ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ:
«ΑΡΧΑΙΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ»
Άρθρο 1
Σκοπός, Γενικές ∆ιατάξεις και Όργανα του
Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών:
«Αρχαίος Μεσογειακός Κόσµος: Ιστορία και Αρχαιολογία»
1.1. Σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση Έγκρισής του, το Πρόγραµµα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του
Πανεπιστηµίου Κρήτης µε τίτλο «Αρχαίος Μεσογειακός Κόσµος: Ιστορία και Αρχαιολογία»
(Β1/719/23.9.93 στο Φ.Ε.Κ. 786/Β/6.10.93, Β7/91/25.2.97 στο Φ.Ε.Κ. 170/Β/6.3.97,
Β7/591/8.12.97 στο Φ.Ε.Κ. 1137/Β/22.12.1997, Φ.Ε.Κ. 401/Β/29.4.1998 [εκδόθηκε για
διόρθωση σφάλµατος προηγούµενου Φ.Ε.Κ. Β7/591/8.12.97], Β7/82802/7.10.03 στο Φ.Ε.Κ.
1537/Β/17.10.03), αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας
µέσω της διαµόρφωσης ειδικών στα πεδία της κλασικής αρχαιολογίας, της αρχαίας ιστορίας
και της προϊστορικής αρχαιολογίας. Συγκεκριµένα η κατεύθυνση της Κλασικής Αρχαιολογίας
του Π.Μ.Σ. επιδιώκει όχι µόνο να διευρύνει τις γνώσεις των µεταπτυχιακών φοιτητών, αλλά,
κυρίως, να εµβαθύνει τη γνώση τους στην αρχαία ελληνική κοινωνία από την αυγή του
ελληνικού πολιτισµού έως και την ύστερη αρχαιότητα, όπως αυτή προκύπτει µέσα από την
εξέταση των τοµέων του Υλικού Πολιτισµού και της Τέχνης, της Ιστορίας, της Φιλολογίας,
της Επιγραφικής, της Φιλοσοφίας, της Ανθρωπολογίας, του Παλαιοπεριβάλλοντος κ.ά.
Παράλληλα, στόχος του Προγράµµατος είναι να εξοικειώσει τους µεταπτυχιακούς φοιτητές
µε τα προβλήµατα και τις µεθόδους της αρχαιολογικής, ιστορικής και διεπιστηµονικής
έρευνας και να τους προετοιµάσει για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
Το πρόγραµµα κάθε φορά αποβλέπει στην κάλυψη µιας ή περισσότερων χρονικών
περιόδων και ποικίλων φαινοµένων της αρχαίας ελληνικής κοινωνίας, καθώς και των
σχέσεων των Ελλήνων µε άλλους λαούς και πολιτισµούς της Μεσογείου, επιδιώκοντας
κυρίως την προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της κρίσης και της συνδυαστικής
φαντασίας των συµµετεχόντων. Παράλληλα, οι µεταπτυχιακοί φοιτητές εξοικειώνονται µε
προβλήµατα της ανασκαφικής µεθόδου, µε πρακτικές ασκήσεις στο χώρο των
πανεπιστηµιακών ανασκαφών ή ανασκαφών τις οποίες επιβλέπουν ή στις οποίες
συµµετέχουν διδάσκοντες του µεταπτυχιακού προγράµµατος καθώς επίσης σε επιτόπιες
ασκήσεις στην Ελλάδα και τις χώρες της Μεσογείου, του Ευξείνου Πόντου και της Εγγύς
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Ανατολής τόσον σε αρχαιολογικούς χώρους όσον και σε Μουσεία (ή ανάλογους χώρους και
Ιδρύµατα). Για την απόκτηση του τίτλου µεταπτυχιακής ειδίκευσης, στο τέλος του Α’
κύκλου, εκπονούνται σεµιναριακές εργασίες και διπλωµατική εργασία, αντικείµενο των
οποίων µπορεί να είναι εν µέρει ή εν όλω και υλικό που προέρχεται από ανασκαφές και εν
γένει αρχαιολογικού υλικού.
Η κατεύθυνση της Αρχαίας Ιστορίας του Π.Μ.Σ. επιδιώκει να διευρύνει και να
εµβαθύνει τις γνώσεις των φοιτητών στην αρχαία ιστορία, προσφέροντας σεµιναριακά
µαθήµατα σχετικά µε όλες τις χρονικές περιόδους της αρχαίας ιστορίας, από την αρχαϊκή
περίοδο ως την ύστερη αρχαιότητα, και να τους καθοδηγήσει στη συγγραφή επιστηµονικών
εργασιών (σεµιναριακών και διπλωµατικής) µε χρήση φιλολογικών πηγών, αρχαιολογικών
δεδοµένων και σύγχρονης βιβλιογραφίας, προετοιµάζοντάς τους για την εκπόνηση
διδακτορικής διατριβής.
Η κατεύθυνση της Προϊστορικής Αρχαιολογίας του Π.Μ.Σ. επιδιώκει να διευρύνει τις
γνώσεις των φοιτητών στην Προϊστορική Αρχαιολογία, καλύπτοντας όλες τις χρονικές της
περιόδους (Παλαιολιθική, Μεσολιθική, Νεολιθική και Εποχή του Χαλκού), και δίνει έµφαση
στη µελέτη των κοινωνιών στο προϊστορικό Αιγαίο και στις σχέσεις τους µε τους
πολιτισµούς της Μεσογείου. Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι να καθοδηγήσει τους µεταπτυχιακούς
φοιτητές στην έρευνα, τη συγγραφή εργασιών, εκπαιδεύοντάς τους στις σύγχρονες
αναλυτικές και συνθετικές µεθόδους και τεχνικές στην Αρχαιολογία, καθώς και στις
συγγενικές της επιστήµες. Στα σεµιναριακά µαθήµατα και στις διπλωµατικές εργασίες
προσεγγίζονται ζητήµατα µεθοδολογίας και ιστορίας της αρχαιολογικής και της
διεπιστηµονικής έρευνας. Παρέχονται, επίσης, δυνατότητες συµµετοχής σε εργασίες πεδίου,
επιτόπιες ασκήσεις στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο και στη µελέτη αρχαιολογικού υλικού.
1.2. Η δοµή, η οργάνωση και η λειτουργία του Π.Μ.Σ.: «Αρχαίος Μεσογειακός
Κόσµος: Ιστορία και Αρχαιολογία» (στο εξής «Αρχαίος Μεσογειακός Κόσµος») του
Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης διέπεται από τις διατάξεις
της ισχύουσας νοµοθεσίας για τα ΑΕΙ και για τις µεταπτυχιακές σπουδές, από την
Υπουργική

