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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έγκριση Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με
τίτλο «Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος – Ιστορία και
Αρχαιολογία» του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης σύμφωνα με
το ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄).

2

Έγκριση Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με
τίτλο «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση: Εναλλακτικές - Βιωματικές και ΕνσώματεςΠολυτροπικές Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις»
του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης σύμφωνα με
το ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 6780/23.05.2018
(1)
Έγκριση Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με
τίτλο «Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος – Ιστορία
και Αρχαιολογία» του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης σύμφωνα
με το ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(Αριθμ. τακτικής συνεδρίασης 384η/08-03-2018)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239 τ. Α΄/1973)
περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος Πανεπιστημίου, του ν.δ. 114/1974 (ΦΕΚ
310 τ. Α΄/1974) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ν.δ. 87/1973 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄/73) «περί ιδρύσεως
Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ..., του
ν. 259/1976 (ΦΕΚ 25 τ. Α΄/76) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις του π.δ. 103/1983,
(ΦΕΚ 48 τ. Α΄/15.04.1983) − Αυτοδύναμη λειτουργία του
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Πανεπιστημίου Κρήτης..., καθώς και της λοιπής νομοθεσίας περί Πανεπιστημίου Κρήτης.
2. Το αριθμ. π.δ. 96/2013 (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α΄/05.06.2013)
για την «Κατάργηση ‐ συγχώνευση τμημάτων ‐ Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αριθμόν π.δ.
128/2013 (Φ.Ε.Κ. 195/τ.Α’/17.09.2013), και τις εκδοθείσες μετ΄ αυτού διαπιστωτικές πράξεις του Πρύτανη,
αριθμόν 10.953/31.07.2013, 10.954/31.07.2013 και
10.955/31.07.2013 (Φ.Ε.Κ. 1959/τ.Β΄/12.08.2013). Το
ν. 4452/2017 (Φ.Ε.Κ. 17/τ.Α΄/15.02.2017) «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις»,
άρθρο 27 «Ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ‐ Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης», παράγραφος 4.
3. Το ΦΕΚ τ.ΥΟΔΔ 82/18-02-2016 και την αριθμ. 31460/
Ζ1/23-02-2016 (ΑΔΑ: ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) διαπιστωτική
πράξη της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων όπου διαπιστώνεται ότι ο Καθηγητής
Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας, του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Π.Κ., έχει εκλεγεί Πρύτανης του
Πανεπιστημίου Κρήτης με πλήρη θητεία, από 23/02/2016.
4. Την αριθμ. 17070/01-12-2017 (ΑΔΑ: 9ΙΖΔ469Β7ΓΟΞΛ) Πράξη Συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, στις 01-12-2017 σε εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017)
για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», και ιδίως:
6. Τις διατάξεις του άρθρου 13 «Σύγκλητος» παρ. 2, εδ.
ιε, Ιζ, ιη, του ΚΕΦ. Δ΄ «ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥΣ» του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 31 «Όργανα διοίκησης των
Π.Μ.Σ. και των Διδακτορικών Σπουδών» του ΚΕΦ. ΣΤ΄
«Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», καθώς και
8. Τις διατάξεις του Άρθρ. 45 «Εξουσιοδοτικές διατάξεις» του ΚΕΦ. ΣΤ΄ «Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του ως άνω νόμου.
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9. Τις διατάξεις του άρθρου 85 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ΄» Μέρος Δεύτερο, του ν.
4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις».
10.Τις διατάξεις του ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 195/ 06.09.2011)
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
11. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.Α΄/
02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος», και
ιδίως του άρθρου 13, του οποίου η παρ. 3 προστέθηκε
με το άρθρο 13 παρ. 3 του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ τ.Α΄ 130)
και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 28 του
ν. 3794/2009 (ΦΕΚ τ.Α΄ 156/04-09-2009), του άρθρου
14 και του άρθρου 15 καθώς και την εκδοθείσα αριθμ.
Φ5/89656/Β3/2007 υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του
Συστήματος Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» (ΦΕΚ
τ.Β’/1466/13-08-2007).
12. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010
(ΦΕΚ τ.Α΄ 112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του
ν. 4210/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄254/21-11-2013), του άρθρου 197
του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄160/8-8-2014), του άρθρου 31
του π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34 Α΄/23-3-2015) περί “κωδικοποίησης διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία, του άρθρου 375 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
τ.Α΄/147/08-08-2016) καθώς και την εκδοθείσα αριθμ.
ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.
13. Την αριθμ. 216772/Ζ1 (ΦΕΚ 4334/Β΄/12-12-2017)
υπουργική απόφαση που αφορά τον «Τρόπο κατάρτισης
του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και την
έκθεση βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» και τις εγκυκλίους εφαρμογής αριθμ.
163204/Ζ1/29-09-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 4485/17 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών
και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-λοιπά θέματα
ΑΔΑ: ΨΙΜΖ4653ΠΣ-0Ρ2 και ιδίως το εδ. 3, αριθμ. 164530/
Ζ1/03-10-2017 «Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα
όσον αφορά τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών
Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α΄114), αριθμ. 203446/Ζ1/
22-11-2017 «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114), αριθμ. 227378/
Ζ1/22.12.2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017
(Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών».
14. Τη συγκρότηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) με ΑΔΑ: 6ΔΑΒ469Β7Γ-34Ι.
15. Την απόφαση της Συγκλήτου συνεδρίαση 384/
08-03-2018 με την οποία εγκρίνεται η επανίδρυση του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος – Ιστορία και Αρχαιολογία»
του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπι-
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στημίου Κρήτης σε εφαρμογή του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ
114Α΄) και σύμφωνα με την εισήγηση της με ημερομηνία
21-2-2018 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος
Ιστορίας και Αρχαιολογίας, όπως αυτή διαβιβάζεται δια
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος
(συνεδρίαση με αριθμ. 3/06.03.2018).
16. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου
Κρήτης (συνεδρίαση με ημερομηνία 21-2-2018) σχετικά
με την κατάρτιση του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με
τίτλο: «Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος – Ιστορία και Αρχαιολογία» του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του
Πανεπιστημίου Κρήτης και το απόσπασμα πρακτικών της
με αριθμ. 3/06.03.2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη εις βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:
«Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος – Ιστορία και Αρχαιολογίας» του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του
Πανεπιστημίου Κρήτης, όπως αυτός κατατέθηκε και έχει
ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Σκοπός, Γενικές Διατάξεις, 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.)
Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος-Ιστορία και Αρχαιολογία
(στο εξής, Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος ή ΑΜΚΙΑ) του
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης και
στην ανάπτυξη της έρευνας μέσω της διαμόρφωσης ειδικών στα πεδία της Kλασικής Aρχαιολογίας, της Aρχαίας
Iστορίας και της Προϊστορικής Αρχαιολογίας, ιδίως στο
πλαίσιο των πολιτισμών της προϊστορικής, ελληνικής
και ρωμαϊκής αρχαιότητας στη λεκάνη της Μεσογείου.
Συγκεκριμένα η κατεύθυνση της Κλασικής Αρχαιολογίας επιδιώκει να διευρύνει και να εμπλουτίσει σε βάθος
τις γνώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στην
αρχαία ελληνική κοινωνία, από την αυγή του ελληνικού πολιτισμού έως και την Ύστερη αρχαιότητα, όπως
αυτές προκύπτουν 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. Στοχεύει,
επίσης, 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 την παράλληλη ανάπτυξη
της κρίσης και της συνδυαστικής ικανότητας των συμ-

