
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της απόφασης της υπ’ αριθμ. 105 
(επαναληπτικής)/06.07.2018 έκτακτης συνεδρί-
ασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
με θέμα «Έγκριση Κανονισμού Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Διατμηματικού Π.Μ.Σ. με τίτλο «Ανά-
λυση και διδασκαλία πρώτης και δεύτερης/ξένης 
γλώσσας» του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών 
σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτι-
κής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

2 Τροποποίηση της απόφασης της υπ’ αριθμ.  36/ 
28.06.2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου θέμα 
«“Έγκριση Κανονισμών Προγραμμάτων Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών Τμημάτων του Ιδρύματος” του 
Π.Μ.Σ. “Το Θέατρο ως Κοινωνικός και Πολιτικός 
Θεσμός στη Μεσόγειο κατά την Αρχαιότητα του 
Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών”».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 10005 (1)
   Τροποποίηση της απόφασης της υπ' αριθμ. 105 

(επαναληπτικής)/06.07.2018 έκτακτης συνε-

δρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αι-

γαίου με θέμα «Έγκριση Κανονισμού Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών του Διατμηματικού Π.Μ.Σ. με 

τίτλο «Ανάλυση και διδασκαλία πρώτης και δεύ-

τερης/ξένης γλώσσας» του Τμήματος Μεσογεια-

κών Σπουδών σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό 

Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστη-

μίου Αιγαίου .

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
(συνεδρία 09/16.07.2019) 

 Αφού έλαβε υπόψη:
• Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31/20.3.1984, τ.Α΄) 

«Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου 
και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», όπως ισχύει,

• Τη διάταξη του άρθρου 1 του π.δ.  155/2009 σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 46 έως 49 
του π.δ. 160/2008 (ΦΕΚ 220 Α΄/03.11.2008) και με τις 

διατάξεις των άρθρων 13 -15 του «Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας»,

• Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 περ. ιε και του άρ-
θρου 33, παραγρ. 2, και 45 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/04.08.2017, 
τ.Α΄),

• Την προφορική εισήγηση της Αντιπρυτάνισσας 
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, σε 
συνέχεια της απόφασης της υπ' αριθμ. 7ης έκτακτης-
επαναληπτικής/12.06.20 19 συνεδρίασης της Ειδικής 
Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε) του Διατμηματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) 
«Ανάλυση και διδασκαλία πρώτης και δεύτερης/ξένης 
γλώσσας» του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών σε 
συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκ-
παίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου θέμα 3.1 «Τροποποίηση Κανονι-
σμού λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. «Ανάλυση και διδασκαλία 
πρώτης και δεύτερης/ξένης γλώσσας» (εισηγήτρια Διευ-
θύντρια Δ.Π.Μ.Σ.)»,

• Την 2879/19.07.2018 απόφαση Συγκλήτου (αρ. εκτ. 
συνεδρ. 98(επαναληπτική)/30.04.2018) με θέμα «Ίδρυ-
ση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Ανάλυση και διδασκαλία πρώτης και 
δεύτερης/ξένης γλώσσας», των Τμημάτων Μεσογειακών 
Σπουδών και Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης, 
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών.» (Φ.Ε.Κ. 2885/19.7.18, 
τ.Β΄),

• Την 8123/07.09.2018 απόφαση Συγκλήτου (αρ. 
εκτ. συνεδρ. 105 (επαναληπτική)/06.07.2018) με θέμα 
«Έγκριση Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δι-
ατμηματικού Π.Μ.Σ. με τίτλο «Ανάλυση και διδασκαλία 
πρώτης και δεύτερης/ξένης γλώσσας», του Τμήματος 
Μεσογειακών Σπουδών (επισπεύδον) σε συνεργασία 
με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου.» (ΦΕΚ 4400/03.10.2018, τ.Β΄),

• Το 09/16.07.2019 πρακτικό της συνεδρίασης της 
Συγκλήτου θέμα 10.2. «Τροποποίηση της απόφασης 
της υπ' αριθμ. 105 (επαναληπτικής)/06.07.2018 έκτα-
κτης συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου με θέμα «Έγκριση Κανονισμού Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Διατμηματικού Π.Μ.Σ. με τίτλο «Ανάλυση 
και διδασκαλία πρώτης και δεύτερης/ξένης γλώσσας» 
του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών σε συνεργασία 
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με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου»,

• Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού, αποφασίζει:

και εγκρίνει την τροποποίηση της απόφασης της υπ' 
αριθμ. 105 (επαναληπτική)/06.07.2018 έκτακτης συνε-
δρίασης της Συγκλήτου (ΦΕΚ 4400/03.10.2018, τ.Β΄) του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα «Έγκριση Κανονισμού 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διατμηματικού Π.Μ.Σ. με 
τίτλο «Ανάλυση και διδασκαλία πρώτης και δεύτερης/
ξένης γλώσσας» του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών 
σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκ-
παίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σύμφωνα με την 
υπ' αριθμ. 7 (επαναληπτική)/12.06.2019 έκτακτη συνε-
δρίαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε) του 
Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Π.Μ.Σ.), ως προς τα άρθρα 3, 8.2,8.3,10.1,10.8,15 
και 19.2, ως ακολούθως:

Άρθρο 3
Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ.

