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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114),
με τον τίτλο: «Επιστήμες Αγωγής», εις αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. 206610/Ζ1/2014 (ΦΕΚ
3597/τ.Β΄/31-12-2014) υπουργικής απόφασης
όπως τροποποιήθηκε με νεότερες αποφάσεις.

2

Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης
του Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114), με τίτλο: «Πολιτικό
Σύστημα και Δημόσιες Πολιτικές», σε αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. 194702/Ζ1 (ΦΕΚ 3327/τ.Β΄/
11-12-2014) υπουργικής απόφασης.

3

Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Φιλοσοφικών και
Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης
σε εφαρμογή του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114), με
νέο τίτλο: «Πολιτισμική Ανάλυση και Εκπαίδευση»,
εις αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. 206595/Ζ1 (ΦΕΚ
3597/τ.Β΄/31-12-2014) υπουργικής απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 4958/26.04.2018
(1)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114),
με τον τίτλο: «Επιστήμες Αγωγής», εις αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. 206610/Ζ1/2014 (ΦΕΚ
3597/τ.Β΄/31-12-2014) υπουργικής απόφασης
όπως τροποποιήθηκε με νεότερες αποφάσεις.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(Αριθμ. τακτικής συνεδρίασης 384η/08-03-2018)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239τ.Α΄/1973)
περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρή-

Αρ. Φύλλου 1635

τη ιδρυθέντος Πανεπιστημίου, του ν.δ. 114/1974 (ΦΕΚ
310 τ.Α΄/1974) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως
του ν.δ. 87/1973 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄/1973) «περί ιδρύσεως
Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ..., του
ν. 259/1976 (ΦΕΚ 25 τ.Α΄/1976) περί τροποποιήσεως
και συμπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις του
π.δ. 103/1983, (ΦΕΚ 48/15.04.1983, τ.Α΄) - Αυτοδύναμη
λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης..., καθώς και της
λοιπής νομοθεσίας περί Πανεπιστημίου Κρήτης.
2. Το υπ΄ αριθμ. π.δ. 96/2013 (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α΄/
05.06.2013) για την «Κατάργηση - συγχώνευση τμημάτων - Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το υπ΄αριθμόν π.δ.
128/2013 (Φ.Ε.Κ. 195/τ.Α΄/17.09.2013), και τις εκδοθείσες μετ΄ αυτού διαπιστωτικές πράξεις του Πρύτανη,
υπ΄αριθμόν 10.953/31.07.2013, 10.954/31.07.2013 και
10.955/31.07.2013 (Φ.Ε.Κ 1959/τ.Β΄/12.08.2013). Το
ν. 4452/2017 (Φ.Ε.Κ. 17/τ.Α΄/15.02.2017) «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις»,
άρθρο 27 «Ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης», παράγραφος 4.
3. Το ΦΕΚ τ.ΥΟΔΔ 82/18-02-2016 και την υπ΄ αριθμ.
31460/Ζ1/23-02-2016 (ΑΔΑ: ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) διαπιστωτική πράξη της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων όπου διαπιστώνεται ότι ο
Καθηγητής Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας, του Τμήματος
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Π.Κ., έχει
εκλεγεί Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης με πλήρη
θητεία, από 23/02/2016.
4. Την υπ΄αριθμ. 17070/01-12-2017 (ΑΔΑ: 9ΙΖΔ469Β7ΓΟΞΛ) πράξη Συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, στις 01-12-2017 σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) για
το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», και ιδίως:
6. Τις διατάξεις του Άρθρου 31 «Όργανα διοίκησης των
Π.Μ.Σ. και των Διδακτορικών Σπουδών» του ΚΕΦ. ΣΤ΄
«Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
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εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», καθώς και τις διατάξεις του Άρθρ. 32 «Ίδρυση
Π.Μ.Σ.» έως και Άρθρ. 37 «Πόροι χρηματοδότηση Π.Μ.Σ»
του ΚΕΦ. ΣΤ΄ «Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών»
του ως άνω νόμου.
7. Τις διατάξεις του Άρθρου 85 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ΄» Μέρος Δεύτερο, του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα
και άλλες διατάξεις».
8. Τις διατάξεις του ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 195/
06.09.2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν.
9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.Α΄/
02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος», και
ιδίως του άρθρου 13, του οποίου η παρ. 3 προστέθηκε
με το άρθρο 13 παρ. 3 του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ τ.Α΄ 130)
και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 28 του
ν. 3794/2009 (ΦΕΚ τ.Α΄ 156/04-09-2009), του άρθρου 14
και του άρθρου 15 καθώς και την εκδοθείσα υπ΄ αριθμ.
Φ5/89656/Β3/2007 υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του
Συστήματος Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» (ΦΕΚ
τ.Β΄1466/13-08-2007).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ
τ.Α΄ 112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»,
όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του
ν. 4210/ 2013 (ΦΕΚ τ.Α΄254/21-11-2013), του άρθρου 197
του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄160/8-8-2014), του άρθρου
31 του π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34 Α΄/23-3-2015) περί "κωδικοποίησης διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία, του άρθρου 375 του ν. 4412/2016
(ΦΕΚ τ.Α΄147/08-08-2016 καθώς και την εκδοθείσα υπ΄
αριθμ. ΥΠΟΙΚΔ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.
11. Την υπ΄ αριθμ. 216772/Ζ1 (ΦΕΚ 4334/Β΄/12-12-2017)
υπουργική απόφαση που αφορά τον «Τρόπο κατάρτισης
του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και την
έκθεση βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» και τις εγκυκλίους εφαρμογής υπ΄ αριθμ.
163204/Ζ1/29-09-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν.
4485/17 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και
εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-λοιπά θέματα ΑΔΑ:
ΨΙΜΖ4653ΠΣ-0Ρ2, υπ΄αριθμ. 164530/Ζ1/03-10-2017
«Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον αφορά
τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων
Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του
ν. 4485/17 (Α΄114) (ΑΔΑ: 6ΕΜ04653ΠΣ-ΥΑ4), υπ΄αριθμ.
203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις σχετικά με την
εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114), υπ΄
αριθμ. 227378/Ζ1/22-12-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/17 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών
σπουδών».
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12. Τη συγκρότηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) με ΑΔΑ: 6ΔΑΒ469Β7Γ-34Ι.
13. Την υπ΄ αριθμ. 206610/Ζ1/2014 (ΦΕΚ 3597/τ.Β΄/
31-12-2014) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με νεότερες αποφάσεις και αφορά στο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμες Αγωγής» του
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Κρήτης.
14. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του
Τμήματος Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (συνεδρίαση 481η/14.02.2018) σχετικά με την
εισήγηση επανίδρυσης του Π.Μ.Σ.
15. Το υπ΄ αριθμ. 397/29-01-2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.
16. Την εισήγηση με αριθμ. 3η/06.03.2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης που αφορά στην επανίδρυση του ΠΜΣ
με νέο τίτλο: «Επιστήμες Αγωγής» στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.
17. Το ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
της απόφασης θα λειτουργήσει χωρίς τέλη φοίτησης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 ιδίως παρ. 1,
3, 5, του ν. 4485/2017.
18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη εις βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού.
Αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την επανίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες
Αγωγής» στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, εις αντικατάσταση της
υπ΄ αριθμ. 206610/Ζ1/2014 (ΦΕΚ 3597/τ.Β΄/31-12-2014)
Υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε με νεότερες αποφάσεις και αφορά στο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμες Αγωγής» του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, βάσει του ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. τ.A΄ 114/
04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί από
το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Επιστήμες Αγωγής»
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις
διατάξεις του ν. 4485/2017.
Άρθρο 2
Αντικείμενο και σκοπός του ΠΜΣ
Αντικείμενο του προγράμματος είναι η έρευνα στις
Επιστήμες της Αγωγής. Σκοπός του προγράμματος είναι
η δημιουργία νέων επιστημόνων εξειδικευμένων στο
χώρο των Επιστημών της Αγωγής με απώτερο στόχο
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την προαγωγή των επιστημών αυτών στη χώρα μας και
τη στελέχωση των συναφών ερευνητικών κέντρων και
πανεπιστημιακών τμημάτων. Συγκεκριμένα, η λειτουργία
του Π.Μ.Σ. θα καλύψει ακαδημαϊκές και επαγγελματικές
απαιτήσεις των πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία, εφοδιάζοντας τους με θεωρητικές,
ερευνητικές και πρακτικές γνώσεις, στάσεις, και δεξιότητες που θα τους δίνουν τη δυνατότητα:
- να εργαστούν ως ερευνητές σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς, σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα προάγοντας τη σχετική έρευνα και συμβάλλοντας στη βελτίωση
της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης,
- να στελεχώσουν την εκπαίδευση από θέσεις ευθύνης
είτε ως σχολικοί σύμβουλοι είτε ως διευθυντές και προϊστάμενοι και ως στελέχη σε θέσεις αυξημένης ευθύνης,
- να συνεχίσουν τις σπουδές στον επόμενο μεταπτυχιακό κύκλο για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.
Άρθρο 3
Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί
3.1 Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου
κύκλου σπουδών όλων των πανεπιστημιακών Τμημάτων
των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι.
3.2 Με απόφαση της Γ.Σ. γίνονται δεκτοί χωρίς εξετάσεις:
(α) Αλλοδαποί και ομογενείς υποψήφιοι, που είναι
υπότροφοι του Ελληνικού Κράτους. Οι υποψήφιοι επιλέγονται ύστερα από συνέντευξη που διενεργείται με
ευθύνη της Σ.Ε. Απαραίτητη προϋπόθεση, εκτός από το
πτυχίο ΑΕΙ, (αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ κατά την
ημέρα της υποβολής αίτησης) είναι η επαρκής γνώση
της ελληνικής γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο ΓΙ
(β) Οι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ.
(γ) Ημεδαποί και αλλοδαποί υπότροφοι άλλων θεσμικών φορέων, υπό την προϋπόθεση ότι η υποτροφία τους
είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και
κατέχουν την ελληνική γλώσσα επαρκώς (επίπεδο ΓΙ).
Οι υποψήφιοι επιλέγονται ύστερα από συνέντευξη που
διενεργείται με ευθύνη της Σ.Ε., η οποία εισηγείται σχετικά προς την Γ.Σ.
Ο αριθμός των εισαγομένων με τις διατάξεις των ανωτέρω εδαφίων (α)-(γ) δε συνυπολογίζεται στον μέγιστο
αριθμό των εισακτέων στο Π.Μ.Σ.
Άρθρο 4
Χρονική διάρκεια φοίτησης
Η φοίτηση στο ΠΜΣ είναι πλήρης και διαρκεί κανονικά
τέσσερα (4) εξάμηνα.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι φοιτητές μπορεί να λάβουν παράταση του χρόνου σπουδών τους για δύο (2)
εξάμηνα το πολύ.
Άρθρο 5
Ειδικεύσεις του ΠΜΣ
Το αντικείμενο του συγκεκριμένου ΠΜΣ αφορά τις
Επιστήμες Αγωγής και περιλαμβάνει τρεις ειδικεύσεις:
(α) «Η Παιδαγωγική ως επιστήμη και πράξη σε σύγχρονα
περιβάλλοντα μάθησης»
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Στην ειδίκευση αυτή προσφέρονται μαθήματα που
καλύπτουν τις εξής θεματικές περιοχές:
1. Έμφυλη Ιστορία της Εκπαίδευσης και Διαπολιτισμική
προσέγγιση της Ιστορίας
2. Συγκριτική Παιδαγωγική - Επάγγελμα Εκπαιδευτικού
3. ΤΠΕ και δημιουργικότητα στο σύγχρονο σχολείο
4. ΤΠΕ και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών/Δια βίου
μάθηση
5. Διαπροσωπικές σχέσεις και συμβουλευτικές παρεμβάσεις στην εκπαίδευση
6. Εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη
7. Αναλυτικά Προγράμματα και σχολικά εγχειρίδια
(β) «Γραμματισμός, αφήγηση και διδασκαλία της Ελληνικής ως πρώτης και ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας»
Στην ειδίκευση αυτή προσφέρονται μαθήματα που
καλύπτουν τις εξής θεματικές περιοχές:
1. Μάθηση και διδασκαλία του γραπτού λόγου στο
πλαίσιο των θεωριών του γραμματισμού
2. Αφήγηση και γλωσσική διδασκαλία
3. Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης και ως
ξένης γλώσσας
(γ) «Θετικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση»
Στην ειδίκευση αυτή προσφέρονται μαθήματα που
καλύπτουν τις εξής θεματικές περιοχές:
1. Μαθηματικά στη Εκπαίδευση
2. Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση
3. Πληροφορική στην Εκπαίδευση
4. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Άρθρο 6
Πρόγραμμα σπουδών
6.1 Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που
απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχονται σε
εκατόν είκοσι (120). Ένα μέρος των πιστωτικών μονάδων
προέρχονται από την επιτυχή παρακολούθηση μαθημάτων: Υποχρεωτικών, Επιλεγόμενων και Κατ΄ επιλογήν
Υποχρεωτικών (διαλέξεων, εργαστηρίων ή σεμιναρίων).
Οι φοιτητές παίρνουν επίσης Μαθήματα Υποδομής
ανάλογα με το υπόβαθρο των σπουδών τους, τα οποία
επιλέγονται από το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
οποιουδήποτε τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης.
6.2 Εκτός από τα μεταπτυχιακά μαθήματα, όλοι οι
φοιτητές του ΠΜΣ ως μέρος των σπουδών τους συμμετέχουν στις παρακάτω θεματικές δραστηριότητες και
εκπληρώνουν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Κωδικός Όνομα Μαθήματος