Τεύχος Β’ 2163/12.06.2018

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

μετεχόντων. Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/φοιτήτριες
εξοικειώνονται, συγχρόνως, με την ανασκαφική μέθοδο,
μέσα από πρακτικές ασκήσεις στις πανεπιστημιακές ή
άλλες ανασκαφές τις οποίες επιβλέπουν ή στις οποίες
συμμετέχουν διδάσκοντες του Π.Μ.Σ. καθώς και σε επιτόπιες ασκήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους όσον και σε
Μουσεία ή σε ανάλογους χώρους και Ιδρύματα, στην Ελλάδα και σε χώρες της Μεσογείου, του Εύξεινου Πόντου
και της Εγγύς Ανατολής. Για την απόκτηση του τίτλου
μεταπτυχιακής ειδίκευσης, στο τέλος του Α’ κύκλου, εκπονούνται σεμιναριακές εργασίες και τελική Μεταπτυχιακή Εργασία, αντικείμενο των οποίων είναι εν δυνάμει
και πρωτογενές αρχαιολογικό υλικό από ανασκαφές.
Η κατεύθυνση της Αρχαίας Ιστορίας του Π.Μ.Σ. επιδιώκει να διευρύνει και να εμπλουτίσει σε βάθος τις γνώσεις
των φοιτητών/τριών προσφέροντας σεμιναριακά μαθήματα σχετικά με όλες τις χρονικές περιόδους της Αρχαίας Ιστορίας, από την Αρχαϊκή περίοδο έως την Ύστερη
αρχαιότητα, και να τους/τις καθοδηγήσει στη συγγραφή
επιστημονικών εργασιών (σεμιναριακών και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας), με επιπλέον χρήση
φιλολογικών πηγών, αρχαιολογικών δεδομένων και σύγχρονης αρχαιοϊστορικής και διεπιστημονικής αρχαιογνωστικής βιβλιογραφίας, προετοιμάζοντάς τους/τις,
συγχρόνως, για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.
Η κατεύθυνση της Προϊστορικής Αρχαιολογίας του
Π.Μ.Σ. επιδιώκει να διευρύνει τις γνώσεις των φοιτητών/
τριών στην Προϊστορική Αρχαιολογία, καλύπτοντας μεγάλες χρονικές της περιόδους (Παλαιολιθική/Μεσολιθική και Εποχή του Χαλκού). Δίνει έμφαση στη μελέτη
των κοινωνιών στην προϊστορική Κρήτη και το υπόλοιπο
Αιγαίο, και στις σχέσεις τους με τους σύγχρονούς τους
αλλά και διαχρονικότερους νησιωτικούς και παράλιους
πολιτισμούς της Μεσογείου. Στόχος της είναι να καθοδηγήσει τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/φοιτήτριες
στην κριτική έρευνα, την εμπεριστατωμένη προφορική
παρουσίαση και την επιστημονική συγγραφή εργασιών. Εκπαιδεύοντάς τους/τις στις σύγχρονες αναλυτικές
και συνθετικές μεθόδους στην Αρχαιολογία αλλά και σε
επιστήμες που συνομιλούν με αυτήν. Στα σεμιναριακά
μαθήματα και στη τελική Μεταπτυχιακή Εργασία προσεγγίζονται, παράλληλα, ζητήματα ιστορίας της έρευνας
και επιμέρους ερευνητικών ανταλλαγών στους τομείς
των ανθρωπιστικών, κοινωνικών και άλλων σπουδών.
Παρέχονται, επίσης, περισσότερες δυνατότητες συμμετοχής: σε εργασίες πεδίου –σε ανασκαφές και επιφανειακές έρευνες- του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
ή/και φορέων που συνεργάζονται με αυτό· σε πρακτικές
ασκήσεις και σε εργαστήρια, π.χ. μελέτης κατηγοριών
ή/και συνόλων αρχαιολογικού υλικού· και σε επιτόπιες
ασκήσεις, π.χ. μέσα από επισκέψεις σε Μουσεία και άλλες
αρχαιολογικές συλλογές, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1.2. Η δομή, η οργάνωση και η λειτουργία του Π.Μ.Σ.
Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος διέπεται από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για τα ΑΕΙ και για τις
μεταπτυχιακές σπουδές (ν. 4485/2017 [ΦΕΚ 114/τ. Α΄/
4-8-2017] άρθρα 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 43, 44,
45), από την υπουργική απόφαση έγκρισής του (Β1/719/
23-9-1993 [Φ.Ε.Κ. 786/Β/6-10-1993]), τις υπουργικές αποφάσεις Β7/91/25.2.1997 (Φ.Ε.Κ. 170/Β/6-3-1997), Β7/591/
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8-12-1997 (Φ.Ε.Κ. 1137/Β/22-12-1997), Φ.Ε.Κ. 401/Β/
29-4-1998 [διόρθωση σφάλματος προηγούμενου Φ.Ε.Κ.:
Β7/591/8-12-1997] και Β7/82802/7-10-2003 (Φ.Ε.Κ. 1537/
Β/17-10-2003), καθώς και από τον Εσωτερικό Κανονισμό
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης,
τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Τμήματος
Ιστορίας και Αρχαιολογίας, και, τέλος, από τον παρόντα
Εσωτερικό Κανονισμό του Π.Μ.Σ.
1.3. Για την οργάνωση και τη λειτουργία του Π.Μ.Σ.
Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος του Τμήματος Ιστορίας
και Αρχαιολογίας, αρμόδια όργανα είναι η Σύγκλητος του
Πανεπιστημίου Κρήτης, η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, η Συντονιστική Επιτροπή
(Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος, και ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ., με
τον αναπληρωτή ή την αναπληρώτριά του/της.
1.4. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος συγκροτείται από πέντε (5)
μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του
Πανεπιστημίου Κρήτης, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο στα γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ.,
ένα τουλάχιστον μέλος από κάθε κατεύθυνση (Κλασική
Αρχαιολογία, Αρχαία Ιστορία, Προϊστορική Αρχαιολογία). Τα μέλη της Σ.Ε. ορίζονται από τη Συνέλευση του
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.
1.5. Η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος
είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας του Προγράμματος. Αποφασίζει
για τις αιτήσεις μερικής φοίτησης των μεταπτυχιακών
φοιτητών/τριών (στο εξής, μ.φ.) και εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος για τις προβλεπόμενες από τον
οικείο νόμο και τον παρόντα Κανονισμό περιπτώσεις
διαγραφής φοιτητών/τριών. Συνεργάζεται στενά με τον
Διευθυντή ή τη Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. για τα ακαδημαϊκά ζητήματα στο πλαίσιό του.
1.6. Της Συντονιστικής Επιτροπής προεδρεύει ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. Αρχαίος Μεσογειακός
Κόσμος, χωρίς επιπλέον αμοιβή ή αποζημίωση για τη
θέση αυτή.
1.7. Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. Αρχαίος
Μεσογειακός Κόσμος ορίζεται από τη Συνέλευση του
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας και είναι μέλος
Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του καθηγητή ή του αναπληρωτή καθηγητή, που διδάσκει ένα από τα γνωστικά αντικείμενα
του Π.Μ.Σ. και συμμετέχει στη Σ.Ε. Ομοίως, η Συνέλευση
του Τμήματος ορίζει τον αναπληρωτή ή την αναπληρώτριά του/της, που είναι επίσης μέλος ΔΕΠ στις δύο ανώτερες βαθμίδες, διδάσκει ένα από τα γνωστικά αντικείμενα
του Π.Μ.Σ. και συμμετέχει στη Σ.Ε. Η θητεία του Διευθυντή ή της Διευθύντριας του Π.Μ.Σ. Αρχαίος Μεσογειακός
Κόσμος είναι διετής, με δυνατότητα ανανέωσης αλλά όχι
περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες φορές.
1.8. Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. Αρχαίος
Μεσογειακός Κόσμος έχει την ευθύνη της ομαλής λειτουργίας του Προγράμματος. Αποφασίζει και αναθέτει τα
προσφερόμενα σεμινάρια, μαθήματα και ασκήσεις κάθε
ακαδημαϊκού έτους, καθώς και ενδεχόμενες θεματικές
συνεργασίες στο επίπεδο της διδασκαλίας με μέλη ΔΕΠ
από άλλα Τμήματα καταρχήν της Φιλοσοφικής Σχολής.
Κάνει, επίσης, τις προσκλήσεις επιστημόνων για διαλέ-
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ξεις και άλλες ακαδημαϊκές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Εγκρίνει, εξάλλου, τη συμμετοχή των μ.φ. του
Π.Μ.Σ. σε προσφερόμενα σεμινάρια συναφούς γνωστικού αντικειμένου άλλων Π.Μ.Σ. του Τμήματος ή άλλων
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ορίζει μαζί με τη
Συντονιστική Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του/της μ.φ.,
τον καθηγητή ή την καθηγήτρια για την επίβλεψη της
τελικής Μεταπτυχιακής του/της Εργασίας και εγκρίνει
την Τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης. Συνεργάζεται
στενά με τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. για τα
ακαδημαϊκά ζητήματα στο πλαίσιό του.
1.9. Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. Αρχαίος
Μεσογειακός Κόσμος, με τη σύμφωνη γνώμη της Σ.Ε.,
εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος την πρόσκληση
και τους όρους απασχόλησης επισκεπτών καθηγητών και
αφυπηρεσάντων μελών Δ.Ε.Π. για να διδάξουν στο Π.Μ.Σ.,
όπως ορίζει το άρθρο 36 παρ. 5-6 του ν. 4485/2017.
1.10. Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. εισηγείται
