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ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 

 

Πληροφορίες:  Δ. Χούτου-Περάκη 

 

Θεσσαλονίκη, 21 Ιουνίου 2017 

  

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  

 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

 Τηλ. :    2310 99 6878    Fax: 2310 99 6872  Αριθμ. Πρωτ. 24555 π.ε. 

 e-mail:   gramm-syg@ad.auth.gr   

 Κτίριο :  Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή»   

 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση  Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας-

Εσωτερικού Κανονισμού του Διατμηματικού Προγράμμα-

τος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ψυχοπαιδαγωγι-

κή της ένταξης: ένα σχολείο για όλους».  

 

 

ΣΧΕΤ.: Το με αριθμό 1319/16-4-2015 έγγραφο του ΔΠΜΣ 

με συνημμένο σχέδιο Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας- 

Εσωτερικού Κανονισμού του Διατμηματικού Προγράμμα-

τος Μεταπτυχιακών Σπουδών του. 

 
ΠΡΟΣ 

-Το Τμήμα  Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης (επισπεύδον), 

- Το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, 

του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκη 

 

 
Κοινοποίηση (με συνημμένο τον Εσωτερικό  
Κανονισμό  Λειτουργίας):  

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας  

και Θρησκευμάτων 

Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης  

Διεύθυνση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανά-

πτυξης  

Τμήμα Β΄ Μεταπτυχιακών Σπουδών & Σύζευξης 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την Έρευνα, Τε-

χνολογία & Καινοτομία 

Ανδρέα Παπανδρέου 37 - Μαρούσι  
151 80 Α Θ Η Ν Α 

 

 

 

Σας διαβιβάζουμε απόσπασμα πρακτικών από τη συνεδρίαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του 

Α.Π.Θ με αριθμό 170/28-5-2015, που αφορά στην έγκριση του Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας- Εσωτερι-

κού Κανονισμού του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ψυχοπαιδαγωγική της 

ένταξης: ένα σχολείο για όλους» μεταξύ των Τμημάτων: Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και 

Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. 

 

 

Εσωτερική διανομή: 

  Γραμματεία Συγκλήτου  

  

                  
                         Με εκτίμηση 

                      Ο Πρύτανης 
 
         (υπογραφή)*                
 

                 Περικλής  Α. Μήτκας 
       Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων        

        Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
 

*το πρωτότυπο τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας. 

 

http://www.auth.gr/
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α 
 

 

 

Απόσπασμα πρακτικών της συνεδρίασης 
της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης με αριθμό 170/28-5-15 (επαναληπτική) 

 

Η συνεδρίαση γίνεται σήμερα, Πέμπτη 28 Μαΐου 2015, μετά το πέρας της προηγηθείσας συ-

νεδρίασης Συγκλήτου με αριθμό 2910, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου (7ος όροφος κτιρί-

ου Κ. Καραθεοδωρή-Διοίκησης). ΄Ολα τα μέλη προσκλήθηκαν σύμφωνα με το νόμο.  

Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου που ελήφθη στη συνεδρίασή της με αριθμό 2895/8-10-

2014,  η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εστάλη ηλεκτρονικά, με την επισήμανση ότι 

όσα μέλη δεν μπορούν παρευρεθούν με φυσική παρουσία στο χώρο της συνεδρίασης, μπορούν να 

συμμετάσχουν με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις των Υπουργικών Αποφάσεων με αριθμό 

ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-4-2005 (ΦΕΚ 539/τ.Β΄/21-4-2005) και Φ.122.1/42/23076/Β2/24-2-2011 (ΦΕΚ 

433/τ.Β΄/17-3-2011). 

