Υπουργικές Αποφάσεις Μεταπτυχιακών
Σπουδών Π.Τ.Δ.Ε.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. Β7/35
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ 95 /14-21994)
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις
α) Του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης
Εκπαίδευσης»
β) Του άρθρου 29 του Ν. 1558/85, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Ν.
2081/1992 (τ. Α’ 154)
2) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 1.500.000 δρχ ετησίως, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, το
οποίο κατάρτισε η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του παραπάνω Τμήματος στη
συνεδρίαση της υπ’ αριθμ. 99/27.5.1993 και ενέκρινε η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης
στη συνεδρίαση της υπ’ αριθμό 71/14.5.1993 και το οποίο έχει ως εξής:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) οργανώνει και λειτουργεί
από το ακαδημαϊκό έτος 1993-94 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
σύμφωνα με τις διατάξεις της ως άνω απόφασης της Συγκλήτου και τις διατάξεις των
άρθρων 10-12 του Ν. 2083/1992.
Άρθρο 2*
Αντικείμενο – σκοπός
Αντικείμενο και σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων επιστημόνων
εξειδικευμένων στο χώρο των Επιστημών της Αγωγής με στόχο την προαγωγή των
Επιστημών αυτών στη χώρα μας και τη στελέχωση των συναφών ερευνητικών
κέντρων και πανεπιστημιακών τμημάτων. Το ΠΜΣ είναι ενιαίο για όλους τους τομείς
του ΠΤΔΕ και τα μαθήματα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
α) Μαθήματα κορμού και
β) Μαθήματα ειδίκευσης.
Τα μαθήματα κορμού είναι κοινά και υποχρεωτικά για όλους τους μεταπτυχιακούς
φοιτητές, ανεξάρτητα από την ειδίκευση την οποία ακολουθούν. Τα μαθήματα

ειδίκευσης προσφέρονται από τον κάθε Τομέα Ειδίκευσης με δική του ευθύνη. Ο
αριθμός των μαθημάτων της πρώτης κατηγορίας είναι έξι (6). Τα μαθήματα
ειδίκευσης δεν μπορούν να είναι περισσότερα των τεσσάρων (4). Ο ακριβής αριθμός
ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Οι μεταπτυχιακές σπουδές του ΠΤΔΕ οδηγούν στην απόκτηση:
α) Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις Επιστήμες Αγωγής (Μ.Δ.Ε.Ε.Α) και
β) Διδακτορικού Διπλώματος στις Επιστήμες Αγωγής (Δ.Δ.Ε.Α.)
Άρθρο 4*
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ του ΠΤΔΕ γίνονται δεκτοί οι πτυχιούχοι Τμημάτων όλων των Ελληνικών
Πανεπιστημίων.
Δεκτοί γίνονται επίσης οι πτυχιούχοι των παραπάνω Τμημάτων Πανεπιστημίων της
αλλοδαπής, υπό τον όρο να έχει αναγνωρισθεί το πτυχίο τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ως
αντίστοιχο.
Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα μια ξένη γλώσσα, οι δε αλλοδαποί
επαρκώς την Ελληνική Γλώσσα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή του υποψηφίου μεταπτυχιακού φοιτητή
στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι η επιτυχής συμμετοχή στις
εισαγωγικές εξετάσεις στα μαθήματα και την ύλη που έχει προκηρυχθεί από το
Τμήμα.
Κριτήρια επιλογής, τα οποία συνεκτιμώνται είναι:
1. ο βαθμός του πτυχίου,
2. η επίδοση του υποψηφίου στα προπτυχιακά μαθήματα που έχουν σχέση με το
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών,
3. οι τυχόν διπλωματικές εργασίες, η συγγραφική δράση και τυχόν ερευνητική
δραστηριότητα,
4. οι συστατικές επιστολές,
5. η προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου.
Άρθρο 5 **
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή των κατά το άρθρο 3 τίτλων για Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Επιστήμες Αγωγής ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα. Σε
ειδικές μόνο περιπτώσεις και με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος είναι δυνατή η
παράταση του παραπάνω προσδιοριζόμενου χρόνου.
Για το διδακτορικό δίπλωμα απαιτούνται επί πλέον έξι (6) εξάμηνα. Σε ειδικές,
επίσης, περιπτώσεις, και με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. είναι δυνατή η παράταση του
χρόνου αυτού.