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο «Ανάλυση και διδασκαλία πρώτης και δεύ-
τερης/ξένης γλώσσας» εντάσσεται στον στρατηγικό 
σχεδιασμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διέπεται από 
επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην περαιτέρω 
προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας, την 
ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνι-
κών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, 
στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων σε 
θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές της γλωσσολογί-
ας και της διδασκαλίας της γλώσσας (πρώτης, δεύτερης/
ξένης). Η περιοχή εξειδίκευσης του Διατμηματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών αποτελεί συνέχεια 
των γνωστικών κλάδων και των γνωστικών αντικειμένων 
του πρώτου κύκλου σπουδών των οικείων Τμημάτων, 
του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, Κατεύθυνση 
Γλωσσολογίας και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημο-
τικής Εκπαίδευσης, και το αντικείμενο του ανήκει στις 
Επιστήμες της Αγωγής.

Συγκεκριμένα, αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η ανάλυ-
ση και η διδασκαλία της γλώσσας ως πρώτης, δεύτερης/
ξένης. Σκοπός του είναι η εμβάθυνση σε ποικιλία ζητη-
μάτων που αφορούν τη γλωσσική ανάλυση και η παροχή 
τεχνογνωσίας για τη διδασκαλία της πρώτης, δεύτερης/ 
ξένης ή γλώσσας κληρονομιάς. Αξιοποιεί τη γνώση γύρω 
από την ανάλυση, την αντιπαραβολή των γλωσσών, τη 
διδακτική του γλωσσικού μαθήματος, τη γλωσσική πολυ-
μορφία, τη διδασκαλία δεύτερης γλώσσας και στοχεύει 
στην παροχή θεωρητικών και μεθοδολογικών εργαλείων 
για την περεταίρω ανάπτυξη δεξιοτήτων με επίκεντρο τη 
γλωσσική διδασκαλία. Το περιεχόμενο σπουδών καλύ-
πτει τις πλέον σύγχρονες προσεγγίσεις για την ανάλυση 
της γραμματικής δομής και της κειμενικής διάστασης 
της γλώσσας. Καλύπτει επίσης, τις σύγχρονες διδακτικές 
προσεγγίσεις για τη γλωσσική διδασκαλία. Αυτές αφο-
ρούν τόσο τη δομική όσο και τη λειτουργική διάσταση 
της γλώσσας και συνδέονται με διαφορετικές ανάγκες 

διδασκαλίας της πρώτης, δεύτερης/ξένης ή γλώσσας 
κληρονομιάς σε ποικίλα ακροατήρια (πρωτοβάθμια 
και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τάξεις ενηλίκων κ.τλ.), 
γεγονός που αποτελεί καινοτομία του προγράμματος. 
Επίσης, το πρόγραμμα αξιοποιεί τις τεχνολογίες της 
πληροφορίας στην ανάλυση και τη διδακτική γλωσσι-
κών φαινομένων και κειμένων τόσο δια ζώσης όσο και 
εξ αποστάσεως. Έμφαση δίνεται στην ανάλυση και τη 
διδακτική της Ελληνικής και άλλων γλωσσών της ΝΑ 
Μεσογείου (ενδεικτικά: Αραβικά, Εβραϊκά, Τουρκικά).

Άρθρο 8
Διαδικασίες επιλογής

8.2 Υποβολή αιτήσεων
Οι αιτήσεις των Υποψηφίων πρέπει να συνοδεύονται 

από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την 
προκήρυξη. Η αίτηση και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα των 
δικαιολογητικών κατατίθενται στο σύστημα «Ναυτίλος» 
(https://nautilus.aegean.gr/).

 Έντυπα αντίγραφα κατατίθενται κατά την εγγραφή.
Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή Βεβαίωση Περά-

τωσης Σπουδών
4. Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογί-

ας προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο θα αναγράφεται 
ο βαθμός του πτυχίου/διπλώματος

5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δρα-

στηριότητας, εάν υπάρχουν
7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
8. Μία συστατική επιστολή
9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ξένης γλώσσας επι-

πέδου Β2 και άνω (καλή γνώση) στις εξής ξένες γλώσσες: 
Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Αραβικά, 
Εβραϊκά ή Τουρκικά. Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξέ-
νης γλώσσας αποδεικνύεται με τους τρόπους και τα πι-
στοποιητικά που αναφέρονται στον ΑΣΕΠ, για τα οποία 
οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν ακριβή και επικυ-
ρωμένα αντίγραφα (επισημαίνεται ότι προϋπόθεση για 
την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον 
γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του ΔΠΜΣ σύμ-
φωνα με το άρθρο 34 παρ. 2 του ν. 4485/2017).