Παρόντες είναι οι κ.κ.:     

1.  Περικλής Μήτκας Πρύτανης 

2.  Θεόδωρος Λαόπουλος Αναπληρωτής Πρύτανη (παρίσταται 

χωρίς δικαίωμα ψήφου) 

3.  Παρασκευή Αργυροπούλου-Πατάκα Αναπληρώτρια Πρύτανη (παρίσταται 

χωρίς δικαίωμα ψήφου) 

4.  Δέσποινα Κλαβανίδου Αναπληρώτρια Πρύτανη (παρίσταται 

χωρίς δικαίωμα ψήφου) 

5.  Αριάδνη Στογιαννίδου Αναπληρώτρια Πρύτανη (παρίσταται 

χωρίς δικαίωμα ψήφου) 

6.  Νικόλαος Βαρσακέλης Αναπληρωτής Πρύτανη (παρίσταται 

χωρίς δικαίωμα ψήφου) 

 ΚΟΣΜΗΤΟΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 

7.  Μιλτιάδης Κωνσταντίνου  Θεολογική 

8.  Δημήτριος Μαυροσκούφης  Φιλοσοφική 

9.  Κωνσταντίνος-Βασίλειος Κατσάμπαλος Πολυτεχνική 

10.  Μελπομένη Τσιτουρίδου  Παιδαγωγική 

11.  Γεώργιος Καρακιουλάκης  Επιστημών Υγείας 

12.  Σπυρίδων Κέλλης  Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Α-

θλητισμού   

 ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΜΗΜΑΤΑ 

13.  Χρυσόστομος Σταμούλης  Θεολογίας 

14.  Θεόδωρος Γιάγκου  Ποιμαντικής και Κοινωνικής  

http://www.auth.gr/
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Θεολογίας 

15.  Κωνσταντίνος Κατρακυλίδης  Οικονομικών Επιστημών 

16.  Θεόδωρος  Χατζηπαντελής  Πολιτικών Επιστημών 

17.  Βασίλειος Κάλφας Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 

18.  Αθηνά Σιούπη 

 

Γερμανικής Γλώσσας  

και Φιλολογίας 

19.  Κωνσταντίνος Χρυσάφης Φυσικής 

20.  Ελευθέριος Αγγελής Πληροφορικής 

(Αναπλ. Πρόεδρος) 

21.  Αντώνιος Γλυτζουρής Θεάτρου 

22.  Βενετία Αποστολίδου  Παιδαγωγικό Δημοτικής  

Εκπαίδευσης 

(Αναπλ. Πρόεδρος) 

23.  Μαριάννα Τζεκάκη  Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης 

 

24.  Χαρίλαος Καρατζιάς  Κτηνιατρικής 

25.  Απόστολος Αποστολίδης  Γεωπονίας 

26.  Φίλιππος Αραβανόπουλος  Δασολογίας και Φυσικού  

Περιβάλλοντος 

(Αναπλ. Πρόεδρος) 
Απόντες είναι οι κ.κ.: 

 ΚΟΣΜΗΤΟΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 

1.  Γεώργιος Δέλλιος  Νομική 

2.  Ευγενία Πετρίδου  Οικονομικών και  

Πολιτικών Επιστημών 

3.  Χαρίτων-Σάρλ Χιντήρογλου  Θετικών Επιστημών 

4.  Ξενοφών Σαχίνης Καλών Τεχνών 

5.  Δημήτριος Κωβαίος  Γεωπονίας, Δασολογίας και  

Φυσικού Περιβάλλοντος 

 ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΜΗΜΑΤΑ 

6.  Δημήτριος Τσούλης 

 

Αγρονόμων και Τοπογράφων  

Μηχανικών  

7.  Ελευθέριος Ιακώβου Μηχανολόγων Μηχανικών 

8.  Ιωάννης Παντής Κινηματογράφου 

9.  Αλέξανδρος-Αναστάσιος Γαρύφαλλος  Ιατρικής 

10.  Κοσμάς Χριστούλας   

 

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Α-

θλητισμού Θεσσαλονίκης 

11.  Χριστίνα Ευαγγελινού  

 

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Α-

θλητισμού Σερρών 
 

Σημειώνεται ότι οι εκπρόσωποι των μεταπτυχιακών φοιτητών δεν έχουν ορισθεί. 

Διαπιστώνεται απαρτία σύμφωνα με το άρθρ. 12 παρ. 5 του Ν. 1268/82, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 48 παρ. 5 του Ν. 1404/83 
και το άρθρ. 2 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Eισηγητής ο κ. Πρύτανης. 
Τα πρακτικά κρατούν ο Γραμματέας της Συγκλήτου κ. Σπυρίδων Ηλίας και η υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού κ. Κυριακή Σταυρακί-
δου-Τραγιανού.   