Άρθρο 6 **
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι
κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες των
μεταπτυχιακών φοιτητών για την απονομή του κατά το άρθρο 3 Μεταπτυχιακού
Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζονται ως εξής:
Α) Μαθήματα Κορμού

α. Εισαγωγή στη μεθοδολογία έρευνας των Επιστημών Αγωγής
β. Προβλήματα μεθοδολογίας έρευνας.
γ. Στατιστική
δ. Στατιστική ανάλυση με χρήση Η/Υ.
ε. Συγκριτική Παιδαγωγική
στ. Αναλυτικά Προγράμματα
Β) Μαθήματα Ειδίκευσης:
Τα μαθήματα ειδίκευσης προτείνονται από τον αντίστοιχο Τομέα και εγκρίνονται από
τη ΓΣΕΣ.
Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και ο αριθμός των εβδομάδων ανά
εξάμηνο είναι 15, εκ των οποίων μια ή το πολύ δύο είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν
για την εξέταση και αξιολόγηση των ΜΦ και της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Ο αριθμός των διδασκομένων μαθημάτων κατανέμεται ανά εξάμηνο από τη ΓΣΕΣ
του Τμήματος. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός και το είδος των μαθημάτων ορίζεται,
το αργότερο, στην αρχή κάθε εξαμήνου από τη ΓΣΕΣ του Τμήματος.
Τα μαθήματα γίνονται υπό μορφή διαλέξεων, σεμιναρίων ή εργαστηρίων και είναι
δυνατό να συμπεριληφθούν σ’ αυτά επισκέψεις σε σχολεία ή σε εργαστήρια για τη
συμμετοχή του ΜΦ σε αντίστοιχες ερευνητικές δραστηριότητες. Ο τρόπος
αξιολόγησης του Μ.Φ. ορίζεται από τον (τους) διδάσκοντα (-ες) του μαθήματος και η
βαθμολογία γίνεται με βάση την αριθμητική κλίμακα από 0 έως 10 σε ακέραιες και
δεκαδικές μονάδες.
Η Γ.Σ.Ε.Σ. του τμήματος έχει δικαίωμα να επιβάλει στο μεταπτυχιακό φοιτητή την
παρακολούθηση παιδαγωγικών μαθημάτων προπτυχιακού επιπέδου, στην περίπτωση
που θα κρίνει ότι η παιδαγωγική του κατάρτιση δεν είναι επαρκής. Ταυτόχρονα όμως,
οφείλει να του εξασφαλίσει και τις δυνατότητες προσφοράς του συγκεκριμένου
μαθήματος
Ένα ή το αργότερο δύο εξάμηνα μετά την εγγραφή του μεταπτυχιακού φοιτητή και
την έναρξη του Π.Μ.Σ., κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής αναλαμβάνει την εκπόνηση
και συγγραφή μεταπτυχιακής εργασίας υπό την επίβλεψη ενός μέλους Δ.Ε.Π.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση του μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης είναι η επιτυχής εξέταση του μεταπτυχιακού φοιτητή σε όλα τα μαθήματα
του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και η συγγραφή ειδικής μεταπτυχιακής
εργασίας, η επιτυχής ολοκλήρωση της οποίας κρίνεται από την εξεταστική επιτροπή,
που έχει οριστεί για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή.
Η επιτυχής ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής εργασίας κρίνεται από τριμελή
εξεταστική επιτροπή, η οποία ορίζεται για κάθε φοιτητή από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του
Τμήματος. Η εξεταστική επιτροπή αποτελείται από το επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π. και
δύο ακόμη επιστήμονες. Η εξέταση αυτή δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να αρχίσει
πριν από την επιτυχή εξέταση του μεταπτυχιακού φοιτητή σε όλα τα μαθήματα που
προβλέπονται από το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών.
Η παρουσίαση και στήριξη της μεταπτυχιακής εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή
γίνεται δημόσια. Δικαίωμα όμως αξιολόγησης και βαθμολογίας του μεταπτυχιακού
φοιτητή έχουν μόνο τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής. Μετά την παρέλευση των
προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 5 ο φοιτητής χάνει την ιδιότητα του
μεταπτυχιακού φοιτητή.
Για το Διδακτορικό Δίπλωμα
Προϋποθέσεις για την αποδοχή μεταπτυχιακού φοιτητή σε Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών, που οδηγεί στη λήψη διδακτορικού διπλώματος είναι:
α) η κατοχή ΜΔΕ σε συγγενές αντικείμενο και
β) η άρτια γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας

Για την εγγραφή μεταπτυχιακού φοιτητή στους υποψήφιους διδάκτορες υποβάλλεται
τεκμηριωμένη εισήγηση από το μέλος Δ.Ε.Π. που πρόκειται να αναλάβει την
επίβλεψή του προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, η οποία αποφασίζει τελικά για την
αποδοχή ή μη του υποψήφιου διδάκτορα.