στη Σ.Ε. για τις προβλεπόμενες από τον νόμο και τον παρόντα Κανονισμό περιπτώσεις διαγραφής φοιτητών/τριών.
1.11. Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. ασκεί
όλες τις επιμέρους αρμοδιότητες που απορρέουν από
τον παρόντα Κανονισμό και εισηγείται στα αρμόδια
όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά στην
αποτελεσματική λειτουργία του Προγράμματος.
1.12. Οι διατάξεις του Κανονισμού λειτουργίας 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 συγκεκριμένου Π.Μ.Σ., τα
οποία δεν ρυθμίζονται από την κείμενη νομοθεσία, αλλά
είτε παρέχονται για αυτά σχετικές εξουσιοδοτήσεις από
τον νόμο, είτε ρυθμίζονται με αποφάσεις της Επιτροπής
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης και
της Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.
1.13. 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 Κανονισμό Λειτουργίας του
συγκεκριμένου Π.Μ.Σ, αρμόδια να το διευθετήσει είναι
η Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Άρθρο 2
Δομή του Π.Μ.Σ. Αρχαίος Μεσογειακός ΚόσμοςΙστορία και Αρχαιολογία
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)
2.1. Το Π.Μ.Σ. Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος απονέμει
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στους/στις
μ.φ. που ολοκληρώνουν επιτυχώς την παρακολούθηση
και τις εν γένει υποχρεώσεις που εγγράφονται στο πλαίσιό του, σε έναν από τους ακόλουθους τομείς ειδίκευσης:
α. Κλασική Αρχαιολογία, β. Αρχαία Ιστορία και γ. Προϊστορική Αρχαιολογία.
2.2. Το Δ.Μ.Σ υπογράφεται από τον/την Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Κρήτης, τον/την Πρόεδρο και τον Προϊστάμενο ή την Προϊσταμένη της Γραμματείας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.
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2.3. Ο τύπος του Δ.Μ.Σ. στην Κλασική Αρχαιολογία, στην
Αρχαία Ιστορία και στην Προϊστορική Αρχαιολογία είναι
αυτός που προβλέπεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
2.4. Η απονομή του Δ.Μ.Σ. γίνεται από τον/την Πρόεδρο του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Στον/
στην απόφοιτο/η του Π.Μ.Σ. χορηγείται, εφόσον ζητηθεί
βεβαίωση περάτωσης σπουδών, πριν από την απονομή.
Άρθρο 3
Προκήρυξη θέσεων μ.φ. - Προϋποθέσεις
συμμετοχής στις εξετάσεις 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 μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας με
ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στον
ιστότοπο της «Διαύγειας». Στις ίδιες ανακοινώσεις προσδιορίζεται η εξεταστέα ύλη για κάθε κατεύθυνση και ο
αριθμός των φοιτητών/τριών που γίνονται δεκτοί/ές.
3.2. Οι εξετάσεις διενεργούνται στην ελληνική γλώσσα.
Μπορεί όμως να προβλεφθεί και μια άλλη γλώσσα, μετά
από αίτηση του/της υποψήφιου/ας και με τη σύμφωνη
γνώμη της Σ.Ε. και του/της Διευθυντή/Διευθύντριας.
3.3. Ο αριθμός των εισαγομένων φοιτητών/τριών στο
Π.Μ.Σ. Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 15. Ως υπεράριθμοι/ες μπορούν να εγγραφούν
φοιτητές και φοιτήτριες σύμφωνα με τις προβλέψεις του
άρθρου 34 παρ. 8 του ν. 4485/2017, και μόνο δύο (2) κατ’
έτος. Ημεδαποί και αλλοδαποί υπότροφοι του Ι.Κ.Υ., καθώς
και αλλοδαποί υπότροφοι άλλων θεσμικών φορέων εγγράφονται στο Π.Μ.Σ. χωρίς εξετάσεις και δεν συνυπολογίζονται στον αριθμό των εισακτέων. Δεκτοί χωρίς εξετάσεις
γίνονται, επίσης, κάτοχοι Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού
Διπλώματος, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της
Σ.Ε. που επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.
3.4. Στο Π.Μ.Σ. Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος γίνονται δεκτοί/ές ως υποψήφιοι στις εισαγωγικές εξετάσεις
πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας,
Πολιτισμικών Σπουδών, Φιλολογίας, Φιλοσοφικών και
Κοινωνικών Σπουδών, Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή
Εθνολογίας, καθώς και των Ανωτάτων Σχολών Καλών Τεχνών και των Σχολών Αρχιτεκτονικής, καθώς και των Σχολών Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή
ομοταγών, ισότιμων και αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της
αλλοδαπής. Πτυχιούχοι άλλων από τα παραπάνω οριζόμενα Τμήματα και Σχολές της ημεδαπής και της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι των Ανώτατων 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 προκύπτει από το πτυχίο τους ότι έχουν
παρακολουθήσει ικανό αριθμό σχετικών μαθημάτων και
μόνο ύστερα από σχετική απόφαση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ.
αποτελεί, επίσης, η πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον
γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ.
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3.5. Δ.Μ.Σ. δεν απονέμεται σε φοιτητή/φοιτήτρια με
τίτλο σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής που δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005
(Α΄ 80).
3.6. Για τους/τις αλλοδαπούς/ές υποψήφιους/ες που
δεν κατέχουν πτυχίο ελληνικού ΑΕΙ απαραίτητη προϋπόθεση, εκτός από την αναγνώριση του πτυχίου τους,
είναι η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας.
3.7. Οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να καταθέσουν
α. Αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις του Π.Μ.Σ. Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος.
β. Επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου συνοδευόμενο
για τους πτυχιούχους των ΑΕΙ εξωτερικού από επίσημη
μετάφραση και πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας
από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
γ. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία
προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και
ο βαθμός πτυχίου.
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 που άπτεται του Αρχαίου Μεσογειακού Κόσμου, στο πλαίσιο της εκάστοτε κατεύθυνσης του ΠΜΣ
(Κλασική Αρχαιολογία, Αρχαία Ιστορία, Προϊστορική
Αρχαιολογία).
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/τις αλλοδαπούς/ές υποψήφιους/ες.
3.8. 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.
3.9. Οι εξετάσεις διενεργούνται από Εξεταστική Επιτροπή (Ε.Ε.) που απαρτίζεται από δύο μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας τα οποία διδάσκουν
αντίστοιχα στο γνωστικό αντικείμενο της Κλασικής Αρχαιολογίας, της Αρχαίας Ιστορίας ή της Προϊστορικής
Αρχαιολογίας. Σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας,
εκπαιδευτικής άδειας ή άλλη αδυναμίας, ένα από τα δύο
μέλη της Ε.Ε. μπορεί να αντικαταστήσει άλλο μέλος ΔΕΠ
του ίδιου ή του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου.
3.10. Η Εξεταστική Επιτροπή παραλαμβάνει και ελέγχει
τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και διενεργεί τη διαδικασία επιλογής των μ.φ., η οποία γίνεται σύμφωνα με την
υπουργική απόφαση Έγκρισης του Π.Μ.Σ. Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος, και περιλαμβάνει συνέντευξη, προφορικές και γραπτές εξετάσεις. Για τις τρεις κατευθύνσεις του
Π.Μ.Σ. ειδικότερα συνεκτιμώνται τα παρακάτω:
α. Βαθμός πτυχίου του/της υποψήφιου/ας, με συντελεστή 1.
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β. Προφορική συνέντευξη του/της υποψήφιου/ας, με
συντελεστή 2.
γ. Προφορική εξέταση του/της υποψήφιου/ας, με συντελεστή 2.
δ. Γραπτή εξέταση του/της υποψήφιου/ας, με συντελεστή 2.
ε. Γραπτή εξέταση του/της υποψήφιου/ας σε μια από
τις βασικές ευρωπαϊκές γλώσσες της επιλογής του/της
(αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, και, όταν είναι δυνατόν, ισπανικά) με συντελεστή 1.
στ. Γραπτή ερευνητική πρόταση του/της υποψήφιου/
ας με συντελεστή 0.5.
Όλες οι παραπάνω βαθμολογήσεις γίνονται σε δεκάβαθμη κλίμακα.
3.11. 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.
3.12. 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.
3.13. Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων εγκρίνεται
από τη Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας και ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του ίδιου
Τμήματος. Οι επιτυχόντες/ούσες οφείλουν να εγγραφούν
στο Π.Μ.Σ. Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος εντός δέκα (10)