Απόφαση

Έγκρισης

του

ΠΜΣ:

«Αρχαίος

Μεσογειακός

Κόσµος»,

Β1/719/23.9.93 (Φ.Ε.Κ. 786/Β/6.10.93), τις Υπουργικές Αποφάσεις Β7/91/25.2.97 (Φ.Ε.Κ.
170/Β/6.3.97), Β7/591/8.12.97 (Φ.Ε.Κ. 1137/Β/22.12.1997), Φ.Ε.Κ. 401/Β/29.4.1998
[εκδόθηκε

για
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Κανονισµό

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Κρήτης από τον Εσωτερικό Κανονισµό
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Λειτουργίας του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας καθώς και από τον παρόντα
Εσωτερικό Κανονισµό του Π.Μ.Σ.: «Αρχαίος Μεσογειακός Κόσµος».
1.3. Για την οργάνωση και τη λειτουργία του Π.Μ.Σ.: «Αρχαίος Μεσογειακός
Κόσµος» του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης αρµόδια
όργανα είναι η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) του Πανεπιστηµίου Κρήτης, η Γενική
Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του
Πανεπιστηµίου Κρήτης, η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.: «Αρχαίος
Μεσογειακός Κόσµος» και ο/η ∆ιευθυντής/ντρια του Π.Μ.Σ.: «Αρχαίος Μεσογειακός
Κόσµος».
1.4. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.: «Αρχαίος Μεσογειακός Κόσµος»
είναι τριµελής και συγκροτείται από τρία µέλη ∆ΕΠ που διδάσκουν στο ΠΜΣ ένα από κάθε
κατεύθυνση (ΚΑ, ΑΙ, ΠΑ).
1.5. ∆ιευθυντής/ντρια του Π.Μ.Σ.: «Αρχαίος Μεσογειακός Κόσµος» ορίζεται από τη
Γ.Σ.Ε.Σ. µέλος ∆.Ε.Π. που διδάσκει συναφές αντικείµενο, στη βαθµίδα του καθηγητή ή του
αναπληρωτή καθηγητή. Η θητεία του διευθυντή/ντριας του Π.Μ.Σ.: «Αρχαίος Μεσογειακός
Κόσµος» είναι διετής µε δυνατότητες ανανέωσης.
1.6. Οι διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισµού του Π.Μ.Σ.: «Αρχαίος Μεσογειακός
Κόσµος», όπως αυτές αναλύονται παρακάτω, εξειδικεύουν και συµπληρώνουν το
νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει τις µεταπτυχιακές σπουδές και ρυθµίζουν θέµατα λειτουργίας
του Π.Μ.Σ.: «Αρχαίος Μεσογειακός Κόσµος», τα οποία δεν ρυθµίζονται από την κείµενη
νοµοθεσία, αλλά είτε παρέχονται για αυτά σχετικές εξουσιοδοτήσεις από τον νόµο, είτε
ρυθµίζονται µε αποφάσεις της Σ.Ε.Σ. του Πανεπιστηµίου Κρήτης και της Γ.Σ.Ε.Σ. του
Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης.
1.7. Για τη διευθέτηση κάθε οργανωτικού, διοικητικού, φοιτητικού, εκπαιδευτικού ή
ακαδηµαϊκού ζητήµατος του Π.Μ.Σ.: «Αρχαίος Μεσογειακός Κόσµος», του οποίου η
ρύθµιση δεν προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία, ούτε από τις αποφάσεις των
παραπάνω αρµοδίων οργάνων και τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του
Π.Μ.Σ.: «Αρχαίος Μεσογειακός Κόσµος», αρµόδια είναι η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος Ιστορίας
και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης (ύστερα από σχετική εισήγηση της Σ.Ε. ή του
εκάστοτε ∆ιευθυντού).
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Άρθρο 2
∆οµή του Π.Μ.Σ.: «Αρχαίος Μεσογειακός Κόσµος»
και Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Σπουδών
2.1. Το Π.Μ.Σ.: «Αρχαίος Μεσογειακός Κόσµος» απονέµει Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα
Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.) στην Κλασική Αρχαιολογία, την Αρχαία Ιστορία και την Προϊστορική
Αρχαιολογία. Στους/στις µεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες που ολοκλήρωσαν τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρακολούθηση του Α΄ κύκλου σπουδών απονέµεται
Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ∆Ε) το οποίο υπογράφεται από τον/την Πρύτανη,
τον/την Πρόεδρο και τον/την Προϊστάµενο/µένη της Γραµµατείας του Τµήµατος Ιστορίας
και Αρχαιολογίας που έχει τη διοικητική ευθύνη του Π.Μ.Σ.
2.1.2. Ο τύπος του Μ.∆.Ε. στην Κλασική Αρχαιολογία, την Αρχαία Ιστορία και την
Προϊστορική Αρχαιολογία είναι αυτός που προβλέπεται από τον Εσωτερικό Κανονισµό
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Κρήτης.
2.1.3. Το Μ.∆.Ε. µπορεί να συνοδεύεται από Παράρτηµα Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος
Ειδίκευσης (Π.Μ.∆.Ε.). Στο Π.Μ.∆.Ε. αναγράφονται όλες οι επιπλέον συναφείς µε τα
γνωστικά αντικείµενα της Κλασικής Αρχαιολογίας, της Αρχαίας Ιστορίας και της
Προϊστορικής Αρχαιολογίας, επιστηµονικές, γλωσσικές ή τεχνικές δεξιότητες, τις οποίες ο/η
µεταπτυχιακός φοιτητής/τρια αποκτά στη διάρκεια των σπουδών του στο Π.Μ.Σ. Το
Π.Μ.∆.Ε. υπογράφεται από τον/την Πρόεδρο και τον/την Προϊστάµενο/µένη της