Η πρόοδος της ερευνητικής εργασίας του υποψήφιου διδάκτορα παρακολουθείται
από τον επιβλέποντα καθηγητή και τα δύο άλλα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής
επιτροπής.
Μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής, καθώς επίσης και της επταμελούς εξεταστικής
επιτροπής, μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π. άλλων πανεπιστημίων ή επιστημονικών
ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ο επιβλέπων όμως, καθηγητής οφείλει σε
κάθε περίπτωση να είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος.
Η διδακτορική διατριβή εκτυπώνεται από τον ενδιαφερόμενο σε ικανό αριθμό
αντιτύπων και διανέμεται σε όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας,
τα σχετικά ερευνητικά κέντρα και τις κεντρικές βιβλιοθήκες. Η απονομή του
επίσημου τίτλου γίνεται μετά την έκδοση της διατριβής. Ο τίτλος αυτός είναι δυνατόν
να ανακληθεί εντός διετίας, αν ήθελε αποδειχθεί ότι η διδακτορική διατριβή, εν μέρει
ή εν όλω, δεν αποτελεί έργο του συγγραφέα της.
Άρθρο 7*
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δεκαπέντε (15)
για όλες τις ειδικεύσεις. Ο αριθμός αυτός μπορεί να διαφοροποιείται από έτος σε
έτος. Την ευθύνη για τον ακριβή αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών έχει η Γ.Σ.Ε.Σ. του
Τμήματος.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. διδάσκουν ανάλογα με την ειδίκευσή τους τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος.
Το πρόγραμμα μαθημάτων και τα συγκεκριμένα μέλη Δ.Ε.Π. που θα διδάσκουν κατ’
έτος ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο
είναι δυνατό να κληθεί και να διδάξει σ’ αυτό μέλος Δ.Ε.Π. άλλου Τμήματος ή άλλου
Πανεπιστημίου ή επιστήμονες εγνωσμένου κύρους, καταβάλλεται δε ειδική αμοιβή
κατά τα προβλεπόμενα από το Ν. 2083/1992.
Άρθρο 9*
Υπάρχων εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί στο πρόγραμμα
Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης υπάρχουν και λειτουργούν αρκετά
εξοπλισμένα εργαστήρια, τα οποία ήδη υποστηρίζουν τις υπάρχουσες μεταπτυχιακές
σπουδές και τα οποία θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται στο προτεινόμενο
μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.
Αυτά είναι:
1. Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών (Π.Δ. 353/89 ΦΕΚ 159Α/ 14.6.89).
Έχει εξοπλισμό εκπαιδευτικό και ερευνητικό επιμερισμένο σε τμήματα:
1α. Πληροφορικής: Υπάρχουν περίπου 35 προσωπικοί Η/Υ συμβατοί και APPLE
συνδεδεμένοι σε τοπικά δίκτυα και κατάλληλης δυναμικότητας. Υπάρχουν, επίσης,
τα απαραίτητα προγράμματα για τη στατιστική επεξεργασία δεδομένων εμπειρικής
έρευνας. Υπάρχει, επίσης, σύνδεση με τους Η/Υ και μέσω αυτών διασύνδεση με
διεθνή δίκτυα Η/Υ σε ελληνικά και άλλα Πανεπιστήμια. Το συνολικό κόστος του
εξοπλισμού ανέρχεται σε περίπου 30.000.000 δραχμές.

1β. Φυσικής και Χημείας: Υπάρχει μεγάλος ερευνητικός εργαστηριακός πάγκος
καθώς και τα κατάλληλα εργαστηριακά όργανα και συσκευές Φυσικής και Χημείας.
Συνολικό κόστος εξοπλισμού περίπου 2.500.000 δραχμές.
1γ. Επισκευής και συντήρησης οργάνων και συσκευών: Υπάρχει εργαστήριο
επισκευής και συντήρησης οργάνων και συσκευών, στελεχωμένο με δύο Ε.Δ.Τ.Π. και
εξοπλισμό αξίας 600.000 δραχμών.
Επίκειται μικρή αναβάθμισή του της τάξεως των 5.000.000 δρχ. από τις πιστώσεις
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.
