INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.09.12 08:42:17
EEST
Reason:
Location: Athens

E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΑΔΑ: 6ΦΘΛ46ΨΖ2Ν-Δ16
Signature Not
Verified
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2018.08.01 10:09:27
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

39553

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
31 Ιουλίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 766/26-6-2018
Έγκριση Κανονισμού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών με τίτλο «Κοραής».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114), και ειδικότερα
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85,
2. την υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
3. την υπ’ αριθμ. 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών»,
4. τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
(ΦΕΚ Α΄195), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
5. τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
6. το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄124) «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»,
7. τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄, 02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
8. τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ.
3α του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α΄38) «Ίδρυση
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»,
9. τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του
ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α΄102),
10. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του
Τμήματος Φιλολογίας του ΕΚΠΑ (10η συνεδρίαση
17-05-2018),
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11. το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 22-5-2018),
12. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
(συνεδρία 6-6-2018),
το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
την Έγκριση του Κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του
ΕΚΠΑ, με τίτλο «Κοραής», από το ακαδημαϊκό έτος 20182019, ως ακολούθως:
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του ΠΜΣ «Κοραής» είναι η παροχή υψηλού
επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό
πεδίο της Νεοελληνικής Φιλολογίας.
Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Νεοελληνική Φιλολογία μετά την
πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση
το πρόγραμμα σπουδών.
Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Φιλολογίας του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
ΑΡΘΡΟ 2
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΠΜΣ
Αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του ΠΜΣ σύμφωνα
με το νόμο 4485/2017 είναι:
1. Η Συνέλευση του Τμήματος.
2. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ: απαρτίζεται
από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση
του Τμήματος για διετή θητεία. Τα μέλη της ΣΕ δεν δικαιούνται επιπλέον αμοιβή ή αποζημίωση για τη συμμετοχή
τους στην επιτροπή. Πρόεδρος της ΣΕ είναι ο Διευθυντής
του ΠΜΣ, ο οποίος ορίζεται από τη Συνέλευση μεταξύ
των μελών της ΣΕ. Η θητεία του Προέδρου της ΣΕ μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Η ΣΕ είναι αρμόδια για την
παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας
του προγράμματος και:
- Εισηγείται στη Συνέλευση την κατανομή του διδακτικού έργου μεταξύ των διδασκόντων του ΠΜΣ.
- Ορίζει τον επιβλέποντα και τα μέλη της τριμελούς επιτροπής εξέτασης διπλωματικών εργασιών, ο ορισμός της
οποίας επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.
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- Εξετάζει φοιτητικά θέματα όπως αιτήσεις αναστολής
φοίτησης, παράτασης σπουδών, αναγνώρισης μαθημάτων από προηγούμενη μεταπτυχιακή εκπαίδευση, αντικατάστασης μαθημάτων του παρόντος Προγράμματος
με μαθήματα άλλων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, και
εισηγείται σχετικά στη Συνέλευση του Τμήματος.
- Εξετάζει οποιοδήποτε θέμα ανακύπτει σχετικά με
το ΠΜΣ.
- Η Συντονιστική Επιτροπή, με εξουσιοδότηση της
Συνέλευσης του Τμήματος, θα αποφασίζει ως προς την
οικονομική διαχείριση και ειδικότερα ως προς την έγκριση των δαπανών του προγράμματος και θα πιστοποιεί
τη σχέση εκπαιδευτικών αναγκών του συγκεκριμένου
προγράμματος με τις εκάστοτε αιτούμενες δαπάνες.
3. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ και ο Αναπληρωτής του: Ο
Διευθυντής του ΠΜΣ είναι μέλος ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας
ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, του ιδίου ή συναφούς
γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του
ΠΜΣ. Επιπλέον, είναι μέλος και Πρόεδρος της ΣΕ. Ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του, με απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος.
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ εισηγείται στα αρμόδια όργανα
του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά την αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος. Ο Διευθυντής
δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το
διοικητικό του έργο ως Διευθυντή. Έχει τις ακόλουθες
αρμοδιότητες:
α) Συγκαλεί σε συνεδρίαση τη ΣΕ.
β) Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εν λόγω συνεδριάσεων, λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις των μελών
και οργάνων του ΠΜΣ.
γ) Ορίζει εκλογές για την αναπλήρωση μελών επιτροπών λόγω κένωσης θέσης.
δ) Έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού και
απολογισμού του Προγράμματος, τους οποίους υποβάλλει στη Συνέλευση για έγκριση.
ε) Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και για την έκδοση των εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών.
στ) Κατά τη λήξη της θητείας του, καθώς και της ΣΕ,
συντάσσει αναλυτικό απολογισμό του ερευνητικού και
εκπαιδευτικού έργου του ΠΜΣ, καθώς και των λοιπών
δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των
σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου
δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων
πόρων του ΠΜΣ.
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του ΠΜΣ είναι Καθηγητής
ή Αναπληρωτής Καθηγητής και εκπληρώνει τα καθήκοντα του Διευθυντή σε περίπτωση απουσίας του.
Το ΠΜΣ «Κοραής» υποστηρίζεται από Γραμματεία του
Προγράμματος που είναι εγκατεστημένη στο Τμήμα
Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και βρίσκεται υπό την επιστασία
της Γραμματείας του Τμήματος Φιλολογίας του ΕΚΠΑ. Η
Γραμματεία του ΠΜΣ έχει ως καθήκον τη γραμματειακή
υποστήριξη του ΠΜΣ, όπως την προετοιμασία της διαδικασίας εισδοχής υποψηφίων, την τήρηση των οικονομικών στοιχείων του Προγράμματος, τη γραμματειακή
υποστήριξη της ΣΕ, την καταχώριση βαθμολογιών κ.λπ.