Γραµµατείας του Τµήµατος που έχει τη διοικητική ευθύνη του Π.Μ.Σ.
2.1.4. Η απονοµή του Μ.∆.Ε. γίνεται από τον/την Πρόεδρο του Τµήµατος Ιστορίας και
Αρχαιολογίας. Στον/στην απόφοιτο/η του Π.Μ.Σ. χορηγείται, εφόσον ζητηθεί, πριν από την
απονοµή, βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης στην Κλασική Αρχαιολογία, την Αρχαία Ιστορία
και την Προϊστορική Αρχαιολογία.
Προκήρυξη θέσεων - Προϋποθέσεις συµµετοχής και διαδικασία επιλογής.
3.1. Οι εισαγωγικές εξετάσεις στο Π.Μ.Σ.: «Αρχαίος Μεσογειακός Κόσµος»
διενεργούνται τον Σεπτέµβριο ή/και τον Φεβρουάριο εκάστου ακαδηµαϊκού έτους. Οι
εξετάσεις προκηρύσσονται από τη Γραµµατεία του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας µε
ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του τµήµατος και δηµοσιεύσεις στον ηµερήσιο τύπο. Στις
ίδιες ανακοινώσεις προσδιορίζεται η εξεταστέα ύλη, ενδεικτική βιβλιογραφία για κάθε
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κατεύθυνση και ο αριθµός των φοιτητών/τριών που γίνεται δεκτός. Οι εξετάσεις
διενεργούνται στην ελληνική γλώσσα, µπορεί όµως να προβλεφθεί και µία άλλη γλώσσα
ύστερα από σύµφωνη γνώµη εξεταστών και εξεταζοµένων και µε σύµφωνη γνώµη της Σ.Ε.
και του ∆ιευθυντού.
3.2. Ο αριθµός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. «Αρχαίος Μεσογειακός Κόσµος» ορίζεται κατ’
ανώτατο όριο σε 15. Ηµεδαποί και αλλοδαποί υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. καθώς και αλλοδαποί
υπότροφοι άλλων θεσµικών φορέων εγγράφονται στο Π.Μ.Σ. «Αρχαίος Μεσογειακός
Κόσµος» χωρίς εξετάσεις και δεν συνυπολογίζονται στον αριθµό των εισακτέων.
3.3. ∆εκτοί ως υποψήφιοι/ες για τις εισαγωγικές εξετάσεις στο Π.Μ.Σ. «Αρχαίος
Μεσογειακός Κόσµος» γίνονται πτυχιούχοι ελληνικών ΑΕΙ, συγκεκριµένα των Τµηµάτων
Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλολογίας, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών,
Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, των Ανωτάτων Σχολών Καλών
Τεχνών, των Σχολών Επιστηµών Αγωγής και των Σχολών Αρχιτεκτονικής για την Κλασική
Αρχαιολογία και των Φυσικών Επιστηµών για την Προϊστορική Αρχαιολογία, καθώς και
πτυχιούχοι αντίστοιχων Τµηµάτων ισότιµων και αναγνωρισµένων πανεπιστηµίων της
αλλοδαπής.
3.4. Πτυχιούχοι άλλων από τα παραπάνω οριζόµενα Τµήµατα και Σχολές της
ηµεδαπής και της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι των Ανωτάτων Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου, γίνονται δεκτοί
κατά περίπτωση εφόσον το πτυχίο τους προέρχεται από Τµήµα συγγενές µε το γνωστικό
αντικείµενο του Π.Μ.Σ. «Αρχαίος Μεσογειακός Κόσµος» ή εφόσον φαίνεται από το πτυχίο
τους ότι έχουν παρακολουθήσει ικανό αριθµό σχετικών µαθηµάτων και µόνο ύστερα από
σχετική απόφαση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. «Αρχαίος Μεσογειακός Κόσµος», κατόπιν εισήγησης
του ∆ιευθυντού.
3.5. Για τους/τις αλλοδαπούς/ές υποψηφίους/ες που δεν κατέχουν πτυχίο ελληνικού
ΑΕΙ απαραίτητη προϋπόθεση, εκτός από την αναγνώριση του πτυχίου τους, είναι η επαρκής
γνώση της ελληνικής γλώσσας.
3.6. Οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να καταθέσουν:
α. Αίτηση συµµετοχής στις εξετάσεις του Π.Μ.Σ. «Αρχαίος Μεσογειακός Κόσµος».
β. Επικυρωµένο αντίγραφο του πτυχίου συνοδευόµενο από επίσηµη µετάφραση καθώς
και, για τους πτυχιούχους των ΑΕΙ εξωτερικού, πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιµίας από
∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.
γ. Πιστοποιητικό σπουδών µε αναλυτική βαθµολογία προπτυχιακών µαθηµάτων, στο
οποίο αναγράφεται και ο βαθµός πτυχίου.
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δ. Βιογραφικό σηµείωµα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η
επιστηµονική δραστηριότητα, η διδακτική/επαγγελµατική εµπειρία και η ευρύτερη
κοινωνική δραστηριότητα του/της υποψηφίου/ας.
ε. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών.
στ. Γραπτή ερευνητική πρόταση (µέχρι 1000 λέξεις) για ένα θέµα του Αρχαίου
Μεσογειακού Κόσµου, ανάλογα προς της κατεύθυνση της ΚΑ, ΑΙ, ΠΑ.
ζ. Φωτοτυπία δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για τους αλλοδαπούς/ές
υποψηφίους/ες.
η. Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που κατά την κρίση του/της υποψηφίου/ας θα
βοηθούσε στην επιλογή του/της (συστατικές επιστολές, δηµοσιεύσεις, πτυχιακές ή
σεµιναριακές εργασίες κ.ά.).
θ.