Συμμετοχή

ECTS

ΥΜ101

Βιβλιογραφική
έρευνα

Υποχρεωτικά 10

ΥΜ102

Εκπόνηση ερευνητικού Σχεδίου

Υποχρεωτικά 10

ΥΜ103

Εκπόνηση και συγγραφή Μεταπτυχια- Υποχρεωτικά 30
κής Εργασίας

ΥΜ104

Πρακτική άσκηση

(γ΄ειδίκευση) 10
(α΄ειδίκευση) 10
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6.3. Ακολουθούν πίνακες όλων των κατηγοριών μαθημάτων ανά ειδίκευση και διδακτικό προσωπικό.
Ειδίκευση Α΄: «Η Παιδαγωγική ως επιστήμη και πράξη
σε σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης» (Όλα τα μαθήματα
είναι αντίστοιχα με 10 ECTS)
Tίτλoç

Υπ. Διδάσκων
(όλοι ενεργά
μέλη ΔΕΠ του
τμήματος)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΥΜ111

Σύγχρονες προσεγγίσεις της Π. Καλογιαννάκη Παιδαγωγικής
Κ. Καρράς

YM212

Διεπιστημονικές προσεγγί- Π. Αναστασιάδης σεις στην Εκπαίδευση
Μ. Ιβρίντελη

YM113

Μεθοδολογία Έρευνας στην Ν. ΚωστούλαΠαιδαγωγική Επιστήμη
Ε. Μιχαηλίδη
ΚΑΤ΄ ΕΠΙΛΟΓΗΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

YEM111

Μάθημα Υποδομής

YEM 112 Πρακτική σε δομές

Α. Χουρδάκης Μ. Ιβρίντελη

YEM 113 Διαπολιτισμική προσέγγιση Α. Χουρδάκης,
της ιστορικής εκπαίδευσης Μ. Ιβρίντελη
YEM 114 Με την οπτική του φύλου Α. Χουρδάκης,
στην εκπαίδευση
Ε. Μιχαηλίδου
YEM 115 Τοπική ιστορία και Μουσει- Α. Χουρδάκης ακή μάθηση
Μ. Ιβρίντελη
YEM 116 Η εκπαίδευση σε χώρες του Π. Καλογιαννάκη,
Κ. Καρράς
τρίτου κόσμου
YEM 117 Σύγχρονες τάσεις στην Εκ- Κ. Καρράς,
παίδευση των Εκπαιδευτικών Π. Καλογιαννάκη

YEM 126 Επικοινωνία - Διαπροσωπι- Ε. Μιχαηλίδη
κές σχέσεις
YEM 127 Συμβουλευτική Ψυχολογία - Ε. Μιχαηλίδη
Συμβουλευτική γονέων
YEM 128 Διδακτικές προσεγγίσεις Ν. Κωστούλα,
στην εκπαίδευση για τη βι- Β. Μακράκης
ώσιμη ανάπτυξη
YEM 129 Παγκόσμια πολιτειότητα και Ν. Κωστούλα,
εκπαίδευση για τη βιώσιμη Π. Καλογιαννάκη
ανάπτυξη
YEM 130 Εκπαίδευση για τη βιώσιμη Ν. Κωστούλα,
ανάπτυξη και μαθησιακές Β. Μακράκης
τεχνολογίες
YEM 131 Αναλυτικό Πρόγραμμα και Μ. Ιβρίντελη,
πολιτικές της γνώσης: Νέες Π. Καλογιαννάκη
τάσεις και μοντέλα
YEM 132 Σύγχρονες τάσεις στα Σχο- Μ. Ιβρίντελη,
λικά Εγχειρίδια στον κόσμο Π. Καλογιαννάκη
YEM 133 Κρυφό Αναλυτικό Πρό- Μ. Ιβρίντελη,
γραμμα: Η αποδόμηση του Π. Καλογιαννάκη
επίσημου Αναλυτικού Προγράμματος στη σχολική τάξη

Μαθήματα Υποδομής
Ανάλογα με το υπόβαθρο των σπουδών των εισαγομένων φοιτητών, με απόφαση της Σ.Ε. του ΠΜΣ καθορίζονται τα μαθήματα από το προπτυχιακό πρόγραμμα
σπουδών του Τμήματος που μπορούν να επιλέξουν οι
φοιτητές. Συγκεκριμένα αφορούν μαθήματα που σχετίζονται με τις θεματικές περιοχές της Παιδαγωγικής, της
Ψυχολογίας, κ.ά.
Ειδίκευση Β΄: «Γραμματισμός, αφήγηση και διδασκαλία
της Ελληνικής ως πρώτης και ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας» (Όλα τα μαθήματα είναι αντίστοιχα με 10 ECTS)

YEM 118 Η παιδεία του ΄ανθρώπου- Π. Καλογιαννάκη,
πολίτη΄ στη νέα χιλιετία
Κ. Καρράς

Τίτλος

YEM 119 Θεμελιώδη ζητήματα Παι- Π. Αναστασιάδης,
δαγωγικής
Αξιοποίησης Ε. Παπαβασιλείου
των ΤΠΕ
YEM 120 Προηγμένες Μαθησιακές Π. Αναστασιάδης
Τεχνολογίες Διαδικτύου και
Δημιουργικότητα στην Εκπαίδευση
YEM 121 Εφαρμογές Εικονικής και Π. Αναστασιάδης
Επαυξημένης πραγματικότητας στην Εκπαίδευση
YEM 122 Δια Βίου Μάθηση στην Κοι- Π. Αναστασιάδης,
νωνία της Γνώσης
Α. Χουρδάκης

YEM 125 Ψυχολογία του παιδιού - Ε. Μιχαηλίδη
Αναπτυξιακή Ψυχολογία

Υπ. Διδάσκων
(όλοι ενεργά
μέλη ΔΕΠ του
τμήματος)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΥΜ211

Σύγχρονες προσεγγίσεις στο
γραμματισμό και διδασκαλία Ι. Σπαντιδάκης
της γλώσσας

ΥΜ212

Αφήγηση και παιδική λογοτεχνία- φαντασιακό σύμπαν και Α. Ζερβού
κώδικες επικοινωνίας

ΥΜ213

Η διδασκαλία της Ελληνικής
ως Δεύτερης/Ξένης γλώσσας:
Α. Χατζηδάκη
θεωρητικές προσεγγίσεις και
πρακτικές εφαρμογές

ΥΜ214

Μεθοδολογία έρευνας σε σχέΑ.Μουζάκη,
ση με τη γλώσσα και τη διδαΕ. Βασιλάκη
σκαλία της

YEM 123 Σύγχρονες προσεγγίσεις Π. Αναστασιάδης
στην εκπαίδευση ενηλίκων
YEM 124 Προηγμένες Μαθησιακές Τε- Π. Αναστασιάδης,
χνολογίες Διαδικτύου στην Ι. Σπαντιδάκης
Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών.