 

 

http://www.auth.gr/
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Θ Ε Μ Α Τ Α    Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Έγκριση του κανονισμού μεταπτυχιακών σπουδών του ΔΠΜΣ με τίτλο: «Ψυχοπαιδα-

γωγική της ένταξης: Ένα σχολείο για όλους», 

(το έγγραφο με αριθμό 1319/16-4-2015 του ΔΠΜΣ, με τα συνημμένα του). 

 

 Διαβάζεται το έγγραφο με αριθμό 1319/16-4-2015 του ΔΠΜΣ που έχει ως εξής: 
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 Επίσης ανακοινώνεται  το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας- Εσωτερικός Κανονισμός 

του ΔΠΜΣ με τίτλο: «Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: Ένα σχολείο για όλους». 

Ο κ. Πρύτανης λέει: κ.κ. συνάδελφοι, συμφωνείτε με την εν λόγω πρόταση για την έγκριση 
του Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας- Εσωτερικού Κανονισμού; 
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Τα μέλη της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης συμφωνούν . 

   ║ Η  Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 
148/τ.Α΄/16-7-2008) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του ΑΠΘ (συνεδρίαση ΣΕΣ με αριθμό 127/2-2-2011), 

εγκρίνει το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας- Εσωτερικό Κανονισμό του ΔΠΜΣ με τίτλο: 

«Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: Ένα σχολείο για όλους» μεταξύ των  Τμημάτων Επιστη-

μών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, με τις τροπο-
ποιήσεις που αποφασίστηκαν σύμφωνα με τον παραπάνω Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του ΑΠΘ 

Το εν λόγω Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας- Εσωτερικός Κανονισμός του ΔΠΜΣ με τίτ-
λο: «Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: ένα σχολείο για όλους», έχει ως εξής: 

 
ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ -ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  

ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ: ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Π.Θ 

και 
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Π.Θ. 

 
Άρθρο 1 

Γενικές Διατάξεις 

Ο εσωτερικός κανονισμός εξειδικεύει και συμπληρώνει τα προβλεπόμενα από την Υπουργική 

Απόφαση με αριθμό 130223/Β7/13.8.2014  (ΦΕΚ 2306/ τ.Β΄ /27-08-2014) καθώς και τις διατάξεις του 

Ν. 3685/2008 όπως ισχύει και τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ (ΣΕΣ 127/2-2-2011), 

που διέπει τις μεταπτυχιακές σπουδές και ρυθμίζει θέματα δομής, οργάνωσης και λειτουργίας του 

ΔΠΜΣ, τα οποία δεν ρυθμίζονται ρητά από την Υπουργική Απόφαση.  

Άρθρο 2 
Όργανα του ΔΠΜΣ 

Αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του ΔΠΜΣ των Τμημάτων (α) Επιστημών Προσχολικής Α-

γωγής και Εκπαίδευσης και (β) Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του ΑΠΘ με τίτλο «Ψυχοπαιδαγωγική 

της ένταξης: ένα σχολείο για όλους», είναι: 

 Α) Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ) του Α.Π.Θ. η οποία περιλαμβάνει τα μέλη Δ.Ε.Π. 

που με οποιαδήποτε ιδιότητα είναι μέλη της. 

 Β) Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.), η οποία συνίσταται συνολικά από δέκα(10) 

μέλη, πέντε(5) μέλη  που ορίζονται από τις Γ.Σ.Ε.Σ. κάθε τμήματος. Η Ε.Δ.Ε. είναι αρμόδια για την κα-

τάρτιση και εισήγηση προτάσεων για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών, το πρόγραμμα σπουδών του 

ΔΠΜΣ, τον ορισμό συμβουλευτικών-εξεταστικών επιτροπών, τη συγκρότηση επιτροπών επιλο-

γής/εξέτασης υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών, επικυρώνει τον τελικό πίνακα επιτυχόντων στο 

Δ.Π.Μ.Σ. και αναθέτει τη διδασκαλία των μαθημάτων. Η Ε.Δ.Ε. επιλαμβάνεται για κάθε άλλο θέμα για 

το οποίο δεν υπάρχει ρητή αναφορά στον παρόν Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας- Εσωτερικό Κανο-

νισμό. 