Πιστοποιητικό

επάρκειας

ελληνικής

γλώσσας

για

τους

αλλοδαπούς/ές

υποψηφίους/ες.
3.7. Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται εµπρόθεσµα στη
Γραµµατεία του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, η οποία αφού ελέγξει την πληρότητά
τους τα διαβιβάζει στην Εξεταστική Επιτροπή.
3.8. Οι εξετάσεις διενεργούνται από Εξεταστική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από
δύο µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας που διδάσκουν το γνωστικό
αντικείµενο της ΚΑ, ΑΙ, ΠΑ. Σε περίπτωση απουσίας, αδείας ή αδυναµίας, είναι δυνατή η
συµµετοχή ενός από τα δύο µέλη της Ε.Ε. από µέλος ∆ΕΠ του συγγενέστερου γνωστικού
αντικειµένου. Τα µέλη της Εξεταστικής Επιτροπής ορίζονται από την Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.
«Αρχαίος Μεσογειακός Κόσµος», ύστερα από εισήγηση του ∆ιευθυντού.
3.9. Η Εξεταστική Επιτροπή παραλαµβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά των
υποψηφίων και διενεργεί τη διαδικασία επιλογής των µεταπτυχιακών φοιτητών, η οποία
γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 12 παράγρ. 2 του Ν. 2083/1992 και την Υπουργική Απόφαση
Έγκρισης Β7/58π.ε./26-01-1994 (ΦΕΚ, 87/τ.Β΄/ 10.2.1994). Η διαδικασία περιλαµβάνει
συνέντευξη, προφορικές και γραπτές εξετάσεις. Ειδικότερα συνεκτιµώνται τα παρακάτω:
α. Βαθµός πτυχίου του/της υποψηφίου/ας µε συντελεστή 1.
β. Προφορική συνέντευξη του/της υποψηφίου/ας µε συντελεστή 2.
γ. Προφορική εξέταση του/της υποψηφίου/ας µε συντελεστή 2.
δ. Γραπτή εξέταση του/της υποψηφίου/ας µε συντελεστή 2.
ε. Γραπτή εξέταση του/της υποψηφίου/ας σε µια από τις βασικές ευρωπαϊκές γλώσσες
(αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά, ιταλικά, ισπανικά) της επιλογής του/της υποψηφίου/ας µε
συντελεστή 1.
6

στ. Γραπτή ερευνητική πρόταση του/της υποψηφίου/ας µε συντελεστή 0.5.
Όλες οι παραπάνω βαθµολογήσεις γίνονται σε δεκάβαθµη κλίµακα.
Προϋπόθεση για να γίνει δεκτός ο/η υποψήφιος/α είναι να βαθµολογηθεί µε τη βάση
(5 µε άριστα το 10) σε όλες τις εξετάσεις (συνέντευξη, προφορική και γραπτή εξέταση, ξένη
γλώσσα) και να συγκεντρώσει τουλάχιστον 60 µονάδες επί του συνόλου των 85.
3.10. Η Εξεταστική Επιτροπή βαθµολογεί τις προφορικές και γραπτές εξετάσεις,
συνεκτιµά τον φάκελο των υποψηφίων, καταρτίζει τον πίνακα των επιτυχόντων και
συντάσσει το πρακτικό των εξετάσεων εντός τριών ηµερών. Ο πίνακας των επιτυχόντων
ανακοινώνεται από τη Γραµµατεία του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.
3.11. Έγγραφη ένσταση κατά του πίνακα των επιτυχόντων µπορεί να γίνει µέσα σε
δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσής του. Η ένσταση η οποία πρέπει να είναι
αιτιολογηµένη και συγκεκριµένη κρίνεται τελεσίδικα από Επιτροπή στην οποία µετέχουν
ο/η ∆ιευθυντής του Τοµέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης (ή αναλόγως ο/η
∆ιευθυντής/ντρια του Τοµέα Αρχαίας και Μεσαιωνική Ιστορίας και ένα µέλος ∆ΕΠ που
διδάσκει το γνωστικό αντικείµενο της εν λόγω κατεύθυνσης (ΚΑ, ΑΙ, ΠΑ).
3.12. Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων εγκρίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Οι
επιτυχόντες/ούσες οφείλουν να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. «Αρχαίος Μεσογειακός Κόσµος»
εντός 10 ηµερών από την ανακοίνωση του πίνακα επιτυχόντων.
3.13. Στερούνται δικαιώµατος συµµετοχής στο Π.Μ.Σ. «Αρχαίος Μεσογειακός
Κόσµος» όσοι/ες είναι παράλληλα εγγεγραµµένοι σε άλλο Π.Μ.Σ.
Άρθρο 4
Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης στην Κλασική Αρχαιολογία, την Αρχαία Ιστορία
και την Προϊστορική Αρχαιολογία.
∆ιάρκεια Α΄ κύκλου σπουδών
4.1.