Τεύχος Β’ 1635/10.05.2018

ΚΑΤ΄ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ*
ΥΕΜ211

Μαθησιακά/διδακτικά περιβάλΙ. Σπαντιδάκης
λοντα του γραπτού λόγου

Τεύχος Β’ 1635/10.05.2018

ΥΕΜ212
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Κριτικός γραμματισμός και
Ι. Σπαντιδάκης
γλωσσική διδασκαλία

ΥΜ313

Οπτικός Γραμματισμός, πολυτροπικότητα και Web 2 στη
ΥΕΜ213 διδασκαλία της ελληνικής ως Ι. Σπαντιδάκης
μητρικής και ως ξένης/δεύτερης γλώσσας
Οι μεταμορφώσεις των αφηΥΕΜ214 γήσεων και των λογοτεχνικών Α. Ζερβού
κειμένων
ΥΕΜ215
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Έρευνα και πράξη στη
Διδακτική των Θετικών Δ. Σταύρου,
Επιστημών (Πρακτική Μ. Καλαϊτζιδάκη
Άσκηση)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:
Κ. Τζανάκης
Μ. Κούρκουλος

ΥΕΜ311 ΜΑΘΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Ι

Λογοτεχνία, παιδικά βιβλία και
Α. Ζερβού
επίκαιροι κώδικες επικοινωνίας

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:
Μ. Κούρκουλος

ΥΕΜ312 ΜΑΘΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ II

Ζητήματα δομής της Ελληνικής
ΥΕΜ218 στη διδασκαλία της ως δεύτε- Π. Θώμου
ρης και ως ξένης γλώσσας

Μαθήματα Υποδομής
Ανάλογα με το υπόβαθρο των σπουδών των εισαγομένων φοιτητών, με απόφαση της Σ.Ε. του ΠΜΣ καθορίζονται τα μαθήματα από το προπτυχιακό πρόγραμμα
σπουδών τμημάτων του ΠΚ που μπορούν να επιλέξουν
οι φοιτητές. Συγκεκριμένα αφορούν μαθήματα που σχετίζονται με τις θεματικές περιοχές της Γλώσσας και της
διδασκαλίας της.
Ειδίκευση Γ΄: «Θετικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση»
Μαθήματα Υποδομής
Ανάλογα με το υπόβαθρο των σπουδών των εισαγομένων φοιτητών, με απόφαση της Σ.Ε. του ΠΜΣ καθορίζονται τα μαθήματα από το προπτυχιακό πρόγραμμα
σπουδών του Τμήματος μας που μπορούν να επιλέξουν
οι φοιτητές. Συγκεκριμένα αφορούν μαθήματα που σχετίζονται με τις θεματικές περιοχές των Μαθηματικών, Φυσικών Επιστημών, Πληροφορικής και Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης. Υποχρεωτικά η μία από τις δύο επιλογές
προέρχεται από την περιοχή των Μαθηματικών ή Φυσικών Επιστημών.
Εργαστηριακά Μαθήματα
Οι φοιτητές ανάλογα με τα ενδιαφέροντα τους επιλέγουν δύο μαθήματα εργαστηριακού τύπου που σχετίζονται με τις θεματικές περιοχές των Μαθηματικών, Φυσικών Επιστημών, Πληροφορικής και Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης. Υποχρεωτικά η μία από τις δύο επιλογές
προέρχεται από την περιοχή των Μαθηματικών ή Φυσικών Επιστημών.
Τίτλος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ:
Ε. Παπαβασιλείου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
Μ. Καλαϊτζιδάκη

Πολυπολιτισμικότητα και πολυγλωσσία στην Ελλάδα: κοιΥΕΜ216
Α. Χατζηδάκη
νωνιο-γλωσσολογικά και εκπαιδευτικά ζητήματα
Εναλλακτικές προσεγγίσεις στη
ΥΕΜ217 διδασκαλία της Ελληνικής ως Α. Χατζηδάκη
δεύτερης/ξένης γλώσσας

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ:
Δ. Σταύρου

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ:
Δ. Σταύρου,
Κ. Τζανάκης
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ:
Ε. Παπαβασιλείου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
Μ. Καλαϊτζιδάκη

ΥΕΜ313

ΥΕΜ 314

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΜΑΘΗΜΑ Ι
Πειράματα Φυσικών
Επιστημών

Δ. Σταύρου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι
(να συμπληρωθεί)

Ε. Παπαβασιλείου

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ι
(να συμπληρωθεί)

Μ. Καλαϊτζιδάκη

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ
ΜΑΘΗΜΑ ΙΙ
Εργαστήριο Διδακτικής
Δ. Σταύρου,
Φυσικών Επιστημών και
Μ. Κούρκουλος
Μαθηματικών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι
(να συμπληρωθεί)

Ε. Παπαβασιλείου

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ι
(να συμπληρωθεί)

Μ. Καλαϊτζιδάκη

6.5. Το πρόγραμμα μαθημάτων διαμορφώνεται ως
εξής ανά ειδίκευση (ενδεικτικά):
Ειδίκευση Α΄. «Η Παιδαγωγική ως επιστήμη και πράξη
σε σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης»

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Μεθοδολογία Έρευνας Μ. Κούρκουλος,
στις Θετικές Επιστήμες
Μ. Καλαϊτζιδάκη

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΜ311

ΥΜ312

Ερευνητικά Θέματα στη
Ε. Παπαβασιλείου,
Διδακτική των Θετικών
Κ. Τζανάκης
Επιστημών

Σύγχρονες προσεγγίσεις της Παιδαγωγι10
κής (Υ)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Μεθοδολογία Έρευνας στην Παιδαγωγική Επιστήμη (Υ)

ECTS
10
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Διεπιστημονικές
προσεγγίσεις στην
Εκπαίδευση (Υ)

10

Πρακτική σε δομές:
(Εργαστήρια, Μουσείο, κ.λπ.) (ΥΕ)

Ειδίκευση Γ΄. «Θετικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση»
10

Κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικό (Μάθημα
Υποδομής)

10

Κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικό (Μάθημα
Υποδομής)

10

30

Κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικό (Εργαστηριακό Μάθημα)

10

Κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικό (Εργαστηριακό Μάθημα)

10

ECTS

Υποχρεωτικό

10

Υποχρεωτικό

10

ΣΥΝΟΛΟ

30

ΣΥΝΟΛΟ

30

10

ΣΥΝΟΛΟ

30

ΣΥΝΟΛΟ
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ECTS

Κατ΄ επιλογήν Υποχρεωτικό (ΥΕ) (ένα
από τις Θεματικές
Περιοχές που προσφέρονται κάθε
φορά)

10

Θεματική δραστηριότητα: Βιβλιογραφική έρευνα

10

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Εκπόνηση και Συγγραφή Μεταπτυχιακής Εργασίας

30

Θεματική δραστηριότητα: Εκπόνηση
10
Ερευνητικού Σχεδίου
ΣΥΝΟΛΟ

30

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Σύγχρονες προσεγγίσεις στο γραμματισμό κα διδασκαλία
της γλώσσας (Υ)

ΣΥΝΟΛΟ

30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ

10

Μεθοδολογία έρευνας σε σχέση με τη
γλώσσα και τη διδασκαλία της

ECTS

10

ΣΥΝΟΛΟ

30

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

Κατ΄ επιλογήν Υποχρεωτικό (ένα από
10
μία θεματική περιοχή)

Θεματική δραστηριότητα: Εκπόνηση
10
Ερευνητικού Σχεδίου
30

Θεματική δραστηριότητα: Βιβλιογραφική έρευνα

10

Εκπόνηση και Συγγραφή Μεταπτυχιακής Εργασίας

30

ΣΥΝΟΛΟ

30

ΣΥΝΟΛΟ

30

Η κατανομή των μαθημάτων σε εξάμηνα μπορεί να
τροποποιείται με απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος.
Άρθρο 7
Γλώσσα διδασκαλίας
Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην ελληνική
γλώσσα (στην αγγλική μπορεί να γίνονται διαλέξεις από
ξένους προσκεκλημένους), ενώ η διπλωματική εργασία
μπορεί να εκπονηθεί και στην αγγλική γλώσσα.