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε 
φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώ-
του κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνω-
ριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης 
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), 
σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80) - σχετ. άρθρο 34 
παρ. 7 του ν. 4485/2017 Συνεπώς οι φοιτητές/τριες από 
ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν 10 
πιστοποιητικό αναγνώρισης του τίτλου σπουδών α' κύ-
κλου από τον ΔΟΑΤΑΠ, Πιστοποιητικό ελληνομάθειας, 
σε περίπτωση που η/ο υποψήφια/ιος δεν έχει την ελ-
ληνική εθνικότητα ή δεν είναι απόφοιτη/τος ελληνικού 
Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ.

8.3 Κριτήρια επιλογής



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37427Τεύχος B’ 3120/05.08.2019

Α/Α Κριτήριο
Βαθμοί 
(max.)

1 Συνέντευξη 30

2 Γενικός βαθμός πτυχίου 20

3

Βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων ειδί-
κευσης (Μέσος όρος)
(ως μαθήματα ειδίκευσης νοούνται όσα 
προπτυχιακά μαθήματα εμπίπτουν στους 
τομείς της Γενικής, Θεωρητικής, Συγκριτικής, 
Ιστορικής, Υπολογιστικής, Εφαρμοσμένης 
Γλωσσολογίας, Κοινωνιογλωσσολογίας και 
Διδακτικής/Διδασκαλίας της 1ης, 2ης, ξένης 
γλώσσας)

10

4

Ξένη γλώσσα
• Γλώσσα με πιστοποίηση επιπέδου Γ2:15
• Γλώσσα με πιστοποίηση επιπέδου Β2: 10 
Γλώσσα περιοχής Μεσογείου με πιστοποίηση 
επιπέδου τουλάχιστον Β1 ή πτυχίο συναφούς 
τμήματος: 5

15

5 Επίδοση σε πτυχιακή εργασία 10

6

Ερευνητική δραστηριότητα-λοιπά ειδικά 
προσόντα (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε ερευ-
νητικά προγράμματα, συμμετοχή σε Θερινά 
Σχολεία Γλωσσολογίας, αποδεδειγμένη γνώ-
ση χρήσης Η/Τ, συμμετοχή στο πρόγραμμα 
ERASMUS, συμμετοχή σε επιμορφωτικά σε-
μινάρια κ.ά.)

15

ΣΥΝΟΛΟ 100

Άρθρο 10
Πρόγραμμα Σπουδών

10.1 Πρόγραμμα μαθημάτων (άρθρο 32 παρ. 2 του 
ν. 4485/2017)

1. Το Δ.Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου 
ακαδημαϊκού έτους.

2. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής 
εξέταση σε όλα τα μαθτ]ματα του προγράμματος σπου-
δών, η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλω-
ματικής εργασίας και η συγκέντρωση 90 πιστωτικών 
μονάδων (ECTS).

3. Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται 
ως εξής:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Π.Μ. 

(ECTS)

Υ1
ΑΡΧΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ

Υ 7,5

Υ2

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 
TOΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ 
ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Υ 7,5

Υ3

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ΞΕΝΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Υ 7,5

Υ4

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ 
ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Υ 7,5

- ΣΥΝΟΛΟ: - 30

Β ' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Π.Μ. 

(ECTS)
(ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ)

ΚΕΥ1
ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

KEY 7,5

ΚΕΥ2

ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΚΑΙ 
ΓΡΑΠΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ: ΑΝΑ-
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

KEY 7,5

ΚΕΥ3

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ 
ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ

KEY 7,5

ΚΕΥ4

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ 
ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ 
ΓΛΩΣΣΩΝ

KEY 7,5

KEΥ5

ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΟΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

KEY 7,5

ΣΥΝΟΛΟ:  30
Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΔΕ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩ-
ΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Υ 30

- ΣΥΝΟΛΟ: -

Το ως άνω πρόγραμμα μαθημάτων είναι ενδεικτικό. 
Ο αριθμός, το είδος και το περιεχόμενο των μαθημά-
των του προγράμματος σπουδών, καθώς και η κατανο-
μή τους σε εξάμηνα, δύνανται να αναπροσαρμόζονται 
με απόφαστ\ του αρμόδιου οργάνου του Τμήματος για 
Λόγους διασφάλισης της εύρυθμης Λειτουργίας του 
Δ.Π.Μ.Σ. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 
που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχο-
νται σε ενενήντα (90) ECTS. Στο Α΄ εξάμηνο απαιτείται η 
επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων (4) Υποχρεωτικών 
μαθημάτων και στο Β΄ εξάμηνο τεσσάρων (4) Κατ' Επιλο-
γήν μαθημάτων, σε σύνολο πέντε (5) προσφερόμενων, 
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καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε επτάμιση (7,5) πι-
στωτικές μονάδες (ECTS). To τρίτο εξάμηνο αφιερώνεται 
στη συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS).