Το Π.Μ.Σ.: «Αρχαίος Μεσογειακός Κόσµος» έχει διάρκεια τεσσάρων (4)

εξαµήνων.
4.2. Η ανώτατη διάρκεια για την απόκτηση του διπλώµατος πέραν των τεσσάρων (4)
εξαµήνων είναι τέσσερα (4) επιπλέον εξάµηνα, όπως προβλέπει ο Εσωτερικός Κανονισµός
Λειτουργίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης.
4.3. Εάν ένας/µία µεταπτυχιακός/κή φοιτητής/τρια δεν περατώσει επιτυχώς τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ.: «Αρχαίος Μεσογειακός
Κόσµος» εντός της προβλεπόµενης από τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισµό διάρκειας
σπουδών και δεν υποβάλλει αίτηση παράτασης σπουδών διαγράφεται από το Π.Μ.Σ. Το ίδιο
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ισχύει στην περίπτωση που δεν ολοκληρώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις του/της µε το τέλος
της παράτασης σπουδών. Οι διαγραφές κοινοποιούνται στους/στις ενδιαφερόµενους/µενες
από τη Γραµµατεία του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας µετά από απόφαση της ΓΣΕΣ.
4.4. Ο/Η µεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια δικαιούται, άπαξ και µε αιτιολογηµένη
αίτησή του/της, να ζητήσει, για αποδεδειγµένα σοβαρούς λόγους, αναστολή των σπουδών
του από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.
4.5. Η Γ.Σ.Ε.Σ. αποφασίζει, ύστερα από σχετική προφορική εισήγηση του ∆ιευθυντή
του Π.Μ.Σ.: «Αρχαίος Μεσογειακός Κόσµος» ή του/της επιβλέποντα/ουσας καθηγητή/τριας
εάν ο/η φοιτητής/τρια βρίσκεται στο στάδιο εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας, την έγκριση
ή την απόρριψη της αίτησης παράτασης σπουδών του/της.
4.6. Η ανώτατη διάρκεια της αναστολής σπουδών που µπορεί να εγκρίνει η Γ.Σ.Ε.Σ.
είναι έως τέσσερα (4) εξάµηνα, η οποία δεν υπολογίζεται στη χρονική διάρκεια φοίτησης
του/της φοιτητή/τριας.
4.7. Η αναστολή µπορεί να διακοπεί ύστερα από αίτηση επανεγγραφής του/της
µεταπτυχιακού φοιτητή/τριας, προς τη Γ.Σ.Ε.Σ.
4.8. Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια µετά το πέρας της εγκεκριµένης αναστολής
δεν υποβάλλει αίτηση επανεγγραφής του/της διαγράφεται αυτοµάτως από το Π.Μ.Σ.:
«Αρχαίος Μεσογειακός Κόσµος».
Άρθρο 5
∆ιδασκαλία, φοίτηση, εξετάσεις και βαθµολόγηση για την απόκτηση του
Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης στην Κλασική Αρχαιολογία, την Αρχαία
Ιστορία και την Προϊστορική Αρχαιολογία.
5.1. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι υποχρεωµένος να συµµετάσχει επιτυχώς σε πέντε (5)
σεµιναριακά µαθήµατα και δύο (2) εργασίες καταγραφής, αποδελτίωσης και συντήρησης
αρχείων για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης στην Κλασική
Αρχαιολογία, την Αρχαία Ιστορία και την Προϊστορική Αρχαιολογία. Οι φοιτητές/τριες και
των τριών κατευθύνσεων οφείλουν επίσης να συντάξουν, να παραδώσουν και να
παρουσιάσουν προφορικά δηµοσίως µια ∆ιπλωµατική Μεταπτυχιακή Εργασία. Οι
Σεµιναριακές εργασίες και η ∆ιπλωµατική Μεταπτυχιακή Εργασία γράφονται στην ελληνική
γλώσσα, εκτός και αν υπάρξει ειδική διευθέτηση που εγκρίνεται από τη Σ.Ε. και τη ΓΣΕΣ.
5.1.1. Υπάρχουν δύο γενικές κατηγορίες σεµιναριακών µαθηµάτων. Η κατηγορία της
κύριας κατεύθυνσης περιλαµβάνει σεµιναριακά µαθήµατα της Κλασικής Αρχαιολογίας για
την κατεύθυνση της Κλασικής Αρχαιολογίας, της Προϊστορικής Αρχαιολογίας για την
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κατεύθυνση της Προϊστορικής Αρχαιολογίας, και της Αρχαίας Ιστορίας για την κατεύθυνση
της Αρχαίας Ιστορίας. Από την κατηγορία της κύριας κατεύθυνσης προσφέρεται
τουλάχιστον ένα σεµιναριακό µάθηµα ανά εξάµηνο για κάθε κατεύθυνση σπουδών. Η
δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνει τα σεµιναριακά µαθήµατα των άλλων κατευθύνσεων του
Π.Μ.Σ., ειδικά σεµιναριακά µαθήµατα που προσφέρονται από το πρόγραµµα, και ανάλογα
µε την κατεύθυνση, σεµινάρια Κλασικής Φιλολογίας, Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας,
Επιγραφικής κ.τ.λ., που προσφέρονται από τα Π.Μ.Σ. των άλλων Τµηµάτων του
Πανεπιστηµίου Κρήτης.
Από τα πέντε σεµιναριακά µαθήµατα των κατευθύνσεων της Κλασικής Αρχαιολογίας,
της Προϊστορικής Αρχαιολογίας και της Αρχαίας Ιστορίας τα τρία πρέπει να επιλεγούν από
την κύρια κατεύθυνση αλλά από δύο (2) τουλάχιστον διαφορετικούς διδάσκοντες. Ένα από
τα τρία µπορεί να συνδέεται µε επιτόπιες ασκήσεις στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή, σύµφωνα
µε τα αναγραφόµενα στο άρθρο 1.1. Τα υπόλοιπα δύο πρέπει να είναι διαφορετικού