30

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

10

ΣΥΝΟΛΟ

10

10

Υποχρεωτικό
(Πρακτική Άσκηση)

ECTS

Άρθρο 9
Διδακτικό Προσωπικό
9.1. Τη διδασκαλία των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. και την
εποπτεία Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών αναλαμβάνουν:

Μάθημα Υποδομής

Θεματική δραστηριότητα: Βιβλιογραφική έρευνα

ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ

30

Η διδασκαλία της
Ελληνικής ως Δεύτερης/ Ξένης γλώσσας:
10
θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές
εφαρμογές (Υ)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Εκπόνηση και Συγγραφή Μεταπτυχιακής Εργασίας

Κατ΄ επιλογήν Υποχρεωτικό (ένα από
10
μία θεματική περιοχή)

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Άρθρο 8
Διαδικασία εισαγωγής και αριθμός εισαγομένων
8.1. Με απόφαση της συνέλευσης του τμήματος ρυθμίζεται κάθε χρόνο σε ποιες ειδικεύσεις του ΠΜΣ θα προκηρύσσονται θέσεις εισακτέων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος που ακολουθεί. Η επιλογή φοιτητών γίνεται
με εισαγωγικές εξετάσεις (που περιλαμβάνουν γραπτή
εξέταση και προφορική συνέντευξη), βάσει σχετικής
προκήρυξης η οποία γίνεται μία φορά ανά ακαδημαϊκό έτος. Η προκήρυξη των μεταπτυχιακών εξετάσεων
καθώς και η υποβολή αιτήσεων γίνεται κατά το εαρινό
εξάμηνο κάθε έτους. Οι εισαγωγικές εξετάσεις και η συνολική αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται στις αρχές
του χειμερινού εξαμήνου που ακολουθεί, ενώ η έναρξη
των μαθημάτων γίνεται τον επόμενο Οκτώβριο.
8.2. Ο αριθμός εισαγομένων ανά ειδίκευση είναι 15
το μέγιστο. Σε περίπτωση που οι επιτυχόντες φοιτητές
μίας ειδίκευσης είναι λιγότεροι από πέντε (5), τότε δε θα
υλοποιείται το ΠΜΣ για τη συγκεκριμένη ειδίκευση. Οι
αριθμοί αυτοί μπορεί να τροποποιούνται με απόφαση της
συνέλευσης μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της Σ.Ε.

Αφήγηση και παιδική
λογοτεχνία- φαντασι10
ακό σύμπαν και κώδικες επικοινωνίας (Υ)

30

ECTS

Θεματική δραστηριότητα: Εκπόνηση Ερευ- 10
νητικού Σχεδίου (Υ)

Ειδίκευση Β΄: «Γραμματισμός, αφήγηση και διδασκαλία της Ελληνικής ως πρώτης και ως δεύτερης ή ξένης
γλώσσας»
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Μάθημα Υποδομής

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κατ΄ επιλογήν Υποχρεωτικό (ΥΕ) (ένα
από τις Θεματικές Πε- 10
ριοχές που προσφέρονται κάθε φορά)

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
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- ενεργά ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Π.Τ.Δ.Ε.
- ΕΔΙΠ και ΕΕΠ του τμήματος με διδακτορικό τίτλο
- μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Κρήτης και άλλων
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και της αλλοδαπής, ερευνητές ινστιτούτων, κέντρων, κλπ (σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία)
- κάτοχοι διδακτορικού των οποίων το γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές με το μάθημα που θα κληθούν
να διδάξουν.
9.2. Οι δύο πρώτες κατηγορίες διδασκόντων θα αποτελούν τουλάχιστον το 60% των διδασκόντων, σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν.4485/2017, ενώ για τα υπόλοιπα μέλη
του διδακτικού προσωπικού θα πρέπει να κατατίθεται
στη συνέλευση τμήματος σαφής αιτιολόγηση από την
Σ.Ε. του ΠΜΣ. Η Συνέλευση στη συνέχεια θα αποφασίζει
να αναθέτει διδακτικό έργο σε μέλη εκτός τμήματος και
να προσκαλεί μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές ινστιτούτων κ.λπ.
να διδάξουν στο ΠΜΣ.
Άρθρο 10
Υλικοτεχνική Υποδομή
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του προγράμματος θα
έχουν πρόσβαση στην υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτουν οι εγκαταστάσεις του Παιδαγωγικού Τμήματος
Δ.Ε. τόσο σε αίθουσες διδασκαλίας όσο και εργαστήρια. Σύντομα η αίθουσα συνεδριάσεων του τμήματος
Κατηγορία δαπάνης
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θα εφοδιαστεί με σύστημα τηλεδιάσκεψης, κάτι που θα
επιτρέψει την παρακολούθηση επιστημονικών εκδηλώσεων αλλά και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση για
το διάστημα που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης,
θα μπορούν να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων και
των υποδομών που διαθέτουν τα εξής Εργαστήρια του
τμήματος, που σχετίζονται με τις παραπάνω ειδικεύσεις
(ΚΕΜΕΙΕΔΕ, ΕΔΙΒΕΑ, ΕΔΙΑΜΜΕ, ΕΜΕΓΛΟ, ΕΔΘΕ).
Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλυφθεί κατά
βάση από τον προϋπολογισμό του Τμήματος και τη
χρηματοδότηση των ΠΜΣ από το Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων. Επίσης δύναται μέρος του
κόστους να καλύπτεται από 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, καθώς και από πόρους από ερευνητικά προγράμματα, από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή άλλων διεθνών οργανισμών, μέρος των εσόδων των
Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των
Α.Ε.Ι., καθώς από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.
Ο αναλυτικός προϋπολογισμός του ΠΜΣ για τα πέντε
χρόνια της λειτουργίας του, έχει ως εξής:
2018-19

2019-20

2020-21

2021-22

2022-23

αα

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 1

2000

3000

2000

3000

2000

ββ

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μετ. φοιτητές

3000

3000

3000

3000

3000

VV

Δαπάνες αναλωσίμων

500

500

500

500

500

δδ

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του ΠΜΣ

2000

2000

2000

2000

2000

εε

Δαπάνες μετακινήσεων μετ. φοιτητών για εκπαιδευτικούς σκοπούς 2

1500

1500

1500

1500

1500

στστ

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού ΑΕΙ, ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων που συμμετέχουν
στην οργάνωση του ΠΜΣ

-

-

-

-

-

ζζ

Αμοιβές διδασκαλίας έκτακτου προσωπικού ΑΕΙ,
ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ

ηη

Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού με βάση την παρ.5
του άρθρου 36

2000

2000

2000

2000

2000

θθ

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης

1500

1500

1500

1500

1500

ιι

1

Λοιπές δαπάνες (έξοδα προβολής και δημοσιότητας,
διοργάνωσης συνεδρίων, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, δαπάνες για έρευνα πεδίου)

2500

1500

2500

1500

2500

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Προβλέπεται η ανά διετία αγορά νέου εξοπλισμού/λογισμικού και η ετήσια συντήρησή του.
Οι δαπάνες αυτές προβλέπονται για να δώσουν την ευκαιρία σε δευτεροετείς φοιτητές του ΠΜΣ να παρακολουθήσουν κάποιο συνέδριο ή ακόμη και να παρουσιάσουν την εργασία τους. Καλύπτουν το κόστος συμμετοχής και μετακίνησης σε 3 το πολύ φοιτητές
το χρόνο.
3
Οι αμοιβές αυτές αφορούν κατά κύριο λόγο την τεχνική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. σε σχέση με τις διδασκαλίες που θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως (μέγιστο 30% των ωρών διδασκαλίας).
2
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Άρθρο 13
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του προγράμματος
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει έως το ακαδ. έτος 2023-2024,
με την επιφύλαξη της παρ. 8 του αρθρ. 32 περί αξιολόγησης και ανανέωσης της λειτουργίας των Π.Μ.Σ.
Άρθρο 14
Μεταβατικές διατάξεις
14.1 Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εγγραφεί
έως και το ακαδ. έτος 2017-18 θα ολοκληρώσουν τις
σπουδές τους σύμφωνα με τις ισχύουσες έως την έναρξη του ν. 4485/2017 Φ.Ε.Κ. Α΄ 114/04.08.2017, βάσει του
άρθρου 85 παρ. 2 (β) του ν. 4485/2017.
14.2 Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα του
Τμήματος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης

ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
Ι

Αριθμ. 4957/26.04.2018
(2)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114), με τίτλο: «Πολιτικό
Σύστημα και Δημόσιες Πολιτικές», σε αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. 194702/Ζ1 (ΦΕΚ 3327/τ.Β΄/
11-12-2014) υπουργικής απόφασης.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(Αριθμ. τακτικής συνεδρίασης 384η/08-03-2018)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239 τ.Α΄/1973)
περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος Πανεπιστημίου, του ν.δ. 114/1974 (ΦΕΚ
310 τ.Α΄/1974) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως
του ν.δ. 87/1973 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄/1973) «περί ιδρύσεως
Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ..., του
ν. 259/1976 (ΦΕΚ 25 τ.Α΄/1976) περί τροποποιήσεως
και συμπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις του
π.δ. 103/1983, (ΦΕΚ 48/15.04.1983, τ.Α΄) - Αυτοδύναμη
λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης..., καθώς και της
λοιπής νομοθεσίας περί Πανεπιστημίου Κρήτης.
2. Το υπ΄αριθμόν π.δ. 96/2013 (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α΄/
05.06.2013) για την «Κατάργηση - συγχώνευση τμημάτων -Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το υπ΄αριθμόν
π.δ. 128/2013 (Φ.Ε.Κ. 195/τ.Α΄/17.09.2013), και τις εκδοθείσες μετ΄ αυτού διαπιστωτικές πράξεις του Πρύτανη, υπ΄αριθμόν 10.953/31.07.2013, 10.954/31.07.2013
και 10.955/31.07.2013 (Φ.Ε.Κ 1959/τ.Β΄/12.08.2013). Το
ν. 4452/2017 (Φ.Ε.Κ. 17/τ.Α΄/15.02.2017) «Ρύθμιση θεμά-
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των του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις»,
άρθρο 27 «Ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης», παράγραφος 4.
3. Το ΦΕΚ τ.ΥΟΔΔ 82/18-02-2016 και την υπ΄ αριθμ.
31460/Ζ1/23-02-2016 (ΑΔΑ: ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) διαπιστωτική πράξη της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων όπου διαπιστώνεται ότι ο
Καθηγητής Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας, του Τμήματος
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Π.Κ., έχει
εκλεγεί Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης με πλήρη
θητεία, από 23/02/2016.
4. Την υπ΄αριθμ. 17070/01-12-2017 (ΑΔΑ: 9ΙΖΔ469Β7ΓΟΞΛ) πράξη Συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, στις 01-12-2017 σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) για
το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», και ιδίως:
6. Τις διατάξεις του Άρθρου 31 «Όργανα διοίκησης των
Π.Μ.Σ. και των Διδακτορικών Σπουδών» του ΚΕΦ. ΣΤ΄
«Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», καθώς και τις διατάξεις του Άρθρ. 32 «Ίδρυση
Π.Μ.Σ.» έως και Άρθρ. 37 «Πόροι χρηματοδότηση Π.Μ.Σ»
του ΚΕΦ. ΣΤ΄ «Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών»
του ως άνω νόμου.
7. Τις διατάξεις του Άρθρου 85 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ΄» Μέρος Δεύτερο, του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα
και άλλες διατάξεις».
8. Τις διατάξεις του ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 195/
06.09.2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν.
9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.Α΄/
02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος», και
ιδίως του άρθρου 13, του οποίου η παρ. 3 προστέθηκε
με το άρθρο 13 παρ. 3 του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ τ.Α΄ 130)
και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 28 του
ν. 3794/2009 (ΦΕΚ τ.Α΄ 156/04-09-2009), του άρθρου 14
και του άρθρου 15 καθώς και την εκδοθείσα υπ΄ αριθμ.
Φ5/89656/Β3/2007 υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του
Συστήματος Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» (ΦΕΚ
τ.Β΄1466/13-08-2007).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ
τ.Α΄ 112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»,
όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του
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ν. 4210/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄254/21-11-2013), του άρθρου 197
του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄160/8-8-2014), του άρθρου 31
του π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34 Α΄/23-3-2015) περί "κωδικοποίησης διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα
και στοιχεία, του άρθρου 375 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚτ.
Α΄147/08-08-2016 καθώς και την εκδοθείσα υπ΄ αριθμ.
ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.
11. Την υπ΄ αριθμ. 216772/Ζ1 (ΦΕΚ 4334/Β΄/12-12-2017)
υπουργική απόφαση που αφορά τον «Τρόπο κατάρτισης
του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και την
έκθεση βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» και τις εγκυκλίους εφαρμογής υπ΄αριθμ.
163204/Ζ1/29-09-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 4485/17 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών
και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-λοιπά θέματα
ΑΔΑ: ΨΙΜΖ4653ΠΣ-0Ρ2, υπ΄αριθμ. 164530/Ζ1/03-10-2017
«Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον αφορά
τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων
Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του
ν. 4485/2017 (Α΄114) (ΑΔΑ: 6ΕΜ04653ΠΣ-ΥΑ4), υπ΄αριθμ.
203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις σχετικά με την
εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/17 (Α΄114), υπ΄ αριθμ.
227378/Ζ1/22-12-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 4485/17 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών».
12. Τη συγκρότηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) με ΑΔΑ: 6ΔΑΒ469Β7Γ-34Ι.
13. Την υπ΄ αριθμ. 194702/Ζ1 (ΦΕΚ 3327/τ.Β΄/11-12-2014)
υπουργική απόφαση που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική Θεωρία» του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του
Πανεπιστημίου Κρήτης.
14. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης (συνεδρίαση 169/14.02.2018)
σχετικά με την εισήγηση ίδρυσης του Π.Μ.Σ.
15. Το υπ΄ αριθμ. 1282/11-04-2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του
Πανεπιστημίου Κρήτης.
16. Την εισήγηση με αριθμ. 3η/06.03.2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης περί της ίδρυσης του ΠΜΣ με τίτλο:
«Πολιτικό Σύστημα και Δημόσιες Πολιτικές» στο Τμήμα
Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης.
17. Το ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
της απόφασης θα λειτουργήσει χωρίς τέλη φοίτησης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 ιδίως παρ. 1,
3,5, του ν. 4485/2017.
18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη εις βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την ίδρυση και λειτουργία Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο: «Πολιτικό
Σύστημα και Δημόσιες Πολιτικές», σε αντικατάσταση της
υπ΄ αριθμ. 194702/Ζ1 (ΦΕΚ 3327/τ.Β΄/11-12-2014) απόφασης περί του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική Θεωρία»
του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης, ως εξής:
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Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου
Κρήτης θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 20182019 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
με τίτλο «Πολιτικό Σύστημα και Δημόσιες Πολιτικές»,
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις
διατάξεις του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄/4-08-2017) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 2
Σκοπός - Αντικείμενο
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της Πολιτικής
Επιστήμης μέσω της εμβάθυνσης σε εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα και η ανάδειξη νέων ερευνητών και
επιστημόνων σε αυτά τα γνωστικά αντικείμενα με υψηλή
εξειδίκευση.
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι τα επιμέρους ερευνητικά
αντικείμενα που ανήκουν στο χώρο της Πολιτικής Επιστήμης, με εμβάθυνση στην ειδίκευση «Πολιτικό Σύστημα και Δημόσιες Πολιτικές».
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στο «Πολιτικό Σύστημα και (στις) Δημόσιες
Πολιτικές».
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι τμημάτων Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημιακής Κατεύθυνσης) της
ημεδαπής και ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι τμημάτων Α.Ε.Ι. (Τεχνολογικής Κατεύθυνσης), εφόσον έχουν υποστεί επιτυχώς τη διαδικασία
εισαγωγής που προβλέπεται στον Κανονισμό του Π.Μ.Σ.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το
τελευταίο εξάμηνο σπουδών διατίθεται αποκλειστικά
για τη συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.).
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που
απαιτούνται για τη λήψη του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε ενενήντα (90). Τα μαθήματα έχουν τη μορφή σεμιναρίου
και διακρίνονται σε δύο (2) κατηγορίες, τα μαθήματα
κορμού και τα κατ΄ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα,
διάρκειας τριών (3) ωρών ανά συνάντηση. Συγκεκριμένα, ο μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει:
(α) σαράντα (40) πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή
παρακολούθηση και αξιολόγηση τεσσάρων (4) μαθημάτων κορμού, (β) είκοσι (20) πιστωτικές μονάδες από
την επιτυχή παρακολούθηση και αξιολόγηση δύο (2)
υποχρεωτικών κατ΄ επιλογή μαθημάτων και (γ) τριάντα
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(30) πιστωτικές μονάδες από την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Η εκπόνηση της Μ.Δ.Ε.
ξεκινά στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών.
Το πρόγραμμα σπουδών ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο
έχει ως εξής:

Τεύχος Β’ 1635/10.05.2018

Πολιτική αντιπροσώπευση και πολιτικό προσωπικό στη σύγχρονη Ελλάδα
Πολιτικός λόγος και πολιτική στη Γ΄ Ελληνική
Δημοκρατία και
Εξουσία, κυβέρνηση και ιδεολογία στη μεταπολιτευτική Ελλάδα
Πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές
Μονάδες
(ECTS)

Κορμού (ένα από τα παρακάτω)

Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική
Πολιτική και πολιτική κουλτούρα στη Ελλάδα
Συνταγματική θεωρία

Θεωρίες και έννοιες

10 ECTS

Ιστορία των Πολιτικών και Συνταγματικών
Θεσμών

Δημόσια Διοίκηση. Δημόσιες Πολιτικές

10 ECTS

Ευρωπαϊκό Δίκαιο

10 ECTS

Ρατσισμός, Μετανάστευση και Μειονότητες

Κατ΄ επιλογή υποχρεωτικά
(ένα από τα παρακάτω)

Συγκριτικό Συνταγματικό Δίκαιο

Θεωρίες Εξουσίας

Η Πολιτική Οικονομία της Τοπικότητας στην
Κίνα

Θεωρίες Δημοκρατίας
Πολιτική Οικονομία
Διαλεκτική Θεωρία και Πολιτική

Διαδικασίες Διαμόρφωσης και Εφαρμογής
Ευρωπαϊκών Πολιτικών

Κριτική Θεωρία

Αγορά Εργασίας και Πολιτικές Απασχόλησης

Διαδίκτυο και Πολιτική

Θεσμοί και πολιτικές στο ελληνικό πολιτικό
σύστημα

Πολιτικές Κατάρτισης και Πολιτικές Απασχόλησης
Ανάλυση Δημόσιας Πολιτικής

Θεσμοί και πολιτικές στο πολιτικό σύστημα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης Θεμελιώδη δικαιώματα στην εθνική και ενωσιακή έννομη τάξη
Ιστορία των διοικητικών θεσμών

Κράτος και Ρύθμιση

ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Μεθοδολογία της Έρευνας

Χώρος και Πολιτική

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Συμμετοχικοί Θεσμοί και Τοπική Δημοκρατία