2. Εργαστήριο Επιστημών Αγωγής και Ο-Α μέσων: Εξυπηρετεί ερευνητικές,
εκπαιδευτικές και διδακτικές ανάγκες. Το εργαστήριο διαθέτει παραδοσιακά και
σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα (διδακτικά παιχνίδια, μαγνητικούς πίνακες,
προβολείς διαφανών και αδιαφανών εικόνων, διαφάνειες, συλλογές SLIDES, βίντεο,
βιντεοκασέτες κλπ.) για τον εμπλουτισμό και την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της
διδασκαλίας και για την πρακτική άσκηση των φοιτητών στη χρήση των μέσων.
Υπάρχουν ακόμη δύο ερασιτεχνικές βιντεοκάμερες και ένα σύστημα πολυμέσων
(Η/Υ, σαρωτής εικόνων, έγχρωμος εκτυπωτής, δύο βίντεο, δύο μόνιτορ, μια
μονταζιέρα μίξης εικόνων ένα CD ROM), που επιτρέπουν την καταγραφή,
επεξεργασία και αναπαραγωγή εικόνων και ήχων.
3. Εργαστήριο καλλιτεχνικών μαθημάτων: (Μέσα και υλικά για αισθητική έκφραση
κατασκευών, ζωγραφικής, πλαστικής, θεάτρου…)
Θα χρησιμοποιηθούν, επίσης, τα κοινά μέσα του Πανεπιστημίου Κρήτης όπως π.χ. η
Βιβλιοθήκη (180.000 τόμοι, 1000 περιοδικά, 35 κλειστές και ειδικές συλλογές), η
οποία είναι μία από τις καλύτερες πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες, οι Η/Υ κ.λ.π.
Άρθρο 10*
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει επί οκτώ (8) συνολικά έτη.
Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
α) Επιπλέον κόστος για εξοπλισμό ποσό 4.000.000 δραχμών εφάπαξ και
β) Για δαπάνες λειτουργίας 3.000.000 δρχ. ανά έτος λειτουργίας εξ αυτών του
1.500.000 δρχ. θα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Τμήματος και το
1.500.000 δρχ. από το Υπουργείο Παιδείας.
Για τον επιπλέον εξοπλισμό του Τμήματος δεν ζητείται πρόσθετη δαπάνη από το
ΥΠΕΠΘ.
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Ως την έκδοση του εσωτερικού κανονισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης, σύμφωνα με
τον Ν. 2083/1992 ισχύει ο προσωρινός κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών του
ΠΤΔΕ, που περιλαμβάνεται στον οδηγό σπουδών του Τμήματος.
Ρυθμίσεις που αναφέρονται σε εντάξεις μεταπτυχιακών φοιτητών γίνονται ύστερα
από εισήγηση της Γεν. Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος.
Η έναρξη λειτουργίας του ανωτέρω ΠΜΣ καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου
ειδικής σύνθεσης, ύστερα από εισήγηση της Γεν. Συνέλευσης του Τμήματος.
Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 1994

Αριθ. Β7/375
Τροποποίηση της αριθμ. Β7/35/26.1.1994 (ΦΕΚ 95 τ.Β΄/14.2.1994) υπουργικής
απόφασης “Έγκριση Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης”.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ:
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13, του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159Α’)
“Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης και τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ.
1&2 του Ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156Α’) Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, Ρύθμιση θεμάτων
Έρευνας Παιδείας κλπ.,
2. τις διατάξεις του άρθρου 29Α’ του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α’) “Κυβέρνηση και
Κυβερνητικά όργανα” όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/ 1992
(ΦΕΚ 154Α’) “Ρύθμιση του θεσμού των επιμελητηρίων… και άλλες διατάξεις” και
αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38Α’)
“Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και
άλλες διατάξεις”,
3. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
4. την αριθμ. Β7/35/26.1.1994 (ΦΕΚ 95τ.Β’/ 14.2.1994) Υπουργική απόφαση
“Έγκριση προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης”,
5. το απόσπασμα πρακτικού Γ.Σ.Ε.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης
(Συνεδρίαση 194η/3.6.1999),
6. το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου με την Ειδική Σύνθεση του
Πανεπιστημίου Κρήτης (Συνεδρίαση 130η/20.7.1999),
αποφασίζουμε
Τροποποιούμε την αριθμ. Β7/35/26.1.1994 (ΦΕΚ 95 τ.Β’/14.2.1994) υπουργική
απόφαση ως ακολούθως: Τα άρθρα 5 και 6 αντικαθίστανται ως εξής:
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ. για την απονομή των κατά το άρθρο 3 τίτλων για
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Επιστήμες Αγωγής ορίζεται σε τέσσερα (4)
εξάμηνα. Σε ειδικές μόνο περιπτώσεις και με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος
είναι δυνατή η παράταση του παραπάνω προσδιοριζόμενου χρόνου για ένα (1) ακόμη
χρόνο.
