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28 Ιουλίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 19844
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 14218/27.4.2018 απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων «Α. Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και
Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με νέο τίτλο ’’Νεότερος και
Σύγχρονος Κόσμος: Ιστορία, Λαογραφία, Ανθρωπολογία’’. Β. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας»
(Β΄ 1731).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 746/1970 «Περί Ιδρύσεως Πανεπιστημίου εν
Ιωαννίνοις» (Α’ 267).
2. Το π.δ. 105/2013 «Μετονομασία Τμήματος και ίδρυση - συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» (Α΄ 137).
3. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Β΄ 310/2005).
4. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α’ 195).
5. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ιδίως τα άρθρα
30 έως και 37, 43 έως και 45 και 85.
6. Τις διατάξεις του ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 142).
7. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών»
(Β’ 4334).
8. Την υπό στοιχεία 34783/Ζ1/5-3-2019 Διευκρινιστική Εγκύκλιο «Εφαρμογή της διάταξης του ν. 4559/2018
(Α’ 142) για τον ελάχιστο αριθμό εισακτέων σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών» (ΑΔΑ: Ω66Η4653ΠΣΤΩΚ).
9. Την υπ’ αρ. 14218/27-4-2018 (Β΄ 1731) απόφαση επανίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
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του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με νέο τίτλο
«Νεότερος και Σύγχρονος Κόσμος: Ιστορία, Λαογραφία,
Ανθρωπολογία» και έγκρισης του Κανονισμού Λειτουργίας του.
10. Την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (αρ. συνεδρίας 445/26-5- 2021)
η οποία αφορά στην έγκριση τροποποίησης του ΠΜΣ
«Νεότερος και Σύγχρονος Κόσμος: Ιστορία, Λαογραφία,
Ανθρωπολογία».
11. Το υπ’ αρ. πρωτ. Πρυτανείας 19460/1-7-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, με τα συνημμένα του, με το οποίο διαβιβάστηκε στη Σύγκλητο η θετική εισήγηση της Επιτροπής
Μεταπτυχιακών Σπουδών (συν. υπ’ αρ. 7/29-6-2021).
12. Τα έγγραφα της Α.Δ.Ι.Π., από τα οποία προκύπτει
ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του ανωτέρω Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 14218/27-4-2018 απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
«Α) Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με
νέο τίτλο «Νεότερος και Σύγχρονος Κόσμος: Ιστορία,
Λαογραφία, Ανθρωπολογία». Β) Έγκριση Κανονισμού
Λειτουργίας» (Β΄ 1731), η οποία αντικαθίσταται ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συνεχίζει την οργάνωση και λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Νεότερος και Σύγχρονος Κόσμος:
Ιστορία, Λαογραφία, Ανθρωπολογία» [το οποίο επανιδρύθηκε με την υπ’ αρ. 14218/2018 (Β΄ 1731) απόφαση της Συγκλήτου], με δύο ειδικεύσεις: α) Νεότερη και
Σύγχρονη Ιστορία και β) Λαογραφία και Ανθρωπολογία.
Την διοικητική υποστήριξη του προγράμματος και την
απονομή διπλώματος αναλαμβάνει το Τμήμα Ιστορίας
και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπι-
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στημίου Ιωαννίνων συνεπικουρούμενο από τη Γραμματεία των Τομέων Λαογραφίας και Ιστορίας Νεοτέρων
Χρόνων.
Ο τίτλος του Π.Μ.Σ. στην αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως εξής: Modern and Contemporary World: History,
Folklore, Anthropology.
Άρθρο 2
Αντικείμενο και Σκοπός
1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
«Νεότερος και Σύγχρονος Κόσμος: Ιστορία, Λαογραφία, Ανθρωπολογία», στο οποίο συμμετέχουν οι Τομείς
α) Ιστορίας Νεότερων Χρόνων και β) Λαογραφίας, του
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, παρέχει σε επιλεγμένους πτυχιούχους συστηματικές και ειδικές σπουδές,
οι οποίες οδηγούν στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). Το Π.Μ.Σ. εξειδικεύεται
στις ακόλουθες δύο ειδικεύσεις: α) Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία και β) Λαογραφία και Ανθρωπολογία.
2. Το Π.Μ.Σ. έχει τη δυνατότητα να συνάπτει συμφωνίες συνεργασίας με Πανεπιστήμια της ημεδαπής και
της αλλοδαπής (Διιδρυματικό Π.Μ.Σ.), με ερευνητικούς
φορείς ή άλλους οργανισμούς για την υλοποίηση των
στόχων του, έπειτα από απόφαση της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
