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Άρθρο	1	

Γενικές	διατάξεις	

1.	 Στο	 Τμήμα	 Θεάτρου	 του	 Αριστοτελείου	 Πανεπιστημίου	 Θεσσαλονίκης	

λειτουργεί,	 από	 το	 ακαδημαϊκό	 έτος	 2006-2007,	 Πρόγραμμα	 Μεταπτυχιακών	

Σπουδών	(Π.Μ.Σ.).		

2.	 Ο	 Κανονισμός	 Λειτουργίας	 του	 Προγράμματος	 Μεταπτυχιακών	 Σπουδών	

(Π.Μ.Σ.)	του	Τμήματος	Θεάτρου	εξειδικεύει	και	συμπληρώνει	τις	διατάξεις	της	υπ’	

αριθμ.	 130192/Β7	 (Φ.Ε.Κ.	 2318,	 τ.	 Βʹ/28.8.2014)	 υπουργικής	 απόφασης	 για	 την	

οργάνωση	 και	 λειτουργία	 Π.Μ.Σ.	 στο	 Τμήμα	 Θεάτρου.	 Εγκρίνεται	 από	 τη	 Γενική	

Συνέλευση	 Ειδικής	 Σύνθεσης	 (Γ.Σ.Ε.Σ.)	 του	 Τμήματος	 Θεάτρου	 και	 μπορεί	 να	

αναθεωρείται	 μία	 φορά	 κάθε	 ακαδημαϊκό	 έτος,	 μετά	 από	 εισήγηση	 της	

Συντονιστικής	Επιτροπής	(Σ.Ε.)	του	Π.Μ.Σ.	

	

Άρθρο	2	

Αντικείμενο	–	Σκοπός	

1.	 Αντικείμενο	 του	 Προγράμματος	 Μεταπτυχιακών	 Σπουδών	 (Π.M.Σ.)	 του	

Τμήματος	Θεάτρου	είναι	η	μελέτη	της	θεατρικής	παράστασης	στη	σύγχρονη	και	τη	

διαχρονική	 της	 διάσταση	 (ιστορία,	 θεωρία	 και	 κριτική	 ανάλυση),	 αφενός,	 και	 η	

εφαρμοσμένη	 έρευνα	πάνω	στα	 εκφραστικά	 μέσα	 και	 τους	 ειδικούς	 κώδικες	 που	

συνδυάζονται	 κατά	 την	πραγματοποίηση	 της	θεατρικής	παράστασης	 (σκηνοθεσία,	

σκηνογραφία	–	ενδυματολογία	και	υποκριτική),	αφετέρου.		

2.	Σκοπός	του	Π.M.Σ.	είναι	η	προαγωγή	της	γνώσης,	η	ανάπτυξη	της	έρευνας,	η	

καλλιέργεια	 της	 θεατρολογικής	 επιστήμης	 και	 της	 θεατρικής	 τέχνης	 με	 άξονα	 τη	

θεατρική	παράσταση,	η	εξειδίκευση	επιστημόνων	και	καλλιτεχνών	του	θεάτρου,	με	

στόχο	την	κάλυψη	των	αναγκών	της	παιδείας	και	της	θεατρικής	ζωής	του	τόπου	σε	

εξειδικευμένα	στελέχη.		

3.	Οι	επιμέρους	στόχοι	του	Π.Μ.Σ.	είναι	οι	παρακάτω:	

α)	 επιστημονικοί:	 καλλιέργεια	 της	 θεατρολογικής	 επιστημονικής	 έρευνας,	

προσανατολισμένης	στην	ελληνική	και	την	ευρωπαϊκή	παραστασιολογία	

β)	 καλλιτεχνικοί:	 εξοικείωση	 με	 παραδοσιακούς	 και	 νεωτερικούς	 κώδικες	 της	

θεατρικής	καλλιτεχνικής	δημιουργίας,	στον	τομέα	της	σκηνογραφίας	–	ενδυματολο-

γίας,	της	υποκριτικής	και	της	σκηνοθεσίας	

γ)	 εκπαιδευτικοί:	 ανάπτυξη	 της	 έρευνας	 και	 εμπλουτισμός	 των	 εμπειριών	 στον	

τομέα	 της	 διδακτικής	 του	 θεάτρου	 και	 της	 συμμετοχής	 της	 θεατρικής	 τέχνης	 στις	

σχολικές	δραστηριότητες	

δ)	οικονομικοί	–	κοινωνικοί	–	επαγγελματικοί:	το	Π.Μ.Σ.	έχει	στόχο	την	εκπαίδευ-

ση	 ειδικευμένων	 επιστημόνων	 και	 καλλιτεχνών,	 που	 θα	 μπορούν	 να	 απορροφη-
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θούν,	 τόσο	 στην	 ελληνική	 αγορά	 εργασίας	 όσο	 και	 στην	 ευρωπαϊκή	 πολιτισμική	

δραστηριότητα.	

	

Άρθρο	3	

Μεταπτυχιακοί	τίτλοι	

Το	Π.Μ.Σ.	απονέμει:	

Μεταπτυχιακό	Δίπλωμα	Ειδίκευσης	(Μ.Δ.Ε.)	στις	Θεατρικές	Σπουδές	με	τίτλο:	«Η	
θεατρική	 παράσταση:	 ιστορία,	 θεωρία	 και	 πρακτική»,	 με	 τις	 εξής	 επιμέρους	
κατευθύνσεις:	

α)	Παραστασιολογία	–	Δραματολογία	

β)	Παιδαγωγική	του	θεάτρου		

γ)	Σκηνοθεσία		

δ)	Σκηνογραφία	–	Ενδυματολογία	

ε)	Υποκριτική	

	

Κάθε	χρόνο	προσφέρονται	εκ	περιτροπής	από	1	έως		3	κατευθύνσεις.	

	

Άρθρο	4	

Όργανα	του	Π.Μ.Σ.	

Για	την	οργάνωση	και	λειτουργία	του	Π.Μ.Σ.	αρμόδια	όργανα	είναι	τα	εξής:		

1.	 Η	 Γενική	 Συνέλευση	 Ειδικής	 Σύνθεσης	 (Γ.Σ.Ε.Σ.)	 του	 Τμήματος,	 η	 οποία	

απαρτίζεται	από	τον	Πρόεδρο	του	Τμήματος,	τα	μέλη	Δ.Ε.Π.	της	Γενικής	Συνέλευσης	

του	 Τμήματος	 και	 εκπροσώπους	 των	 μεταπτυχιακών	 φοιτητών	 του	 Τμήματος,	

σύμφωνα	με	 την	 ισχύουσα	νομοθεσία.	Η	 Γ.Σ.Ε.Σ.	 είναι	αρμόδια	για	 την	κατάρτιση	

και	 εισήγηση	 προτάσεων	 για	 ίδρυση	 Π.Μ.Σ.,	 για	 τον	 ορισμό	 των	 μελών	 των	

συμβουλευτικών	 επιτροπών,	 των	 εξεταστικών	 επιτροπών,	 της	 συντονιστικής	

επιτροπής,	 για	 την	 απονομή	 μεταπτυχιακών	 διπλωμάτων,	 τη	 συγκρότηση	 των	

επιτροπών	επιλογής	ή	εξέτασης	των	υποψήφιων	μεταπτυχιακών	φοιτητών,	καθώς	

και	για	κάθε	άλλο	θέμα	που	προβλέπεται	από	επί	μέρους	διατάξεις.		

2.	 Η	 Συντονιστική	 Επιτροπή	 (Σ.Ε.)	 του	 Π.Μ.Σ.,	 η	 οποία	 απαρτίζεται	 από	 μέλη	

Δ.Ε.Π.	του	Τμήματος,	τα	οποία	έχουν	αναλάβει	μεταπτυχιακό	έργο	ή	την	επίβλεψη	

διδακτορικών	 διατριβών.	 Τα	 μέλη	 της	 Σ.Ε.	 ορίζονται	 από	 τη	 Γ.Σ.Ε.Σ.	 Η	 Σ.Ε.	 είναι	

αρμόδια	 για	 την	 παρακολούθηση	 και	 το	 συντονισμό	 λειτουργίας	 του	

προγράμματος.	 Η	 Σ.Ε.	 λειτουργεί	 και	 ως	 Επιτροπή	 Επιλογής	 Μεταπτυχιακών	

Φοιτητών	(Ε.Ε.Μ.Φ.):	αξιολογεί	τους	υποψηφίους	και	τους	κατατάσσει	κατά	σειρά	

επιτυχίας.	Ο	πίνακας	επιτυχόντων	επικυρώνεται	από	τη	Γ.Σ.Ε.Σ.	