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ΑΡΘΡΟ 3
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
Στο ΠΜΣ «Κοραής» γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι:
α΄) Απόφοιτοι Τμημάτων Ελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. β΄) Απόφοιτοι
λοιπών Τμημάτων Φιλοσοφικών Σχολών Πανεπιστημίων
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. γ΄) Απόφοιτοι Τμημάτων άλλων Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής. δ΄) Απόφοιτοι Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ή ισοτίμων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
ε΄) Απόφοιτοι Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.
στ΄) Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά. Η ΣΕ σε ειδικές περιπτώσεις δύναται να ορίσει, ιδίως σε υποψήφιους
των κατηγοριών β΄, γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄ εάν επιτύχουν, να
παρακολουθήσουν προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά μαθήματα που στοιχούν στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ.
Τα μαθήματα αυτά ορίζονται από την ΣΕ και εγκρίνονται
από τη Συνέλευση Τμήματος.
Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι, χωρίς εξέταση, μέλη
των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, σύμφωνα με την
παρ. 8 του άρ. 34 του ν. 4485/2017. Υπότροφοι δημόσιων
ή ιδιωτικών φορέων γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι,
εφόσον επιτύχουν στην προβλεπόμενη από τον παρόντα
κανονισμό εξέταση.
Το ΠΜΣ «Κοραής» θα δέχεται δεκαπέντε (15) φοιτητές
κατ’ ανώτατο όριο ανά ακαδημαϊκό έτος και προγραμματίζεται να απασχολεί δέκα (10) συνολικά διδάσκοντες,
60% τουλάχιστον από το Τμήμα Φιλολογίας του ΕΚΠΑ
και 40% από Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της
ημεδαπής και της Αλλοδαπής. Αυτό αντιστοιχεί σε 0,66
διδάσκοντες ανά φοιτητή ή περίπου ένας (1) διδάσκων
ανά δύο (2) φοιτητές.
Σημειώνεται ότι ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών
φοιτητών στα ΠΜΣ του Τμήματος Φιλολογίας είναι περίπου εβδομήντα (70) ανά έτος σε σχέση και με τον αριθμό
των περίπου τετρακοσίων (400) προπτυχιακών φοιτητών
ανά έτος και των σαράντα εννέα (49) διδασκόντων του
Τμήματος Φιλολογίας του ΕΚΠΑ.
Τα ανωτέρω στοιχεία δίνονται κατά προσέγγιση και
ανταποκρίνονται στα δεδομένα του έτους σύνταξης του
Κανονισμού.
ΑΡΘΡΟ 4
ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το νόμο
4485/2017 και τις προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού
Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Κάθε Μάιο, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος
Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, δημοσιεύεται και αναρτάται στην
ιστοσελίδα του Τμήματος και του Ιδρύματος προκήρυξη
για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ. Οι
σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά
κατατίθενται στη Γραμματεία του ΠΜΣ, σε προθεσμία
που ορίζεται κατά την προκήρυξη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
1. Αντίγραφο Πτυχίου (με αναγνώριση από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
όπου απαιτείται).
2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
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3. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας ξένης γλώσσας επιπέδου Γ1 ή πιστοποιητικά δύο ξένων γλωσσών
επιπέδου Β2 (απαραίτητα η μια εκ των δύο γλωσσών
να είναι η Αγγλική). Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους
απαιτείται, επιπλέον, βεβαίωση Ελληνομάθειας η οποία
να αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εφόσον ο υποψήφιος γίνει δεκτός Ο Τομέας μπορεί, κατά περίπτωση, να ζητήσει την παρακολούθηση
προγράμματος ενισχυτικής διδασκαλίας της Ελληνικής
γλώσσας.
4. Βιογραφικό σημείωμα.
5. Αντίτυπα τυχόν δημοσιευμάτων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (cd).
6. Αντίγραφα τυχόν επιπλέον πτυχίων ή πιστοποιητικών.
Απαραίτητος όρος για να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι ως
υποψήφιοι είναι να γνωρίζουν μία, τουλάχιστον, από τις
εξής ξένες γλώσσες σε επίπεδο Γ1 του Συμβουλίου της
Ευρώπης: Αγγλικά (επίπεδο Advanced) / Γαλλικά (επίπεδο Delf 2) / Γερμανικά (επίπεδο Mittelstufe) / Ιταλικά
(επίπεδο CELI 4) ή να γνωρίζουν απαραίτητα την Αγγλική
γλώσσα σε επίπεδο Β2 και επιπλέον μία από τις εξής ξένες γλώσσες σε επίπεδο Β2 του Συμβουλίου της Ευρώπης: Γαλλικά / Γερμανικά / Ιταλικά / Ισπανικά / Ρωσικά.
Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να
προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του
ν. 4485/2017.
Ο πίνακας επιτυχόντων καταρτίζεται βάσει των αποτελεσμάτων γραπτής εξέτασης και συνέντευξης και με
συνεκτίμηση των κριτηρίων, με τους εξής συντελεστές:
Γραπτή εξέταση (άριστα 10, βάση 6)
45%
Βαθμός Πτυχίου
15%
Βαθμολογία γνωστικών αντικειμένων ειδίκευσης στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών
20%
Συνέντευξη με τριμελή επιτροπή μεταπτυχιακών σπουδών αποτελούμενη από καθηγητές
10%
του Τομέα ΜΝΕΦ
10%
Ειδικά προσόντα (ερευνητικό έργο, δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, συμμετοχή σε ειδικά
σεμινάρια, ξένες γλώσσες κ.ά.)