3. Το Π.Μ.Σ. στοχεύει στην προαγωγή της γνώσης και
στην ανάπτυξη της έρευνας μέσω της διαμόρφωσης ειδικών επιστημόνων στα γνωστικά αντικείμενα: α) της
Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας και β) της Λαογραφίας
και Ανθρωπολογίας.
4. Το Π.Μ.Σ. στοχεύει στην πολυδιάστατη εξέταση του
νεότερου και σύγχρονου κόσμου, με διεπιστημονική
αντίληψη και μεθοδολογία.
5. Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος σπουδών συνοψίζονται ως εξής: - Υψηλού επιπέδου Μεταπτυχιακές
Σπουδές. - Εξειδικευμένη και εις βάθος κατάρτιση στους
επιστημονικούς κλάδους και τις σύγχρονες εξελίξεις της
Ιστορίας, της Λαογραφίας και της Ανθρωπολογίας. - Προώθηση νέων τεχνολογιών στην έρευνα και τη μελέτη των
ιστορικών και κοινωνικών επιστημών. - Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες θεωρητικές και μεθοδολογικές γνώσεις για επαγγελματική αποκατάσταση στον
ακαδημαϊκό, δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. - Διεπιστημονική επαρκής κατάρτιση, η οποία θα οδηγεί περαιτέρω
σε σπουδές επιπέδου διδακτορικής διατριβής.
6. Το Π.Μ.Σ. «Νεότερος και Σύγχρονος Κόσμος: Ιστορία,
Λαογραφία, Ανθρωπολογία» δεν απαιτεί τέλη φοίτησης.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. «Νεότερος και Σύγχρονος Κόσμος: Ιστορία,
Λαογραφία, Ανθρωπολογία» απονέμει: Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις εξής δύο (2) ειδικεύσεις:
α) Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας.
β) Λαογραφίας και Ανθρωπολογίας.
Άρθρο 4
Όργανα διοίκησης
1. Αρμόδια όργανα για την ίδρυση, οργάνωση και
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λειτουργία του Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 31 του ν. 4485/2017, είναι:
α) η Σύγκλητος του Ιδρύματος,
β) η Συνέλευση του Τμήματος,
γ) η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.,
δ) η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών,
ε) ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
Οι αρμοδιότητες των ανωτέρω οργάνων ορίζονται από
το άρθρο 31 του ν. 4485/2017. Σχετικές ρυθμίσεις για τις
αρμοδιότητες της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) και του
Διευθυντή του Π.Μ.Σ. αναφέρονται ακολούθως και στον
Κανονισμό Μ.Σ.
Άρθρο 5
Γλώσσα διδασκαλίας και γλώσσα συγγραφής της
Διπλωματικής Εργασίας
Γλώσσα διεξαγωγής του Π.Μ.Σ., όπως και εξέτασης
των σεμιναρίων/μαθημάτων, είναι η κοινή νέα Ελληνική.
Η γλώσσα συγγραφής της διπλωματικής εργασίας (Δ.Ε.)
μπορεί να είναι και διάφορη της κοινής νέας Ελληνικής,
όπως ορίζεται ακολούθως στον Κανονισμό του Π.Μ.Σ.
Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια φοίτησης - Πιστωτικές Μονάδες
Η διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. είναι τέσσερα (4)
ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία αντιστοιχούν συνολικά
σε εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (E.C.T.S.). Το
πρόγραμμα αρχίζει το χειμερινό εξάμηνο. Στον Κανονισμό του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η διαδικασία, οι όροι και
οι προϋποθέσεις προσαύξησης του χρόνου φοίτησης,
μερικής φοίτησης, αναστολής και παράτασης, σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν. 4485/2017.
Άρθρο 7
Προϋποθέσεις Εισαγωγής στο Π.Μ.Σ.
Στο Π.Μ.Σ «Νεότερος και Σύγχρονος Κόσμος: Ιστορία,
Λαογραφία, Ανθρωπολογία» γίνονται δεκτοί κάτοχοι διπλωμάτων του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της
αλλοδαπής συναφούς ή συγγενούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση μίας
τουλάχιστον γλώσσας (από αυτές που αναφέρονται στον
Κανονισμό) πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ.,
όπως αυτή θα αξιολογηθεί από τη γραπτή εξέταση που
αναφέρεται ακολούθως στον Κανονισμό του Π.Μ.Σ.
Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., που
πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της
παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν μετά
από αίτηση τους, να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και
μόνο ένας κατ’ έτος στο Π.Μ.Σ. «Νεότερος και Σύγχρονος Κόσμος: Ιστορία, Λαογραφία, Ανθρωπολογία» που
οργανώνεται από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
όπου και υπηρετούν, και το οποίο είναι συναφές με το
αντικείμενο του τίτλου σπουδών και του έργου που επιτελούν στο Ίδρυμα.
Δ.Μ.Σ. δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος
σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής

Τεύχος B’ 3372/28.07.2021

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τον ν. 3328/2005 (Α΄ 80).
Η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών εξειδικεύονται στον
Κανονισμό του Π.Μ.Σ.
Άρθρο 8
Πρόγραμμα μαθημάτων
Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. στο Π.Μ.Σ. «Νεότερος και
Σύγχρονος Κόσμος: Ιστορία, Λαογραφία, Ανθρωπολογία», οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Π.Μ.Σ. οφείλουν να
παρακολουθήσουν και να περατώσουν επιτυχώς κύκλο
μεταπτυχιακών μαθημάτων (σεμινάρια) δύο ακαδημαϊκών ετών, ήτοι τεσσάρων εξαμήνων σύμφωνα με το
πρόγραμμα μαθημάτων. Το αναλυτικό περιεχόμενο των
μαθημάτων περιλαμβάνεται στον οδηγό σπουδών του
τμήματος με μέριμνα της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Τα μαθήματα/
σεμινάρια είναι εξαμηνιαία, όπως το εξάμηνο ορίζεται
από το ακαδημαϊκό ημερολόγιο της σχολής και διδάσκονται κάθε εβδομάδα, με ελάχιστο αριθμό έντεκα (11)
τρίωρες συναντήσεις ανά εξάμηνο. Μετά από σχετική
απόφαση της Σ.Ε. και την έγκριση της Συνέλευσης του
Τμήματος, περιορισμένος αριθμός μαθημάτων/σεμιναρίων μπορεί να προκύπτει από συνδιδασκαλία μεταξύ
διδασκόντων στο Π.Μ.Σ. με αυστηρή προϋπόθεση την
ισοδύναμη συμμετοχή και φυσική παρουσία των διδασκόντων σε αυτά. Σε κάθε περίπτωση συνδιδασκαλίας
ο κωδικός ενός μαθήματος στο φοιτητολόγιο μπορεί να
είναι μόνο ένας, και αντιστοιχεί αποκλειστικά στη μία
από τις δύο ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ.
Στην εκπαιδευτική διαδικασία του Π.Μ.Σ., εκτός από
την παρακολούθηση και εξέταση των μεταπτυχιακών
μαθημάτων και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας,
περιλαμβάνονται: διαλέξεις και επιστημονικά συμπόσια,
εκπαιδευτικές εκδρομές, επιτόπιες/αρχειακές έρευνες,
επισκέψεις σε μουσεία, συλλογές, βιβλιοθήκες, ερευνητικά κέντρα και αρχεία καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα που ενισχύει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό
έργο του Π.Μ.Σ.
Το πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. «Νεότερος και
Σύγχρονος Κόσμος: Ιστορία, Λαογραφία, Ανθρωπολογία», ανά ειδίκευση ορίζεται ως εξής:
α. Ειδίκευση: «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία».
Το ακαδημαϊκό πρόγραμμα της ειδίκευσης «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία» περιλαμβάνει Σεμινάρια Ειδίκευσης, Σεμινάρια Επιλογής και ένα Διεπιστημονικό
Σεμινάριο ανά διετία, εφόσον προσφέρεται βάσει του
Κανονισμού του Π.Μ.Σ. (παρ. 3 του άρθρου 11). Για την
ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών συνολικού
αριθμού 120 E.C.T.S. και την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτείται η παρακολούθηση: α) Τεσσάρων Σεμιναρίων Ειδίκευσης ή τριών
Σεμιναρίων Ειδίκευσης και του Διεπιστημονικού Σεμιναρίου, β) ενός Σεμιναρίου από την Ειδίκευση Λαογραφίας
και Ανθρωπολογίας του Π.Μ.Σ., γ) ενός Σεμιναρίου ελεύθερης επιλογής μεταξύ των δύο ειδικεύσεων του Π.Μ.Σ,
δ) η εκπόνηση της υποχρεωτικής διπλωματικής εργασίας
κατά τη διάρκεια του τέταρτου εξαμήνου σπουδών.
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Τα αντικείμενα των Σεμιναρίων Ειδίκευσης στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία εντάσσονται στα κάτωθι
ενδεικτικά πεδία:
Ιστοριογραφία
Μεθοδολογία της ιστορικής έρευνας
Οθωμανική και βενετική κυριαρχία
Ιστορία του ελληνικού κράτους
Εκβιομηχάνιση - αποβιομηχάνιση
Πολιτικά συστήματα και ιδεολογίες
Κοινωνικές επαναστάσεις
Ιστορία και κινηματογράφος
Ιστορία και λογοτεχνία
Τέχνη και πολιτική
Έθνη και περιβάλλοντα της τέχνης