 Γ) Η Συντονιστική Επιτροπή του ΔΠΜΣ, η οποία ορίζεται από την Ε.Δ.Ε., -απαρτίζεται από 

ένα μέλος κάθε Τμήματος-  τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο  και είναι αρμόδια για την πα-

ρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών.  
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 Δ) Η Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων, η οποία συγκροτείται με απόφαση της Ε.ΔΕ. και απο-

τελείται από τρία μέλη ΔΕΠ ανά ειδίκευση. Η επιτροπή είναι αρμόδια για τη διεξαγωγή των γραπτών 

εξετάσεων και των συνεντεύξεων και εισηγείται στην Ε.Δ.Ε. την επιλογή των υποψηφίων, η οποία κα-

ταρτίζει τον κατάλογο των επιτυχόντων. 

Ε) Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ, ο οποίος προεδρεύει της Ε.Δ.Ε. και συντονίζει τη λειτουργία του προ-

γράμματος. Η θητεία του είναι διετής με δυνατότητα ανανέωσης. 

 

Άρθρο 3 
Διδάσκοντες 

 Η Ε.Δ.Ε. αναθέτει διδακτικά καθήκοντα όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του Ν.3685/08 όπως αυτός 

ισχύει. 

Άρθρο 4 
Μεταπτυχιακοί τίτλοι 

Το ΔΠΜΣ απονέμει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στης ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης 

στις εξής κατευθύνσεις: (α) Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και 

(β) Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες της πολυπολιτισμικότητας. 

 

Άρθρο 5 
 Διαδικασία και κριτήρια επιλογής 

Κριτήρια επιλογής (όπως ορίζονται από το άρθρο 4 § 1 του ν. 3685/08 όπως αυτός ισχύει) για 

το μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών είναι: i) η γραπτή εξέταση σε μία από τις δύο κατευθύνσεις, ii) ο γενι-

κός βαθμός πτυχίου, ο βαθμός συναφών ανά ειδίκευση προπτυχιακών μαθημάτων, η βαθμολογία σε 

συναφή ανά ειδίκευση πτυχιακή εργασία και/ή συναφή ερευνητική δραστηριότητα, iii) αναγνωρισμένες 

μεταπτυχιακές σπουδές και/ή επαγγελματική εμπειρία, iv) ατομική συνέντευξη 

Για τα παραπάνω κριτήρια ορίζονται οι εξής μονάδες: 

 γραπτή εξέταση, έως 60 μονάδες 

 γενικός βαθμός πτυχίου, έως 5 μονάδες 

 βαθμός συναφών ανά ειδίκευση προπτυχιακών μαθημάτων, έως 5 μονάδες 

 βαθμολογία σε συναφή ανά ειδίκευση πτυχιακή εργασία και/ή συναφή ερευνητική δραστηριό-

τητα, έως 5 μονάδες 

 αναγνωρισμένες μεταπτυχιακές σπουδές και/ή επαγγελματική εμπειρία, έως 5 μονάδες 

 ατομική συνέντευξη, έως 20 μονάδες 
 Ο ανώτατος αριθμός μονάδων που μπορεί να συμπληρώσει ο υποψήφιος είναι 100. 

 Για να προχωρήσει στη διαδικασία της συνέντευξης, ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει συγκε-

ντρώσει τουλάχιστον 30 μονάδες στη γραπτή εξέταση (άριστα 60). Τα γραπτά εξετάζονται από την Ε-

πιτροπή Επιλογής Εισακτέων. Τα δύο μέλη είναι οι εξεταστές και το τρίτο μέλος ορίζεται ως αναβαθ-

μολογητής σε περίπτωση που η διαφορά μεταξύ των δύο εξεταστών είναι μεγαλύτερη του 3. Η Επιτρο-

πή Επιλογής Εισακτέων είναι αρμόδια για τη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων επιλογής και των συ-

νεντεύξεων και εισηγείται στην Ε.Δ.Ε. την επιλογή των υποψηφίων, η οποία καταρτίζει τον κατάλογο 

των επιτυχόντων. 