Οι υποψήφιοι της β΄, γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄ κατηγορίας, οι
οποίοι δεν έχουν διδαχθεί γνωστικά αντικείμενα ειδίκευσης στον προπτυχιακό κύκλο των σπουδών τους βαθμολογούνται με 0% στο αντίστοιχο κριτήριο. Οι λοιποί
βαθμολογούνται στο συγκεκριμένο κριτήριο ανάλογα
με τον αριθμό των γνωστικών αντικειμένων ειδίκευσης
που διδάχτηκαν στον προπτυχιακό κύκλο των σπουδών
τους και τον μέσο όρο της βαθμολογίας τους σε αυτά.
Τα γραπτά δοκίμια των εξετάσεων, στα οποία τα στοιχεία ταυτότητας των υποψηφίων είναι καλυμμένα, βαθμολογούνται από δύο τουλάχιστον εξεταστές. Μετά την
αποσφράγιση και την καταγραφή των αποτελεσμάτων,
τα γραπτά δοκίμια, μαζί με την αναλυτική κατάσταση
βαθμολογίας, κατατίθενται στη ΣΕ για την έκδοση των
αποτελεσμάτων. Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η ΣΕ
καταρτίζει τον Πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών και
τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση.
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Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την απόφαση έγκρισης των αποτελεσμάτων από τη Συνέλευση.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι ισοβαθμούντες στην
τελευταία θέση γίνονται δεκτοί μέχρι 5 (σύνολο 19). Σε
περίπτωση περισσότερων ισοβαθμούντων γίνεται κλήρωση σε συνεδρία της ΣΕ.
Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση
τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να
εγγραφούν στο Πρόγραμμα.
ΑΡΘΡΟ 5
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί
στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ)
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία
περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής
εργασίας.
Η συνολική διάρκεια των σπουδών (παρακολούθηση
μαθημάτων και παράδοση διπλωματικής εργασίας) δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει κατ’ ανώτατο χρόνο και έπειτα
από έγκριση της ΣΕ και της Συνέλευσης του Τμήματος
τα 6 ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Για τους εργαζόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Οι φοιτητές
αυτής της κατηγορίας πρέπει αποδεδειγμένα να εργάζονται τουλάχιστον τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα και να
προσκομίσουν σχετική σύμβαση εργασίας ή βεβαίωση
εργοδότη.
Μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμενους φοιτητές που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις της πλήρους φοίτησης για λόγους υγείας,
οικογενειακούς, στράτευσης κ.ά.
Η διάρκεια μερικής φοίτησης δεν μπορεί να ξεπερνάει
τα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Ο μεταπτυχιακός φοιτητής με αίτησή του μπορεί να ζητήσει αιτιολογημένα και αποδεδειγμένα αναστολή φοίτησης, για λόγους υγείας, οικογενειακούς, στράτευσης,
εργασιακούς κ.ά. Η ΣΕ εξετάζει το αίτημα και καταθέτει
την απόφασή της στο Τμήμα προς έγκριση.
Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν
προσμετρούνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια
κανονικής φοίτησης.
ΑΡΘΡΟ 6
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών.
Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης στην
ελληνική γλώσσα.
Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
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Α. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως
εξής:
1. Ειδίκευση: Νεοελληνικής Φιλολογίας
Α΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά
Διδ. ECTS
ώρες
Μεθοδολογία της έρευνας - Εκπόνηση 39
10
επιστημονικής μελέτης
Νεοελληνική Πεζογραφία
39
10
Μαθήματα Επιλογής
Ένα μάθημα επιλογής από τα εξής
προσφερόμενα μαθήματα*:
39
10
Νεοελληνική Κριτική
Νεοελληνικό Δράμα
Νεοελληνική Ποίηση ΙΙ
Νεοελληνική Πεζογραφία ΙΙ
Συγκριτική Φιλολογία ΙΙ
Θεωρία Λογοτεχνίας ΙΙ
Αρχειακή Έρευνα
Εκδοτική-Βιβλιογραφία-Βιβλιολογία
Ελεύθερη Επιλογή**
* Τα μαθήματα επιλογής ορίζονται κατ’
έτος ανάλογα με τις δυνατότητες του
διδακτικού προσωπικού του Τομέα Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
(ΜΝΕΦ).
** Ένα μεταπτυχιακό σεμινάριο (νεοελληνικού ενδιαφέροντος ή θεωρίας της
λογοτεχνίας ή συγκριτικής φιλολογίας)
άλλου Τομέα ή Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής.
Σύνολο 117

30

Β΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά
Νεοελληνική Ποίηση
Συγκριτική Φιλολογία
Μαθήματα Επιλογής
Ένα μάθημα επιλογής από τα προσφερόμενα μαθήματα (βλ. ανωτέρω προσφερόμενα μαθήματα Α΄ εξαμήνου).
Σύνολο

Διδ. ECTS
ώρες
39
10
39
10

39
117

10
30

Γ΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά
Θεωρία Λογοτεχνίας
Μαθήματα Επιλογής
Ένα μάθημα επιλογής από τα προσφερόμενα μαθήματα (βλ. ανωτέρω προσφερόμενα μαθήματα Α΄ εξαμήνου).