Τα μαθησιακά αποτελέσματα του Διατμηματικού 
Π.Μ.Σ. σε σχέση με τις κοινωνικές και οικονομικές ανά-
γκες της ελληνικής κοινωνίας σήμερα αφορούν την 
τυπική και μη τυπική εκπαίδευση στην οπτική της δια 
βίου μάθησης. Συγκεκριμένα, αναμενόμενο αποτέλεσμα 
αποτελεί η παραπέρα εξειδίκευση και ανάπτυξη τεχνο-
γνωσίας σε ό,τι αφορά τη γλωσσική διδασκαλία μέσα 
από μια ολιστική προσέγγιση. Οι αλλαγές στην κοινωνι-
κή σύνθεση, η πολυγλωσσία σε μεγάλα και μικρότερα 
αστικά κέντρα, αλλά και στην ύπαιθρο και τη νησιωτική 
Ελλάδα και οι διαρκείς μετακινήσεις πληθυσμών κυρίως 
από αραβόφωνες και τουρκόφωνες περιοχές - καθιστούν 
επιτακτική την ανάγκη εξειδικευμένης επιστημονικής 
έρευνας και παρέμβασης στον τομέα της διδακτικής 
τόσο της Ελληνικής σε ποικίλα ακροατήρια όσο και των 
χρησιμοποιούμενων ανά την επικράτεια γλωσσών. Σε 
αυτή την κατεύθυνση προτίθεται να συνεισφέρει το 
πρόγραμμα μεταπτυχιακής ειδίκευσης αξιοποιώντας 
την πολύχρονη και πολυπρισματική εμπειρία των συ-
νεργαζόμενων Τμημάτων στα παραπάνω πεδία. Από την 
άποψη αυτή η παρούσα πρωτοβουλία φιλοδοξεί να θέ-
σει σε νέα βάση τη διδασκαλία της πρώτης και δεύτερης/ 
ξένης γλώσσας στο ελληνικό συγκείμενο.

10.8 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (άρθρο 30 παρ. 3 του 
ν. 4485/2017)

Η διδασκαλία των μαθημάτων, δύναται να πραγματο-
ποιείται σε 50% κατ' ελάχιστο δια ζώσης και 50% κατά 
μέγιστο με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σύμφωνα 
με την παρ. 3 άρθρο 30 του ν. 4485/2017, όπως τροπο-
ποιήθηκε με την παρ. α του άρθρου 17 του ν. 4559/2018. 
Η διδασκαλία με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δύ-
ναται να πραγματοποιείται σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο 
του 50% συνολικά στο πρόγραμμα διδασκαλίας με το 
ανωτέρω ποσοστό να μπορεί να ποικίλλει ανά μάθημα. 
Η εξ αποστάσεως διδασκαλία γίνεται με σύγχρονες βι-
ντεοδιαλέξεις και τηλεδιασκέψεις.

Άρθρο 15
Τελικός Βαθμός

Ο βαθμός του Δ.Μ.Σ. καθορίζεται από τους βαθμούς 
των μαθημάτων του Προγράμματος και τον βαθμό της 
μεταπτυχιακής εργασίας.

Για την απονομή Δ.Μ.Σ. απαιτείται ο/η Μ.Φ. να έχει πε-
τύχει τουλάχιστον τη βαθμολογική βάση (5/10) σε κάθε 
Μάθημα Εξαμήνου και στη Μεταπτυχιακή Διπλωματική 
Εργασία, και να έχει συμμετάσχει στις εκπαιδευτικές και 
ερευνητικές δραστηριότητες του Δ.Π.Μ.Σ., κατά τα ειδι-
κότερα οριζόμενα και στην κείμενη Νομοθεσία.

Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επί-
δοσης των Μ.Φ. ορίζεται από το μηδέν (0) ως το δέκα 
(10): άριστα από οκτώ και πενήντα (8,50) μέχρι δέκα (10), 
λίαν καλώς από έξι και πενήντα (6,50) ως και οκτώ και 
σαράντα εννέα (8,49), καλώς από πέντε (5) ως και έξι και 
σαράντα εννέα (6,49).

Ο βαθμός του Δ.Μ.Σ. καθορίζεται από τους βαθμούς 
των μαθημάτων του Προγράμματος, και τον βαθμό της 

μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, σύμφωνα με τον 
παρακάτω αλγόριθμο:

(Σ Βμ x Σμ) + Βδ x Σδ

(Σ Σμ) + Σδ

Όπου:
Σ=άθροισμα, Βμ=Βαθμός μαθήματος, Σμ=Συντελεστής Μα-

θήματος, Βδ= Βαθμός εργασίας, Σδ=Συντελεστής εργασίας

Άρθρο 19
Καθομολόγηση και Απονομή Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών

19.2 Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Στο πλαίσιο του Δ.Π.Μ.Σ. «Ανάλυση και διδασκαλία 

πρώτης και δεύτερης/ξένης γλώσσας» απονέμεται Δί-
πλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Ανάλυση και 
διδασκαλία πρώτης και δεύτερης/ξένης γλώσσας».