Διπλωματία και διεθνείς σχέσεις
Ιστορία πόλεων
Ιστορική δημογραφία
Διασπορά και μετανάστευση
Επιδημίες - νόσοι
Υγειονομικές πολιτικές
Ιστορία της τέχνης και ιατρική
Ιστορία των γυναικών, ιστορία του φύλου
Εργασία και εργατικό κίνημα
Εκπαίδευση και φοιτητικό κίνημα
Ιστορία των Εβραίων
Μειονότητες
Τοπική ιστορία
β. Ειδίκευση: «Λαογραφία και Ανθρωπολογία»
Το ακαδημαϊκό πρόγραμμα της ειδίκευσης «Λαογραφία και Ανθρωπολογία» περιλαμβάνει Σεμινάρια
Ειδίκευσης, Σεμινάρια Επιλογής και ένα Διεπιστημονικό
Σεμινάριο ανά διετία, εφόσον προσφέρεται βάσει του
Κανονισμού του Π.Μ.Σ. (παρ. 3 του άρθρου 11). Για την
ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών συνολικού
αριθμού 120 E.C.T.S. και την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτείται η παρακολούθηση: α) Τεσσάρων σεμιναρίων ειδίκευσης ή τριών
σεμιναρίων ειδίκευσης και του Διεπιστημονικού Σεμιναρίου, β) ενός σεμιναρίου από την ειδίκευση Νεότερης και
Σύγχρονης Ιστορίας του Π.Μ.Σ., γ) ενός Σεμιναρίου ελεύθερης επιλογής μεταξύ των δύο ειδικεύσεων του Π.Μ.Σ.,
δ) η εκπόνηση της υποχρεωτικής διπλωματικής εργασίας
κατά τη διάρκεια του τέταρτου εξαμήνου σπουδών.
Τα αντικείμενα των Σεμιναρίων Ειδίκευσης στη Λαογραφία και Ανθρωπολογία εντάσσονται στα κάτωθι
ενδεικτικά πεδία:
Θεωρία και Μέθοδος
Υλικός πολιτισμός
Κοινωνικές - οικονομικές δομές και μετασχηματισμοί
Παραγωγικές διαδικασίες και σχέσεις
Προφορική ιστορία
Συλλογική μνήμη
Συλλογικές ταυτότητες
Συλλογικές αναπαραστάσεις και σύμβολα
Κοσμολογίες
Προφορικότητα
Λαϊκές τέχνες
Οικοτεχνία
Εργαστηριακή, βιοτεχνική και βιομηχανική παραγωγή
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Ένδυμα
Θεωρία της επιτέλεσης
Παραστατικές τέχνες
Μουσική Παράδοση
Ιστορία της Μουσικής
- Όλα τα μαθήματα (ειδίκευσης, ελεύθερης επιλογής,
διεπιστημονικό σεμινάριο) συνιστούν επιλογές των φοιτητών μεταξύ των σεμιναρίων που προσφέρονται κάθε
εξάμηνο στις αντίστοιχες κατηγορίες, βάσει των οποίων
διαμορφώνουν το εξατομικευμένο πρόγραμμα σπουδών
τους στο Π.Μ.Σ..
- Όλα τα σεμινάρια που προσφέρονται και στις δύο
ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ. έχουν διαφορετικό τίτλο, περιεχόμενο, διάρθρωση και οργάνωση από τα μαθήματα
(παραδόσεις/σεμινάρια) που προσφέρονται στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Κανένα μάθημα/σεμινάριο
που προσφέρεται στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών
δεν μπορεί να προσφέρεται συγχρόνως και στο Π.Μ.Σ.
«Νεότερος και Σύγχρονος Κόσμος: Ιστορία, Λαογραφία,
Ανθρωπολογία».
- Όλα τα σεμινάρια ειδίκευσης και των δύο ειδικεύσεων
του Π.Μ.Σ., όπως επίσης και το διεπιστημονικό σεμινάριο
εφόσον προσφέρεται ως επιλογή βάσει του Κανονισμού,
απονέμουν 15 E.C.T.S.. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία απονέμει 30 E.C.T.S.. Το Π.Μ.Σ. απονέμει συνολικά
120 E.C.T.S..
Άρθρο 9
Αριθμός εισακτέων
Ο μέγιστος αριθμός εισαγόμενων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε 20.
Η κατανομή των θέσεων εισακτέων στο Π.Μ.Σ. «Νεότερος και Σύγχρονος Κόσμος: Ιστορία, Λαογραφία, Ανθρωπολογία», ανά ειδίκευση, κατά μέγιστον έχει ως εξής:
Ειδίκευση Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας: Δώδεκα
(12) θέσεις. Ειδίκευση Λαογραφίας και Ανθρωπολογίας:
Οκτώ (8) θέσεις.
Σε περίπτωση που, στο τέλος της διαδικασίας επιλογής, ο αριθμός των εισακτέων είναι μικρότερος των
δέκα (10) ατόμων, ισχύουν οι διατάξεις της υπό στοιχεία
34783/Ζ1/5-3-2019 Διευκρινιστικής Εγκυκλίου με θέμα:
«Εφαρμογή της διάταξης του ν. 4559/2018 (Α΄ 142) για