Ένα μάθημα επιλογής από τα προσφερόμενα μαθήματα (βλ. ανωτέρω προσφερόμενα μαθήματα Α΄ εξαμήνου).
Σύνολο

Διδ. ECTS
ώρες
39
10

39

10

39
117

10
30
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Δ΄ Εξάμηνο
ECTS
Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
Σύνολο
30
Β. Περιεχόμενο/Περιγραφή μαθημάτων
Α. Υποχρεωτικά μαθήματα
1. Μεθοδολογία της έρευνας - Εκπόνηση επιστημονικής μελέτης
Το σεμινάριο διαρθρώνεται με άξονα αναφοράς τους
δύο στόχους του τίτλου του, την επιστημονική δηλαδή
φιλολογική έρευνα και την εκπόνηση ομόλογων, επιστημονικών (φιλολογικών) μελετών. Σύμφωνα με τον
πρώτο άξονα, στόχος του σεμιναρίου είναι να αναπτύξει
σε βάθος έννοιες, όρους, μεθόδους και πρακτικές της
σύγχρονης έρευνας στο πεδίο της επιστήμης της Νεοελληνικής Φιλολογίας, βασισμένης σε αρμόδια εργαλεία
δουλειάς και στο σωστό τρόπο χρήσης τους. Η οργάνωση της επιστημονικής έρευνας συνδέεται άρρηκτα με το
δεύτερο άξονα και αναφέρεται στον τρόπο εφαρμογής
των κεκτημένων της, στην εκπόνηση της επιστημονικής εργασίας, βασισμένης στον ομόλογο, επιστημονικό,
τύπο λόγου.
2. Νεοελληνική Πεζογραφία
Το σεμινάριο αφορά στη μεθοδική και επιστημολογικά
έγκυρη εξέταση θεμάτων της νεοελληνικής πεζογραφίας
με ιστορικο-γραμματολογική, ερμηνευτική ή άλλη οπτική προσέγγισης. Στόχος είναι η σε βάθος διερεύνηση
των θεμάτων αυτών, προκειμένου οι συμμετέχοντες να
εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να αναπτύξουν και να
καλλιεργήσουν τις ερευνητικές τους δεξιότητες.
3. Νεοελληνική Ποίηση
Το σεμινάριο αφορά στη μεθοδική και επιστημολογικά
έγκυρη εξέταση θεμάτων της νεοελληνικής πεζογραφίας
με ιστορικο-γραμματολογική, ερμηνευτική ή άλλη οπτική προσέγγισης. Στόχος είναι η σε βάθος διερεύνηση
των θεμάτων αυτών, προκειμένου οι συμμετέχοντες να
εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να αναπτύξουν και να
καλλιεργήσουν τις ερευνητικές τους δεξιότητες.
4. Συγκριτική Φιλολογία
Το σεμινάριο εξετάζει τον επιστημονικό κλάδο της
Συγκριτικής Φιλολογίας, τους βασικούς ερευνητικούς
του άξονες, τις επιστημολογικές-μεθοδολογικές του προϋποθέσεις και τους σκοπούς του, με ιστορική αναδρομή
στην ανάπτυξη του συγκεκριμένου γνωστικού πεδίου,
συστηματική ανάλυση των συστατικών του στοιχείων τα
μεθοδολογικά του εργαλεία, τα πεδία εφαρμογής του και
η σχέση που αναπτύσσει με άλλα πεδία έρευνας όπως η
Θεωρία Λογοτεχνίας κ.λπ.
5. Θεωρία Λογοτεχνίας
Το σεμινάριο στοχεύει τόσο σε μια γενική επισκόπηση
της σύγχρονης Θεωρίας της Λογοτεχνίας, των τάσεων
και των προοπτικών της, αλλά και ειδική θεώρηση επιμέρους πτυχών και πεδίων εφαρμογής της. Οι συμμετέχοντες καθοδηγούνται στη διεθνή βιβλιογραφία και ασκούνται στην επιλογή και έγκυρη χρήση των μεθοδολογικών
εργαλείων της σύγχρονης λογοτεχνικής θεωρίας.
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Β. Προαιρετικά μαθήματα
1. Νεοελληνική Κριτική
Το σεμινάριο μελετά θέματα της νεοελληνικής κριτικής, την ιστορία της και τις ποικίλες εκφάνσεις της ως
βασικής παραμέτρου της ιστορικότητας των νεοελληνικών γραμματολογικών φαινομένων, της πρόσληψης
των λογοτεχνικών έργων, των κατά καιρούς αντιλήψεων
περί λογοτεχνίας κ.λπ. Το σεμινάριο επιδιώκει τόσο τη
γενική ιστορική θεώρηση της νεοελληνικής κριτικής όσο
και την εξειδικευμένη μελέτη συγκεκριμένων κομβικών
ιστορικών στιγμών στην εξέλιξή της.
2. Νεοελληνικό Δράμα
Το σεμινάριο ασχολείται τόσο με τη θεωρία (αριστοτελική, μετα-αριστοτελική και σύγχρονη θεωρία του
δράματος) όσο και με την ιστορία του νεοελληνικού
δράματος (Κρητικό και Επτανησιακό θέατρο - Κωμωδία του 19ου αιώνα - Κωμειδύλλιο και δραματικό ειδύλλιο - Πατριωτικό, αστικό και ρομαντικό δράμα, ιστορική
τραγωδία - Θέατρο των ιδεών: ρεαλιστικό, κοινωνικό,
ψυχολογικό και ποιητικό δράμα, νεορομαντισμός, συμβολισμός, αισθητισμός, μοντερνισμός - Μεσοπολεμική,
μεταπολεμική, μεταπολεμική δραματουργία).