Ελάχιστος χρόνος εκπόνησης διδακτορικής διατριβής ορίζονται τα τρία (3) χρόνια
ύστερα από την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος και ο μέγιστος χρόνος τα
πέντε (5) χρόνια. Σε ειδικές, επίσης, περιπτώσεις, και με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. είναι
δυνατή η παράταση του χρόνου αυτού.
Άρθρο 6

Πρόγραμμα μαθημάτων
Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι
κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες των
μεταπτυχιακών φοιτητών για την απονομή του κατά το άρθρο 3 Μεταπτυχιακού
Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζονται ως εξής:
1ο Εξάμηνο: Μεθοδολογία Έρευνας Ι, Στατιστική Ι, Τομεακό Μάθημα Ειδίκευσης
2ο Εξάμηνο: Μεθοδολογία Έρευνας ΙΙ, Επαγωγική και S.P.S.S.
3ο Εξάμηνο: Colloquium, Μάθημα Ειδίκευσης.
4ο Εξάμηνο: Διπλωματική Εργασία.
Αν σε ένα τομέα οι μετ/κοί φοιτητές είναι μέχρι και δύο (2), δεν προσφέρεται κατ’
ανάγκην συστηματικά εξαμηνιαίο μάθημα. Οι φοιτητές αυτοί βοηθούνται με
συναντήσεις-συζητήσεις με τους διδάσκοντες του Τομέα, που θεωρούν ότι
χρειάζονται τη βοήθειά τους. Αν οι φοιτητές είναι τρεις και άνω, ο Τομέας με ευθύνη
του Διευθυντή του οργανώνει εξαμηνιαίο μάθημα ειδίκευσης το οποίο
παρακολουθούν υποχρεωτικά όλοι οι φοιτητές του Τομέα.
Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και ο αριθμός των εβδομάδων ανά
εξάμηνο είναι 15, εκ των οποίων μία ή το πολύ δύο είναι δυνατόν να
χρησιμοποιηθούν για την εξέταση και την αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών
και της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Τα μαθήματα γίνονται υπό μορφή διαλέξεων, σεμιναρίων ή εργαστηρίων και είναι
δυνατό να συμπεριληφθούν σ’ αυτά επισκέψεις σε σχολεία ή σε εργαστήρια για τη
συμμετοχή του Μ.Φ. σε αντίστοιχες ερευνητικές δραστηριότητες. Η αξιολόγηση για
τα μαθήματα Μεθοδολογία Έρευνας Ι & ΙΙ γίνεται γραπτώς. Για το τομεακό μάθημα
ειδίκευσης κάθε Τομέας αποφασίζει για τον τρόπο αξιολόγησης των μεταπτυχιακών
φοιτητών του, ενώ για το μάθημα ειδίκευσης ο τρόπος αξιολόγησης καθορίζεται από
τον (την) διδάσκοντα (-ουσα) του μαθήματος. Για την Στατιστική Ι και την
Επαγωγική Στατιστική και SPSS η αξιολόγηση γίνεται γραπτώς. Το colloquium
κατοχυρώνεται με την ανελλιπή παρουσία και την ενεργό συμμετοχή του φοιτητή. Σε
όλες τις περιπτώσεις η βαθμολογία γίνεται με βάση την αριθμητική κλίμακα από 0
έως 10, σε ακέραιες και δεκαδικές μονάδες.
Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος έχει δικαίωμα να επιβάλει στο μεταπτυχιακό φοιτητή την
παρακολούθηση παιδαγωγικών μαθημάτων προπτυχιακού επιπέδου, στην περίπτωση
που θα κρίνει ότι η παιδαγωγική του κατάρτιση δεν είναι επαρκής. Ταυτόχρονα όμως,
οφείλει να του εξασφαλίσει και τις δυνατότητες προσφοράς του συγκεκριμένου
μαθήματος.
Ένα ή το αργότερο δύο εξάμηνα μετά την εγγραφή του μεταπτυχιακού φοιτητή και
την έναρξη του Π.Μ.Σ., κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής αναλαμβάνει την εκπόνηση
και συγγραφή μεταπτυχιακής εργασίας υπό την επίβλεψη ενός μέλους Δ.Ε.Π.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης είναι η επιτυχής εξέταση του μεταπτυχιακού φοιτητή σε όλα τα μαθήματα
του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και η συγγραφή ειδικής μεταπτυχιακής
εργασίας, η επιτυχής ολοκλήρωση της οποίας κρίνεται από την εξεταστική επιτροπή,
που έχει οριστεί για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή.