3.	Ο	Διευθυντής	του	Π.Μ.Σ.,	που	ορίζεται	με	απόφαση	της	Γ.Σ.Ε.Σ.	του	Τμήματος	

για	διετή	θητεία	με	δυνατότητα	ανανέωσης.	Ο	Διευθυντής	ανήκει	στη	βαθμίδα	του	

Καθηγητή	 ή	 Αναπληρωτή	 Καθηγητή	 και	 είναι	 του	 ιδίου	 ή	 συναφούς	 γνωστικού	

αντικειμένου	με	το	γνωστικό	αντικείμενο	του	Π.Μ.Σ.	Ο	Διευθυντής	Μεταπτυχιακών	

Σπουδών	προεδρεύει	της	Σ.Ε.	και	εισηγείται	στη	Γ.Σ.Ε.Σ.	κάθε	θέμα	που	αφορά	στην	

αποτελεσματική	εφαρμογή	του	Π.Μ.Σ.		
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Άρθρο	5	

Διδακτικό	προσωπικό	

Στο	Π.Μ.Σ.	διδάσκουν,	με	απόφαση	της	Γ.Σ.Ε.Σ.,	μέλη	Δ.Ε.Π.	του	Τμήματος	και	μέλη	

Δ.Ε.Π.	 άλλων	 πανεπιστημιακών	 Τμημάτων	 ή	 Ιδρυμάτων	 με	 ανάθεση,	

αποχωρήσαντες	 λόγω	 ορίου	 ηλικίας	 καθηγητές,	 ερευνητές	 αναγνωρισμένων	

ερευνητικών	ιδρυμάτων	της	ημεδαπής	ή	αλλοδαπής,	επιστήμονες	αναγνωρισμένου	

κύρους,	 επισκέπτες	 καθηγητές,	 ειδικοί	 επιστήμονες	 και	 επαγγελματίες	 του	

θεάτρου,	 καθώς	και	διακεκριμένοι	 καλλιτέχνες	 της	σκηνής	από	 την	Ελλάδα	και	 το	

εξωτερικό.	 Τα	 μαθήματα	 των	 αλλοδαπών	 διδασκόντων	 γίνονται	 στην	 αγγλική	

γλώσσα.	

	

Άρθρο	6	

Οικονομικά	

Οι	 διδακτικές,	 ερευνητικές	 και	 οργανωτικές	 ανάγκες	 του	 Π.Μ.Σ.	 καλύπτονται	

οικονομικά	 από	 το	 ποσό	 της	 ετήσιας	 ειδικής	 επιχορήγησης	 του	 Υπουργείου	

Παιδείας	 και	 από	 ενδεχόμενα	 έσοδα	 από	 άλλες	 πηγές,	 όπως	 δωρεές,	 χορηγίες	

φορέων	 του	 δημόσιου	 ή	 ιδιωτικού	 τομέα,	 νομικών	 ή	 φυσικών	 προσώπων,	

ερευνητικά	προγράμματα,	κ.ά.	

Συγκεκριμένα	προβλέπονται	δαπάνες	για	τα	παρακάτω:		

1.	 Πρόσκληση	 ελλήνων	 και	 ξένων	 επιστημόνων	 και	 καλλιτεχνών	 για	 την	

πραγματοποίηση	 σεμιναρίων,	 κύκλων	 μαθημάτων	 και	 διαλέξεων.	 Επιλέξιμες	

δαπάνες	είναι	οι	εξής:		

Για	τους	διαμένοντες	εκτός	Θεσσαλονίκης:	

α)	εισιτήρια	μετάβασης	και	επιστροφής	με	το	μέσον	προτίμησης	του	

ενδιαφερομένου	(αν	πρόκειται	για	αεροπλάνο,	στην	οικονομική	θέση)		

β)	διανυκτερεύσεις	σε	ξενοδοχείο	της	πόλης	(Βʹ	κατηγορίας)	

γ)	ημερήσια	αποζημίωση	(40	€)	

δ)	ωριαία	αντιμισθία	για	τις	ώρες	διδασκαλίας	(40	€).	

Για	 τους	 διαμένοντες	 στη	 Θεσσαλονίκη:	 μόνον	 ωριαία	 αντιμισθία	 για	 τις	 ώρες	

διδασκαλίας	(40	€).	

2.	 Αποζημίωση	 μεταπτυχιακών	 φοιτητών	 και	 υποψήφιων	 διδακτόρων	 για	 την	

επικουρία	 των	 μελών	 Δ.Ε.Π.	 στην	 άσκηση	 των	 φοιτητών,	 τη	 διεξαγωγή	

φροντιστηρίων,	 εργαστηριακών	 ασκήσεων,	 εποπτεία	 εξετάσεων	 και	 διόρθωση	

ασκήσεων,	με	ωριαία	αντιμισθία	που	ορίζεται	από	την	ισχύουσα	κάθε	φορά	κοινή	

υπουργική	απόφαση.	

3.	 Μετακινήσεις	 φοιτητών	 και	 διδασκόντων	 για	 έρευνα,	 στην	 Ελλάδα	 και	 το	

εξωτερικό.	

4.	Τεχνική	και	οργανωτική	υποστήριξη	των	μαθημάτων,	συντονισμός	σεμιναρίων,	

υλικοτεχνική	 υποστήριξη	 καλλιτεχνικών	 εργαστηρίων,	 συντήρηση	 και	 βελτίωση	

υλικοτεχνικής	υποδομής.	

5.	Δαπάνες	δημοσιότητας	&	επιστημονικές	εκδόσεις.	

6.	Αναλώσιμα.	
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Άρθρο	7	

Κατηγορίες	πτυχιούχων	

1.	 Στον	 πρώτο	 κύκλο	 σπουδών,	 που	 οδηγεί	 στο	 Μεταπτυχιακό	 Δίπλωμα	

Ειδίκευσης	(Μ.Δ.Ε.),	γίνονται	δεκτοί:		

α)	πτυχιούχοι	του	Τμήματος	Θεάτρου	του	Α.Π.Θ.	

β)	πτυχιούχοι	Τμημάτων	Θεατρικών	Σπουδών	Α.Ε.Ι.	της	ημεδαπής	και	ομοταγών	

αναγνωρισμένων	ιδρυμάτων	της	αλλοδαπής	

γ)	 πτυχιούχοι	 άλλων	 Τμημάτων	 Α.Ε.Ι.	 της	 ημεδαπής	 και	 ομοταγών	

αναγνωρισμένων	 ιδρυμάτων	 της	αλλοδαπής,	 εφόσον	 διαθέτουν	 τις	 αναγκαίες	 για	

την	 παρακολούθηση	 του	 Π.Μ.Σ.	 θεατρολογικές	 γνώσεις,	 καθώς	 και	 σχετικές	

καλλιτεχνικές	εμπειρίες	στην	περίπτωση	των	καλλιτεχνικών	κατευθύνσεων.	

2.	 Από	 τους	 υποψήφιους	 της	 τελευταίας	 κατηγορίας,	 η	 Συντονιστική	 Επιτροπή	

του	 Π.Μ.Σ.	 μπορεί	 να	 ζητήσει	 την	 επιτυχή	 παρακολούθηση	 ενός	 αριθμού	

μαθημάτων	από	το	προπτυχιακό	πρόγραμμα	σπουδών	του	Τμήματος,	προκειμένου	

να	συμπληρώσουν	ενδεχόμενα	κενά	της	θεατρικής	τους	παιδείας.		

	

Άρθρο	8	

Αριθμός	εισακτέων	

Ο	αριθμός	 εισακτέων	στο	πρόγραμμα	ορίζεται	 κατ’	ανώτατο	όριο	σε	 είκοσι	πέντε	

(25).	Η	Γ.Σ.Ε.Σ.	ορίζει	κατ’	έτος	τον	αριθμό	των	θέσεων	ανά	κατεύθυνση,	ο	οποίος	

αναφέρεται	στην	προκήρυξη.	