3. Νεοελληνική Ποίηση ΙΙ
Το σεμινάριο εξετάζει περαιτέρω θέματα νεοελληνικής
ποίησης υιοθετώντας ιστορικογραμματολογική, ερμηνευτική ή άλλη οπτική προσέγγισης. Στόχος είναι η σε
βάθος διερεύνηση των θεμάτων αυτών, προκειμένου
οι συμμετέχοντες να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και
να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν τις ερευνητικές
τους δεξιότητες.
4. Νεοελληνική Πεζογραφία ΙΙ
Το σεμινάριο εξετάζει περαιτέρω θέματα νεοελληνικής πεζογραφίας υιοθετώντας ιστορικογραμματολογική,
ερμηνευτική ή άλλη οπτική προσέγγισης. Στόχος είναι η
σε βάθος διερεύνηση των θεμάτων αυτών, προκειμένου
οι συμμετέχοντες να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και
να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν τις ερευνητικές
τους δεξιότητες.
5. Συγκριτική Φιλολογία ΙΙ
Το σεμινάριο εμβαθύνει περαιτέρω στον επιστημονικό
κλάδο της Συγκριτικής Φιλολογίας, προσφέροντας στους
συμμετέχοντες επιπρόσθετη εξειδίκευση στα ζητήματα
και τις μεθόδους της Συγκριτικής Φιλολογίας.
6. Θεωρία Λογοτεχνίας ΙΙ
Το σεμινάριο ασχολείται με τρόπο συστηματικό με τη
γνωριμία και την εφαρμογή της σύγχρονης λογοτεχνικής
θεωρίας προσφέροντας στους συμμετέχοντες επιπρόσθετη εξειδίκευση.
7. Εκδοτική-Βιβλιογραφία-Βιβλιολογία
Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι η εξέταση των βασικών εννοιών, μεθόδων και εργαλείων έρευνας που
αναφέρονται στα γνωστικά πεδία της Βιβλιολογίας και
της Βιβλιογραφίας, καθώς και η επισκόπηση της Ιστορίας
της τυπογραφίας και του ελληνικού βιβλίου. Πιο εξειδικευμένα πεδία διερεύνησης είναι η μελέτη του βιβλίου
ως τεκμηρίου πολιτισμικής ιστορίας, η πολυεπίπεδη διαπλοκή της βιβλιοπαραγωγής με το λογοτεχνικό πεδίο
και την ιστοριογραφία του λογοτεχνικού φαινομένου,
ειδικά θέματα και ερευνητικά ζητούμενα που αφορούν
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την Ελληνική Βιβλιογραφία. Στόχος του σεμιναρίου είναι
τόσο η θεωρητική κατάρτιση όσο και η πρακτική εξοικείωση των φοιτητών με τα γνωστικά αντικείμενα και τα
μεθοδολογικά εργαλεία τους.
8. Αρχειακή Έρευνα
Το σεμινάριο αφορά στο πεδίο της αρχειακής έρευνας
ως εργασίας υποδομής των νεοελληνικών φιλολογικών
σπουδών. Οι φοιτητές γνωρίζουν τις βασικές έννοιες, τα
εργαλεία και τις μεθόδους της αρχειακής έρευνας και
εξοικειώνονται με την ερευνητική εργασία οργάνωσης,
ταξινόμησης, καταγραφής και αξιοποίησης αρχείων.
9. Ελεύθερη επιλογή
Ένα μεταπτυχιακό σεμινάριο (νεοελληνικού ενδιαφέροντος ή θεωρίας της λογοτεχνίας ή συγκριτικής φιλολογίας) άλλου Τομέα ή Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής.
ΑΡΘΡΟ 7
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, το χειμερινό και το
εαρινό, έκαστο εκ των οποίων περιλαμβάνει τουλάχιστον
13 εβδομάδες διδασκαλίας.
Η παρακολούθηση των μαθημάτων/εργαστηρίων
κ.λπ. είναι υποχρεωτική. Αργοπορία προσέλευσης του
μεταπτυχιακού φοιτητή στο μάθημα πέρα των 20΄
θεωρείται απουσία.
Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προβλέπεται η αναπλήρωσή του. Η ημερομηνία και η ώρα
αναπλήρωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που απουσιάζουν σε περισσότερες από δύο συναντήσεις, δεν μπορούν να κατοχυρώσουν το μάθημα. Αν μεταπτυχιακός φοιτητής
αποτύχει να κατοχυρώσει τουλάχιστον τρία μαθήματα
στα δύο πρώτα εξάμηνα των σπουδών του, διαγράφεται
οριστικά από το ΠΜΣ. Το εν λόγω θέμα εξετάζεται από
τη ΣΕ, η οποία γνωμοδοτεί σχετικά στη Συνέλευση του
Τμήματος.
Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών και η
επίδοσή τους στα μαθήματα που υποχρεούνται να παρακολουθήσουν στο πλαίσιο του ΠΜΣ πραγματοποιείται στο τέλος κάθε εξαμήνου με γραπτές ή προφορικές
εξετάσεις ή με εκπόνηση εργασιών καθ’ όλη τη διάρκεια
του εξαμήνου. Ο τρόπος αξιολόγησης ορίζεται από τον
διδάσκοντα του κάθε μαθήματος. Η βαθμολόγηση γίνεται στην κλίμακα 1-10. Οι προθεσμία παράδοσης και
διόρθωσης των εργασιών καθορίζεται ως εξής: χειμερινό
εξάμηνο: παράδοση μέχρι 31 Μαρτίου / διόρθωση μέχρι
31 Μαΐου, εαρινό εξάμηνο: παράδοση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου / διόρθωση μέχρι 30 Νοεμβρίου.