ημερών από την ανακοίνωση του πίνακα επιτυχόντων.
3.14. Έγγραφη ένσταση κατά του πίνακα των επιτυχόντων μπορεί να γίνει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την
ημερομηνία ανακοίνωσής του. Η ένσταση, που πρέπει να
είναι αιτιολογημένη και συγκεκριμένη, κρίνεται τελεσίδικα από Επιτροπή στην οποία μετέχουν οι Διευθυντές/
Διευθύντριες του Π.Μ.Σ. Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος
και του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης και
ένα μέλος ΔΕΠ που διδάσκει στο γνωστικό αντικείμενο
της αντίστοιχης κατεύθυνσης (Κλασικής Αρχαιολογίας,
Αρχαίας Ιστορίας ή Προϊστορικής Αρχαιολογίας).
3.15. Στερούνται δικαιώματος συμμετοχής στο Π.Μ.Σ.
Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος όσοι/ες είναι παράλληλα
εγγεγραμμένοι σε άλλο Π.Μ.Σ. της ημεδαπής.
3.16. Ο μέγιστος αριθμός μ.φ. ανά διδάσκοντα ορίζεται
σε 10 (δέκα). Ο μέγιστος αριθμός μ.φ. στο Π.Μ.Σ. δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 1/10 του συνόλου των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος.
Άρθρο 4
Διάρκεια σπουδών
4.1. Ο κύκλος κανονικών σπουδών του Π.Μ.Σ. Αρχαίος
Μεσογειακός Κόσμος έχει διάρκεια τεσσάρων (4) εξαμήνων.
4.2. Η μέγιστη διάρκεια για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε.,
πέραν των τεσσάρων (4) εξαμήνων, είναι τέσσερα (4)
επιπλέον εξάμηνα.
4.3. Σε περίπτωση που ο/η μ.φ. βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο των σπουδών του/της και ιδίως στη
συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
που δεν έχει ολοκληρώσει εντός της προβλεπόμενης
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μέγιστης διάρκειας σπουδών, δικαιούται να υποβάλει
άπαξ αιτιολογημένη αίτηση για παράταση των σπουδών
του/της προς τη Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και
Αρχαιολογίας, η οποία αποφασίζει ύστερα από σχετική
εισήγηση του/της επιβλέποντα/επιβλέπουσας καθηγητή/καθηγήτριας και της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Η παράταση δεν
μπορεί να είναι μεγαλύτερη από δύο (2) συνεχόμενα
ακαδημαϊκά εξάμηνα.
4.4. Εάν ο/η μ.φ. 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 μέγιστης διάρκειας σπουδών, και ενδεχομένως και της χορηγηθείσας
παράτασης, διαγράφεται από το Π.Μ.Σ. με απόφαση της
Συνέλευσης του Τμήματος. Η διαγραφή κοινοποιείται
στον/στην ενδιαφερόμενο/η από τη Γραμματεία του
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.
4.5. Ο/Η μ.φ. δικαιούται άπαξ και με αιτιολογημένη
αίτησή του/της να ζητήσει από τη Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας αναστολή των σπουδών του/της, για αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους. Η
Συνέλευση αποφασίζει, ύστερα από σχετική προφορική
εισήγηση του Διευθυντή ή της Διευθύντριας του Π.Μ.Σ.
Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος, για την έγκριση ή την
απόρριψη της σχετικής αίτησης.
4.6. Η ανώτατη διάρκεια της αναστολής σπουδών που
μπορεί να εγκρίνει η Συνέλευση του Τμήματος είναι έως
τρία (3) εξάμηνα, και δεν υπολογίζεται στη χρονική διάρκεια φοίτησης του/της μ.φ.
4.7. Η αναστολή μπορεί να διακοπεί ύστερα από αίτηση επανεγγραφής του/της μ.φ. προς τη Συνέλευση.
4.8. Μετά το πέρας της εγκεκριμένης αναστολής, ο/η μ.φ.
υποχρεούται να υποβάλει αίτηση επανεγγραφής του/της.
4.9. Σε ειδικές περιπτώσεις, ο/η μ.φ. δικαιούται να
έχει, ύστερα από αίτησή του/της προς τη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.
Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος, τη δυνατότητα μερικής
φοίτησης. Ειδικές περιπτώσεις, για τις οποίες ο/η μ.φ.
οφείλει να προσκομίσει όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά,
θεωρούνται οι εργασιακές υποχρεώσεις, οι οικογενειακές υποχρεώσεις και οι λόγοι υγείας, καθώς και κάθε
άλλη ειδική περίπτωση την οποία εγκρίνει η Σ.Ε. του
Π.Μ.Σ. Ο/Η Διευθυντής/Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. μαζί με
τη Συντονιστική Επιτροπή προσδιορίζει ανά εξάμηνο τις
εκάστοτε υποχρεώσεις μερικής φοίτησης του/της μ.ο. Η
διάρκεια της μερικής φοίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει
το διπλάσιο της διάρκειας φοίτησης όπως ορίζεται στην
παράγραφο 4.1 και 4.2 του παρόντος Κανονισμού.
Άρθρο 5
Διδασκαλία, φοίτηση, εξετάσεις και βαθμολόγηση για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. στο ΠΜΣ Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος- Ιστορία και Αρχαιολογία
5.1. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. στο Π.Μ.Σ. Αρχαίος
Μεσογειακός Κόσμος ο/η μ.φ. είναι υποχρεωμένος/η
α) να συμμετάσχει επιτυχώς σε πέντε (5) Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια και να συντάξει γραπτή σεμιναριακή εργασία
στο καθένα. Τα τρία από τα πέντε Μεταπτυχιακά Σεμινάρια των κατευθύνσεων της Κλασικής Αρχαιολογίας, της
Προϊστορικής Αρχαιολογίας και της Αρχαίας Ιστορίας
πρέπει να επιλεγούν από την κύρια κατεύθυνση και, ει
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δυνατόν, από δύο (2) τουλάχιστον διδάσκοντες. Τα υπόλοιπα δύο πρέπει να εμπίπτουν σε διαφορετικό μεταξύ
τους γνωστικό αντικείμενο και μπορούν να επιλέγονται,
με τη σύμφωνη γνώμη της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., από τις άλλες
κατευθύνσεις του προγράμματος ή από άλλο Π.Μ.Σ. του
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή και άλλων Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής και των άλλων Σχολών
του Πανεπιστημίου Κρήτης, με συναφείς ή με συνεργαζόμενες με την Αρχαιολογία ή/και την Αρχαία Ιστορία
επιστημονικές κατευθύνσεις.
β) Να πάρει μέρος επιτυχώς σε δύο (2) πρακτικές
ασκήσεις, με γενικό θέμα «Από την Ανασκαφή στη Δημοσίευση» για την Κλασική και την Προϊστορική Αρχαιολογία, και «Αρχειακή και Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση»
για την Αρχαία Ιστορία ή σε συναφή εργαστήρια εάν
προσφέρονται από το ΠΜΣ ή από άλλα ΠΜΣ του Τμήματος ή του Πανεπιστημίου, με τη σύμφωνη γνώμη της
Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ. Πρακτικές ασκήσεις
και εργαστήρια μπορούν να πραγματοποιούνται στο
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή σε αρχεία, μουσεία,
βιβλιοθήκες, ινστιτούτα και άλλους σχετικούς φορείς του
εσωτερικού ή του εξωτερικού.
γ) Να συμμετάσχει επιτυχώς σε Έρευνα Πεδίου (ανασκαφή ή επιφανειακή ή άλλη σχετική επιτόπια έρευνα)
του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή ομοειδών
Τμημάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού, της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, Ξένων Αρχαιολογικών Σχολών κ.λπ.
και δ) να συντάξει, να παραδώσει και να παρουσιάσει
προφορικά δημοσίως τελική Μεταπτυχιακή Εργασία.
5.2. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ο/η μ.φ. απαιτείται
να συγκεντρώσει κατά τον διετή κύκλο σπουδών εκατόν
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS), οι οποίες κατανέμονται όπως παρακάτω.
5.3. Η διάρκεια διδασκαλίας των Μεταπτυχιακών Σεμιναρίων είναι τρεις (3) ώρες εβδομαδιαίως επί δεκατρείς
(13) εβδομάδες.
5.4. Τα σεμινάρια και τις άλλες δραστηριότητες παρακολουθούν κατ’ ανώτατο όριο είκοσι (20) φοιτητές
και φοιτήτριες.
5.5. Η γλώσσα διδασκαλίας και συγγραφής των σεμιναριακών εργασιών και της Διπλωματικής Μεταπτυχιακής
Εργασίας του Π.Μ.Σ. Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος είναι
η ελληνική. Σε ειδικές περιπτώσεις αλλοδαπών φοιτητών
και ύστερα από αίτησή τους και σχετική απόφαση της
Σ.Ε. μπορεί να οριστεί άλλη γλώσσα συγγραφής των παραπάνω εργασιών διάφορη της ελληνικής.
5.6. Τα θέματα των προσφερόμενων σεμιναρίων επιλέγουν οι διδάσκοντες/ουσες στο πλαίσιο της Σ.Ε. του
Π.Μ.Σ. Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος ή σε συνεργασία
με αυτήν, αν δεν είναι μέλη της.
5.7. Την ευθύνη της επιλογής των επιμέρους θεματικών
κατευθύνσεων, της μεθόδου, των ενδεχόμενων πρακτικών ασκήσεων και εν γένει του τρόπου οργάνωσης, διεξαγωγής και εξέτασης του σεμιναρίου και των άλλων δραστηριοτήτων έχει αποκλειστικά ο/η εκάστοτε διδάσκων/
ουσα το σεμινάριο, την πρακτική και την επιτόπια άσκηση,
το εργαστήριο. Τα θέματα των σεμιναριακών εργασιών