γνωστικού αντικειµένου µεταξύ τους και µπορούν να επιλέγονται εναλλακτικά είτε από τα
προσφερόµενα µαθήµατα του Π.Μ.Σ. είτε από ειδικά βοηθητικά σεµιναριακά µαθήµατα από
άλλες, συναφείς µε την Αρχαιολογία ή την Αρχαία Ιστορία επιστηµονικές κατευθύνσεις.
Εάν αυτά δεν περιλαµβάνονται στα προσφερόµενα σεµινάρια από το πρόγραµµα, η επιλογή
γίνεται µε σύµφωνη γνώµη της τριµελούς Σ.Ε. ύστερα από εισήγηση του ∆ιευθυντού.
5.1.2. Η διάρκεια διδασκαλίας των µεταπτυχιακών Σεµιναρίων είναι τρεις ώρες
εβδοµαδιαίως επί 10-13 εβδοµάδες.
5.1.3. Τα Σεµινάρια παρακολουθούν κατ’ ανώτατο όριο είκοσι (20) φοιτητές/τριες.
5.1.4. Τα θέµατα των προσφερόµενων Σεµιναρίων επιλέγουν οι διδάσκοντες/ουσες σε
συνεργασία µε τη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.: «Αρχαίος Μεσογειακός Κόσµος».
5.1.5. Την ευθύνη της επιλογής των επιµέρους θεµατικών κατευθύνσεων, της µεθόδου,
των ενδεχόµενων πρακτικών ασκήσεων και εν γένει του τρόπου οργάνωσης και διεξαγωγής
του Σεµιναρίου έχει αποκλειστικά ο/η εκάστοτε διδάσκων/ουσα το Σεµινάριο.
5.1.6. Τα θέµατα των Σεµιναριακών εργασιών επιλέγονται από τους Μεταπτυχιακούς
φοιτητές/τριες µε την καθοδήγηση του/της διδάσκοντα/ουσας.
5.1.7. Στη διάρκεια κάθε Σεµιναρίου και σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό του κάθε
διδάσκοντα/σκουσας, όλοι οι µεταπτυχιακοί φοιτητές/ριες που παρακολουθούν το Σεµινάριο
οφείλουν να κάνουν προφορική παρουσίαση της εργασίας τους.
5.1.8. Η έκταση των γραπτών Σεµιναριακών εργασιών δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη
από 10.000-12.000 λέξεις. Στον αριθµό σελίδων στον οποίο αντιστοιχεί η έκταση αυτή δεν
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συνυπολογίζεται το όποιο αναγκαίο για την τεκµηρίωση του θέµατος εικονογραφικό,
αρχειακό ή άλλο υλικό.
5.1.9. Οι γραπτές Σεµιναριακές εργασίες πρέπει να παραδίδονται το αργότερο πριν από
την αρχή των Σεµιναριακών µαθηµάτων του επόµενου εξαµήνου. Σεµινάριο που δεν
κατατέθηκε έγκαιρα γίνεται δεκτό από τον διδάσκοντα κατά την κρίση του και µόνο ύστερα
από αιτιολόγηση της καθυστέρησης από τον φοιτητή.
5.1.10. Στα Σεµιναριακά µαθήµατα η επίδοση του φοιτητή/τριας κρίνεται συνολικά
από την προφορική παρουσίαση, την ποιότητα της γραπτής Σεµιναριακή εργασίας του και
την ενεργό συµµετοχή του στη διάρκεια των Σεµιναρίων και των πρακτικών ασκήσεων.
5.1.11. Τα σεµιναριακά µαθήµατα και των τριών κατευθύνσεων οφείλουν να
ολοκληρώνονται στο χρονικό πλαίσιο των τεσσάρων κατ' ελάχιστο διδακτικών εξαµήνων
του προγράµµατος.
5.1.12. Τα σεµιναριακά µαθήµατα αρχίζουν στα τέλη Σεπτεµβρίου ή αρχές Οκτωβρίου
για το χειµερινό εξάµηνο και στα τέλη Φεβρουαρίου ή αρχές Μαρτίου για το εαρινό
εξάµηνο αντίστοιχα. Η βαθµολογία παραδίδεται υποχρεωτικώς µέχρι την 15η Μαρτίου και
την 15η Σεπτεµβρίου αντίστοιχα, εκτός και εάν δικαιολογηµένα καθυστερήσει.
5.1.13. Κάθε ένα από τα από τα πέντε (5) σεµιναριακά µαθήµατα των κατευθύνσεων
της Κλασικής Αρχαιολογίας, της Προϊστορικής Αρχαιολογίας και της Αρχαίας Ιστορίας
αντιστοιχεί σε δώδεκα (12) πιστωτικές µονάδες.
5.1.14. Ο/Η µεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια του Π.Μ.Σ.: «Αρχαίος Μεσογειακός
Κόσµος» οφείλει να συγκεντρώσει εξήντα (60) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) από
Σεµιναριακές εργασίες και δώδεκα (12) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) από εργασίες
καταγραφής, αποδελτίωσης και συντήρησης αρχείων .
5.2.1. Ο/Η µεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια του Π.Μ.Σ.: «Αρχαίος Μεσογειακός
Κόσµος» οφείλει να εκπονήσει, να παραδώσει και να παρουσιάσει δηµοσίως και ενώπιον
Τριµελούς Εξεταστικής Επιτροπής τελική Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία.
5.2.2. Ο/Η µεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια µετά το επιτυχές πέρας δύο (2) σεµιναρίων
της κύριας κατεύθυνσης και οπωσδήποτε µετά το πέρας τεσσάρων (4) µεταπτυχιακών
Σεµιναρίων, οφείλει να προσδιορίσει το θέµα της Μεταπτυχιακής ∆ιπλωµατικής του
Εργασίας, σε συνεργασία µε έναν/µία από τους διδάσκοντες/ουσες στο Π.Μ.Σ.: «Αρχαίος
Μεσογειακός Κόσµος», που αποδέχεται να επιβλέψει την εργασία του, και υποβάλει σχετική
αίτηση στη Γ.Σ.Ε.Σ., για την έγκριση του θέµατός του και για τον ορισµό Τριµελούς
Εξεταστικής Επιτροπής της Μ.∆.Ε.
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5.2.3. Μέλη της Τριµελούς Εξεταστικής Επιτροπής είναι ο/η επιβλέπων/ουσα