Για τη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής κρίνεται απαραίτητη η γνώση μιας 

από τις εξής ξένες γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, η επάρκεια της οποίας πιστοποιείται είτε με 

πτυχίο πανεπιστημίου στις παραπάνω γλώσσες είτε με βάση αναγνωρισμένα διπλώματα επιπέδου 

Proficiency για την αγγλική γλώσσα, επιπέδου Sorbone II ή DALF για τη γαλλική γλώσσα και επιπέδου 

Kleines Deutshes Sprachdiplom (K.D.S) για τη γερμανική γλώσσα ή με γραπτές εξετάσεις. 
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 Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις της ξένης γλώσσας και εφόσον ο υποψήφιος συγκε-

ντρώσει τα απαιτούμενα μόρια για την εισαγωγή στο ΔΠΜΣ μπορεί να επαναλάβει την εξέταση μέσα 

σε δύο (2) μήνες. 

 

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Σπουδών 

Το ΔΠΜΣ είναι πλήρους φοίτησης. Η φοίτηση στο ΔΠΜΣ είναι για τα τρία πρώτα εξάμηνα υπο-

χρεωτική ενώ κατά το τέταρτο εξάμηνο εκπονείται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Τα μαθήματα διε-

ξάγονται στις έδρες των συμμετεχόντων Τμημάτων. Για τη διευκόλυνση των εργαζομένων αυτά θα γίνονται 

Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην ελληνική γλώσσα. 

Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου αρχίζουν την 1η Νοεμβρίου και λήγουν την 15η Φεβρουαρί-

ου ενώ κατά το εαρινό εξάμηνο αρχίζουν την 1η Μαρτίου και λήγουν τη 15η Ιουνίου.  

Τα μαθήματα θα γίνονται ανά διδακτικές ενότητες η δε πρακτική άσκηση μπορεί να γίνεται και ε-

κτός της έδρας των Τμημάτων. Η διδασκαλία και η παρακολούθηση των μαθημάτων του ΔΠΜΣ συνδυάζε-

ται με ερευνητική απασχόληση και πρακτική άσκηση των φοιτητών, οι οποίες μπορεί να υλοποιούνται και 

εκτός της έδρας των Τμημάτων. Η οργάνωση και η διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων είναι ευθύ-

νη των συμμετεχόντων στη διδασκαλία. 

Ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια ο οποίος δεν παρακολούθησε το 75% του μαθήματος οφείλει 

να επαναλάβει το μάθημα όταν αυτό θα διδαχθεί. Επίσης, ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια ο οποίος 

βαθμολογήθηκε με βαθμό κατώτερο του 6 (έξι) θεωρείται ότι δεν εξετάστηκε επιτυχώς και οφείλει να επανε-

ξεταστεί. Η βαθμολογία παραδίδεται στη Γραμματεία του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος : 

«Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: Ένα σχολείο για όλους» , μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της επί-

δοσης των φοιτητών.  

 Τίτλοι μαθημάτων στα Ελληνικά και Αγγλικά και πιστωτικές μονάδες: 

 

Μαθήματα ECTS 

Α΄εξάμηνο 

Μαθήματα κορμού 

1. Μεθοδολογία έρευνας Ι 
7 

Methodology of Research I 

2. Επιστημολογία της διαφορετικότητας & ετερότητας 
8 

Epistemology of disability and diversity 

3. Ο ρόλος της συνεργατικής μάθησης και η διαχείριση προβλημάτων 

σχολικής τάξης 5 
Collaborative learning and classroom management 

Α΄ Κατεύθυνση: Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες των ειδικών εκπαιδευτικών 
αναγκών 

4. Ψυχοπαθολογία 
5 

Psychopathology 

5. Συμβουλευτική-Υποστηρικτική γονέων & εκπαιδευτικών  
5 

Parents and teachers’ consultancy and support 

Β΄ Κατεύθυνση: Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες της πολυπολιτισμικότητας 
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4. Θέματα αλληλεπίδρασης παιδιών γλωσσικών-πολιτισμικών μειονοτή-

των 5 

Interaction issues between language and cultural minority children 

5. Μοντέλα ενδυνάμωσης οικογενειών από γλωσσικές-πολιτισμικές μειο-

νότητες 5 

Empowerment models for language and cultural minority families 

Σύνολο ECTS ανά κατεύθυνση 30 

Β΄εξάμηνο 

Μαθήματα κορμού 

1. Μεθοδολογία έρευνας ΙΙ 
6 

Methodology of Research IΙ 

2. Κοινωνιογλωσσολογία  
5 

Sociolinguistics 

Α΄ Κατεύθυνση: Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες των ειδικών εκπαιδευτικών 
αναγκών 