επιλέγονται από τους μ.φ. με την καθοδήγηση του/της διδάσκοντα/ουσας. Κατά τη διάρκεια κάθε σεμιναρίου και
σύμφωνα με τον προγραμματισμό του κάθε διδάσκοντα/
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ουσας, όλοι/ες οι μ.φ. που το παρακολουθούν οφείλουν να
παρουσιάσουν προφορικά την εργασία τους. Οι γραπτές
σεμιναριακές εργασίες πρέπει να παραδίδονται το αργότερο πριν από την αρχή των μεταπτυχιακών μαθημάτων
του επόμενου εξαμήνου. Σεμινάριο που δεν κατατέθηκε
έγκαιρα γίνεται δεκτό από τον/τη διδάσκοντα/ουσα κατά
την κρίση του/της και μόνο ύστερα από αιτιολόγηση της
καθυστέρησης από τον/την φοιτητή/φοιτήτρια.
5.8. Στα σεμιναριακά μαθήματα η επίδοση του/της φοιτητή/φοιτήτριας κρίνεται συνολικά από την προφορική
παρουσίαση, την ποιότητα της γραπτής σεμιναριακής
εργασίας και την ενεργό συμμετοχή του/της στη διάρκεια των σεμιναρίων.
Κάθε σεμιναριακή εργασία βαθμολογείται σε κλίμακα
ένα-δέκα (1-10). Προβιβάσιμος βαθμός είναι το έξι (6).
5.9. Κάθε σεμινάριο αντιστοιχεί σε δώδεκα (12) πιστωτικές μονάδες (π.μ. - ECTS), κάθε πρακτική άσκηση
ή εργαστήριο αντιστοιχεί σε έξι (6) π.μ. ενώ η επιτόπια
άσκηση αντιστοιχεί σε 12 π.μ.
5.10. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνον με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ύστερα από σχετική
εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., προβλέπεται η διδασκαλία
μαθημάτων ή σεμιναρίων με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (ηλεκτρονική
πλατφόρμα κλειστού κυκλώματος). Η συνολική διάρκεια
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εννέα (9) ώρες από το σύνολο των δεκατριών
τρίωρων του κάθε σεμιναρίου.
5.11. Ο/Η μ.φ. του Π.Μ.Σ. Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος
οφείλει να συντάξει, να παραδώσει και να υποστηρίξει
δημοσίως στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας τελική μεταπτυχιακή εργασία (Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία). Το θέμα της εργασίας πρέπει να εμπίπτει
στο γνωστικό αντικείμενο της κύριας κατεύθυνσης και
μπορεί να οριστεί στο 3ο εξάμηνο των σπουδών του/
της μ.φ., εφόσον αυτός/ή έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις
υποχρεώσεις των πρώτων δύο εξαμήνων. Η εκπόνηση
και η επιτυχής υποστήριξη της μεταπτυχιακής εργασίας
αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ECTS.
5.12. Η εργασία συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα,
εκτός εάν συμφωνήσουν διαφορετικά ο/η επιβλέπων/
ουσα καθηγητής/καθηγήτρια και ο/η μ.φ (βλ. παρ. 5.5
του παρόντος Κανονισμού), και συναινέσει η Συνέλευση
του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Ο προβλεπόμενος αριθμός των λέξεων για την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία δεν μπορεί να είναι μικρότερος των
18.000 και μεγαλύτερος των 23.000 λέξεων. Στον αριθμό
σελίδων στον οποίο αντιστοιχεί η έκταση αυτή δεν συνυπολογίζεται το όποιο αναγκαίο για την τεκμηρίωση του
θέματος εικονογραφικό, αρχειακό ή άλλο υλικό.
5.13. Στη Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. κατατίθεται αίτηση του/της υποψηφίου, στην οποία αναγράφεται ο τίτλος της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής
Εργασίας και ο επιβλέπων καθηγητής ή η επιβλέπουσα
καθηγήτρια που προτείνεται, και επισυνάπτεται σχετική περίληψη. Η Σ.Ε. ορίζει τον επιβλέποντα ή την επιβλέπουσα αυτήν και συγκροτεί την Τριμελή Εξεταστική
Επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη
της οποίας είναι και ο επιβλέπων ή η επιβλέπουσα. Για
να εγκριθεί η εργασία, ο/η φοιτητής/φοιτήτρια οφείλει
να την υποστηρίξει δημοσίως και ενώπιον της Εξεταστι-
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κής Επιτροπής. Το ένα από τα μέλη της Επιτροπής αυτής
μπορεί να παρίσταται εξ αποστάσεως στην υποστήριξη.
5.14. Μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής είναι ο
επιβλέπων καθηγητής ή η επιβλέπουσα καθηγήτρια της
τελικής Μεταπτυχιακής Εργασίας και δύο (2) ακόμη μέλη
που ορίζει η Συνέλευση του Τμήματος, ύστερα από πρόταση του/της επιβλέποντος/ουσας καθηγητή/καθηγήτριας,
σύμφωνα με όσα προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.
5.15. Οι Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες, εφόσον εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο της οικείας
Σχολής και της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης.
5.16 Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής
Εργασίας οφείλει να ολοκληρωθεί με το πέρας των
τεσσάρων (4) εξαμήνων σπουδών. Η μέγιστη σχετική
χρονική διάρκεια είναι η οριζόμενη στο άρθρο 4.2 του
παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού. Ως ολοκλήρωση
της εργασίας νοείται η κατάθεσή της στον επιβλέποντα
καθηγητή ή την επιβλέπουσα καθηγήτρια στην ολοκληρωμένη της μορφή για διορθώσεις.
Μετά το πέρας της εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και τη διόρθωσή της από τον επιβλέποντα καθηγητή ή την επιβλέπουσα καθηγήτρια, ο/η
μ.φ. καταθέτει την εργασία του/της και στα άλλα δύο μέλη
της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και την παρουσιάζει
σε ειδική δημόσια συνεδρίασή της, η οποία ανακοινώνεται
τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν στο Τμήμα Ιστορίας και
Αρχαιολογίας και είναι ανοικτή στην ακαδημαϊκή κοινότητα
αλλά και στο ευρύτερο ενδιαφερόμενο κοινό.
Κατά τη διαδικασία παρουσίασης της Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας προεδρεύει ο επιβλέπων καθηγητής ή η επιβλέπουσα καθηγήτρια. Ο/η μ.φ. παρουσιάζει προφορικά την εργασία του/της και στη συνέχεια
οφείλει να απαντήσει στις ερωτήσεις και παρατηρήσεις
των μελών της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Στο
τέλος της παρουσίασης και μετά από τη σχετική συζήτηση, η Επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την παρουσία του/της
εξεταζόμενου/ης και του κοινού και αξιολογεί την τελική
μεταπτυχιακή εργασία με βαθμολογική κλίμακα ένα έως
δέκα (1-10) και με βάση το έξι (6). Τέλος, η Εξεταστική
Επιτροπή ανακοινώνει στον/στην κρινόμενο/η μ.φ. την
απόφασή της, συντάσσει και υπογράφει πρακτικό, στο
οποίο καταγράφονται τα σχετικά με τη δημόσια υποστήριξη της τελικής μεταπτυχιακής εργασίας, και ο τελικός
βαθμός της διπλωματικής εργασίας.
Για την εξαγωγή του τελικού βαθμού του Μ.Δ.Ε. υπολογίζεται κατά 50% ο μέσος όρος των βαθμών των
σεμιναρίων και μαθημάτων που έχει παρακολουθήσει
επιτυχώς ο/η μ.φ. και κατά 50% ο βαθμός της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Ο τίτλος που απονέμεται
αναφέρει τον τελικό βαθμό του/της μ.φ. και έχει τρεις
διαβαθμίσεις (καλώς, λίαν καλώς, άριστα), όπως ισχύει
και για τους προπτυχιακούς φοιτητές.
Ο/η κρινόμενος/η φοιτητής/ήτρια δεν έχει δικαίωμα
ένστασης στην οριστική απόφαση της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Η σύνταξη και η δημόσια υποστήριξη
της τελικής Μεταπτυχιακής Εργασίας στο Π.Μ.Σ. Αρχαίος
Μεσογειακός Κόσμος αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ECTS.
5.17. Αν ο/η μ.φ. αποτύχει στην εξέταση ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων, και σύμφωνα με όσα ορίζονται
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στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών θεωρείται ότι
δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή μελών
Δ.Ε.Π. της Σχολής που έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό
αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζεται από
τη Συνέλευση του Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο/η υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων/κουσα.
5.18. Το εξαμηνιαίο πρόγραμμα σπουδών ανά κατεύθυνση οργανώνεται ως εξής.
Ι. Κατεύθυνση Κλασικής Αρχαιολογίας
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Β΄ Εξάμηνο
Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Αρχαίας Ιστορίας
Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Επιλογής
(Κλασικής Αρχαιολογίας, Προϊστορικής
Αρχαιολογίας, άλλου ΠΜΣ. του Τμήματος ή
άλλων Τμημάτων του ΠΚ)
Αρχειακή και Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση στην
Αρχαία Ιστορία ΙΙ
Σύνολο