Λαμβάνοντας υπόψη αφενός το γεγονός ότι το 
Δ.Π.Μ.Σ. α) λειτουργεί με συνεργαζόμενα τμήματα το 
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης και την Κατεύθυν-
ση Γλωσσολογίας του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, 
β) κινείται στον άξονα της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας 
και της διδακτικής και το αντικείμενο του ανήκει στις Επι-
στήμες της Αγωγής, γ) εγγράφεται στον συνολικό σχεδι-
ασμό των δύο συνεργαζόμενων Τμημάτων και αποτελεί 
μεταπτυχιακή, μεταγνωστικού τύπου εξειδίκευση του 
πρώτου κύκλου σπουδών τους και δ) το γεγονός ότι το 
Πρόγραμμα Σπουδών του εξασφαλίζει την αναγκαία θε-
ωρητική παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση, τα οποία 
συνιστούν βασικά συστατικά στοιχεία της διασφάλισης 
της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας των αποφοί-
των του, το Δ.Π.Μ.Σ. παρέχει Παιδαγωγική και Διδακτική 
Επάρκεια στους κατόχους του Διπλώματος του.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε 
μεταπτυχιακό/η φοιτητή/τρια του οποίου ο τίτλος σπου-
δών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν 
έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό 
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α1 80).

Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι 
δημόσιο έγγραφο.

Ο τύπος του καθορίστηκε σύμφωνα με την απόφαση 
της υπ' αριθμ. 95/09.03.2018 (θέμα 5.1) Συνεδρίασης της 
Συγκλήτου. Υπογράφεται από τον/την Πρύτανη/ι, τον/ 
την Πρόεδρο και τον/την Γραμματέα ή τους/τις νόμι-
μους/ες αναπληρωτές/τριες τους, του Τμήματος που έχει 
τη διοικητική στήριξη του ΔΠΜΣ. (Σχετικά με τον τύπο 
του απονεμόμενου τίτλου σπουδών σε Π.Μ.Σ., βλέπετε 
Παράρτημα -1-).

Στον απόφοιτο ή στην απόφοιτη του Διατμηματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να χο-
ρηγείται, πριν από την απονομή, Βεβαίωση ότι έχει περα-
τώσει επιτυχώς την παρακολούθηση του Προγράμματος.

Ο/Η κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
δικαιούται να πάρει δωρεάν 2 αντίγραφα του Διπλώμα-
τος καθώς και Παράρτημα Διπλώματος, (βλέπετε παρα-
κάτω περιπτ. - 20.3-).

Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να χο-
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ρηγείται και σε Περγαμηνή, αν τούτο ζητηθεί από τον 
ίδιο ή την ίδια με την καταβολή της αξίας της η οποία 
καθορίζεται κάθε φορά αρμοδίως.

Oι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες οφείλουν να έχουν 
ανταποκριθεί με επιτυχία σε όλες τις ακαδημαϊκές υπο-
χρεώσεις του Προγράμματος και να έχουν εξοφλήσει 
όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, προκειμένου 
να λάβουν είτε το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
είτε Βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών καθώς και τυχόν 
υποχρεώσεις τους προς τη Φοιτητική Μέριμνα και τη 
Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος.

Κατά τα λοιπά, η απόφαση της υπ' αριθμ. 105 (επα-
ναληπτικής)/06.07.2018 έκτακτης συνεδρίασης της Συ-
γκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα «Έγκριση 
Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διατμηματι-
κού Π.Μ.Σ. με τίτλο «Ανάλυση και διδασκαλία πρώτης 
και δεύτερης/ξένης γλώσσας» του Τμήματος Μεσογει-
ακών Σπουδών σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμή-
μα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
(ΦΕΚ 4400/03.10.2018, τ.Β΄), εξακολουθεί να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 19 Ιουλίου 2019

Η Πρυτάνισσα

ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ

Ι

    Αριθμ. 10007 (2)
Τροποποίηση της απόφασης της υπ' αριθμ. 36/ 

28.06.2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου θέμα 

«“Έγκριση Κανονισμών Προγραμμάτων Μετα-

πτυχιακών Σπουδών Τμημάτων του Ιδρύματος” 

του Π.Μ.Σ. “Το Θέατρο ως Κοινωνικός και Πολιτι-

κός Θεσμός στη Μεσόγειο κατά την Αρχαιότητα 

του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών”» .

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
(συνεδρία 09/16.07.2019) 

 Αφού έλαβε υπόψη:
• Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31/20.3.1984, τ.Α΄) 

«Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου 
και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει,

• Τη διάταξη του άρθρου 1 του π.δ. 155/2009 σε συν-
δυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 46 έως 49 του 
π.δ. 160/2008 (ΦΕΚ 220 Α΄/03.11.2008) και με τις δια-
τάξεις των άρθρων 13 -15 του «Κώδικα Διοικητικής Δι-
αδικασίας»,

• Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 περ. ιε και του άρ-
θρου 33, παραγρ. 2, και 45 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/04.08.2017, 
τ.Α΄),

• Την προφορική εισήγηση της Αντιπρυτάνισσας 
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, σε 
συνέχεια της απόφασης της υπ' αριθμ. 19 (επαναληπτι-
κή)/21.06.2019 έκτακτης συνεδρίασης της συνέλευσης 

του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών θέμα 4.5 «Τροπο-
ποίηση της απόφασης της υπ' αριθμ. 36/28.06.2018 έκτα-
κτης συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου με θέμα «Έγκριση Κανονισμών Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμημάτων του Ιδρύματος» του 
Π.Μ.Σ. «Το θέατρο ως Κοινωνικός και Πολιτικός θεσμός 
στη Μεσόγειο κατά την Αρχαιότητα του Τμήματος Με-
σογειακών Σπουδών (εισηγητής Διευθυντής Π.Μ.Σ.)»,