Πιστωτικές
Μονάδες
(ECTS)

Κοινοβουλευτισμός και Θεωρία της Αντιπροσώπευσης
Νέες Τεχνολογίες και Δικαιώματα

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές

ΣΥΝΟΛΟ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Δημοκρατία και Κοινωνικό Κράτος
Τεχνικές λήψης απόφασης και εργαλεία αξιολόγησης δημοσίων πολιτικών
Διοίκηση αλλαγών και μεταρρυθμίσεων
Διοικητική Οργάνωση του Κράτους
30 ECTS

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές
Μονάδες
(ECTS)

Κορμού
Ελληνική Πολιτική

10 ECTS

Ευρωπαϊκή και Διεθνής Πολιτική

10 ECTS

Κατ΄ επιλογή υποχρεωτικά
(ένα από τα παρακάτω)

30 ECTS
30 ECTS

Σύνολο ECTS για το Π.Μ.Σ. «Πολιτικό Σύστημα και Δημόσιες Πολιτικές»: 90
Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος δύναται
να επέλθει τροποποίηση στο πρόγραμμα μαθημάτων
και ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων
σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισμό
Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Συγκριτική Δημόσια Διοίκηση

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30 ECTS

10 ECTS

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ΄ ανώτατο
όριο σε είκοσι τέσσερεις (24) κατ΄ έτος.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθεί κυρίως το υπάρχον προσωπικό του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης. Επίσης, δύναται
να απασχοληθεί και προσωπικό από άλλα Τμήματα του
Πανεπιστημίου Κρήτης, μέλη Δ.Ε.Π. συναφούς γνωστικού αντικειμένου άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή
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αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθ. 36 του ν.4485/2017.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Από την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή θα χρησιμοποιηθούν: α) Η αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος,
β) Η αίθουσα διδασκαλίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΕ2), γ) Δυο (2) αίθουσες σεμιναρίων
του Τμήματος (ΠΕ και ΠΕ3), δ) Οι χώροι των πέντε (5)
θεσμοθετημένων εργαστηρίων του Τμήματος, δ) Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου και ε) Η Γραμματεία του
Τμήματος που στεγάζει τη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Άρθρο 10
Γλώσσα διδασκαλίας
Κάθε μάθημα διδάσκεται στην ελληνική γλώσσα. Η
συγγραφή της διπλωματικής εργασίας γίνεται στην ελληνική γλώσσα.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Το ενδεικτικό ετήσιο κόστος λειτουργίας του προγράμματος που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται
στο ποσό των 20.000€ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Κατηγορία δαπάνης Κόστος σε €
Α) Αμοιβές διδασκαλίας μη μελών Δ.Ε.Π. του τμήματος (4.000 ευρώ): Οι αμοιβές αυτές αφορούν επισκέπτες
καθηγητές-ερευνητές οι οποίοι δύναται να προσφέρουν
τις υπηρεσίες του στο Π.Μ.Σ.
Β) Υποτροφίες και αμοιβές μεταπτυχιακών φοιτητών
(4.000 ευρώ): Οι δαπάνες αυτές αφορούν υποτροφίες
και αμοιβές μεταπτυχιακών φοιτητών.
Γ) Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης
(2.000 ευρώ): Οι αμοιβές αυτές αφορούν ενδεχόμενη
διοικητική και κυρίως τεχνική υποστήριξη του Π.Μ.Σ.
Δ) Μετακινήσεις (3.000 ευρώ): Οι αμοιβές αυτές αφορούν μετακινήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για εκπαιδευτικούς σκοπούς, όπως επίσης, επισκεπτών και μελών
κρίσης μεταπτυχιακών εργασιών στα πλαίσια του Π.Μ.Σ.
Ε) Αναλώσιμα - Εξοπλισμός (2.000 ευρώ): Οι δαπάνες
αυτές αφορούν αναγκαία αναλώσιμα και εξοπλισμό για
την εύρυθμη λειτουργία του Π.Μ.Σ.
ΣΤ) Προμήθεια - Συντήρηση λογισμικού (1.000 ευρώ):
Οι δαπάνες αυτές αφορούν την προμήθεια και συντήρηση αναγκαίου λογισμικού (software) για την εύρυθμη
λειτουργία του Π.Μ.Σ.
Ζ) Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού (2.000 ευρώ): Οι
δαπάνες αυτές αφορούν την αγορά εκπαιδευτικού υλικού αναγκαίου για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ.
Η) Λοιπές Δαπάνες (2.000 ευρώ): Αφορούν λοιπά έξοδα,
όπως έξοδα δημοσιότητας, διοργάνωση ημερίδων κλπ.
Η χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί:
(α) Από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης,
(β) Από τον προϋπολογισμό του υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων,
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(γ) Από δωρεές, παροχές και κληροδοτήματα και κάθε
είδους χορηγίες του Δημοσίου τομέα,
(δ) Από πόρους ερευνητικών προγραμμάτων, και προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών
οργανισμών,
(ε) Από μέρος εσόδων του ΕΛΚΕ,
(στ) Από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.
Άρθρο 12
Τέλη φοίτησης
Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης για το Π.Μ.Σ..
Άρθρο 13
Διάρκεια λειτουργίας ΠΜΣ
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2025-2026 με την επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας
περί αξιολόγησης.
Άρθρο 14
Μεταβατικές Διατάξεις
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο
Π.Μ.Σ. του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης «Πολιτική
Ανάλυση και Πολιτική θεωρία» μέχρι το ακαδημαϊκό
έτος 2017-2018 θα περατώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης υπουργικής
απόφασης, όπως ορίζει η παράγραφος 2β του άρθρου
85 του ν. 4485/2017.
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση
θα ρυθμίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας Π.Μ.Σ., καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης

ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
Ι

Αριθμ. 4956/26.04.2018
(3)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ
Α΄114), με νέο τίτλο: «Πολιτισμική Ανάλυση και
Εκπαίδευση», εις αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ.
206595/Ζ1 (ΦΕΚ 3597/τ.Β΄/31-12-2014) υπουργικής απόφασης.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(Αριθμ. τακτικής συνεδρίασης 384η/08-03-2018)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239τ.Α΄/1973)
περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος Πανεπιστημίου, του ν.δ. 114/1974 (ΦΕΚ
310 τ.Α΄/1974) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως
του ν.δ. 87/1973 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄/1973) «περί ιδρύσεως
Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ..., του
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ν. 259/1976 (ΦΕΚ 25 τ.Α΄/76) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις του π.δ. 103/1983,
(ΦΕΚ 48/15.04.1983, τ.Α΄) - Αυτοδύναμη λειτουργία του
Πανεπιστημίου Κρήτης..., καθώς και της λοιπής νομοθεσίας περί Πανεπιστημίου Κρήτης.
2. Το υπ΄αριθμόν π.δ. 96/2013 (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α΄/
05.06.2013) για την «Κατάργηση - συγχώνευση τμημάτων - Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το υπ΄αριθμόν
π.δ. 128/2013 (Φ.Ε.Κ. 195/τ.Α΄/17.09.2013), και τις εκδοθείσες μετ΄ αυτού διαπιστωτικές πράξεις του Πρύτανη, υπ΄αριθμόν 10.953/31.07.2013, 10.954/31.07.2013
και 10.955/31.07.2013 (Φ.Ε.Κ 1959/τ.Β΄/12.08.2013). Το
ν. 4452/2017 (Φ.Ε.Κ. 17/τ.Α΄/15.02.2017) «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις»,
άρθρο 27 «Ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης», παράγραφος 4.
3. Το ΦΕΚ τ.ΥΟΔΔ 82/18-02-2016 και την υπ΄ αριθμ.
31460/Ζ1/23-02-2016 (ΑΔΑ: ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) διαπιστωτική πράξη της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων όπου διαπιστώνεται ότι ο
Καθηγητής Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας, του Τμήματος
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Π.Κ., έχει
εκλεγεί Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης με πλήρη
θητεία, από 23/02/2016.
4. Την υπ΄αριθμ. 17070/01-12-2017 (ΑΔΑ: 9ΙΖΔ469Β7ΓΟΞΛ)πράξη Συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, στις 01-12-2017 σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) για το
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», και ιδίως:
6. Τις διατάξεις του Άρθρου 31 «Όργανα διοίκησης των
Π.Μ.Σ. και των Διδακτορικών Σπουδών» του ΚΕΦ. ΣΤ΄
«Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», καθώς και τις διατάξεις του Άρθρ. 32 «Ίδρυση
Π.Μ.Σ.» έως και Άρθρ. 37 «Πόροι χρηματοδότηση Π.Μ.Σ»
του ΚΕΦ. ΣΤ΄ «Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών»
του ως άνω νόμου.
7. Τις διατάξεις του Άρθρου 85 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ΄» Μέρος Δεύτερο, του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα
και άλλες διατάξεις».
8. Τις διατάξεις του ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 195/
06.09.2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν.
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9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.Α΄/
02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων-Παράρτημα διπλώματος», και
ιδίως του άρθρου 13, του οποίου η παρ. 3 προστέθηκε
με το άρθρο 13 παρ. 3 του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ τ.Α΄ 130)
και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 28 του
ν. 3794/2009 (ΦΕΚ τ.Α΄ 156/04-09-2009), του άρθρου 14
και του άρθρου 15 καθώς και την εκδοθείσα υπ΄ αριθμ.
Φ5/89656/Β3/2007 υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του
Συστήματος Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» (ΦΕΚ
τ.Β΄ 1466/13-08-2007).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ
τ.Α΄ 112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»,
όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του
ν. 4210/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄254/21-11-2013), του άρθρου 197
του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄160/8-8-2014), του άρθρου 31
του π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34 Α΄/23-3-2015) περί "κωδικοποίησης διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία, του άρθρου 375 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
τ.Α΄147/08-08-2016 καθώς και την εκδοθείσα υπ΄ αριθμ.
ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.
11. Την υπ΄ αριθμ. 216772/Ζ1 (ΦΕΚ 4334/Β΄/12-12-2017)
υπουργική απόφαση που αφορά τον «Τρόπο κατάρτισης
του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και την
έκθεση βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» και τις εγκυκλίους εφαρμογής υπ΄αριθμ.
163204/Ζ1/29-09-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών
και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-λοιπά θέματα
ΑΔΑ: ΨΙΜΖ4653ΠΣ-0Ρ2, υπ΄αριθμ. 164530/Ζ1/03-10-2017
«Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον αφορά
τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων
Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του
ν. 4485/2017 (Α΄114) (ΑΔΑ: 6ΕΜ04653ΠΣ-ΥΑ4), υπ΄αριθμ.
203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις σχετικά με την
εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114), υπ΄ αριθμ.
227378/Ζ1/22-12-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών».
12. Τη συγκρότηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) με ΑΔΑ: 6ΔΑΒ469Β7Γ-34Ι.
13. Την υπ΄ αριθμ. 206595/Ζ1 (ΦΕΚ 3597/31-12-2014)
υπουργική απόφαση που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πολιτισμός, Παιδεία και
Ανθρώπινη Ανάπτυξη» του Τμήματος Φιλοσοφικών και
Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης του
Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Κρήτης.
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14. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του
Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (συνεδρίαση 192/17-01-2018) σχετικά με την εισήγηση επανίδρυσης του Π.Μ.Σ.
15. Το υπ΄ αριθμ. 399/29-01-2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
16. Την εισήγηση με αριθμ. 3η/06.03.2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης περί της επανιδρύσεως του ΠΜΣ με
νέο τίτλο: «Πολιτισμική Ανάλυση και Εκπαίδευση» στο
Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
17. Το ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
της απόφασης θα λειτουργήσει χωρίς τέλη φοίτησης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 ιδίως παρ. 1,
3,5, του ν. 4485/2017.
18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη εις βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την επανίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Τμήματος
Φιλοσοφικών και Κοινωνικών του Πανεπιστημίου Κρήτης
με νέο τίτλο: «Πολιτισμική Ανάλυση και Εκπαίδευση», σε
αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. 206595/Ζ1 (ΦΕΚ 3597B΄/
31-12-2014) υπουργικής απόφασης αναφορικά με το
ΠΜΣ του Τμήματος με τίτλο: «Πολιτισμός, Παιδεία και
Ανθρώπινη Ανάπτυξη», ως εξής:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Κρήτης λειτουργεί από το ακαδ.
έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πολιτισμική Ανάλυση και Εκπαίδευση»
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις
διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄/04-08-2017).
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το ΠΜΣ έχει ως στόχο να οργανώσει και να εξειδικεύσει τις μεταπτυχιακές σπουδές στην έρευνα και την
ανάλυση των πολιτισμικών και κοινωνικοιστορικών διεργασιών που σχετίζονται με τις συμβολικές πολιτισμικές διαδικασίες, τις εκπαιδευτικές πρακτικές και τους
μετασχηματισμούς της εκπαίδευσης. Στηρίζεται στη διεπιστημονική συνεργασία των Κοινωνικών Επιστημών
(της Κοινωνιολογίας, της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας,
της Ψυχολογίας, των Επιστημών της Εκπαίδευσης) και
της Φιλοσοφίας που συμμετέχουν στην οργάνωση του
Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος.
Η πολιτισμική ανάλυση είναι ο κοινός θεωρητικός και
μεθοδολογικός άξονας γύρω από τον οποίο οργανώνονται οι παρεχόμενες διεπιστημονικές εξειδικεύσεις και
τα υπό διερεύνηση αντικείμενα, χωρίς ταυτόχρονα να
περιορίζει την ανάπτυξη της μονοεπιστημονικής έρευνας σε κάποια από τις παραπάνω Κοινωνικές Επιστήμες.
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Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην κατεύθυνση:
Πολιτισμική Ανάλυση και Εκπαίδευση
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Φιλοσοφικών Σχολών και Σχολών Κοινωνικών Επιστημών καθώς και άλλων συναφών Τμημάτων Πανεπιστημίων της
ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών
Τμημάτων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται
δεκτοί Πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς με το Πρόγραμμα γνωστικού αντικειμένου.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4)
ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτείται για την απονομή του ΜΔΕ ανέρχεται σε εκατόν
είκοσι (120). Συγκεκριμένα, ο φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει (α) ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες από
την επιτυχή παρακολούθηση εννέα (9) μαθημάτων,
(β) τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες από την εκπόνηση
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
Το Πρόγραμμα μαθημάτων αποτελείται από υποχρεωτικά επιλεγόμενα μαθήματα τα οποία εντάσσονται σε
τρεις θεματικές ενότητες.
Για το Μ.Δ.Ε. προσφέρονται εννέα (9) μεταπτυχιακές
παραδόσεις, σεμινάρια ή εργαστηριακά μαθήματα, υποχρεωτικά τρία από κάθε θεματική ενότητα. Κάθε παράδοση, σεμινάριο ή εργαστηριακό μάθημα διδάσκεται
κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου τρεις ώρες εβδομαδιαίως επί δεκατρείς εβδομάδες και αντιστοιχεί σε 10
διδακτικές μονάδες (ects), ενώ η διπλωματική εργασία
που εκπονείται στο τελευταίο εξάμηνο αντιστοιχεί σε 30
διδακτικές μονάδες (ects). Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε.
απαιτούνται 120 ects.
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ECTS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

Υποχρεωτικό Επιλεγόμενο Μάθημα από 10
την ενότητα Α

Υποχρεωτικό Επιλεγόμενο Μάθημα από 10
την ενότητα Α

Υποχρεωτικό Επιλεγόμενο Μάθημα από 10
την ενότητα Β

Υποχρεωτικό Επιλεγόμενο Μάθημα από 10
την ενότητα Β

Υποχρεωτικό Επιλεγόμενο Μάθημα από 10
την ενότητα Γ

Υποχρεωτικό Επιλεγόμενο Μάθημα από 10
την ενότητα Γ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

30

30
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Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ECTS

ECTS

Υποχρεωτικό Επιλεγόμενο Μάθημα από 10
την ενότητα Α
Υποχρεωτικό Επιλεγόμενο Μάθημα από 10
την ενότητα Β

Συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 30
Εργασίας Ειδίκευσης

Υποχρεωτικό Επιλεγόμενο Μάθημα από 10
την ενότητα Γ
ΣΥΝΟΛΟ

30

ΣΥΝΟΛΟ

30

Ενότητες και κωδικοί
Α. Επιστημολογία και μεθοδολογία κοινωνικής έρευνας (30 ects)
Α10-Α29. Μεθοδολογία (1° και 2° εξάμηνο) 20 ects
1. Α10-Α19 Μεθοδολογία έρευνας
1. Μεθοδολογία έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες
2. Επιμέρους μέθοδοι κοινωνικής έρευνας και ανάλυσης
2. Α20-Α29 Ειδικές μεθοδολογίες
1. Εμπειρική εκπαιδευτική έρευνα
2. Εθνογραφική έρευνα
3. Ιστορική έρευνα
Α30-Α39 Επιστημολογία (3° εξάμηνο) 10 ects
1. Κοινωνιο-πολιτισμικές εννοιοποιήσεις της ανθρώπινης ανάπτυξης
2. Επιστημολογικές θεμελιώσεις των μεθόδων έρευνας
3. Κατασκευή του επιστημονικού αντικειμένου
4. Γενετικά και κατασκευαστικά μοντέλα
Β. Πολιτισμική ανάλυση (30 ects)
1. Β10-19 Ανάλυση πολιτισμικών διαδικασιών (1° εξάμηνο) (10 ects)
1. Επιπολιτισμός και ανθρώπινη ανάπτυξη
2. Συναισθήματα, ταυτότητες και κοινωνιο-πολιτισμικοί προσανατολισμοί
3. Πολιτικές της πολιτισμικής ετερότητας
4. Η προβληματική της προκατάληψης
5. Ιδεολογία της πολιτισμικής ετερότητας
6. Κοινωνικά και πολιτισμικά κινήματα
7. Ιστορία της γυναικείας εγγραμματοσύνης
8. Φεμινισμός και πολιτική
9. Άτυποι τρόποι μεταβίβασης των γνώσεων
10. Τυπικές, μη τυπικές και άτυπες μορφές εκπαίδευσης
2. Β20-29 Ανάλυση της συμβολικής ικανότητας (2°
εξάμηνο) (10 ects)
1. Ανάπτυξη της συμβολικής σκέψης
2. Συμβολικά συστήματα (ή τέχνη) και ταυτότητα
3. Θεωρία του συμβόλου και της συμβολικής ικανότητας
4. Συλλογικά συναισθήματα
5. Αντίληψη, αισθητική εμπειρία και πολιτισμικές
προτιμήσεις
3. Β31-39 Εμπειρικές΄Ερευνες (3° εξάμηνο) (10 ects)
3.1. Κοινωνική-ψυχολογική έρευνα στην ταυτότητα
3.2. Εμπειρική έρευνα για τα συναισθήματα και τις
ταυτότητες
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3.3. Η φωτογραφία ως μέσο εθνογραφικής έρευνας
3.4. Φεμινισμοί, εθνικισμοί και πολιτική στα Βαλκάνια
(1919-1939)
3.5. Γυναικείος περιοδικός τύπος: κοινωνικά, ιδεολογικά και πολιτικά ζητήματα (19ος αι. -Μεσοπόλεμος)
3.6. Κοινωνία και πολιτισμός στον οθωμανικό χώρο(19ος αιώνας 1922)
Γ. Εκπαιδευτικές πρακτικές και μετασχηματισμοί (30
ects)
4. Γ10-19 Μετασχηματισμοί της εκπαίδευσης (1° εξάμηνο) (10 ects)
1. Δημογραφία της εκπαίδευσης
2. Ιστορία των εκπαιδευτικών ανισοτήτων
3. Εκπαίδευση και εθνικισμός
4. Ανάλυση των εκπαιδευτικών μετασχηματισμών
1. Γ20-29 Εκπαιδευτικές πρακτικές (2° εξάμηνο) (10
ects)
1. Ανάπτυξη παιδιών και εφήβων σε περιβάλλοντα
ένδειας
2. Ο πολιτισμός στη σχολική διδασκαλία και στα
αναλυτικά προγράμματα
3. Γραμματισμός, κοινωνία και εκπαίδευση
4. Πολιτισμικές ταυτότητες στην εκπαίδευση
5. Δημιουργικότητα και ταυτότητες στην εκπαίδευση
2. Γ30-39 Εμπειρικές Έρευνες σχετικές με τις Εκπαιδευτικές πρακτικές (3° εξάμηνο) (10 ects)
1. Έρευνα-δράση σε θέματα διδασκαλίας και αναλυτικών προγραμμάτων
2. Έρευνα- δράση σε θέματα γραμματισμών στη
σύγχρονη σχολική τάξη
3. Δημοκρατία και σχολείο: Κριτικός γραμματισμός
και΄Ερευνα-δράση
4. Εθνικοί ανταγωνισμοί, αλυτρωτικά οράματα και
εκπαίδευση (19ος-20ός αιώνας)
Κατανομή μαθημάτων ανά Εξάμηνο Σπουδών.
Α΄ Εξάμηνο
Α10-Α19 Μεθοδολογία έρευνας (10 ects)
1. Μεθοδολογία έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες
2. Επιμέρους μέθοδοι κοινωνικής έρευνας και ανάλυσης
Β10-19 Ανάλυση πολιτισμικών διαδικασιών (10 ects)
1. Επιπολιτισμός και ανθρώπινη ανάπτυξη
2. Συναισθήματα, ταυτότητες και κοινωνιο-πολιτισμικοί προσανατολισμοί
3. Πολιτικές της πολιτισμικής ετερότητας
4. Η προβληματική της προκατάληψης
5. Ιδεολογία της πολιτισμικής ετερότητας
6. Κοινωνικά και πολιτισμικά κινήματα
7. Ιστορία της γυναικείας εγγραμματοσύνης
8. Φεμινισμός και πολιτική
9. Άτυποι τρόποι μεταβίβασης των γνώσεων
10. Τυπικές, μη τυπικές και άτυπες μορφές εκπαίδευσης
Γ10-19 Μετασχηματισμοί της εκπαίδευσης (10 ects)
1. Δημογραφία της εκπαίδευσης
2. Ιστορία των εκπαιδευτικών ανισοτήτων
3. Εκπαίδευση και εθνικισμός
4. Ανάλυση των εκπαιδευτικών μετασχηματισμών
Β΄Εξάμηνο
Α20-Α29 Ειδικές μεθοδολογίες (10 ects)
1. Εμπειρική εκπαιδευτική έρευνα
2. Εθνογραφία του σχολείου
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3. Εθνογραφική έρευνα.
4. Ιστορική έρευνα.
Β20-29 Ανάλυση της συμβολικής ικανότητας (10 ects)
1. Ανάπτυξη της συμβολικής σκέψης.
2. Συμβολικά συστήματα (ή τέχνη) και ταυτότητα.
3. Θεωρία του συμβόλου και της συμβολικής ικανότητας.
4. Αντίληψη, αισθητική εμπειρία και πολιτισμικές προτιμήσεις.
Γ20-29 Εκπαιδευτικές πρακτικές (10 ects)
1. Ανάπτυξη παιδιών και εφήβων σε περιβάλλοντα
ένδειας.
2. Ο πολιτισμός στη σχολική διδασκαλία και στα αναλυτικά προγράμματα.
3. Γραμματισμός, κοινωνία και εκπαίδευση.
4. Πολιτισμικές ταυτότητες στην εκπαίδευση.
5. Δημιουργικότητα και ταυτότητες στην εκπαίδευση.
Γ΄ Εξάμηνο
Α30-Α39 Επιστημολογία (3° εξάμηνο) 10 ects
1. Κοινωνιο-πολιτισμικές εννοιοποιήσεις της ανθρώπινης ανάπτυξης.
2. Επιστημολογικές θεμελιώσεις των μεθόδων έρευνας.
3. Κατασκευή του επιστημονικού αντικειμένου.
4. Γενετικά και κατασκευαστικά μοντέλα.
Β31-39 Εμπειρικές Έρευνες (10 ects).
1. Κοινωνική-ψυχολογική έρευνα στην ταυτότητα.
2. Εμπειρική έρευνα για τα συναισθήματα και τις ταυτότητες.
3. Η φωτογραφία ως μέσο εθνογραφικής έρευνας.
4. Φεμινισμοί, εθνικισμοί και πολιτική στα Βαλκάνια
(1919-1939).
5. Γυναικείος περιοδικός τύπος: κοινωνικά, ιδεολογικά
και πολιτικά ζητήματα (19ος αι. -Μεσοπόλεμος)
6. Κοινωνία και πολιτισμός στον οθωμανικό χώρο(19ος
αιώνας 1922).
7. Συλλογικά συναισθήματα.
Γ30-39 Εμπειρικές Έρευνες σχετικές με τις Εκπαιδευτικές πρακτικές (10 ects).
1. Έρευνα- δράση σε θέματα διδασκαλίας και αναλυτικών προγραμμάτων.
2. Έρευνα- δράση σε θέματα γραμματισμών στη σύγχρονη σχολική τάξη.
3. Δημοκρατία και σχολείο: Κριτικός γραμματισμός
και΄Ερευνα-δράση.
4. Εθνικοί ανταγωνισμοί, αλυτρωτικά οράματα και εκπαίδευση (19ος-20ός αιώνας)
Δ΄Εξάμηνο
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ειδίκευσης.
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ο φοιτητής υποχρεούται:
α) Να παρακολουθήσει και να συμμετάσχει επιτυχώς
σε εννέα (9) μαθήματα, τρία (3) από κάθε κατεύθυνση.
β) Να συντάξει, να παραδώσει και να υποστηρίξει
μεταπτυχιακή εργασία. Η υποστήριξη γίνεται ενώπιον
τριμελούς επιτροπής στην οποία συμμετέχει ο επιβλέπων καθηγητής και δύο μέλη Δ.Ε.Π. που ορίζονται από
τη Γ.Σ.Ε.Σ. ύστερα από πρόταση του επιβλέποντος. Το
θέμα της εργασίας αυτής μπορεί να δίνεται μετά την
επιτυχή παρακολούθηση των σεμιναρίων του πρώτου
έτους σπουδών.
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Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ΄ ανώτατο
όριο σε τριάντα (30) φοιτητές ετησίως.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν Καθηγητές όλων των βαθμίδων του Τμήματος Φιλοσοφικών
και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης,
καθώς και άλλων Τμημάτων του Ιδρύματος ή πανεπιστημίων της ημεδαπής και αλλοδαπής. Επίσης στο ΠΜΣ μπορούν να απασχοληθούν κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114/Α΄/04-08-2017).
Άρθρο 9
Διάρκεια λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2023-24, με την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρ. 32
του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114).
Άρθρο 10
Υλικοτεχνική υποδομή
Θα χρησιμοποιηθεί η βιβλιοθήκη και οι αίθουσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, η Γραμματεία του
Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών και
τα Εργαστήρια Διδακτικής Άσκησης και Εκπαιδευτικής
Έρευνας, Ψυχολογίας, Κοινωνικής Έρευνας, Οπτικής
Ανθρωπολογίας καθώς και Φιλοσοφικής Έρευνας και
Μετάφρασης του ίδιου Τμήματος.
Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των
13.000,00 € και αναλύεται ως εξής:
α) Έξοδα μετακίνησης εξωτερικών Συ- 4000,00 €
νεργατών και διδασκόντων του ΠΜΣ
β) Δαπάνες διοργάνωσης θεματικών 5000,00 €
εργαστηρίων/ημερίδων/συνεδριών/
διαλέξεων, κ.λπ..
γ) Δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού, υλι- 1500,00 €
κών και αναλωσίμων
δ) Δαπάνες συντήρησης εξοπλισμού και 500,00 €
λογισμικού
ε) Προμήθεια Βιβλίων

1500,00 €

στ) Άλλες δαπάνες

500,00 €

ΣΥΝΟΛΟ
13.000,00 €
Η χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ. «Πολιτισμική Ανάλυση
και Εκπαίδευση» προέρχεται από:
α) τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης,
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 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄), ή του ιδιωτικού τομέα,
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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.) του Πανεπιστημίου Κρήτης,
ζ) κάθε άλλη νόμιμη αιτία.
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Οι εισαχθέντες στο ΠΜΣ μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος
2017-2018 θα περατώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με
τις διατάξεις της προηγούμενης υπουργικής απόφασης.
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Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα υπουργική απόφαση θα ρυθμίζονται από τον κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης

ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr
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