	

Άρθρο	9	

Υποβολή	αιτήσεων	–	δικαιολογητικά	

1.	 Η	 αίτηση	 για	 την	 εισαγωγή	 στο	 Πρόγραμμα	 Μεταπτυχιακών	 Σπουδών	

συνοδεύεται	υποχρεωτικά,	κατά	την	υποβολή	της,	από	τα	ακόλουθα	έγγραφα:		

α)	αναλυτικό	βιογραφικό	σημείωμα	

β)	 δήλωση	 για	 την	 κατεύθυνση	 του	 Προγράμματος	 Μεταπτυχιακών	 Σπουδών,	

την	οποία	επιθυμεί	να	παρακολουθήσει	ο	υποψήφιος.	Δεν	επιτρέπεται	η	υποβολή	

αίτησης	για	περισσότερες	από	δυο	κατευθύνσεις	σπουδών	(στην	περίπτωση	αυτή	ο	

υποψήφιος	δηλώνει	τις	δύο	κατευθύνσεις	με	πρώτη	και	δεύτερη	προτίμηση)	

γ)	 πτυχίο,	 από	 το	 οποίο	 να	 προκύπτει	 ότι	 ο	 μέσος	 όρος	 της	 βαθμολογίας	 του	

είναι	τουλάχιστον	7	(επτά)	

δ)	πιστοποιητικό	αναλυτικής	βαθμολογίας	για	το	σύνολο	των	σπουδών	του	

ε)	πιστοποιητικά	γλωσσομάθειας	από	τα	οποία	να	προκύπτει	η	επαρκής	γνώση	

ξένων	 γλωσσών	 (τουλάχιστον	 της	 Αγγλικής)·	 απαιτείται	 τουλάχιστον	 τίτλος	

επιπέδου	 lower·	 σε	 περίπτωση	 μη	 υπάρξεως	 τίτλων,	 πραγματοποιείται	 ειδική	

εξέταση	
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στ)	φάκελος	δραστηριοτήτων	με	δημοσιευμένες	και	αδημοσίευτες	επιστημονικές	

εργασίες	 του	 υποψηφίου	 (συμπεριλαμβανομένης	 και	 της	 διπλωματικής	 εργασίας,	

όπου	 υπάρχει)	 ή/και	 με	 στοιχεία	 και	 δείγματα	 της	 καλλιτεχνικής	 του	

δραστηριότητας	

ζ)	 ειδικά	 για	 τους	 υποψήφιους	 των	 κατευθύνσεων	 Παραστασιολογίας	 –	

Δραματολογίας	και	Παιδαγωγικής	του	θεάτρου:	κείμενο	1000	περίπου	λέξεων,	από	

το	οποίο	να	προκύπτουν	τα	ερευνητικά	τους	ενδιαφέροντα	και	η	ικανότητά	τους	να	

εκπονούν	σχέδιο	επιστημονικής	μελέτης.	

2.	Η	αίτηση	μπορεί	να	γίνει	δεκτή	και	χωρίς	να	επισυνάπτεται	ο	τίτλος	σπουδών,	

στις	 περιπτώσεις	 όπου	 εκκρεμούν	 τα	 αποτελέσματα	 μικρού	 αριθμού	 μαθημάτων,	

με	τον	όρο	ότι	 το	πτυχίο	θα	κατατεθεί	πριν	από	την	ολοκλήρωση	της	διαδικασίας	

επιλογής.	

	

Άρθρο	10	

Αξιολόγηση	υποψηφίων	

Η	 αξιολόγηση	 και	 κατάταξη	 των	 υποψήφιων	 μεταπτυχιακών	 φοιτητών	

πραγματοποιείται	μετά	από	την	επιτυχή	συμμετοχή	τους	σε	γραπτές	εξετάσεις	και	

συνέντευξη.	

1.	Η	επιλογή	γίνεται	με	συνεκτίμηση	των	παρακάτω	κριτηρίων:	�	
α)	γενικός	βαθμός	πτυχίου	

β)	βαθμολογία	προπτυχιακών	μαθημάτων	που	αντιστοιχούν	στην	επιλεγείσα	

κατεύθυνση	

γ)	γνώση	ξένων	γλωσσών	

δ)	συνέντευξη	

ε)	φάκελος	δραστηριοτήτων	

στ)	γραπτές	εξετάσεις	

ζ)	 καλλιτεχνική	 εξέταση	 (για	 τις	 κατευθύνσεις	 Υποκριτικής,	 Σκηνοθεσίας	 και	

Σκηνογραφίας	–	Ενδυματολογίας).	

2.	Τα	παραπάνω	κριτήρια	υπολογίζονται	ως	εξής:	

α)	 γενικός	 βαθμός	 πτυχίου:	 οι	 μονάδες	 του	 βαθμού	 πάνω	 από	 6		

πολλαπλασιάζονται	επί	2	

β)	 βαθμολογία	 προπτυχιακών	 μαθημάτων	 που	 αντιστοιχούν	 στην	 επιλεγείσα	

κατεύθυνση:		

ι.	 εφόσον	 οι	 προπτυχιακές	 σπουδές	 του	 υποψηφίου	 περιελάμβαναν	 μια	

πλήρη	ειδίκευση	(τουλάχιστον	10	μαθήματα)	που	αντιστοιχεί	στην	επιλεγείσα	

κατεύθυνση,	ο	μέσος	όρος	των	μαθημάτων	της	ειδίκευσης	μοριοδοτείται	ως	

εξής:	οι	μονάδες	του	βαθμού	πάνω	από	5	πολλαπλασιάζονται	επί	2	

ιι.	 στις	 περιπτώσεις	 των	 άλλων	 πτυχίων,	 μοριοδοτείται	 η	 συνάφεια	 των	

σπουδών	με	την	επιλεγείσα	κατεύθυνση	(0	έως	4	μόρια,	ανάλογα	με	το	βαθμό	

συνάφειας)	

γ)	 δίπλωμα	 επιπέδου	 Lower:	 1	 μόριο,	 δίπλωμα	 μεσαίου	 επιπέδου:	 2	 μόρια,	
δίπλωμα	επιπέδου	Proficiency:	3	Μόρια	(έως	10	μόρια)	

δ)	η	συνέντευξη	βαθμολογείται	με	άριστα	το	10	
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ε)	ο	φάκελος	δραστηριοτήτων	βαθμολογείται	με	άριστα	το	10	

στ)	γραπτές	εξετάσεις	για	όλες	τις	κατευθύνσεις	(κλίμακα	0-10):	οι	μονάδες	του	

βαθμού	πάνω	από	το	5	πολλαπλασιάζονται	επί	2	

ζ)	Καλλιτεχνική	εξέταση	(κλίμακα	0-10):	οι	μονάδες	του	βαθμού	πάνω	από	το	5	

πολλαπλασιάζονται	επί	2	

3.	Γίνονται	δεκτοί	υποψήφιοι	που	πληρούν	τα	παρακάτω	κριτήρια:	

α)	 γνωρίζουν	 τουλάχιστον	 την	 αγγλική	 γλώσσα	 (πιστοποίηση	 με	 τίτλο	

τουλάχιστον	επιπέδου	lower	ή	με	ειδικές	εξετάσεις)	

β)	η	επίδοσή	τους	στις	γραπτές	εξετάσεις	είναι	τουλάχιστον	5	

γ)	 συγκεντρώνουν	 τουλάχιστον	 25	 μόρια	 για	 την	 κατεύθυνση	 της	

Παραστασιολογίας	 –	 Δραματολογίας	 και	 τουλάχιστον	 30	 μόρια	 για	 τις	 άλλες	

κατευθύνσεις,	οι	οποίες	περιλαμβάνουν	δύο	εξετάσεις.		

Αν	οι	υποψήφιοι	που	πληρούν	τις	παραπάνω	προϋποθέσεις	είναι	λιγότεροι	από	

τις	θέσεις	που	έχουν	προκηρυχθεί,	οι	θέσεις	αυτές	μένουν	κενές.		

Υποψήφιοι	που	έχουν	ισοβαθμήσει	στην	τελευταία	θέση	της	κατάταξης	γίνονται	

υπεράριθμα	 δεκτοί,	 εφόσον	 δεν	 ξεπερνούν	 τους	 τρεις.	 Αν	 είναι	 περισσότεροι,	

επιλέγονται	οι	τρεις	με	τον	υψηλότερο	βαθμό	πτυχίου.	