Η αθέτηση της προθεσμίας παράδοσης, η μη παράδοση εργασίας ή η αποτυχία στις εξετάσεις συνεπάγεται επανάληψη του μαθήματος. Η προθεσμία μπορεί να
αλλάξει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και πάντοτε
έπειτα από σχετική έγκριση της ΣΕ.
Για την απόκτηση ΔΜΣ κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής
οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς
στο σύνολο των μαθημάτων που καθορίζει το Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΜΣ και να εκπονήσει μεταπτυχιακή
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διπλωματική εργασία, συγκεντρώνοντας έτσι εκατόν είκοσι (120) ECTS. Μετά την επιτυχή περάτωση του ΠΜΣ,
απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ),
για τον τελικό βαθμό του οποίου υπολογίζονται εξίσου
ο βαθμός της διπλωματικής εργασίας (50%) και ο μέσος όρος των βαθμών στα μαθήματα των τεσσάρων (4)
εξαμήνων (50%).
Εάν μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση
μαθήματος ή μαθημάτων, ούτως ώστε σύμφωνα με όσο
ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών
θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή
επιτροπή μελών ΔΕΠ του Τμήματος, τα μέλη της οποίας
έχουν το ίδιο ή συναφές αντικείμενο με το εξεταζόμενο
μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος.
Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης
διδάσκων (παρ.6, άρ. 34, ν. 4485/2017).
Στο Δ΄ εξάμηνο του Προγράμματος προβλέπεται η
εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η
Συντονιστική Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του υποψηφίου στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος
της διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων
(αν δεν έχει ορισθεί ως επιβλέπων/ουσα του μετ. φοιτητή ήδη από την έναρξη των μετ. σπουδών του) και
επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας,
ορίζει τον επιβλέποντα αυτής και συγκροτεί την τριμελή
εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα
από τα μέλη της οποίας είναι και ο επιβλέπων (παρ. 4,
άρ. 34, ν. 4485/2017).
Ο Επιβλέπων της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι μέλος ΔΕΠ όλων των βαθμίδων.
Τα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής μπορεί
να είναι μέλη ΔΕΠ όλων των βαθμίδων.
Το θέμα της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
ορίζεται στο τέλος του τρίτου εξαμήνου με την ολοκλήρωση των σεμιναριακών υποχρεώσεων του φοιτητή
και πρέπει να έχει ερευνητικό χαρακτήρα και να είναι
πρωτότυπο.
Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας:
Χρώμα εξωφύλλου: Ανοιχτό πράσινο
Μέγεθος Σελίδας: Α4
Διάστιχο: 1½
Γραμματοσειρά: Times New Roman (εκτός αν συντρέχει σημαντικός ειδικός λόγος για την επιλογή άλλης γραμματοσειράς, η οποία, ωστόσο, πρέπει σε κάθε
περίπτωση να είναι γραμματοσειρά unicode).
Μέγεθος Γραμματοσειράς: 12 στιγμές (υποσημειώσεις:
10 στιγμές).
Έκταση: 50-100 σελίδες ή 15.000-35.000 λέξεις. Στα
όρια αυτά συμπεριλαμβάνονται οι υποσημειώσεις, αλλά
εξαιρούνται η βιβλιογραφία, οι βραχυγραφίες και τα
τυχόν παραρτήματα (π.χ. σώματα δεδομένων, κείμενα,
εικονογράφηση κ.λπ.).
Προθεσμία παράδοσης και διόρθωσης της ΜΔΕ. Παράδοση: Το τέλος του ημερολογιακού έτους το οποίο περιλαμβάνει το τέταρτο ακαδημαϊκό εξάμηνο της φοίτησης
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του ΜΦ (με δυνατότητα παράτασης έως ένα χρόνο εντός
της συνολικής διάρκειας των τριών ετών). Διόρθωση:
εντός δύο (2) μηνών.
Για να εγκριθεί η εργασία ο φοιτητής οφείλει να την
υποστηρίξει σε δημόσια συνεδρία ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής (παρ. 4, άρ. 34, ν. 4485/2017). Η ΜΔΕ
παραδίδεται σε τρία αντίτυπα και βαθμολογείται (μετά
και από δημόσια προφορική εξέταση της τριμελούς
Επιτροπής) από τον διδάσκοντα που έδωσε το θέμα και
επόπτευσε τον μεταπτυχιακό φοιτητή κατά την εκπόνηση της εργασίας και από δύο επιπλέον βαθμολογητές,
που ορίζει η ΣΕ. Αν η βαθμολογική απόκλιση μεταξύ του
εποπτεύοντος και του δεύτερου ή τρίτου βαθμολογητή
υπερβεί τους τρεις (3) βαθμούς, η ΣΕ επιλαμβάνεται του
θέματος. Η βαθμολογία κατατίθεται στη Γραμματεία του
Τμήματος.
Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες εφόσον
εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται
υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Φιλολογίας (άρ. 34, παρ. 5 ν. 4485/2017).