τον ελάχιστο αριθμό εισακτέων σε Π.Μ.Σ.».
Άρθρο 10
Προσωπικό
Το Π.Μ.Σ. «Νεότερος και Σύγχρονος Κόσμος: Ιστορία,
Λαογραφία, Ανθρωπολογία» του Τμήματος Ιστορίας
και Αρχαιολογίας διαθέτει επαρκές προσωπικό για την
απρόσκοπτη λειτουργία του. Το διδακτικό έργο επιτελείται κατά προτεραιότητα από μέλη Δ.Ε.Π. των Τομέων
Ιστορίας Νεότερων Χρόνων και Λαογραφίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, οι οποίοι κατέχουν ίδιο
ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το αντικείμενο του
Π.Μ.Σ., από μέλη Δ.Ε.Π άλλων Τομέων του Τμήματος και
άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, έπειτα από αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας για την ανάθεση
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σχετικού διδακτικού έργου, από επισκέπτες καταξιωμένους επιστήμονες της ημεδαπής και αλλοδαπής, οι
οποίοι έχουν θέση ή προσόντα μέλους Δ.Ε.Π. ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμονες
αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή
σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.,
καθώς και από διδάσκοντες που προβλέπονται από τις
σχετικές διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.
Τη Γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος παρέχει η Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, συνεπικουρούμενη από τη Γραμματεία των Τομέων
Λαογραφίας και Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων.
Άρθρο 11
Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διασφαλίζει την επάρκεια και την ποιότητα
του αναγκαίου κτηριακού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού
για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. «Νεότερος και Σύγχρονος
Κόσμος: Ιστορία, Λαογραφία, Ανθρωπολογία», καθώς και
τη δυνατότητα κάλυψης αυτών με νόμιμους πόρους (βλ.
ακολούθως, άρθρο 13).
Ως χώροι διεξαγωγής της διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. «Νεότερος και Σύγχρονος Κόσμος: Ιστορία, Λαογραφία, Ανθρωπολογία» ορίζονται: 1. Οι αίθουσες: α) Διδασκαλίας
β) Συνεδριάσεων, γ) Υπολογιστών και δ) Πολυμέσων του
Τομέα Ιστορίας Νεότερων Χρόνων, 2. το Εργαστήριο
Ιστορικής Έρευνας Νεότερων και Σύγχρονων Κοινωνιών, 3. Το Εργαστήριο Λαογραφίας και 4. το Λαογραφικό
Μουσείο και Αρχείο.
Στην Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη προσφέρονται όλες
οι δυνατότητες μελέτης ειδικής βιβλιογραφίας και ηλεκτρονική υποδομή για την διευκόλυνση της έρευνας.
Οι αίθουσες α) Διδασκαλίας β) Συνεδριάσεων και
γ) Υπολογιστών του Τομέα Ιστορίας Νεότερων Χρόνων,
δ) το Εργαστήριο Λαογραφίας και ε) το Λαογραφικό
Μουσείο και Αρχείο έχουν εξοπλιστεί με σύστημα προβολών.
Άρθρο 12
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. «Νεότερος και Σύγχρονος Κόσμος: Ιστορία,
Λαογραφία, Ανθρωπολογία» θα συνεχίσει τη λειτουργία
του, έως και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Το Πρόγραμμα υπόκειται σε αξιολόγηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4485/2017, με
δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του και μετά την
πάροδο της πενταετίας από την επανίδρυσή του (ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019).
Άρθρο 13
Κόστος Λειτουργίας
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Νεότερος
και Σύγχρονος Κόσμος: Ιστορία, Λαογραφία, Ανθρωπολογία» του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
ανέρχεται στο ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως εξής:
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Κατηγορία Δαπανών Ετήσιο