Η επιτυχής ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής εργασίας κρίνεται από τριμελή
εξεταστική επιτροπή, η οποία ορίζεται για κάθε φοιτητή από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του
Τμήματος. Η εξεταστική επιτροπή αποτελείται από το επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π. και
δύο ακόμη επιστήμονες. Η εξέταση αυτή δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να αρχίσει
πριν από την επιτυχή εξέταση του μεταπτυχιακού φοιτητή σε όλα τα μαθήματα που
προβλέπονται από το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών.

Η παρουσίαση και στήριξη της μεταπτυχιακής εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή
γίνεται δημόσια. Δικαίωμα όμως αξιολόγησης και βαθμολογίας του μεταπτυχιακού
φοιτητή έχουν μόνο τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής. Μετά την παρέλευση των
προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 5 ο φοιτητής χάνει την ιδιότητα του
μεταπτυχιακού φοιτητή.
Με ευθύνη της Γραμματείας του Τμήματος αποστέλλονται στη Βιβλιοθήκη του
Πανεπιστημίου αντίγραφα των μεταπτυχιακών εργασιών. Η Βιβλιοθήκη οφείλει να
στέλνει τις εργασίες στο Εστιακό Κέντρο Τεκμηρίωσης.
Για το Διδακτορικό Δίπλωμα
Προϋποθέσεις για την αποδοχή μεταπτυχιακού φοιτητή σε Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών, που οδηγεί στη λήψη διδακτορικού διπλώματος είναι:
α) η κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σε συγγενές αντικείμενο και
β) η άρτια γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας
Για την εγγραφή μεταπτυχιακού φοιτητή στους υποψήφιους διδάκτορες υποβάλλεται
τεκμηριωμένη εισήγηση από το μέλος Δ.Ε.Π. που πρόκειται να αναλάβει την
επίβλεψή του προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, η οποία αποφασίζει τελικά για την
αποδοχή ή μη του υποψηφίου διδάκτορα.
Η πρόοδος της ερευνητικής εργασίας του υποψήφιου διδάκτορα παρακολουθείται
από τον επιβλέποντα καθηγητή και τα δύο άλλα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής
επιτροπής.
Οι υποψήφιοι διδάκτορες ενημερώνουν ανά εξάμηνο τον επόπτη τους για την πορεία
της διατριβής τους. Υποψήφιος που δεν επικοινωνεί με την τριμελή επιτροπή επί ένα
έτος, εισάγεται στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος με πρόταση διαγραφής.
Μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής, καθώς επίσης και της επταμελούς εξεταστικής
επιτροπής, είναι δυνατό να είναι μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Πανεπιστημίων ή επιστημονικών
ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ο επιβλέπων όμως, καθηγητής οφείλει σε
κάθε περίπτωση να είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος.
Η διδακτορική διατριβή εκτυπώνεται από τον ενδιαφερόμενο σε ικανό αριθμό
αντιτύπων και διανέμεται σε όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας,
τα σχετικά ερευνητικά κάντρα και τις κεντρικές βιβλιοθήκες. Η απονομή του
επίσημου τίτλου γίνεται μετά την έκδοση της διατριβής. Ο τίτλος αυτός είναι δυνατόν
να ανακληθεί εντός διετίας αν ήθελε αποδειχθεί ότι η διδακτορική διατριβή, εν μέρει
ή εν όλω, δεν αποτελεί έργο του συγγραφέα της.
Η απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα 19 Οκτωβρίου 1999.
Αριθ. 133188/Β7
Τροποποίηση της αριθμ. Β7/35/26-01-94 (ΦΕΚ 95 τ. Β/14-02-94) Υπουργικής
Απόφασης «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπως έχει
τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμόν Β7/375/19-10-99 (ΦΕΚ 2003 τ. Β/11-11-99)
υπουργική απόφαση».
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις των άρθρων 10-12 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α’)
«Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» του άρθρου 16 παρ. 2 του Ν.