• Την 2749/27.08.2018 απόφαση Συγκλήτου (αρ. συ-
νεδρ. 34/25.04.2018) με θέμα «Επανίδρυση του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Το θέατρο ως 
Κοινωνικός και Πολιτικός θεσμός στη Μεσόγειο κατά την 
Αρχαιότητα», Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Σχολή Αν-
θρωπιστικών Επιστημών.» (Φ.Ε.Κ. 2885/19.07.2018, τ.Β΄),

• Την 8119/06.09.2018 απόφαση Συγκλήτου (αρ. συ-
νεδρ. 36/28.06.2018) με θέμα «Κανονισμός Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Το θέατρο ως κοι-
νωνικός και πολιτικός θεσμός στη Μεσόγειο κατά την 
Αρχαιότητα» του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου..» (ΦΕΚ 4176/21.09.2018, τ.Β΄),

• Την 6939/21.05.2019 με θέμα: «Τροποποίηση της 
απόφασης Συγκλήτου με αριθμ. 34/25-4-2018, θέμα 
3.1 Ίδρυση/Επανίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχια-
κών Σπουδών Τμημάτων του Ιδρύματος» «Επανίδρυση 
του Β5 Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο «Το θέατρο ως Κοινωνικός και Πολιτικός θεσμός 
στη Μεσόγειο κατά την Αρχαιότητα», Τμήμα Μεσογεια-
κών Σπουδών, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΦΕΚ 
2137/07.06.2019, Β΄),

• Το υπ' αριθμ 09/16.07.2019 πρακτικό της συνεδρία-
σης της Συγκλήτου θέμα 10.3. «Τροποποίηση της από-
φασης της υπ' αριθμ. 36/28.06.2018 συνεδρίασης της 
Συγκλήτου θέμα «Έγκριση Κανονισμών Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμημάτων του Ιδρύματος» του 
Π.Μ.Σ. «Το Θέατρο ως Κοινωνικός και Πολιτικός Θεσμός 
στη Μεσόγειο κατά την Αρχαιότητα του Τμήματος Με-
σογειακών Σπουδών»»,

• Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού, αποφασίζει:

και εγκρίνει την τροποποίηση της απόφασης της 
υπ' αριθμ 36/28.06.2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου 
(ΦΕΚ 4176/21.09.2018, τ.Β΄) θέμα: Έγκριση Κανονισμών 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμημάτων 
του Ιδρύματος» του Π.Μ.Σ. «Το Θέατρο ως Κοινωνικός 
και Πολιτικός Θεσμός στη Μεσόγειο κατά την Αρχαι-
ότητα του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών», σύμ-
φωνα με την εισήγηση της υπ' αριθμ. 19(επαναληπτι-
κή)/21.06.2019 έκτακτης συνεδρίασης της συνέλευσης 
του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών ως προς τα άρθρα 
3,10.1,10.2,10.8,19, 20.2 και Παράρτημα 1, 2 και 3, ως 
ακολούθως:

Άρθρο 3
«Σκοπός του Π.Μ.Σ.»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αποσκοπεί 
στην προώθηση της επιστημονικής γνώσης και έρευνας 
στο γνωστικό πεδίο της αρχαιογνωσίας και πιο συγκεκρι-
μένα, μέσω της εμβάθυνσης και ανάλυσης του αρχαίου 
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ελληνικού θεάτρου, θα αναζητηθούν σε βάθος οι πολι-
τικές και κοινωνικές διαστάσεις που προκύπτουν μέσω 
της έρευνας, αξιοποίησης, ερμηνείας, υπομνηματισμού 
γραμματειακών πηγών καθώς και άλλων πτυχών της 
αρχαιότητας.

Με οδηγό τόσο τις παραδοσιακές μεθόδους, όσο και 
τις σύγχρονες μεθοδολογικές τάσεις και προσεγγίσεις, θα 
αναζητηθούν και θα αποκωδικοποιηθούν οι πολιτικές, 
κοινωνικές, παιδευτικές νόρμες και αξίες, που εντοπίζο-
νται στο αρχαίο ελληνικό θέατρο. Το Π.Μ.Σ. στοχεύει να 
παρέχει εξειδικευμένες ερευνητικές γνώσεις, να καλλιερ-
γήσει την κριτική και αναλυτική σκέψη, να αναπτύξει την 
επιστημονική προσέγγιση θεμάτων που αφορούν το αρ-
χαίο ελληνικό θέατρο, να καταρτίσει τους/τις φοιτητές/
τριες ώστε να επεξεργάζονται κριτικά τις πρωτογενείς 
και δευτερογενείς πηγές καθώς και να αναπτύσσουν την 
επιστημονική μεθοδολογία για την διεξαγωγή έρευνας 
αλλά και της αξιοποίησης του αρχαίου ελληνικού θεά-
τρου σε πλαίσια διδακτικής εφαρμογής.