	

Άρθρο	11	

Υπότροφοι	

Επιπλέον	 του	αριθμού	 εισακτέων,	 γίνεται	 δεκτός	 και	 ένας/μία	 (1)	 υπότροφος	 του	

Ιδρύματος	 Κρατικών	 Υποτροφιών	 (Ι.Κ.Υ.)	 που	 πέτυχε	 στο	 σχετικό	 διαγωνισμό	

μεταπτυχιακών	 σπουδών	 εσωτερικού	 του	 γνωστικού	 αντικειμένου	 του	 Π.Μ.Σ.,	

καθώς	 και	 ένας	 (1)	 αλλοδαπός	 υπότροφος	 του	 ελληνικού	 κράτους	 εφόσον	

διαπιστωμένα	διαθέτει	πολύ	καλή	γνώση	της	ελληνικής	γλώσσας.	

	Με	απόφαση	της	Γ.Σ.Ε.Σ.,	ο	αριθμός	των	υποτρόφων	των	παραπάνω	κατηγοριών	

μπορεί	να	αυξάνεται.	

	

Άρθρο	12	

Επιβλέποντες	καθηγητές	

1.	Για	κάθε	μεταπτυχιακό	φοιτητή	ορίζεται	από	τη	Γ.Σ.Ε.Σ.	επιβλέπων	καθηγητής,	

μετά	από	εισήγηση	της	Σ.Ε.	και	σύμφωνα	με	το	άρθρο	5	παρ.	4	του	Ν.	3685/2008.	Ο	

επιβλέπων	 καθηγητής	 είναι	 μέλος	 Δ.Ε.Π.	 του	 Τμήματος,	 με	 ειδίκευση	 στην	

κατεύθυνση	 που	 έχει	 επιλέξει	 ο	 φοιτητής.	 Ο	 επιβλέπων	 ενημερώνει	 και	

συμβουλεύει	 τον	φοιτητή	 για	 τις	 υποχρεώσεις	 του	 και	παρακολουθεί	 την	πρόοδο	

των	σπουδών	του.		

2.	 Σε	 περιπτώσεις	 που	 αυτό	 κρίνεται	 αναγκαίο,	 με	 απόφαση	 της	 Γ.Σ.Ε.Σ.	 ο	

επιβλέπων	 καθηγητής	 μπορεί	 να	 αντικατασταθεί,	 κατά	 τη	 διάρκεια	 των	 σπουδών	

του	φοιτητή,	με	άλλο	μέλος	Δ.Ε.Π.	
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Άρθρο	13	

Χρονική	διάρκεια		

1.	Η	ελάχιστη	χρονική	διάρκεια	για	 την	απονομή	του	Μ.Δ.Ε.	 είναι	18	μήνες.	Το	

διάστημα	διαιρείται	σε	τρία	εξάμηνα	ως	εξής:		

α)	Χειμερινό	εξάμηνο	μαθημάτων		(Σεπτέμβριος	–	Ιανουάριος)	

β)	Εαρινό	εξάμηνο	μαθημάτων	(Φεβρουάριος	–	Ιούνιος)	

γ)	 Χειμερινό	 εξάμηνο	 β΄	 έτους,	 αφιερωμένο	 στην	 εκπόνηση	 της	 διπλωματικής	

εργασίας.	

	

Άρθρο	14	

Προθεσμίες	

1.	Οι	 	μεταπτυχιακές	διπλωματικές	εργασίες	κατατίθενται	αμέσως	μετά	τη	λήξη	
του	χειμερινό	εξαμήνου	του		β΄	έτους	(κατάθεση	1η	Φεβρουαρίου).	

2.	 Αν	 προκύψουν	 σοβαροί	 λόγοι,	 η	 Γ.Σ.Ε.Σ.,	 έπειτα	 από	 αιτιολογημένη	 γραπτή	

αίτηση	 του	 υποψηφίου	 που	 θα	 συνοδεύεται	 από	 τις	 αντίστοιχες	 βεβαιώσεις,	

μπορεί	να	παρατείνει	την	προθεσμία	το	πολύ	για	ένα	τρίμηνο	(κατάθεση	εντός	του	

Απριλίου).	 Πέρα	 από	 τα	 χρονικά	 αυτά	 όρια,	 ο	 φοιτητής	 θεωρείται	 πως	 έχει	

εγκαταλείψει	τις	σπουδές	του.		

3.	 Σε	 εξαιρετικές	 περιπτώσεις,	 κυρίως	 για	 λόγους	 υγείας,	 με	 απόφαση	 της	

Γ.Σ.Ε.Σ.,	 είναι	 δυνατό	 να	 αναστέλλεται	 η	 φοίτηση	 για	 χρονικό	 διάστημα	 που	 δεν	

επιτρέπεται	να	υπερβαίνει	τους	δώδεκα	(12)	μήνες.	

	

Άρθρο	15	
Πρόγραμμα	μαθημάτων	–	Πιστωτικές	μονάδες		

Για	 την	 απόκτηση	 του	 Μ.Δ.Ε.	 κάθε	 φοιτητής	 υποχρεούται	 να	 παρακολουθήσει	 6	

μαθήματα	 (3	 ανά	 εξάμηνο	 στα	 δύο	 πρώτα	 εξάμηνα),	 που	 αντιστοιχούν	 σε	 60	

πιστωτικές	 μονάδες	 (ECTS),	 και	 να	 εκπονήσει	 στο	 τρίτο	 εξάμηνο	 Μεταπτυχιακή	

Διπλωματική	 Εργασία,	 η	 οποία	 αντιστοιχεί	 σε	 30	 πιστωτικές	 μονάδες	 (ΕCTS),	

συγκεντρώνοντας	συνολικά	90	πιστωτικές	μονάδες	(ECTS).		

	

	

ΜΑΘΗΜΑΤΑ	ΑΝΑ	ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ	

α/α		 ΜΑΘΗΜΑ		 ΩΡΕΣ/	ΕΒΔ.		 ΜΟΝ.	ECTS		

Α	e	ΕΞΑΜΗΝΟ		 	 	
Κατεύθυνση:	Παραστασιολογία	−	Δραματολογία		
Α.1.		 Μεθοδολογία	της	έρευνας		 3		 10		

Α.2.		 Ερευνητικό	σεμινάριο	κατεύθυνσης	Ι		 3		 10		

Α.3.		 Παραστασιολογία−Δραματολογία		 3		 10		

Κατεύθυνση:	Παιδαγωγική	του	θεάτρου		
Α.1.		 Μεθοδολογία	της	έρευνας		 3		 10		

Α.2.		 Ερευνητικό	σεμινάριο	κατεύθυνσης	Ι		 3		 10		

Α.3.		 Το	θέατρο	στην	Εκπαίδευση	Ι		 3		 10		

Κατεύθυνση:	Σκηνοθεσία	
Α.1.		 Μεθοδολογία	της	έρευνας		 3		 10		

Α.2.		 Ερευνητικό	σεμινάριο	κατεύθυνσης	Ι		 3		 10		

Α.3.		 Σκηνοθεσία	Ι		 3		 10		
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Κατεύθυνση:	Υποκριτική	
Α.1.		 Μεθοδολογία	της	έρευνας		 3		 10		

Α.2.		 Ερευνητικό	σεμινάριο	κατεύθυνσης	Ι		 3		 10		

Α.3.		 Υποκριτική	Ι		 3		 10		

Κατεύθυνση:	Σκηνογραφία	−	Ενδυματολογία	
Α.1.		 Μεθοδολογία	της	έρευνας		 3		 10		

Α.2.		 Ερευνητικό	σεμινάριο	κατεύθυνσης	Ι		 3		 10		

Α.3.		 Σκηνογραφία−Ενδυματολογία	Ι		 3		 10		

ΣΥΝΟΛΟ	ΕΞΑΜΗΝΟΥ	30	ECTS	

Β	e	ΕΞΑΜΗΝΟ		
Κατεύθυνση:	Παραστασιολογία	−	Δραματολογία		
Β.1.		 Δραματική	και	σκηνική	γραφή		 3		 10		

Β.2.		 Ερευνητικό	σεμινάριο	κατεύθυνσης	ΙΙ		 3		 10		

Β.3.		 Θεωρίες	του	θεάτρου	και	του	δράματος		 3		 10		

Κατεύθυνση:	Παιδαγωγική	του	θεάτρου		
Β.1.		 Δραματική	και	σκηνική	γραφή		 3		 10		