2327/1995 (ΦΕΚ 156 Α’) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας... και άλλες διατάξεις» και
του άρθρου 5 παρ. 12 γ. Του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α’ ) «Διάρθρωση της ανώτατης
εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής»,

2. τις διατάξεις του άρθρου 29 Α’ του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α’) Κυβέρνηση και
Κυβερνητικά Όργανα» όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992
(ΦΕΚ 154 Α’) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων ... και άλλες διατάξεις» και
αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α’)
«Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και
άλλες διατάξεις»,
3. τις διατάξεις των Υπουργικών αποφάσεων Β7/35/26-1-94 (ΦΕΚ 95 τ. Β/14-2-94
και Β7 375/19-10-99 (ΦΕΚ 2003 τ. Β /11-11-99),
4. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του
άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 τ. Α’) «Περιορισμός και βελτίωση της
αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις»,
5. την αριθμ. 1117/23-08-2001 πρόσκληση υποβολής προτάσεων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ για την
χρηματοδότηση έργων «Αναμόρφωση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών»,
6. τα πρακτικά των Γ.Σ.Ε.Σ του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρίες 236/10-10-2001 & 254/15-07-2002),
7. τα πρακτικά της Συγκλήτου με Ε.Σ. του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρίες 159/2610-2001 & 170/19-07-2002).
αποφασίζουμε
Τροποποιούμε την απόφαση Β7/35/26-1-94 (ΦΕΚ 95 τ. Β/14-02-94), όπως έχει ήδη
τροποποιηθεί με την αριθμ. Β7/375/19-10-99 (ΦΕΚ 2003 τ. Β/11-11-99) υπουργική
απόφαση.
Το Άρθρο 2 «Αντικείμενο – σκοπός» αντικαθίσταται ως εξής:
Αντικείμενο και σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων επιστημόνων
εξειδικευμένων στο χώρο των Επιστημών της Αγωγής με στόχο την προαγωγή των
Επιστημών αυτών στη χώρα μας και τη στελέχωση των συναφών ερευνητικών
κέντρων και πανεπιστημιακών τμημάτων.
Το Άρθρο 4 «Κατηγορίες Πτυχιούχων” αντικαθίσταται ως εξής:
Στο ΠΜΣ του ΠΤΔΕ γίνονται δεκτοί οι πτυχιούχοι Τμημάτων Ελληνικών
Πανεπιστημίων και ΤΕΙ με την προϋπόθεση ότι στις προπτυχιακές τους σπουδές θα
έχουν παρακολουθήσει και θα έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε δύο (2) μαθήματα
Επιστημών Αγωγής.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή του υποψηφίου μεταπτυχιακού φοιτητή
στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι η επιτυχής συμμετοχή στις
εισαγωγικές εξετάσεις στα μαθήματα που έχουν προκηρυχθεί από το Τμήμα. Οι
υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα μια ξένη γλώσσα. Δικαίωμα
συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν και οι Έλληνες πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της
αλλοδαπής, υπό τον όρο να έχει αναγνωρισθεί το πτυχίο τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ως
ισότιμο με τα πτυχία των ελληνικών ΑΕΙ.
Γίνονται επίσης δεκτοί αλλοδαποί και ομογενείς υποψήφιοι χωρίς εξετάσεις ύστερα
από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Ο αριθμός των εισαγομένων της κατηγορίας αυτής
ανέρχεται μέχρι το 30% επί του αριθμού των εισαγομένων κάθε ακαδ. έτος με τις
εξετάσεις που διοργανώνει το Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση, εκτός από το πτυχίο
ΑΕΙ, είναι στην περίπτωση αυτή η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας. Οι
υποψήφιοι επιλέγονται ύστερα από συνέντευξη.

Οι επιτυχόντες στις μεταπτυχιακές εξετάσεις του Ι.Κ.Υ. γίνονται δεκτοί για εγγραφή
στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος, ύστερα από απόφαση της
Γ.Σ.Ε.Σ.
Με τους υποψηφίους για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος από τις παραπάνω
κατηγορίες (αλλοδαποί ομογενείς και υπότροφοι του Ι.Κ.Υ) ο αριθμός των
εισαγομένων στο Π.Μ.Σ. κατ’ έτος, που ορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας
απόφασης, είναι δυνατόν να ανέρχεται μέχρι τους είκοσι (20).
Το Άρθρο 5 «Χρονική Διάρκεια» αντικαθίσταται ως εξής:
Η χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ. για την απονομή των κατά το άρθρο 3 τίτλων
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις Επιστήμες Αγωγής ορίζεται σε τέσσερα
(4) εξάμηνα.