Άρθρο 10
Πρόγραμμα Σπουδών

10.1 Πρόγραμμα μαθημάτων (άρθρο 32 παρ. 2 του 
ν. 4485/2017).

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε ενε-
νήντα (90) (ECTS). Στο Α΄ εξάμηνο απαιτείται η επιτυχής 
παρακολούθηση τεσσάρων (4) μαθημάτων, σε σύνολο 
έξι (6) προσφερόμενων και στο Β΄ εξάμηνο απαιτείται 
η επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων (4) μαθημάτων 
σε σύνολο πέντε (5) προσφερόμενων, καθένα από τα 
οποία αντιστοιχεί σε επτά μισή (7,5) ECTS. To τρίτο εξά-
μηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση της Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS).

Το πρόγραμμα μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Π.Μ. 

(ECTS)

(ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚ ΤΩΝ ΕΞΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ)

KEΥ1
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ 
ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ

ΚΕΥ 7,5

KEΥ2

Η ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
TOΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ (ΑΙΓΥΠΤΟΣ 
ΑΝΑΤΟΛΗ)

ΚΕΥ 7,5

KEΥ3

ΠΟΛΙΣ-ΘΕΑΤΡΟ: 
ΟΙ ΘΕΑΤΡΙΚΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ 
ΠΟΛΗΣ (ΑΡΧΑΪΚΗ-
ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)

ΚΕΥ 7,5

KEΥ4 ΘΕΑΤΡΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΚΕΥ 7,5

ΚΕΥ 5

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ TOΥ 
APXAIOΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ

ΚΕΤ 7,5

ΚΕΥ 6
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ 
ΚΩΜΩΔΙΑΣ

ΚΕΥ 7,5

- ΣΥΝΟΛΟ: - 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Π.Μ. 

(ECTS)

(ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ)

KEΥ7
Η ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ TOΥ 
APXAIOΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΚΕΥ 7,5

KEΥ8

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑ 
ΚΑΙ ΔΡΑΜΑ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΗ 
ΑΙΓΥΠΤΟ

ΚΕΥ 7,5

KEΥ9 ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ TOΥ 
APXAIOΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΕΥ 7,5

KEΥ10

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙ-
ΗΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΚΕΥ 7,5

KEΥ11 ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ ΣΤΗ 
ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΚΕΥ 7,5

- ΣΥΝΟΛΟ: - 30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΔΕ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ

Υ 30

- ΣΥΝΟΛΟ: - 30
Το ως άνω πρόγραμμα μαθημάτων είναι ενδεικτικό. 

Ο αριθμός, το είδος και το περιεχόμενο των μαθημά-
των του προγράμματος σπουδών, καθώς και η κατανομή 
τους σε εξάμηνα, δύνανται να αναπροσαρμόζονται με 
απόφαστ\ του αρμόδιου οργάνου του Τμήματος για Λό-
γους διασφάλισης της εύρυθμης Λειτουργίας του Π.Μ.Σ.. 
Το Π.Μ.Σ. προσφέρει συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες 
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου στον τομέα του 
αρχαίου θεάτρου σύμφωνα και με το Πλαίσιο Προσό-
ντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
(Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 και 8 του Ευρω-
παϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το 
Παράρτημα).

Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση του κύκλου σπου-
δών ο/η μ.φ. θα είναι σε θέση:

• Να Διαθέτει προχωρημένες γνώσεις σε ένα πεδίο 
εργασίας ή σπουδής, οι οποίες συνεπάγονται κριτική 
κατανόηση θεωριών και αρχών

• Είναι σε θέση να κοινοποιούν με σαφήνεια και καθα-
ρότητα τα συμπεράσματα τους αλλά και τη γνώση και 
το σκεπτικό στο οποίο αυτά βασίζονται και λογικές πα-
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ραδοχές στα οποία στηρίζονται, τόσο σε εξειδικευμένο 
όσο και σε μη εξειδικευμένο κοινό

• Να αντιλαμβάνεται το μνημείο και η επιβολή της πο-
λιτειακής ισχύος.

• Να επισημαίνει τους διαφορετικούς τρόπους ανάγνω-
σης των ιδιαιτεροτήτων αλλά και των σημείων σύγκλισης 
διαφορετικών πολιτισμών και κοινωνικών συμπεριφο-
ρών στη νοτιοανατολική Μεσόγειο της κλασικής και 
ελληνιστικής εποχής

• Να μπορεί να επεξεργάζεται κείμενα Αρχαίου Δρά-
ματος για ερευνητικά ερωτήματα που αφορούν θέματα 
της κοινωνικής του διάστασης

• Να είναι σε θέση να εντάξει την θεατρική πας/αγωγτ) 
του πέμπτου αιώνα π.χ. στα κοινωνικά και πολιτικά συμ-
φραζόμενα της εποχής

• Να γνωρίζει την παιδαγωγική διάσταση του θεα-
τρικού φαινομένου και θα είναι σε θέση να αξιοποιεί 
καινοτόμες μεθόδους εκπαιδευτικής εφαρμογής στην 
σχολική τάξη

• Να εφαρμόζει μεθοδολογίες και πρακτικές και να αξι-
οποιεί γνώσεις στο χώρο του θεάτρου σε ακαδημαϊκό 
και επαγγελματικό επίπεδο

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ορίζεται 
ο ελάχιστος αριθμός φοιτητών/τριών για την υλοποίηση 
των μαθημάτων επιλογής του προγράμματος σπουδών.