Β.2.		 Ερευνητικό	σεμινάριο	κατεύθυνσης	ΙΙ		 3		 10		

Β.3.		 Το	θέατρο	στην	Εκπαίδευση	ΙΙ		 3		 10		

Κατεύθυνση:	Σκηνοθεσία		
Β.1.		 Δραματική	και	σκηνική	γραφή		 3		 10		

Β.2.		 Ερευνητικό	σεμινάριο	κατεύθυνσης	ΙΙ		 3		 10		

Β.3.		 Σκηνοθεσία	ΙΙ		 3		 10		

Κατεύθυνση:	Υποκριτική		
Β.1.		 Δραματική	και	σκηνική	γραφή		 3		 10		

Β.2.		 Ερευνητικό	σεμινάριο	κατεύθυνσης	ΙΙ		 3		 10		

Β.3.		 Υποκριτική	ΙΙ		 3		 10		

Κατεύθυνση:	Σκηνογραφία	−	Ενδυματολογία		
Β.1.		 Δραματική	και	σκηνική	γραφή		 3		 10		

Β.2.		 Ερευνητικό	σεμινάριο	κατεύθυνσης	ΙΙ		 3		 10		

Β.3.		 Σκηνογραφία−Ενδυματολογία	ΙΙ		 3		 10		

ΣΥΝΟΛΟ	ΕΞΑΜΗΝΟΥ	30	ECTS	

Γ	Ñ	ΕΞΑΜΗΝΟ	ΓΙΑ	ΟΛΕΣ	ΤΙΣ	ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ		

Εκπόνηση	Μεταπτυχιακής	Διπλωματικής	Εργασίας	30	ECTS	

	

	

Άρθρο	16	

Δομή	και	οργάνωση	των	μαθημάτων	

1.	 Κάθε	 μεταπτυχιακό	 μάθημα	 περιλαμβάνει	 13	 τουλάχιστον	 συνεδρίες.	 Το	

σύνολο	 διαιρείται	 σε	 θεματικούς	 κύκλους,	 οι	 οποίοι	 κατά	 κανόνα	 ανατίθενται	 σε	

περισσότερους	 του	 ενός	 διδάσκοντες.	 Ένας	 από	 αυτούς	 αναλαμβάνει	 τον	

συντονισμό	του	μαθήματος	και	είναι	υπεύθυνος	για	 την	 τελική	βαθμολόγηση	των	

φοιτητών.	Οι	συνεδρίες,	ανάλογα	με	τη	φύση	τους,	διαρκούν	από	3	έως	5	ώρες.		

2.	 Η	 Γ.Σ.Ε.Σ.,	 μετά	 από	 εισήγηση	 της	 Σ.Ε.,	 ορίζει	 πριν	 από	 τη	 λήξη	 κάθε	

ακαδημαϊκού	 έτους	 τις	 κατευθύνσεις	 που	 θα	 λειτουργήσουν	 κατά	 τον	 επόμενο	

χρόνο,	 τον	 αριθμό	 εισακτέων	 ανά	 κατεύθυνση,	 τους	 διδάσκοντες	 στους	 οποίους	
ανατίθεται	η	διδασκαλία	και	τον	συντονιστή	κάθε	μαθήματος.	
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Άρθρο	17	

Παρακολούθηση	των	μαθημάτων	

1.	Η	παρακολούθηση	 των	μαθημάτων	 εκ	μέρους	 των	μεταπτυχιακών	φοιτητών	

είναι	 υποχρεωτική.	 Ένας	 πολύ	 περιορισμένος	 αριθμός	 απουσιών	 μπορεί	 κατά	

περίπτωση	να	δικαιολογείται	από	την	Σ.Ε.	

2.	 Αν	 ο	 αριθμός	 των	 απουσιών	 είναι	 μεγάλος,	 αλλά	 περιορίζεται	 στη	 διάρκεια	

ενός	 μόνο	 εξαμήνου,	 η	 Σ.Ε.,	 αν	 κρίνει	 τις	 απουσίες	 δικαιολογημένες,	 μπορεί	 να	

επιτρέψει	 στον	 φοιτητή	 να	 συμπληρώσει	 την	 παρακολούθηση	 μέσα	 στο	 επόμενο	

ακαδημαϊκό	έτος,	εφόσον	το	πρόγραμμα	του	Π.Μ.Σ.	το	επιτρέπει.	Στις	περιπτώσεις	

αυτές	ο	φοιτητής	οφείλει	να	καταθέσει	τη	διπλωματική	μεταπτυχιακή	του	εργασία	

το	αργότερο	τρεις	μήνες	μετά	την	ολοκλήρωση	των	μαθημάτων.	

	

Άρθρο	18	

Βαθμολόγηση	των	μαθημάτων	

1.	 Η	 βαθμολόγηση	 της	 επίδοσης	 των	 φοιτητών	 βασίζεται	 σε	 γραπτές	 και	

προφορικές	 εργασίες,	 καθώς	 και	 σε	 καλλιτεχνικές	παρουσιάσεις.	Η	 κατάθεση	 των	

εργασιών	γίνεται	κατά	τη	διάρκεια	του	αντίστοιχου	εξαμήνου	και	το	αργότερο	ένα	

μήνα	μετά	το	τέλος	του.	

2.	 Οι	 γραπτές	 εργασίες	 των	 μαθημάτων	 και	 η	 τελική	 μεταπτυχιακή	 εργασία	

συντάσσονται	σύμφωνα	με	τους	κανόνες	που	ορίζονται	από	τη	Σ.Ε.	

	

Άρθρο	19	

Βαθμολογία	

1.	 Η	 κλίμακα	 βαθμολογίας	 των	 έξι	 (6)	 μαθημάτων	 και	 της	 μεταπτυχιακής	

διπλωματικής	εργασίας	είναι	0-10,	με	ελάχιστο	βαθμό	επιτυχίας	το	έξι	(6).	

2.	 Ο	 τελικός	 βαθμός	 του	Μ.Δ.Ε.	 προκύπτει	 ως	 εξής:	 οι	 Μ.Ο.	 της	 βαθμολογίας	

μαθημάτων	 των	 δύο	 διδακτικών	 εξαμήνων	 και	 ο	 βαθμός	 της	 διπλωματικής	

εργασίας	 αθροίζονται	 και	 το	 σύνολο	 διαιρείται	 δια	 τρία.	 Στην	 περίπτωση	 των	

καλλιτεχνικών	 κατευθύνσεων,	 όπου	 η	 διπλωματική	 εργασία	 περιλαμβάνει	 δύο	

σκέλη,	 καλλιτεχνική	παραγωγή	 και	 γραπτή	 εργασία,	ως	 βαθμός	 της	 διπλωματικής	

εργασίας	λογίζεται	ο	μέσος	όρος	των	δύο	επιμέρους	εργασιών.		

	

Άρθρο	20	

Μεταπτυχιακή	διπλωματική	εργασία	

1.	Κατά	τη	διάρκεια	του	εαρινού	εξαμήνου	ο	φοιτητής,	έπειτα	από	συνεννόηση	

με	 τον	 επιβλέποντα	 καθηγητή,	 προτείνει	 στη	 Σ.Ε.	 θέμα	 για	 τη	 διπλωματική	 του	

εργασία.	

2.	H	 Σ.Ε.,	 έπειτα	από	συζήτηση	με	 τον	υποψήφιο,	 εγκρίνει	 το	θέμα	και,	 εάν	 το	

θέμα	 το	 απαιτεί,	 αλλάζει	 τον	 επιβλέποντα	 ή	 ορίζει	 και	 συνεπιβλέποντα	 της	

διπλωματικής	 εργασίας,	 ο	 οποίος	 μπορεί	 και	 να	 μην	 ανήκει	 στα	 μέλη	 Δ.Ε.Π.	 του	

Τμήματος	 Θεάτρου.	 Κατά	 το	 χρονικό	 διάστημα	 εκπόνησης	 της	 διπλωματικής	

εργασίας	του,	ο	φοιτητής	βρίσκεται	σε	διαρκή	επαφή	με	τον	επιβλέποντα	ή/και	τον	

συνεπιβλέποντα.	
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				3.	 Για	 τη	 βαθμολόγηση	 της	 εργασίας	 ορίζεται	 Τριμελής	 Εξεταστική	 Επιτροπή,	 η	

οποία	 περιλαμβάνει	 τον	 επιβλέποντα	 και	 δύο	 ακόμη	 βαθμολογητές,	 οι	 οποίοι	

ανήκουν	 στους	 διδάσκοντες	 του	 Τμήματος	 Θεάτρου,	 στο	 μεταπτυχιακό	 ή/και	 το	

προπτυχιακό	πρόγραμμα	σπουδών,	ή	άλλου	Τμήματος	του	Α.Π.Θ.,	ή	άλλου	Α.Ε.Ι.	