Ως ελάχιστος χρόνος εκπόνησης διδακτορικής διατριβής ορίζονται τα τρία (3) έτη
από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης του υποψηφίου με την οποία καθορίζεται
το θέμα και ο επιβλέπων και ως μέγιστος χρόνος ορίζονται τα πέντε (5) έτη. Σε
ειδικές, επίσης, περιπτώσεις, και με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. είναι δυνατή η παράταση
του χρόνου αυτού.
Το Άρθρο 6 «Πρόγραμμα μαθημάτων» αντικαθίσταται ως εξής:
Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι
κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες των
μεταπτυχιακών φοιτητών για την απονομή του κατά το άρθρο 3 Μεταπτυχιακού
Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζονται ως εξής:
1ο Εξάμηνο: Μεθοδολογία Έρευνας Ι, Στατιστική Ι, Τομεακό Μάθημα Κατεύθυνσης.
2ο Εξάμηνο: Μεθοδολογία Έρευνας ΙΙ, Επαγωγική Στατιστική – Επεξεργασία
στατιστικών δεδομένων στις Επιστήμες της Αγωγής με χρήση ηλεκτρονικού
υπολογιστή.
3ο Εξάμηνο: Colloquium, Μάθημα Κατεύθυνσης.
4ο Εξάμηνο: Εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής.
Τα μαθήματα διακρίνονται σε μαθήματα κορμού, τομέα – κατεύθυνσης. Τα
μαθήματα κορμού έχουν σκοπό να μυήσουν τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στην
έρευνα των Επιστημών της Αγωγής, και είναι κοινά και υποχρεωτικά για όλους,
ανεξάρτητα από τον τομέα τον οποίο ακολουθούν.
Οι τομείς είναι πέντε (5) και είναι προκαθορισμένοι από την οργανωτική δομή και τη
λειτουργία του Τμήματος. Οι φοιτητές δηλαδή δίνουν εξετάσεις για να εισαχθούν σε
έναν τομέα συγκεκριμένο. Τα μαθήματα κατεύθυνσης και η μεταπτυχιακή εργασία
αποσκοπούν στην εξειδίκευση του μεταπτυχιακού φοιτητή σε μια συγκεκριμένη
περιοχή των Επιστημών της Αγωγής. Τα μαθήματα κατεύθυνσης που αναφέρονται
παραπάνω παρακολουθούν μόνο οι φοιτητές που εντάσσονται στον αντίστοιχο τομέα.
Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και ο αριθμός των εβδομάδων ανά
εξάμηνο είναι 15, εκ των οποίων μια ή το πολύ δύο είναι δυνατόν να
χρησιμοποιηθούν για την εξέταση και αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών και
της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος έχει δικαίωμα να επιβάλει στο μεταπτυχιακό φοιτητή την
παρακολούθηση παιδαγωγικών μαθημάτων προπτυχιακού επιπέδου, στην περίπτωση
που θα κρίνει ότι η παιδαγωγική του κατάρτιση δεν είναι επαρκής.
Ένα ή το αργότερο δύο εξάμηνα μετά την εγγραφή του μεταπτυχιακού φοιτητή και
την έναρξη του Π.Μ.Σ., ανατίθεται στον κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή το θέμα της
μεταπτυχιακής του εργασίας το οποίο ξεκινά να μελετά υπό την επίβλεψη ενός
μέλους ΔΕΠ.

Για το Διδακτορικό Δίπλωμα
Προϋποθέσεις για την αποδοχή μεταπτυχιακού φοιτητή σε Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών, που οδηγεί στη λήψη διδακτορικού διπλώματος είναι:
α) η κατοχή Μεταπτυχιακού διπλώματος Ειδίκευσης σε συγγενές αντικείμενο και
β) η άρτια γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας
Το Άρθρο 7 «Αριθμός Εισακτέων» αντικαθίσταται ως εξής:
Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δεκαπέντε (15).
Ο ανωτέρω αριθμός δύναται να προσαυξάνεται κατ’ έτος, σύμφωνα με όσα
αναφέρονται στο άρθρο 4 της παρούσας απόφασης και μέχρι τους 20 συνολικά
φοιτητές κατ’ έτος.
Το Άρθρο 9 «Υπάρχων εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί στο πρόγραμμα»
τροποποιείται ως εξής:
1) ο τίτλος του άρθρου αντικαθίσταται με «Εξοπλισμός – Εργαστήρια»,
2) στο τέλος του άρθρου προστίθεται: 4. Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και
Μεταναστευτικών Μελετών
Το Άρθρο 10 «Διάρκεια Λειτουργίας» αντικαθίσταται ως εξής:
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011