12
12

6
30

Γ΄ Εξάμηνο
Α΄ Εξάμηνο
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Κλασικής
Αρχαιολογίας
Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Επιλογής
(Αρχαίας Ιστορίας, Προϊστορικής
Αρχαιολογίας, άλλου ΠΜΣ. του Τμήματος ή
άλλων Τμημάτων του ΠΚ)
Από την Ανασκαφή στη Δημοσίευση Ι
Σύνολο

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
12

12
6
30

Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Επιλογής
(Αρχαίας Ιστορίας, Προϊστορικής
Αρχαιολογίας, άλλου ΠΜΣ. του Τμήματος ή
άλλων Τμημάτων του ΠΚ)
Από την Ανασκαφή στη Δημοσίευση ΙΙ
Σύνολο

12

12
6

Γ΄ Εξάμηνο
12
18
30

Δ΄ Εξάμηνο
Συγγραφή της Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας
Σύνολο

30
30

II. Κατεύθυνση Αρχαίας Ιστορίας
Α΄ Εξάμηνο
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Δ΄ Εξάμηνο
Συγγραφή της Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας
Σύνολο

30
30

Α΄ Εξάμηνο
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

30

Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Κλασικής
Αρχαιολογίας
Έρευνα Πεδίου
Σύνολο

12
6
6
6
30

ΙΙΙ. Κατεύθυνση Προϊστορικής Αρχαιολογίας

Β΄ Εξάμηνο
Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Κλασικής
Αρχαιολογίας

Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Αρχαίας Ιστορίας
Εργαστήριο Ι
Εργαστήριο ΙΙ
Φροντιστηριακή Άσκηση στην Αρχαία Ιστορία
Σύνολο

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Προϊστορικής
Αρχαιολογίας
Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Επιλογής
(Αρχαίας Ιστορίας, Κλασικής Αρχαιολογίας,
άλλου ΠΜΣ. του Τμήματος ή άλλων
Τμημάτων του ΠΚ)
Από την Ανασκαφή στη Δημοσίευση Ι
Σύνολο

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
12

12
6
30

Β΄ Εξάμηνο
Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Προϊστορικής
Αρχαιολογίας
Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Επιλογής
(Αρχαίας Ιστορίας, Κλασικής Αρχαιολογίας,
άλλου ΠΜΣ του Τμήματος Ι-Α ή άλλων
Τμημάτων του ΠΚ)
Από την Ανασκαφή στη Δημοσίευση ΙΙ
Σύνολο

12

12
6
30

Γ΄ Εξάμηνο
Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Προϊστορικής
Αρχαιολογίας
Έρευνα Πεδίου
Σύνολο

12

Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Αρχαίας Ιστορίας
Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Επιλογής
(Κλασικής Αρχαιολογίας, Προϊστορικής
Αρχαιολογίας, άλλου ΠΜΣ. του Τμήματος ή
άλλων Τμημάτων του ΠΚ)
Αρχειακή και Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση
στην Αρχαία Ιστορία Ι