4.	Η	εργασία	βαθμολογείται	στην	κλίμακα	0-10.	Προβιβάσιμος	βαθμός	είναι	το	6	

και	οι	μεγαλύτεροί	του.		

5.	 Η	 διπλωματική	 εργασία	 των	 κατευθύνσεων	 Παραστασιολογίας	 –	 Δραματο-

λογίας	 και	 Παιδαγωγικής	 του	 θεάτρου	 πρέπει	 να	 είναι	 αποτέλεσμα	 προσωπικής	

έρευνας	 και	 να	 χαρακτηρίζεται	 από	 πρωτοτυπία.	 Η	 έκτασή	 της	 μπορεί	 να	

κυμαίνεται	από	15000	έως	25000	λέξεις.	

6.	 Για	 τις	 καλλιτεχνικές	 κατευθύνσεις	 (Υποκριτικής,	 Σκηνογραφίας	 –	 Ενδυμα-

τολογίας,	 Σκηνοθεσίας)	η	διπλωματική	εργασία	αντικαθίσταται	από	δύο	εργασίες,	

με	διαφορετικό	για	την	καθεμία	επόπτη:	

α)	μία	καλλιτεχνική	παραγωγή,	που	παρουσιάζεται	δημόσια	

β)	 μία	 θεατρολογική	 εργασία	 που	 μπορεί	 και	 να	 συνδέεται	 θεματικά	 με	 την	

καλλιτεχνική	παραγωγή,	η	έκταση	της	οποίας	μπορεί	να	κυμαίνεται	από	8000	έως	

12000	λέξεις.	

7.	 Ο	 φοιτητής	 καταθέτει	 τέσσερα	 (4)	 αντίτυπα	 της	 γραπτής	 διπλωματικής	

εργασίας	του	στη	Γραμματεία	του	Τμήματος	(τρία	για	την	εξεταστική	επιτροπή	και	

ένα	για	τη	βιβλιοθήκη	του	Τμήματος)	και	ένα	αντίτυπο	σε	ψηφιακή	μορφή.	

	

Άρθρο	21	

Απονομή	μεταπτυχιακού	τίτλου	

Στους	 φοιτητές	 που	 εκπληρώνουν	 όλες	 τις	 παραπάνω	 υποχρεώσεις,	 χορηγείται	

Μεταπτυχιακό	 Δίπλωμα	 Ειδίκευσης	 (Μ.Δ.Ε.)	 στις	 Θεατρικές	 Σπουδές	 με	 τίτλο:	 «Η	

θεατρική	παράσταση:	ιστορία,	θεωρία	και	πρακτική»,	στο	οποίο	σημειώνεται	και	η	

κατεύθυνση	που	ακολούθησαν.	

	

	

Κ εφά λα ι ο 	 Βʹ	

Δ ι δ α κ τ ο ρ ι κ ό 	 Δ ί π λωμα 	 τ ο υ 	 Τ μ ή μα τ ο ς 	 Θ ε ά τ ρ ο υ 	
	

Άρθρο	22	

Εισακτέοι	και	τρόπος	επιλογής	τους	

1.	Ως	υποψήφιοι	διδάκτορες	γίνονται	δεκτοί	κάτοχοι	 του	Μ.Δ.Ε.	 του	Τμήματος.	

Επίσης,	κάτοχοι	μεταπτυχιακού	διπλώματος	άλλων	Τμημάτων	συναφούς	γνωστικού	

αντικειμένου	 (κατά	 την	 κρίση	 της	 Γενικής	 Συνέλευσης	 Ειδικής	 Σύνθεσης	 του	

Τμήματος)	της	ημεδαπής	ή	αναγνωρισμένων	ομοταγών	ιδρυμάτων	της	αλλοδαπής.	

2.	 Ως	 υποψήφιοι	 διδάκτορες	 είναι	 δυνατόν,	 σε	 εξαιρετικές	 περιπτώσεις,	 να	

γίνονται	 δεκτοί,	 μετά	 από	 αιτιολογημένη	 απόφαση	 της	 Γ.Σ.Ε.Σ.,	 και	 μη	 κάτοχοι	

Μ.Δ.Ε.	Ως	εξαιρετικές	περιπτώσεις	μπορούν	να	γίνουν	δεκτοί	υπότροφοι	του	Ι.Κ.Υ.,	

καθώς	και	κάτοχοι	πέραν	του	ενός	τίτλου	σπουδών	Α.Ε.Ι.	συναφούς	αντικειμένου.	

Πτυχιούχοι	 Τ.Ε.Ι.,	 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.	 ή	 ισότιμων	 σχολών	 μπορούν	 να	 γίνουν	 δεκτοί	 ως	
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υποψήφιοι	 διδάκτορες	 μόνο	 εφόσον	 είναι	 κάτοχοι	 Μ.Δ.Ε.	 Σε	 κάθε	 περίπτωση	 η	

τελική	απόφαση	λαμβάνεται	από	την	Γ.Σ.Ε.Σ.	

3.	 O	 μη	 κάτοχος	 Μ.Δ.Ε.	 υποψήφιος	 διδάκτορας	 υποχρεούται	 να	 περατώσει	

οργανωμένο	κύκλο	μαθημάτων	που	ορίζεται	από	τη	Γ.Σ.Ε.Σ.	

4.	 Ο	 υποψήφιος	 που	 ενδιαφέρεται	 για	 την	 εκπόνηση	 διδακτορικής	 διατριβής	

υποβάλλει	βιογραφικό	σημείωμα	και	σχετική	αίτηση	στη	Γραμματεία	του	Τμήματος.	

Η	αίτηση	συνοδεύεται	από	σχετική	ερευνητική	πρόταση	2000-4000	λέξεων,	από	την	

οποία	προκύπτουν	 τα	 ειδικότερα	 ερευνητικά	 ενδιαφέροντα	 του	υποψηφίου,	 ένας	

πρώτος	 σχεδιασμός	 της	 έρευνας	 στο	 αντικείμενο	 που	 επέλεξε,	 ο	 βαθμός	

βιβλιογραφικής	ενημέρωσης	με	αναφορές	στη	σχετική	διεθνή	βιβλιογραφία,	καθώς	

και	 η	 ικανότητά	 του	 να	 εκπονεί	 συνθετική	 ερευνητική	 μελέτη.	 Η	 Γ.Σ.Ε.Σ.	 του	

Τμήματος	 εξετάζει	 αν	 ο	 υποψήφιος	 πληροί	 τις	 προϋποθέσεις	 για	 την	 εκπόνηση	

διδακτορικής	 διατριβής	 και	 αν	 υπάρχει	 στο	 Τμήμα	 μέλος	 Δ.Ε.Π.	 που	 μπορεί	 να	

αναλάβει	την	καθοδήγησή	της.	

	

Άρθρο	23	

Χρονική	διάρκεια	Δ.Δ.	

1.	Η	χρονική	διάρκεια	για	την	εκπόνηση	της	Διδακτορικής	Διατριβής	δεν	μπορεί	

να	 είναι	 μικρότερη	 από	 τρία	 (3)	 πλήρη	 ημερολογιακά	 έτη	 από	 την	 ημερομηνία	

ορισμού	της	τριμελούς	συμβουλευτικής	επιτροπής.		

2.	Για	τους	υποψήφιους	διδάκτορες	που	γίνονται	κατ’	εξαίρεση	δεκτοί	χωρίς	να	

είναι	 κάτοχοι	Μ.Δ.Ε.,	 το	 ελάχιστο	 χρονικό	 όριο	 απόκτησης	 του	 Δ.Δ.	 ανέρχεται	 σε	

τέσσερα	(4)	τουλάχιστον	πλήρη	ημερολογιακά	έτη	από	την	ημερομηνία	ορισμού	της	

τριμελούς	 συμβουλευτικής	 επιτροπής.	 Ο	 χρόνος	 παρακολούθησης	 των	

υποχρεωτικών	μαθημάτων	(βλ.	άρθρο	22,	παρ.	3)	υπολογίζεται	στον	ελάχιστο	χρόνο	

για	την	απόκτηση	διδακτορικού	διπλώματος.		