3. Επιστημολογία της ειδικής αγωγής 
6 

Epistemology of special education 

4. Διεπιστημονική αξιολόγηση 
7 

Transdisciplinary education 

5. Σχέσεις ψυχολογικής έρευνας και παιδαγωγικής για παιδιά με ειδικές 

ανάγκες 
6 

Relation between psychological research and educational practice for 

children with special needs 

Β΄ Κατεύθυνση: Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες της πολυπολιτισμικότητας 

3. Πολυγλωσσία-κοινή γλώσσα και διάλεκτοι στην εκπαίδευση 
5 

Multilingualism; dialects and idioms in education 

4. Επιστημολογία της ετερότητας 
7 

Epistemology of diversity 

5.Θέματα αξιολόγησης μαθητών γλωσσικών-πολιτισμικών μειονοτήτων 
7 

Evaluation issues for language and cultural minority children 

Σύνολο ECTS ανά κατεύθυνση 30 

Γ΄εξάμηνο 

Α΄ Κατεύθυνση: Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες των ειδικών εκπαιδευτικών 
αναγκών 

1. Εξειδικευμένα προγράμματα μεθόδων και στρατηγικών για μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες 7 
Specialized programmes for students with learning disabilities 

2. Εναλλακτικά προγράμματα για μαθητές με νοητική καθυστέρηση 
7 

Alternative programmes for students with mental retardation 
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3. Παιδαγωγική της σύγκλισης 
8 

Pedagogy of inclusion 

4. Πρακτική άσκηση 
8 

Practicum 

Β΄ Κατεύθυνση: Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες της πολυπολιτισμικότητας 

1. Μοντέλα παρέμβασης σε πολυπολιτισμικές τάξεις 
7 

Intervention models in multicultural environment 

2. Μικροδιδασκαλία σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον 
8 

Micro-teaching in multicultural environment 

3. Ανάδειξη της ετερότητας μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια και τη λογο-

τεχνία 7 
The emergence of diversity in textbooks and literature 

4. Πρακτική άσκηση 
8 

Practicum 

Σύνολο ECTS ανά κατεύθυνση 30 

Δ΄Εξάμηνο 

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας 
30 

Dissertation 

Σύνολο ECTS 30 

Γενικό Σύνολο ECTS  120 

 

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ορίζεται σε δύο (2) 

έτη, δηλαδή τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Στους/στις μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες δύναται 

να χορηγηθεί με απόφαση της Ε.Δ.Ε. παράταση ενός (1) έτους για ολοκλήρωση της διπλωματικής ερ-

γασίας. Στο έτος παράτασης δεν χορηγείται αναστολή φοίτησης. Στα 3 έτη δεν συμπεριλαμβάνεται ο 

χρόνος κατά τον οποίο ο/η μεταπτυχιακός/κή φοιτητής/τρια έχει, πιθανός, αναστείλει τη φοίτησή 

του/της, η οποία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.  

Διπλωματούχος καθίσταται ο/η  μεταπτυχιακός/κη φοιτητής/τρια με την ανακοίνωση του αποτελέσματος 

της τελικής αξιολόγησης της μεταπτυχιακής  διπλωματικής εργασίας από την τριμελή εξεταστική επιτροπή 

στη Γραμματεία του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος  : «Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: Ένα 

σχολείο για όλους». 
 

 
Άρθρο 7 

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 

 Η επιλογή του θέματος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας γίνεται σε προσυνεννόηση 

του/της μεταπτυχιακού/κής φοιτητή/τριας με διδάσκοντα του ΔΠΜΣ και πρέπει να εντάσσεται στη γνωστική 

περιοχή της κάθε κατεύθυνσης. Κατατίθεται σχέδιο υλοποίησης της εργασίας στη Συντονιστική Επιτροπή, 

η οποία προτείνει στην Ε.Δ.Ε. τον επιβλέποντα και τα άλλα δύο μέλη της τριμελούς επιτροπής. 
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Άρθρο 8 

Απονομή τίτλου 

 Ο τελικός βαθμός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης καθορίζεται από την επίδοση του  

μεταπτυχιακού φοιτητή στα μαθήματα και στη μεταπτυχιακή διατριβή. Ο τρόπος υπολογισμού του τε-

λικού βαθμού καθορίζεται σαν ο μέσος όρος της επίδοσής του στα μαθήματα, λαμβάνοντας υπόψη το 

βάρος κάθε μαθήματος σε ECTS.  