10.2 Γλώσσα διδασκαλίας (άρθρο 32 παρ. 2στ του 
Ν.4485/2017)

Ως βασική γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η Ελληνική. 
Δύναται κάποια μαθήματα εν όλω ή εν μέρει να προ-
σφέρονται και στην Αγγλική, κατόπιν απόφασης της 
Συνέλευσης του Τμήματος. Η γλώσσα εκπόνησης της 
διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική ή/και η Αγγλική.

Η διδασκαλία των μαθημάτων, δύναται να πραγματο-
ποιείται σε 50% κατ' ελάχιστο δια ζώσης και 50% κατά 
μέγιστο με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σύμφωνα 
με την παρ. 3 άρθρο 30 του ν. 4485/2017, όπως τροπο-
ποιήθηκε με την παρ. α του άρθρου 17 του ν. 4559/2018 

ή όπως κάθε φορά ισχύει. Η διδασκαλία με μέσα εξ απο-
στάσεως εκπαίδευσης δύναται να πραγματοποιείται σε 
ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 50% συνολικά στο πρό-
γραμμα διδασκαλίας με το ανωτέρω ποσοστό να μπορεί 
να ποικίλλει ανά μάθημα.

10.8 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (άρθρο 30 παρ. 3 του 
ν. 4485/2017)

Η διδασκαλία των μαθημάτων, δύναται να πραγματο-
ποιείται σε 50% κατ' ελάχιστο δια ζώσης και 50% κατά 
μέγιστο με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σύμφωνα 
με την παρ. 3 άρθρο 30 του ν. 4485/2017, όπως τροπο-
ποιήθηκε με την παρ. α του άρθρου 17 του ν. 4559/2018 
ή όπως κάθε φορά ισχύει. Η διδασκαλία με μέσα εξ απο-
στάσεως εκπαίδευσης δύναται να πραγματοποιείται σε 
ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 50% συνολικά στο πρό-
γραμμα διδασκαλίας με το ανωτέρω ποσοστό να μπορεί 
να ποικίλλει ανά μάθημα.

Άρθρο 19
Ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

Το Π.Μ.Σ. έχει την ιστοσελίδα του: http://dms.aegean.
gr/μεταπτυχιακές-σπoυδές/αρχαίo-θέατρο-εκπαιδευτι-
κές/ ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. ενημερώνεται διαρκώς και 
παρέχει όλες τις πληροφορίες του Προγράμματος. Απο-
τελεί τον επίσημο χώρο ενημέρωσης των μεταπτυχιακών 
φοιτητών και φοιτητριών. Στην ιστοσελίδα αναρτάται και 
το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 20
Καθομολόγηση και Απονομή Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών

20.2 Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. «Αρχαίο Θέατρο: Εκπαιδευτι-

κές και Φιλολογικές Προσεγγίσεις» απονέμεται Δίπλωμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών στο «Αρχαίο Θέατρο: Εκπαι-
δευτικές και Φιλολογικές Προσεγγίσεις».

Παράρτημα 1. Δίπλωμα Π.Μ.Σ.
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American Journal of Archaeology (http://www.ajaonline.org/submissions),    
   (Manuscript Preparation),      

 (Bibliographical References and Notes),     (Figure 
Preparation)    (AJA Abbreviations).     pdf 

   http://www.edmgr.com/ ajaonline/default.aspx 

3. Υποβολή εργασίας
Η εργασία θα πρέπει να υποβληθεί αρχικά στους επό-

πτες σε μορφή MS Word για τον τελικό έλεγχο και στη 
συνέχεια να υποβληθεί σε τρία (3) αντίτυπα με μαλακή βι-
βλιοδεσία, 20 ημέρες τουλάχιστον πριν την ημερομηνία 
υποστήριξης. Μετά την επιτυχή υποστήριξη, και αφού 
ενσωματωθούν οι όποιες διορθώσεις, η εργασία θα πρέ-
πει να κατατεθεί σε ηλεκτρονική μορφή στη Βιβλιοθήκη 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σύμφωνα και με την αριθμ. 
79/05.09.2017 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστη-
μίου Αιγαίου, καθώς και στη γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Κατά τα λοιπά, η απόφαση της υπ' αριθμ. 36/ 
28.06.2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου (ΦΕΚ 4176/ 

21.09.2018, τ.Β΄) θέμα «“Έγκριση Κανονισμών Προ-
γραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμημάτων του 
Ιδρύματος” του Π.Μ.Σ. “Το θέατρο ως Κοινωνικός και 
Πολιτικός θεσμός στη Μεσόγειο κατά την Αρχαιότητα 
του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών”», εξακολουθεί 
να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μυτιλήνη, 19 Ιουλίου 2019

Η Πρυτάνισσα

ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ   
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*02031200508190012*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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