3.	Το	ανώτατο	χρονικό	όριο	εκπόνησης	Δ.Δ.,	δεν	επιτρέπεται	να	υπερβαίνει	τα	έξι	

(6)	 πλήρη	 ημερολογιακά	 έτη	 από	 την	 ημερομηνία	 ορισμού	 της	 τριμελούς	

συμβουλευτικής	επιτροπής.	

4.	 Κατά	 περίπτωση,	 μετά	 από	 ειδικά	 αιτιολογημένη	 εισήγηση	 της	

συμβουλευτικής	 επιτροπής,	 μπορεί	 να	 δίνεται	 παράταση	 μέχρι	 και	 ενός	 (1)	

ημερολογιακού	έτους,	με	απόφαση	της	Γ.Σ.Ε.Σ.	Η	άπρακτη	πάροδος	και	του	χρόνου	

παράτασης	συνεπάγεται	την	απώλεια	της	ιδιότητας	του	υποψήφιου	διδάκτορα	και	

την	αφαίρεση	του	θέματος	της	διδακτορικής	διατριβής,	με	απόφαση	της	Γ.Σ.Ε.Σ.		

	

Άρθρο	24	

Διαδικασία	εκπόνησης	Δ.Δ.	

1.	Η	εκπόνηση	της	διδακτορικής	διατριβής	γίνεται	σύμφωνα	με	τις	διατάξεις	του	

άρθρου	9	Ν.	3685/08.		

2.	 Για	 κάθε	 υποψήφιο	 διδάκτορα	 ορίζεται	 από	 τη	 Γ.Σ.Ε.Σ.	 τριμελής	

συμβουλευτική	επιτροπή	για	την	επίβλεψη	και	καθοδήγηση	του	υποψηφίου,	στην	
οποία	 μετέχουν	 ένα	 (1)	 μέλος	 Δ.Ε.Π.	 του	 Τμήματος	 της	 βαθμίδας	 του	 καθηγητή,	

αναπληρωτή	 καθηγητή	 ή	 επίκουρου	 καθηγητή,	 ως	 επιβλέπων,	 και	 άλλα	 δύο	 (2)	

μέλη,	τα	οποία	μπορεί	να	είναι	μέλη	Δ.Ε.Π.	του	ιδίου	ή	άλλου	Τμήματος	του	ιδίου	ή	
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άλλου	Πανεπιστημίου	της	ημεδαπής	ή	της	αλλοδαπής,	αποχωρήσαντες	λόγω	ορίου	

ηλικίας	 καθηγητές	 Α.Ε.Ι.,	 καθηγητές	 Α.Σ.Ε.Ι.	 ή	 μέλη	 Ε.Π.	 των	 Τ.Ε.Ι.	 και	 της	

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.,	 καθώς	 και	 ερευνητές	 των	 βαθμίδων	 Αʹ,	 Βʹ	 ή	 Γʹ	 αναγνωρισμένου	

ερευνητικού	 κέντρου	 του	 εσωτερικού	 ή	 εξωτερικού,	 εφόσον	 είναι	 κάτοχοι	

διδακτορικού	διπλώματος.	Ως	μέλη	της	τριμελούς	συμβουλευτικής	επιτροπής	είναι	

δυνατόν	 να	 ορίζονται	 και	 μέλη	 Δ.Ε.Π.	 τα	 οποία	 είναι	 σε	 άδεια.	 Τα	 μέλη	 της	

επιτροπής	 πρέπει	 να	 έχουν	 την	 ίδια	 ή	 συναφή	 επιστημονική	 ειδικότητα	 με	 αυτή	

στην	 οποία	ο	 υποψήφιος	 διδάκτορας	 εκπονεί	 τη	 διατριβή	 του.	 Κάθε	μέλος	Δ.Ε.Π.	

μπορεί	να	επιβλέπει	μέχρι	πέντε	(5)	υποψήφιους	διδάκτορες.		

3.	 Η	 τριμελής	 συμβουλευτική	 επιτροπή	 σε	 συνεργασία	 με	 τον	 υποψήφιο	

διδάκτορα	καθορίζει	το	θέμα	της	διδακτορικής	διατριβής.	

4.	Κατά	τη	διάρκεια	της	εκπόνησης	της	διατριβής,	ο	υποψήφιος	διδάκτορας	δεν	

παρακολουθεί	 μαθήματα·	 είναι	 υποχρεωτική,	 όμως,	 η	 διαρκής	 επαφή	 του	 με	 την	

τριμελή	συμβουλευτική	επιτροπή	του,	και	 ιδιαίτερα	με	το	επιβλέπον	μέλος	Δ.E.Π.,	

καθώς	και	η	συμμετοχή	του	σε	σεμινάρια,	ημερίδες	και	διαλέξεις	που	οργανώνει	το	

Π.M.Σ.	Τουλάχιστον	μία	φορά	το	χρόνο,	οι	υποψήφιοι	διδάκτορες	πραγματοποιούν,	

σε	ερευνητικό	σεμινάριο	ή	σε	ειδική	ημερίδα	που	οργανώνει	το	Π.M.Σ.,	ανακοίνωση	

για	την	πορεία	και	τα	προβλήματα	της	έρευνάς	τους.	

5.	 Η	 τριμελής	 συμβουλευτική	 επιτροπή,	 σε	 συνεργασία	 με	 τον	 υποψήφιο	

διδάκτορα,	υποβάλλει	έκθεση	προόδου	στη	Γ.Σ.Ε.Σ.	στο	τέλος	κάθε	χρόνου	από	τον	

ορισμό	της.	

6.	 Σε	 εξαιρετικές	 περιπτώσεις,	 αν	 υφίσταται	 αντικειμενική	 αδυναμία	 ή	

σπουδαίος	λόγος,	είναι	δυνατή	η	αντικατάσταση	επιβλέποντος	καθηγητή	ή	μέλους	

της	 Συμβουλευτικής	 Επιτροπής,	 με	 ειδικά	 αιτιολογημένη	 και	 τεκμηριωμένη	

απόφαση	 της	 Γενικής	 Συνέλευσης	 Ειδικής	 Σύνθεσης.	 Ο	 τρόπος	 άσκησης	 της	

επίβλεψης	δεν	μπορεί	να	συνιστά	λόγο	αντικατάστασης.	

	

Άρθρο	25	

Διαδικασία	έγκρισης	Δ.Δ.	

1.	 Κάθε	 υποψήφιος	 διδάκτορας	 υποβάλλει	 στην	 αρμόδια	 Γραμματεία	 του	

Τμήματος	 8	 (οκτώ)	 αντίτυπα	 της	 διατριβής	 και	 ένα	 σε	 ηλεκτρονική	 μορφή.	 Ένα	

επιπλέον	 αντίτυπο	 κατατίθεται	 στην	 Κεντρική	 Βιβλιοθήκη	 του	 Πανεπιστημίου.	 Ο	
υποψήφιος	 διδάκτορας	 καταθέτει	 και	 τα	 απαιτούμενα	 από	 το	 Εθνικό	 Κέντρο	

Τεκμηρίωσης	στοιχεία.	

2.	 Η	 τριμελής	 συμβουλευτική	 επιτροπή,	 με	 την	 ολοκλήρωση	 της	 διδακτορικής	

διατριβής,	υποβάλλει	εισηγητική	έκθεση.	 Για	 την	 τελική	αξιολόγηση	και	κρίση	 της	

διατριβής	του	υποψήφιου	διδάκτορα,	μετά	την	ολοκλήρωση	των	υποχρεώσεών	του,	

ορίζεται	από	τη	Γ.Σ.Ε.Σ.	επταμελής	εξεταστική	επιτροπή,	στην	οποία	μετέχουν	και	τα	

μέλη	της	τριμελούς	συμβουλευτικής	επιτροπής.	Τέσσερα	(4)	τουλάχιστον	μέλη	της	

επταμελούς	 εξεταστικής	 επιτροπής	 πρέπει	 να	 είναι	 μέλη	 Δ.Ε.Π.,	 εκ	 των	 οποίων	

τουλάχιστον	δύο	 (2)	πρέπει	 να	ανήκουν	στο	οικείο	Τμήμα.	 Τα	υπόλοιπα	μέλη	 της	

επιτροπής	μπορεί	 να	 είναι	 μέλη	Δ.Ε.Π.	Πανεπιστημίων	 της	ημεδαπής	ή	 ομοταγών	

ιδρυμάτων	 της	 αλλοδαπής,	 αποχωρήσαντες	 λόγω	 ορίου	 ηλικίας	 καθηγητές	 Α.Ε.Ι.,	

καθηγητές	Α.Σ.Ε.Ι.	ή	μέλη	Ε.Π.	 των	Τ.Ε.Ι.	 και	 της	Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.,	 καθώς	και	ερευνητές	
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των	βαθμίδων	Αʹ,	Βʹ	ή	Γʹ	αναγνωρισμένου	ερευνητικού	κέντρου	του	εσωτερικού	ή	

εξωτερικού,	οι	οποίοι	είναι	κάτοχοι	διδακτορικού	διπλώματος.	