Ετήσιο
Κόστος
(€)

Ανθρώπινο δυναμικό - εξωτερικοί συνεργάτες

2.000

Προμήθεια μικροσυσκευών, συντήρηση,
αναβάθμιση εξοπλισμού

2.000

Μετακινήσεις διδασκόντων, συμμετοχή
σε συνέδρια και άλλες εκπαιδευτικές
δραστηριότητες

1.500

Έξοδα δημοσιεύσεων

1.200

Προμήθεια βιβλίων

2.000

Αναλώσιμα - Γραφική ύλη

800

Λοιπές δαπάνες

500

Γενικό σύνολο
10.000
Είναι πιθανό τα επόμενα έτη λειτουργίας να υπάρξουν
ανακατανομές των ποσών διαφόρων κατηγοριών, αλλά
το γενικό σύνολο παραμένει το ίδιο. Από τα ανωτέρω
προκύπτει ότι το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ «Νεότερος
και Σύγχρονος Κόσμος: Ιστορία, Λαογραφία, Ανθρωπολογία» για πέντε συνεχόμενα έτη ανέρχεται σε 50.000 ευρώ.
Το ως ανωτέρω ενδεικτικό κόστος λειτουργίας του
Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από ιδίους πόρους (ερευνητικούς
φορείς, ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες, δωρεές
κ.τ.λ.), από τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, από χρηματοδότηση από το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων, από μέρος των εσόδων των
Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των
Α.Ε.Ι. και από κάθε άλλη νόμιμη πράξη, όπως οριοθετείται
στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014
(Α΄ 143). Δεν προβλέπεται καταβολή τελών φοίτησης
από τους Μεταπτυχιακούς φοιτητές του Π.Μ.Σ.
Άρθρο 14
Μεταβατικές Διατάξεις
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εγγραφεί έως και
το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018, θα ολοκληρώσουν τις
σπουδές τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις πριν
την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), και σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 85 του ν. 4485/2017.
Δίνεται η δυνατότητα χορήγησης βεβαίωσης σπουδών
με αναδρομική ισχύ σε φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν την αναμόρφωση του Π.Μ.Σ.
«Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία: Ιστορία Λαϊκός Πολιτισμός» (Β΄ 926/2004), όπου το σύνολο των
120 E.C.T.S. σε αυτές τις περιπτώσεις θα κατανέμεται ως
εξής: 12 E.C.T.S. ανά μάθημα ή σεμινάριο (επί συνόλου
8 μαθημάτων/σεμιναρίων) και 24 E.C.T.S. για τη διπλωματική εργασία.
Η λειτουργία του Π.Μ.Σ. «Νεότερος και Σύγχρονος Κόσμος: Ιστορία, Λαογραφία, Ανθρωπολογία» διέπεται από
τις ρυθμίσεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Κ.Μ.Σ.), όπως αυτός παρατίθεται κάτωθι.
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τον Κανονισμό του
Π.Μ.Σ., ρυθμίζονται κατ’ εξουσιοδότηση από τα αρμόδια όργανα, και ιδίως από τη Συνέλευση του Τμήματος
ύστερα από σχετική εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.
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Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος με τίτλο «Νεότερος και Σύγχρονος Κόσμος: Ιστορία, Λαογραφία, Ανθρωπολογία» του Τμήματος Ιστορίας
και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων [τροποποίηση της υπ’ αρ. 14218/
27.4.2018 (Β΄ 1731) απόφασης της Συγκλήτου του Π.Ι.]
Άρθρο 1
Με τον παρόντα Κανονισμό (Κ.Μ.Σ.) ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Νεότερος
και Σύγχρονος Κόσμος: Ιστορία, Λαογραφία, Ανθρωπολογία» του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σύμφωνα με την απόφαση της
Συγκλήτου του Π.Ι. και τις διατάξεις του ν. 4485/2017,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Άρθρο 2
Αντικείμενο και Σκοπός