 Συγκεκριμένα: 

 [Τελικός κάθε Μαθήματος (Χ) Πιστωτικές Μονάδες κάθε μαθήματος]/[Σύνολο Πιστωτικών Μονά-

δων ΠΜΣ] 

 όπου σαν «μάθημα» νοείται και η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία με τις αντίστοιχες 

πιστωτικές μονάδες που αναφέρονται στο πρόγραμμα μαθημάτων. 

 Ειδικότερα, ο τελικός βαθμός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης προσδιορίζεται ως εξής 

: βαθμολογία κάθε Μαθήματος επί (Χ) τις Πιστωτικές Μονάδες κάθε μαθήματος και ο σύνολο που προκύ-

πτει διαιρείται  με το 120. 

 
Άρθρο 9 

Λογοκλοπή / Παράλειψη αναφοράς σε χρησιμοποιηθείσα βιβλιογραφία 

Καταθέτοντας οποιαδήποτε εργασία, ο/η μεταπτυχιακός/κη φοιτητής/τρια υποχρεούται να αναφέ-

ρει αν χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις άλλων. Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παρά-

πτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς και η χρησιμοποίηση 

εργασίας άλλου/ης - δημοσιευμένης ή μη - χωρίς τη δέουσα αναφορά. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού 

τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του/της ιδίου/ας του/της υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική αναφορά, 

μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της Ε.Δ.Ε. για διαγραφή του/της. 

Άρθρο 10 
Αριθμός εισακτέων 

 Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε πενήντα (50) άτομα κατά έτος. Σε πε-

ρίπτωση ισοβαθμίας γίνονται δεκτοί όλοι οι ισοβαθμούντες.  Με  αιτιολογημένη απόφαση της  Ε.Δ.Ε. και 

έγκριση από τη Σ.Ε.Σ. δύναται να επιλεγούν υποψήφιοι μόνο για τη μία κατεύθυνση. 
 

Άρθρο 11 
Μεταβατικές Διατάξεις 

1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο ΔΠΜΣ μέχρι και το ακαδ. έτος 2013-2014 

θα περατώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης υπουργικής απόφασης 

με αριθμό 80639/Β7/10-9-2007 (ΦΕΚ 1877/τΒ΄/14-9-2007). 

2. Για κάθε μη προβλεπόμενη διαδικασία ή πρόβλημα αρμόδια είναι η Ε.Δ.Ε. 

3. Για μεταβολές τροποποιήσεις ή ερμηνείες άρθρων του παρόντος εσωτερικού κανονισμού, κα-

θώς και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμόδια είναι η Ε.Δ.Ε. και εγκρίνονται από τη ΣΕΣ του ιδρύματος. 

 

 Η  Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης γνωστοποιεί την παραπάνω απόφαση στα Τμήματα Επιστη-

μών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του ΑΠΘ και επίσης την 

κοινοποιεί στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαί-

δευσης, Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Τμήμα Β΄ Μεταπτυχιακών Σπουδών & 

Σύζευξης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την Έρευνα, Τεχνολογία & Καινοτομία). 

 

…………………………………………………………………………………………… 
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Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Α.Π.Θ., οι αποφάσεις της 

συνεδρίασης αυτής εκτελούνται και πριν από την επικύρωση των πρακτικών. Εδώ τελειώνει η συνεδρία-

ση. 

           

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ  

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α. ΜΗΤΚΑΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Πιστό απόσπασμα για υπηρεσιακή χρήση 

Θεσσαλονίκη,  21 Ιουνίου  2017 

   

       Ο Προϊστάμενος  

της Γραμματείας Συγκλήτου 

 

 

 

 

                                ΣΠΥΡΙΔΩΝ Κ.  ΗΛΙΑΣ 
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