3.	Όλα	τα	μέλη	της	επταμελούς	εξεταστικής	επιτροπής	πρέπει	να	έχουν	την	ίδια	ή	

συναφή	 επιστημονική	 ειδικότητα	 με	 αυτή	 στην	 οποία	 ο	 υποψήφιος	 διδάκτορας	

εκπόνησε	 τη	 διατριβή	 του.	 Κατά	 τη	 διαδικασία	 εξέτασης	 διδακτορικής	 διατριβής	

είναι	δυνατόν	 να	συμμετέχουν	ως	μέλη	 της	 εξεταστικής	 επιτροπής	μέλη	Δ.Ε.Π.	 τα	

οποία	βρίσκονται	σε	εκπαιδευτική	ή	άλλη	άδεια.	
4.	 Ο	 υποψήφιος	 αναπτύσσει,	 επί	 ημίωρο	 περίπου,	 τη	 διατριβή	 του,	 δημόσια,	

ενώπιον	της	επταμελούς	εξεταστικής	επιτροπής	και	απαντά	στις	ερωτήσεις	και	στις	

παρατηρήσεις	των	μελών	της.	Με	σύμφωνη	γνώμη	της	επιτροπής	είναι	δυνατό	να	

υποβληθούν	διευκρινιστικές	 ερωτήσεις	 και	από	 το	ακροατήριο.	Η	όλη	διαδικασία	

δεν	 επιτρέπεται	 να	 υπερβαίνει	 τις	 δύο	 (2)	 ώρες.	 Στη	 συνέχεια,	 αποχωρεί	 ο	

υποψήφιος,	 συσκέπτεται	 η	 επιτροπή	 και	 διατυπώνει	 την	 τελική	 της	 κρίση.	 Η	

επιτροπή	κρίνει	το	πρωτότυπο	του	περιεχομένου	της	διατριβής	και	την	ουσιαστική	

συμβολή	της	στην	πρόοδο	της	επιστήμης	καθώς	και	την	απόδοση	του	υποψηφίου	

κατά	 την	 υποστήριξη	 της	 διατριβής.	 Για	 την	 έγκριση	 της	 διδακτορικής	 διατριβής	

απαιτείται	 η	 σύμφωνη	 γνώμη	 τουλάχιστον	 πέντε	 (5)	 μελών	 της	 επταμελούς	

εξεταστικής	επιτροπής.	
5.	Η	εγκριθείσα	διδακτορική	διατριβή	βαθμολογείται	με	την	ακόλουθη	κλίμακα:	

Άριστα,	 Λίαν	 Καλώς,	 Καλώς,	 με	 απόλυτη	 πλειοψηφία	 των	 παρόντων	 μελών.	 Σε	

περίπτωση	 ισοψηφίας,	 η	 ψηφοφορία	 επαναλαμβάνεται.	 Αν	 προκύψει	 εκ	 νέου	

ισοψηφία,	υπερισχύει	η	ψήφος	του	Προέδρου	της	Εξεταστικής	Επιτροπής.	

6.	Η	έγκριση	βεβαιώνεται	με	πρακτικό	 το	οποίο	περιλαμβάνει	συνοπτική	κρίση	

της	εξεταστικής	επιτροπής	για	το	περιεχόμενο	της	διατριβής.	Υπογράφεται	από	όλα	

τα	 μέλη	 της	 επιτροπής	 και	 διαβιβάζεται	 στη	 Γ.Σ.Ε.Σ.	 Η	 τελευταία	 αναγορεύει	 τον	

υποψήφιο	διδάκτορα	με	την	ανάγνωση	του	πρακτικού	σε	δημόσια	συνεδρίαση	του	

Τμήματος.	 Στη	συνεδρίαση	παρίσταται	ο	Πρύτανης	ή	ο	Αντιπρύτανης,	 ενώ	μπορεί	

να	παρίσταται	και	ο	Κοσμήτορας.	
7.	Πριν	από	την	καθομολόγηση	των	υποψηφίων	διδακτόρων	μπορεί	να	δοθεί	σ’	

αυτούς	πιστοποιητικό	για	την	επιτυχή	αποπεράτωση	της	όλης	διαδικασίας.	Το	Δ.Δ.	

(μεμβράνη)	 υπογράφεται	 από	 τον	 Πρύτανη,	 τον	 Πρόεδρο	 και	 τον	 Γραμματέα	 του	

Τμήματος	και	σφραγίζεται	με	τη	σφραγίδα	του	Α.Π.Θ.	

	

Άρθρο	26	

Γλώσσα	διδακτορικής	διατριβής	

Η	διδακτορική	διατριβή	συγγράφεται	στην	ελληνική	γλώσσα.		

	

Άρθρο	27	

Λογοκλοπή/Παράλειψη	αναφοράς	σε	χρησιμοποιηθείσα	βιβλιογραφία	

Καταθέτοντας	 οποιαδήποτε	 εργασία,	 μεταπτυχιακή	 ή	 διδακτορική	 διατριβή,	 ο	

φοιτητής	ή	ο	υποψήφιος	διδάκτορας	υποχρεούται	να	βεβαιώσει	πως	η	εργασία	του	

είναι	πρωτότυπη		και		δεν	αποτελεί	προϊόν	λογοκλοπής.	

Η	αντιγραφή	θεωρείται	σοβαρό	ακαδημαϊκό	παράπτωμα.	Λογοκλοπή	θεωρείται	η	

αντιγραφή	εργασίας	κάποιου	άλλου,	 καθώς	και	η	 χρησιμοποίηση	εργασίας	άλλου	
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―δημοσιευμένης	 ή	 μη―	 χωρίς	 τη	 δέουσα	 αναφορά.	 Η	 παράθεση	 οποιουδήποτε	

υλικού	 τεκμηρίωσης,	 ακόμη	 και	 από	 μελέτες	 του	 ιδίου	 του	 υποψηφίου,	 χωρίς	

σχετική	 αναφορά,	 μπορεί	 να	 στοιχειοθετήσει	 απόφαση	 της	 Γ.Σ.Ε.Σ.	 για	 διαγραφή	

του.	

	
Άρθρο	28	

Συμμετοχή	υποψήφιων	διδακτόρων	στην	εκπαιδευτική	διαδικασία	

1.	 Ο	 υποψήφιος	 διδάκτορας	 μπορεί,	 εφόσον	 του	 ζητηθεί,	 να	 προσφέρει	

εκπαιδευτικές	υπηρεσίες	στο	Τμήμα.	

2.	 Επίσης,	 με	 πρόταση	 της	 Γ.Σ.Ε.Σ.	 του	 Τμήματος	 και	 κοινή	 απόφαση	 των	

Υπουργών	 Εθνικής	 Παιδείας	 και	 Θρησκευμάτων	 και	 Οικονομίας	 και	 Οικονομικών,	

μπορεί	 να	 ανατίθεται	 σε	 υποψήφιους	 διδάκτορες	 η	 επικουρία	 μελών	 Δ.Ε.Π.,	 σε	

προπτυχιακό	 και	 μεταπτυχιακό	 επίπεδο,	 για	 την	 άσκηση	 των	 φοιτητών,	 τη	

διεξαγωγή	φροντιστηρίων	και	 εργαστηριακών	ασκήσεων,	 την	 εποπτεία	 εξετάσεων	

και	 τη	 διόρθωση	 ασκήσεων,	 με	 ωριαία	 αντιμισθία	 που	 επιβαρύνει	 τον	

προϋπολογισμό	του	Α.Π.Θ.	

	

	

	

	

	