12

6

Συγγραφή της Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας

30

Σύνολο

30

Σύνολο

30

12

18
30

Δ΄ Εξάμηνο
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5.19. Ενδεικτικός κατάλογος σεμιναρίων, πρακτικών/επιτόπιων ερευνών, εργαστηρίων και άλλων εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων
Μεταπτυχιακό Σεμινάριο
Ταξιδεύοντας στη Μεσόγειο την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου
Μέταλλα: Η κοσμηματοτεχνία στην Κρήτη, το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την
Ετρουρία στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου
Η Κρήτη κατά τους ελληνιστικούς χρόνους
Θάνατος: Ταφικές πρακτικές στους Ελληνιστικούς χρόνους
Ρωμαϊκά αυτοκρατορικά πορτρέτα στην Ελλάδα
Επιγραφική και Δημοκρατία
Ο θεσμός της δουλείας στην αρχαϊκή και κλασική Ελλάδα
Οι αγορές στην Ελληνιστική και τη Ρωμαϊκή περίοδο: Θεσμοί και πρακτικές
Ζητήματα της αρχαίας ελληνικής θρησκείας
Λατρεία ηγεμόνων από τους κλασικούς μέχρι τους ρωμαϊκούς χρόνους
Ανθρώπινες δράσεις στο προϊστορικό Αιγαίο: Μαρτυρίες από την πολιτισμική παραγωγή
των νησιών της Μεσογείου
Προϊστορία και παιδί: Ζητήματα ανίχνευσης και αναπαράστασης
Γυναίκες και άνδρες στο προϊστορικό Αιγαίο και τους γειτονικούς πολιτισμούς
Τέχνη και τεχνική στις μινωικές τοιχογραφίες
Αρχαιομετρικές μέθοδοι και παλαιοπεριβάλλον (ειδικό μάθημα)
Προϊστορικές λιθοτεχνίες λαξευμένου, λειασμένου και αδρού λίθου
Δημόσια Αρχαιολογία
Παλαιολιθικές κοινωνίες της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής
Φιλολογικά και επιγραφικά κείμενα (Εργαστήριο)
Νομισματική (Εργαστήριο)
Αρχαίο Δίκαιο (Εργαστήριο)
Εργαστήριο συντήρησης κεραμεικής και άλλων ευρημάτων
Μελέτη και δημοσίευση ανασκαφικών ευρημάτων από τη νήσο Γαύδο
Πανεπιστημιακή ανασκαφή στα Ροδαφνίδια Λέσβου
Επιφανειακή έρευνα στη νήσο Ντία

5.20. Τροποποίηση του Προγράμματος σεμιναρίων και
άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ανακατανομή
μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να επέλθει με αποφάσεις των
αρμόδιων οργάνων σύμφωνα με το όσα ειδικότερα ορίζονται με τον παρόντα Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Άρθρο 6
Διδακτικό προσωπικό του Π.Μ.Σ. Αρχαίος
Μεσογειακός Κόσμος-Ιστορία και Αρχαιολογία
6.1. Τη διδασκαλία των Σεμιναρίων του Π.Μ.Σ. Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος αναλαμβάνουν μέλη Δ.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 ή συναφές γνωστικό
αντικείμενο, καθώς και ειδικοί επιστήμονες σύμφωνα
με το π.δ. 407/80 ή με το άρθρο 19 του ν. 1404/1983
(Α΄ 173) ή με την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011.
Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, ύστερα από
εισήγηση του/της Διευθυντή/Διευθύντριας του Π.Μ.Σ.
Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος και με τη σύμφωνη γνώμη της Σ.Ε., μπορούν επίσης να αναλάβουν τη διδασκαλία σεμιναρίων ή άλλων μαθημάτων αφυπηρετήσαντα

I

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
12

I

12

I
I
Ι
II
II
II
II

12
12
12
12
12
12
12

IΙ

12

ΙΙΙ

12

ΙΙΙ

12

ΙΙΙ

12

III
ΙΙΙ
III
ΙΙΙ
III
ΙΙ
ΙΙ
ΙΙ
Ι, ΙΙΙ
ΙΙΙ
ΙΙΙ
ΙΙΙ

12
12
12
12
12
6
6
6
6
6
18
18

Κατεύθυνση

μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας,
και μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου
Κρήτης ή μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και της
αλλοδαπής, αποχωρήσαντα λόγω ορίου ηλικίας, τέλος
καθηγητές Πανεπιστημίου και επισκέπτες καθηγητές
ή ερευνητές και ερευνήτριες αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής,
που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5.1 του
ν. 3685/2008 (Φ.Ε.Κ. 148/τ.Α΄/16-07-2008).
6.2. Σε καμία περίπτωση τα μέλη Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης δεν μπορούν να διδάσκουν μόνο σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
6.3. Ένα μέλος Δ.Ε.Π. δεν μπορεί να αναλαμβάνει την
επίβλεψη περισσότερων από πέντε (5) τελικών Μεταπτυχιακών εργασιών συγχρόνως.
6.4. Με απόφαση της Σ.Ε., κάθε μέλος της αναλαμβάνει
καθήκοντα συμβούλου για έναν/μια ή περισσότερους/ες
μ.φ. του Μ.Π.Σ. Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος.
Άρθρο 7
Αναπλήρωση μαθημάτων
7.1. Σε περίπτωση που ο/η διδάσκων/διδάσκουσα
απουσιάσει νομίμως σε προγραμματισμένη άδεια, οφεί-
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λει, ύστερα από έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος
και σε συνεργασία με τη Γραμματεία να ορίσει εγκαίρως
την ημέρα και την ώρα αναπλήρωσης του σεμιναρίου
στο πλαίσιο του τρέχοντος διδακτικού εξαμήνου.
7.2. Σε περίπτωση απρόβλεπτου κωλύματος για την
πραγματοποίηση σεμιναρίου με υπαιτιότητα του/της
διδάσκοντος/ουσας, πρέπει με ευθύνη του/της να ενημερωθεί ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. και ο/η
Πρόεδρος του Τμήματος. Ο/η διδάσκων/ουσα οφείλει να
ορίσει εγκαίρως, σε συνεργασία με τη Γραμματεία, ημέρα
και ώρα αναπλήρωσης του σεμιναρίου στο πλαίσιο του
τρέχοντος διδακτικού εξαμήνου.
7.3. Σε περίπτωση απρόβλεπτου κωλύματος για την
πραγματοποίηση σεμιναρίου που δεν οφείλεται σε δική
του/της υπαιτιότητα, οη διδάσκων/διδάσκουσα, οφείλει να ενημερώσει τον/την Διευθυντή/Διευθύντρια του
Π.Μ.Σ και τον/την πρόεδρο του Τμήματος. Για τη δυνατότητα αναπλήρωσής του αρμόδια να αποφασίσει είναι
η Συνέλευση του Τμήματος.
Άρθρο 8
Διαγραφή από το Π.Μ.Σ.
8.1. Ένας/μια μ.φ. διαγράφεται από το Π.Μ.Σ. Αρχαίος
Μεσογειακός Κόσμος για κάθε σχετικό λόγο που προβλέπει ο Εσωτερικός Κανονισμός του Πανεπιστημίου Κρήτης
και του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.
8.2. Ένας/μια μ.φ. διαγράφεται από το Π.Μ.Σ. Αρχαίος
Μεσογειακός Κόσμος, εάν υπερβεί τον προβλεπόμενο
από τον παρόντα Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών
χρόνο φοίτησης (άρθρο 4) ή εάν αποτύχει σε τρία (3)
Μεταπτυχιακά Σεμινάρια ή εάν δεν παρουσιαστεί στα
Μεταπτυχιακά Σεμινάρια χωρίς να ενημερώσει εγγράφως τον/την Διευθυντή/Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. για τρία
(3) συνεχόμενα εξάμηνα.
8.3. Αναλογικά με τα παραπάνω, ένας/μια μ.φ. μερικής
φοίτησης διαγράφεται, εάν υπερβεί τα χρονικά όρια φοίτησης που προβλέπει ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών ή εάν αποτύχει σε τρία (3) Μεταπτυχιακά Σεμινάρια.
8.4. Ένας/μια μ.φ. διαγράφεται από το Π.Μ.Σ. Αρχαίος
Μεσογειακός Κόσμος, με γραπτή πρόταση του εκάστοτε
διδάσκοντος/ουσας, εάν υποπέσει στο παράπτωμα της
λογοκλοπής (όπως αυτό προσδιορίζεται στον Κανονισμό
του Τμήματος σχετικά με την «Ακαδημαϊκή Δεοντολογία.
Αντιγραφή και Λογοκλοπή», που βρίσκεται αναρτημένος
στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας).
8.5. Για τις περιπτώσεις που προβλέπουν οι παρ. 8.2
και 8.4 του παρόντος Κανονισμού, ο Διευθυντής ή η
Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. εισηγείται στη Σ.Ε., με βάση τη
γραπτή πρόταση του/της διδάσκοντος/ουσας σχετικά με
το ζήτημα της κάθε διαγραφής. Αφού ενημερώσει τον/
την μ.φ., η Σ.Ε. αποφασίζει εάν θα εισηγηθεί τη διαγραφή
του/της στη Συνέλευση του Τμήματος.
8.6. Οι διαγραφές μεταπτυχιακών φοιτητών διενεργούνται από τη Συνέλευση του Τμήματος, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή ή της Διευθύντριας του Π.Μ.Σ Αρχαίος
Μεσογειακός Κόσμος και σχετική πρόταση της Σ.Ε.
Άρθρο 9
Υποτροφίες
9.1. Στο Π.Μ.Σ. Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος είναι
δυνατόν να χορηγούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς
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φορείς υποτροφίες στους/στις μ.φ., οι οποίοι/ες μπορούν
να λαμβάνουν μέρος ως υποψήφιοι/ες σε προκηρύξεις
για τη χορήγηση υποτροφιών.
9.2. Εκτός από τα κριτήρια που θεσπίζονται και τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται από τον εκάστοτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα χορήγησης των υποτροφιών,
από τη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. ορίζονται ως εσωτερικά κριτήρια:
α. ο βαθμός πτυχίου [και ο μέσος όρος της βαθμολογίας στα σχετικά προπτυχιακά μαθήματα]
β. ο βαθμός εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος
γ. οι βαθμοί του/της μ.φ. στα Μεταπτυχιακά Σεμινάρια
δ. η συνολική επιστημονική παρουσία του/της μ.φ.
Άρθρο 10
Αξιολόγηση
Το Π.Μ.Σ. υπόκειται στις διαδικασίες εσωτερικής και
εξωτερικής αξιολόγησης, καθώς και διασφάλισης και
πιστοποίησης της ποιότητας, οι οποίες προβλέπονται
στον ν. 4009/2011 (Α΄ 189), στο ν. 4485/2017, και στις
σχετικές αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος.
Στο τέλος κάθε εξαμήνου οι μ.φ. αξιολογούν το μάθημα ή το σεμινάριο και τον/την διδάσκοντα/ουσα.
Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε., με ευθύνη του
απερχόμενου Διευθυντή/Διευθύντριας συντάσσεται
απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου
και των λοιπών δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ., ο οποίος
κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και
Αρχαιολογίας.
Το Π.Μ.Σ. υπόκειται σε εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση την οποία διενεργεί εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.), σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 44 παρ. 3-4 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 11
Τέλη φοίτησης
Δεν προβλέπεται καταβολή τελών φοίτησης στο
Π.Μ.Σ. Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος.
Άρθρο 12
Παράρτημα Διπλώματος
Το Δ.Μ.Σ. μπορεί να συνοδεύεται από Παράρτημα
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Δ.Μ.Σ.), το
οποίο υπογράφεται από τον/την Πρόεδρο του Τμήματος
Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Στο Παράρτημα Διπλώματος
περιγράφονται η φύση, το επίπεδο, το υπόβαθρο, το
περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών που ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από τον/τη μ.φ., ο/η οποίος/α αναγράφεται ονομαστικά στο Δ.Μ.Σ., καθώς και πληροφορίες για τις περαιτέρω δυνατότητες που αυτό προσφέρει.
Άρθρο 13
Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη του
Π.Μ.Σ. Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος - Ιστορία
και Αρχαιολογία
13.1. Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του
Π.Μ.Σ. Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος αναλαμβάνει το
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου
Κρήτης.
13.2. Η Γραμματεία του Τμήματος έχει την ευθύνη
της γραμματειακής υποστήριξης της λειτουργίας του
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Π.Μ.Σ. Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος και υποχρεούται
να τηρεί για κάθε μ.φ. ιδιαίτερο 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/της έχουν
χορηγηθεί γ) σύνοψη προόδου, που συμπεριλαμβάνει
βαθμολογία μαθημάτων δ) υποτροφίες ή βραβεία που
του/της έχουν απονεμηθεί ε) το πρακτικό της Τριμελούς
Εξεταστικής Επιτροπής του Δ.Μ.Σ. και στ) κάθε σχετικό
έγγραφο που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία
και τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του
Π.Μ.Σ. Το περιεχόμενο του ατομικού φακέλου είναι προσιτό μόνο στην αρμόδια υπηρεσία του Τμήματος, στον/
στην Πρόεδρο του Τμήματος, στον/στη Διευθυντή/Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος και
στον/στην ίδιο/α τον/τη μ.φ.
13.3. Οι μ.φ. έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές
που προβλέπονται και για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν
διδακτικών συγγραμμάτων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ρέθυμνο, 23 Μαΐου 2018
Ο Πρύτανης
ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
Ι