Επίσης, πριν από την καθομολόγηση του μεταπτυχιακού φοιτητή, γίνεται ηλεκτρονική κατάθεση της διπλωματικής εργασίας στο Ψηφιακό Αποθετήριο «ΠΕΡΓΑΜΟΣ», σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του
ΕΚΠΑ. Τα δικαιώματα πρόσβασης ορίζονται από Βεβαίωση/Υπεύθυνη δήλωση που συμπληρώνει ο μεταπτυχιακός φοιτητής. Αντίτυπο σε ηλεκτρονική μορφή (CD
ROM / pdf ) κατατίθεται υποχρεωτικά στη Γραμματεία
του Τμήματος Φιλολογίας και έντυπο αντίτυπο στο οικείο
Σπουδαστήριο Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
ή στη Κεντρική Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής.
Η προσκόμιση των σχετικών βεβαιώσεων κατάθεσης
(Βεβαίωση/Υπεύθυνη δήλωση, και Βεβαίωση κατάθεσης
εντύπου) στη Γραμματεία του Τμήματος, αποτελεί προϋπόθεση για την καθομολόγηση. Η καθομολόγηση γίνεται
με το τυπικό και σε ημερομηνίες που έχει καθορίσει το
Τμήμα με απόφασή του.
ΑΡΘΡΟ 8
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές
του Α΄ κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής
δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Το Ίδρυμα υποχρεούται να εξασφαλίσει στους φοιτητές με αναπηρία ή/
και ειδικές ανάγκες προσβασιμότητα στα προτεινόμενα συγγράμματα και τη διδασκαλία (παρ. 3, αρ.34,
ν. 4485/2017). Προς τούτο μεριμνά η Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία (ΦμεΑ) του ΕΚΠΑ,
αποστολή της οποίας είναι η επίτευξη στην πράξη της
ισότιμης πρόσβασης στις ακαδημαϊκές σπουδές των
φοιτητών με διαφορετικές ικανότητες και απαιτήσεις,
μέσω της παροχής προσαρμογών στο περιβάλλον, Υποστηρικτικών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Υπηρεσιών
Πρόσβασης. Μερικές από τις βασικές ανάγκες ή απαιτήσεις των ΦμεΑ είναι: η πρόσβαση στη διαπροσωπική
επικοινωνία με τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, η
πρόσβαση στις πανεπιστημιακές κτιριακές εγκαταστά-
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σεις, η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό (έντυπο και
ηλεκτρονικό), η πρόσβαση στον πίνακα και τις προβολές
της αίθουσας διδασκαλίας, η πρόσβαση στη συγγραφή
σημειώσεων, εργασιών και στις γραπτές εξετάσεις, η
πρόσβαση στις πληροφορίες, το περιεχόμενο του διαδικτύου και τις εφαρμογές πληροφορικής (βλ. σχετικά
http://access.uoa.gr).
2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να συμμετέχουν και να παρακολουθούν σεμινάρια ερευνητικών
ομάδων, συζητήσεις βιβλιογραφικής ενημέρωσης, επισκέψεις εργαστηρίων, συνέδρια/ημερίδες με γνωστικό
αντικείμενο συναφές με αυτό του ΠΜΣ, διαλέξεις ή άλλες
επιστημονικές εκδηλώσεις του ΠΜΣ.
3. Η Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας, μετά την
εισήγηση της ΣΕ, δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή
μεταπτυχιακών φοιτητών εάν:
- υπερβούν το ανώτατο όριο απουσιών,
- έχουν αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων και δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα,
- υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο
ΠΜΣ, όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό,
- έχουν παραβιάσει τις κείμενες διατάξεις όσον αφορά
την αντιμετώπιση πειθαρχικών παραπτωμάτων από τα
αρμόδια πειθαρχικά Όργανα,
- αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των μεταπτυχιακών
φοιτητών,
- υποπέσουν σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο
περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ν. 2121/1993) κατά τη
συγγραφή των προβλεπομένων εργασιών τους,
4. Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιείται αξιολόγηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος από τους
μεταπτυχιακούς φοιτητές (παρ.1., άρ.44, ν. 4485/2017).
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των φοιτητών όσον
αφορά το σύνολο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
και των δραστηριοτήτων του θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του κάθε διδάσκοντα θα του κοινοποιούνται.
5. Μετά την επιτυχή υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας, στην οποία έχουν απαραιτήτως ληφθεί υπόψη οι
παρατηρήσεις των εξεταστών, ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποβάλλει αίτηση ορκωμοσίας στη Γραμματεία του
Τμήματος Φιλολογίας και παραλαμβάνει τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Η καθομολόγηση γίνεται στο πλαίσιο της
Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας και σε χώρο του
Τμήματος ή της Σχολής, παρουσία του Διευθυντή του
ΠΜΣ ή του Αναπληρωτή του, του Προέδρου του Τμήματος ή του Αναπληρωτή του και, κατά τις δυνατότητες,
ενδεχομένως εκπροσώπου του Πρυτάνεως.
Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Κοραής» απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με ειδίκευση:
«Νεοελληνική Φιλολογία».
6. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται
σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί
από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).
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7. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να αιτηθούν
την έκδοση παραρτήματος διπλώματος.
8. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι κάτοχοι ΔΜΣ του
Τμήματος οφείλουν να αναφέρουν τη συναφή ιδιότητά
τους στις δημοσιεύσεις που πραγματοποιούν επί του
αντικειμένου της έρευνάς τους στο πλαίσιο του ΠΜΣ.
9. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να συνδυάσουν
τη φοίτησή τους στο ΠΜΣ με αξιοποίηση των δυνατοτήτων μετακίνησης του προγράμματος ERASMUS στο
πλαίσιο των ισχυουσών Συμφωνιών του Τμήματος Φιλολογίας με Πανεπιστήμια της αλλοδαπής.
ΑΡΘΡΟ 9
ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΜΣ
1. Για την εύρυθμη λειτουργία του ΠΜΣ θα διατεθούν
αίθουσες διδασκαλίας και σεμιναρίων, αμφιθέατρα εξοπλισμένα με οπτικοακουστικά μέσα και εργαστήρια του
Τμήματος Φιλολογίας, καθώς και πρόσθετοι χώροι αιθουσών, γραφείων, εργαστηρίων και βιβλιοθηκών της
Φιλοσοφικής Σχολής.
2. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του
ΠΜΣ γίνεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ, η οποία στελεχώνεται από μέλη της Γραμματείας του Τμήματος Φιλολογίας. Η Γραμματεία τηρεί το Μητρώο και το Αρχείο
των μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και τα πρακτικά
των συνεδριάσεων της ΣΕ του ΠΜΣ, διεκπεραιώνει την
αλληλογραφία για τις μεταπτυχιακές σπουδές και τις
συνδεόμενες με αυτές μετακινήσεις και ανταλλαγές μεταπτυχιακών φοιτητών με συμβεβλημένα Πανεπιστήμια
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και εκδίδει τα σχετικά
πιστοποιητικά.
3. Η χρηματοδότηση του ΠΜΣ μπορεί να προέρχεται
από:
α) τον προϋπολογισμό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και των συνεργαζόμενων
για την οργάνωσή του φορέων σύμφωνα με το άρθρο
43 ν. 4485/2017,
β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων,
γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους
χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ή του ιδιωτικού τομέα,
δ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
ε) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή άλλων διεθνών οργανισμών,
στ) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)
ζ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
4. Κατά τη λήξη της θητείας της ΣΕ, με ευθύνη του
απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου και
των λοιπών δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ., ο οποίος κατατίθεται στο Τμήμα Φιλολογίας του ΕΚΠΑ (παρ. 2, άρ.44,
ν.4485/2017). Ο εν λόγω απολογισμός με ευθύνη της
Κοσμητείας αποστέλλεται αμελλητί στα μέλη της ΕΣΕ
(παρ. 5, άρ.44, ν.4485/2017).
5. Η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του ΠΜΣ
θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του
ν.4485/2017.
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ΑΡΘΡΟ 10
ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ
ΠΜΣ
Οι διδάσκοντες του ΠΜΣ προέρχονται κατά 60% τουλάχιστον από:
- μέλη ΔΕΠ του Τμήματος,
- μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος, κατόχους
διδακτορικού διπλώματος,
- ομότιμους καθηγητές (άρ. 69, ν.4386/2016) του οικείου Τμήματος,
- διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α’ 112),
- επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους είτε κατόχους
διδακτορικού διπλώματος.
Με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος είναι δυνατόν να ανατεθεί διδασκαλία σε:
- μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ,
- ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του αρ. 13Α,
ν. 4310/2014, της Ακαδημίας Αθηνών,
- επισκέπτες καταξιωμένους επιστήμονες από την
ημεδαπή ή την αλλοδαπή, που έχουν θέση ή προσόντα
καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες
ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο
του ΠΜΣ,
- επισκέπτες μεταδιδακτορικούς ερευνητές, Έλληνες ή
αλλοδαπούς νέους επιστήμονες, κάτοχους διδακτορικού
διπλώματος (παρ.7, άρ. 16, ν.4009/2011)
ή γίνονται νέες προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα με τα
ανωτέρω (παρ. 1, 2, 5 και 6, αρ. 36, ν.4485/2017).
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Η ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων, σεμιναρίων και
ασκήσεων του ΠΜΣ γίνεται ύστερα από εισήγηση της
ΣΕ και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος. Η ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων
του ΠΜΣ γίνεται τα αναγνωρισμένα στην επιστημονική
κοινότητα εξειδικευμένα ερευνητικά ενδιαφέροντα, σε
σχέση με το γνωστικό πεδίο που καλύπτει το πρόγραμμα
σπουδών του ΠΜΣ, του διδάσκοντα, στον οποίο προτείνει η ΣΕ την ανάληψη διδακτικού έργου. Ο προσκαλούμενος διδάσκων, εφόσον αποδέχεται την πρόσκληση,
υποχρεούται να ενημερώσει σχετικώς το Ίδρυμα ή επιστημονικό φορέα στον οποίο υπηρετεί. Προϋπόθεση
για την ανάληψη διδακτικού έργου από προσκεκλημένο
διδάσκοντα είναι να έχει εκπαιδευτική άδεια (κανονική
ή άνευ αποδοχών) από το Ίδρυμα στο οποίο υπηρετεί.
Υποχρέωση του προσκεκλημένου διδάσκοντα είναι να
τηρεί το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διδασκαλίας, όπως
αυτό έχει καθοριστεί από τη ΣΕ και να ακολουθεί τους
όρους εξέτασης και αξιολόγησης, όπως αυτοί περιγράφονται στον παρόντα Κανονισμό.
Διδακτικό έργο στο ΠΜΣ ανατίθεται σε ομότιμους καθηγητές του οικείου Τμήματος έπειτα από εισήγηση της
ΣΕ και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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