καθηγητής/τρια της Μεταπτυχιακής ∆ιπλωµατικής Εργασίας και δυο (2) ακόµη µέλη ∆.Ε.Π.
τα οποία ορίζει η Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από πρόταση του/της επιβλέποντος/ουσας
καθηγητή/τριας σύµφωνα µε όσα προβλέπει η σχετική νοµοθεσία.
5.2.4. Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής ∆ιπλωµατικής Εργασίας οφείλει να
ολοκληρωθεί µέσα σε ένα (1) εξάµηνο και δεν πρέπει να ξεπεράσει τα δύο (2) εξάµηνα. Η
διάρκεια του χρόνου αρχίζει να προσµετράται από την ηµέρα έγκρισης του θέµατός της από
τη Γ.Σ.Ε.Σ. Εάν ο/η φοιτητής/τρια δεν καταθέσει ολοκληρωµένη την Μεταπτυχιακή
∆ιπλωµατική του Εργασία εντός του προβλεπόµενου χρόνου καταθέτει τους λόγους στον
διδάσκοντα/επιβλέποντα και αναλόγως εκείνος συνεννοείται µε τον ∆ιευθυντή ή την Σ.Ε.
για το τι µέλει γενέσθαι.
5.2.5. Η αναγκαία έκταση της Μεταπτυχιακής ∆ιπλωµατικής Εργασίας προσδιορίζεται
από τον/την εκάστοτε επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια αλλά δεν µπορεί να είναι
µεγαλύτερη από 35.000-50.000 λέξεις. Στον παραπάνω αριθµό σελίδων δεν συνυπολογίζεται
το όποιο αναγκαίο για την τεκµηρίωση του θέµατος εικονογραφικό, ανασκαφικό, αρχειακό ή
άλλο υλικό.
5.2.6. Μετά το πέρας της εκπόνησης της Μεταπτυχιακής ∆ιπλωµατικής εργασίας και
ενδεχοµένως πριν τη διόρθωσή της από τον/την επιβλέπων/ουσα καθηγητή/τρια, ο/η
φοιτητής/τρια την καταθέτει και στα άλλα δύο µέλη ∆ΕΠ της Τριµελούς Εξεταστικής
Επιτροπής του/της. Κατόπιν την παρουσιάζει σε ειδική συνεδρίασή της Τριµελούς
Επιτροπής, η οποία ανακοινώνεται τρεις (3) τουλάχιστον ηµέρες πριν στο Τµήµα Ιστορίας
και Αρχαιολογίας και είναι ανοικτή τόσο στην ακαδηµαϊκή κοινότητα όσο και στο ευρύτερο
κοινό. Ο/Η επιβλέπων/ουσα καθηγητή/τρια οφείλουν να διορθώσουν την εργασία σε
διάστηµα το αργότερο εξήντα εργασίµων ηµερών από την κατάθεσή της.
5.2.7. Στη διαδικασία παρουσίασης της Μεταπτυχιακής ∆ιπλωµατικής Εργασίας
προεδρεύει ο/η επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρια. Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής
∆ιπλωµατικής Εργασίας από τον/την φοιτητή/τρια οφείλει να γίνεται προφορικά. Στη
συνέχεια οφείλει να απαντήσει στις ερωτήσεις και παρατηρήσεις των µελών της Τριµελούς
Εξεταστικής Επιτροπής. Στο τέλος της παρουσίασης και της συζήτησης της Μεταπτυχιακής
∆ιπλωµατικής Εργασίας, η Τριµελής Επιτροπή συνεδριάζει δίχως την παρουσία του/της
εξεταζόµενου/ης και του κοινού και αξιολογεί τη Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία σε
δεκάβαθµη βαθµολογική κλίµακα (0-10). Προβιβάσιµος θεωρείται ο βαθµός 5 και άνω.
Τέλος, η Τριµελής Εξεταστική Επιτροπή συντάσσει και υπογράφει το σχετικό πρακτικό και
ανακοινώνει στον/στην κρινόµενο/η φοιτητή/τρια την απόφασή της. Για τον τελικό βαθµό
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του Μ.∆.Ε. η επιτροπή συνεκτιµά τη βαθµολογία του/της φοιτητή/τριας στα µεταπτυχιακά
σεµινάρια. Ο απονεµόµενος τίτλος έχει τρεις διαβαθµίσεις: καλώς, λίαν καλώς, άριστα
(αντιστοίχως 5-6,4 / 6,5-8,4 και 8,5-10).
5.2.8. Ο/Η κρινόµενος/η φοιτητής/τρια δεν έχει δικαίωµα ένστασης ενάντια στην
οριστική απόφαση της Τριµελούς Εξεταστικής Επιτροπής.
5.2.9. Η Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία του Π.Μ.Σ.: «Αρχαίος Μεσογειακός
Κόσµος» αντιστοιχεί σε εξήντα (48) Πιστωτικές µονάδες (ECTS) συνολικά.
5.2.10. Ο/Η µεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια, κατά τη διάρκεια των σπουδών του στον
Α΄ κύκλο του Π.Μ.Σ. «Αρχαίος Μεσογειακός Κόσµος» δύναται να συµµετάσχει κατά την
κρίση του και µε την έγκριση του/της ∆ιευθυντή/ντριας του Π.Μ.Σ. τουλάχιστον για την
Κλασική ή την Προϊστορική Αρχαιολογία σε περισσότερα από τα προβλεπόµενα πέντε
αναγκαία Σεµιναριακά µαθήµατα για την απόκτηση του Μ.∆.Ε., ή σε πρακτικές επιτόπιες
ασκήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οργανωµένες από το Τµήµα ΙστορίαςΑρχαιολογίας. ∆ύναται επίσης να συµµετάσχει σε ανασκαφικές έρευνες, δηµοσίευση
αρχαιολογικού ή άλλου συναφούς υλικού, σε ερευνητικά προγράµµατα, σε προγράµµατα
ανταλλαγών µεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και εν γένει σε µαθήµατα συναφή µε τα
γνωστικά αντικείµενα της ΚΑ, ΠΑ και ΑΙ σε συνεννόηση µε τον εκάστοτε επιβλέποντα
διδάσκοντα και τον ∆ιευθυντή, προκειµένου να αποκτήσει επιστηµονικές, γλωσσικές ή
τεχνικές δεξιότητες, τα οποία προσφέρονται από το Πανεπιστήµιο Κρήτης, από ΑΕΙ της
ηµεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και από ερευνητικά ινστιτούτα, αρχαιολογικές έρευνες
και µουσεία ή άλλους συναφείς θεσµικούς φορείς. Ο/Η µεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια
οφείλει µετά την ολοκλήρωση να καταθέσει στο ΠΜΣ τα αποτελέσµατα και τα σχετικά
πιστοποιητικά.
5.2.11. Οι παραπάνω επιπλέον γνώσεις και δεξιότητες, εφόσον πιστοποιούνται από τον
εκάστοτε φορέα η επιτυχής παρακολούθηση ή συµµετοχή του/της µεταπτυχιακού/κής
φοιτητή/τριας, αναγράφονται στο Παράρτηµα του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευση,
ύστερα από αίτηση του/της ∆ιευθυντού/ντριας προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. και έγκριση.
Άρθρο 6
∆ιδακτικό προσωπικό του Π.Μ.Σ.: «Αρχαίος Μεσογειακός Κόσµος»
6.1. Τη διδασκαλία των Σεµιναρίων του Π.Μ.Σ.: «Αρχαίος Μεσογειακός Κόσµος»
αναλαµβάνουν µέλη ∆.Ε.Π. του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου
Κρήτης που διδάσκουν τα γνωστικά αντικείµενα της Κλασικής Αρχαιολογίας, της Αρχαίας
Ιστορίας και της Προϊστορικής Αρχαιολογίας. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από
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εισήγηση του ∆ιευθυντή του Π.Μ.Σ.: «Αρχαίος Μεσογειακός Κόσµος», µπορούν επίσης να
αναλάβουν τη διδασκαλία Σεµιναρίων του Α΄ κύκλου µέλη ∆.Ε.Π. του Τµήµατος Ιστορίας
και Αρχαιολογίας, µέλη ∆.Ε.Π. άλλων Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Κρήτης, ή µέλη
∆.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής και της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες καθηγητές,
επισκέπτες καθηγητές και ειδικοί επιστήµονες µε διετή τουλάχιστον αυτοδύναµη διδασκαλία
σε Α.Ε.Ι.
6.2. Κάθε άλλη ανάθεση διδασκαλίας µεταπτυχιακών Σεµιναρίων ή µέρους της
διδασκαλίας σε ερευνητές Α΄ και Β΄ βαθµίδας αναγνωρισµένων ερευνητικών ιδρυµάτων, σε
διδάκτορες του γνωστικού αντικειµένου, σε επιστήµονες εγνωσµένου κύρους, σε επιµελητές
κρατικών Μουσείων, γίνεται µόνο µε απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. και ύστερα από αιτιολογηµένη
εισήγηση του/της ∆ιευθυντή/ντριας του Π.Μ.Σ.: «Αρχαίος Μεσογειακός Κόσµος».
6.3. Σε καµία περίπτωση τα µέλη ∆.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης δεν µπορούν να
διδάσκουν µόνο σε µεταπτυχιακό επίπεδο.
6.4. Ένα µέλος ∆.Ε.Π. δεν µπορεί να αναλαµβάνει την επίβλεψη περισσότερων από
πέντε (5) Πτυχιακών εργασιών Α΄ κύκλου συγχρόνως.
Άρθρο 7
∆ιοικητική και Γραµµατειακή Υποστήριξη του Π.Μ.Σ. «Αρχαίος Μεσογειακός
Κόσµος» στην Κλασική Αρχαιολογία, Αρχαία Ιστορία και Προϊστορική Αρχαιολογία
7.1. Τη διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη του Π.Μ.Σ.: «Αρχαίος Μεσογειακός
Κόσµος» αναλαµβάνει το Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης,
έχει την ευθύνη της οργάνωσης και της λειτουργίας του, όπως προσδιορίζεται από την
Υπουργική Απόφαση Έγκρισης του Π.Μ.Σ. (άρθρο 1).
7.2. Η Γραµµατεία του Τµήµατος έχει την ευθύνη της γραµµατειακής υποστήριξης της
λειτουργίας του Π.Μ.Σ.: «Αρχαίος Μεσογειακός Κόσµος» και υποχρεούται να τηρεί για
κάθε µεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια φάκελο που περιέχει: α) τους τίτλους και τα
δικαιολογητικά που προσκοµίστηκαν µε την αίτηση υποψηφιότητάς του/της, β) αντίγραφα
των πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων που του έχουν χορηγηθεί, γ) σύνοψη προόδου, που
συµπεριλαµβάνει βαθµολογία σεµιναρίων, δ) υποτροφίες ή βραβεία που του/της έχουν
απονεµηθεί, ε) το πρακτικό της Τριµελούς Εξεταστικής Επιτροπής του Μ.∆.Ε., στ) κάθε
σχετικό έγγραφο που προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τον παρόντα Εσωτερικό
Κανονισµό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ.: «Αρχαίος Μεσογειακός Κόσµος». Το περιεχόµενο του
ατοµικού φακέλου είναι προσιτό µόνο στην αρµόδια υπηρεσία του Τµήµατος, στον/στην
Πρόεδρο του Τµήµατος, τον/τη ∆ιευθυντή/ντρια του Π.Μ.Σ.: «Αρχαίος Μεσογειακός
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Κόσµος» και στον/στην ίδιο/α τον/την µεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια ή υποψήφιο/α
διδάκτορα.
7.3. Σε κάθε εγγραφόµενο µεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια ή υποψήφιο/α διδάκτορα
παραδίδονται

από

τη

Γραµµατεία

του

Τµήµατος

φοιτητική

ταυτότητα,

οδηγός

µεταπτυχιακών σπουδών, βιβλιάριο υγειονοµικής περίθαλψης εφόσον ζητηθεί, και δελτίο
φοιτητικού εισιτηρίου.
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