Αριθμ. 6788/23.05.2018
(2)
Έγκριση Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με
τίτλο «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση: Εναλλακτικές - Βιωματικές και Ενσώματες-Πολυτροπικές Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις» του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης σύμφωνα με το ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(Αριθμ. τακτικής συνεδρίασης 386η/19-04-2018)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239τ. Α΄/1973)
περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος Πανεπιστημίου, του ν.δ. 114/1974 (ΦΕΚ
310 τ. Α΄/1974) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως
του ν.δ. 87/1973 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄/1973) «περί ιδρύσεως
Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ..., του
ν. 259/1976 (ΦΕΚ 25 τ. Α΄/1976) περί τροποποιήσεως και
συμπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις του π.δ. 103/1983,
(ΦΕΚ 48/15.04.1983, τ. Α΄) - Αυτοδύναμη λειτουργία του
Πανεπιστημίου Κρήτης..., καθώς και της λοιπής νομοθεσίας περί Πανεπιστημίου Κρήτης.
2. Το αριθμόν π.δ. 96/2013 (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α΄/05.06.2013)
για την «Κατάργηση ‐ συγχώνευση τμημάτων ‐ Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αριθμόν π.δ.
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128/2013 (Φ.Ε.Κ. 195/τ.Α’/17.09.2013), και τις εκδοθείσες μετ’ αυτού διαπιστωτικές πράξεις του Πρύτανη,
αριθμόν 10.953/31.07.2013, 10.954/31.07.2013 και
10.955/31.07.2013 (Φ.Ε.Κ. 1959/τ.Β΄/12.08.2013). Το
ν. 4452/2017 (Φ.Ε.Κ. 17/τ.Α΄/15.02.2017) «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις»,
άρθρο 27 «Ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ‐ Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης», παράγραφος 4.
3. Το ΦΕΚ τ.ΥΟΔΔ 82/18-02-2016 και την αριθμ. 31460/
Ζ1/23-02-2016 (ΑΔΑ: ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) διαπιστωτική
πράξη της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων όπου διαπιστώνεται ότι ο Καθηγητής
Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας, του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Π.Κ., έχει εκλεγεί Πρύτανης του
Πανεπιστημίου Κρήτης με πλήρη θητεία, από 23/02/2016.
4. Την αριθμ. 17070/01-12-2017 (ΑΔΑ: 9ΙΖΔ469Β7Γ-ΟΞΛ)
Πράξη Συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Κρήτης, στις 01-12-2017 σε εφαρμογή των διατάξεων
του νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) για το
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», και ιδίως:
6. Τις διατάξεις του άρθρου 13 «Σύγκλητος» παρ. 2, εδ.
ιε, Ιζ, ιη, του ΚΕΦ. Δ΄ «ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥΣ» του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 31 «Όργανα διοίκησης των
Π.Μ.Σ. και των Διδακτορικών Σπουδών» του ΚΕΦ. ΣΤ΄
«Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», καθώς και
8. Τις διατάξεις του άρθρου 45 «Εξουσιοδοτικές διατάξεις» του ΚΕΦ. ΣΤ΄ «Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του ως άνω νόμου.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 85 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ΄» Μέρος Δεύτερο, του
ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα
και άλλες διατάξεις».
10. Τις διατάξεις του ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 195/
06.09.2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
11. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.Α΄/
02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων-Παράρτημα διπλώματος», και
ιδίως του άρθρου 13, του οποίου η παρ. 3 προστέθηκε
με το άρθρο 13 παρ. 3 του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ τ.Α΄ 130)
και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 28 του
ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ.Α΄/04-09-2009), του άρθρου
14 και του άρθρου 15 καθώς και την εκδοθείσα αριθμ.
Φ5/89656/Β3/2007 υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του
Συστήματος Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» (ΦΕΚ
1466 τ.Β’/13-08-2007).