1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
«Νεότερος και Σύγχρονος Κόσμος: Ιστορία, Λαογραφία, Ανθρωπολογία», στο οποίο συμμετέχουν οι Τομείς
α) Ιστορίας Νεότερων Χρόνων και β) Λαογραφίας, του
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, παρέχει σε επιλεγμένους πτυχιούχους συστηματικές και ειδικές σπουδές,
οι οποίες οδηγούν στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). Το Π.Μ.Σ. εξειδικεύεται
στις ακόλουθες δύο ειδικεύσεις: α) Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία και β) Λαογραφία και Ανθρωπολογία.
2. Το πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα να συνάπτει συμφωνίες συνεργασίας με Πανεπιστήμια της ημεδαπής και
της αλλοδαπής (Διιδρυματικό Π.Μ.Σ.), με ερευνητικούς
φορείς ή άλλους οργανισμούς για την υλοποίηση των
στόχων του, έπειτα από απόφαση της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
3. Το Π.Μ.Σ. στοχεύει στην προαγωγή της γνώσης και
την ανάπτυξη της έρευνας μέσω της διαμόρφωσης ειδικών επιστημόνων στα γνωστικά αντικείμενα α) της
Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας και β) της Λαογραφίας και Ανθρωπολογίας. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών επιδιώκει την εξέταση της εξέλιξης και των
φαινομένων του νεότερου και σύγχρονου κόσμου, αξιοποιώντας τις επιστημονικές πειθαρχίες της Ιστορίας,
της Λαογραφίας και της Ανθρωπολογίας. Η έμφαση της
Ιστορίας στην περιοδολόγηση εμπλουτίζεται με τη διαχρονικότητα της εξέτασης των ιστορικών φαινομένων
αλλά και την οπτική της συγχρονίας από την Ανθρωπολογία, η εξέταση του υλικού βίου και πολιτισμού και των
λαϊκών τεχνών από τη Λαογραφία συνδέεται με τις προσεγγίσεις της Ιστορίας της Τέχνης αλλά και με τις εμπειρικές μελέτες της οικονομικής και κοινωνικής Ιστορίας, οι
αναζητήσεις της πολιτισμικής Ιστορίας αναδεικνύονται
μέσα από την εξοικείωση με τον κόσμο των συλλογικών
νοοτροπιών και αναπαραστάσεων της Ανθρωπολογίας.
Το Πρόγραμμα, συνεπώς, στοχεύει στην πολυδιάστατη
εξέταση του νεότερου και σύγχρονου κόσμου, με διεπιστημονική αντίληψη και μεθοδολογία.
4. Αυτονόητη είναι η ευθύνη των μελών που συναπαρτίζουν το Π.Μ.Σ. να προωθούν την ποιότητα, τη νέα
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γνώση και τα επιτεύγματα των επιστημονικών πειθαρχιών που θεραπεύουν.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. «Νεότερος και Σύγχρονος Κόσμος: Ιστορία,
Λαογραφία, Ανθρωπολογία» απονέμει: Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις εξής δύο (2) ειδικεύσεις:
α) Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία
β) Λαογραφία και Ανθρωπολογία
Άρθρο 4
Όργανα Διοίκησης του Π.Μ.Σ.
1. Για την οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. αρμόδια
όργανα είναι τα εξής:
α) η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
β) η Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.
γ) η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.
δ) η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
ε) ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
2. Η Σύγκλητος είναι το αρμόδιο όργανο για θέματα
ακαδημαϊκού, διοικητικού και οικονομικού χαρακτήρα
των Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Επίσης η Σύγκλητος ασκεί όσες αρμοδιότητες, σχετικά με τα Π.Μ.Σ.,
δεν ανατίθενται από τον Νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα.
3. Η Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας έχει τις έξης αρμοδιότητες:
α) Εισηγείται στη Σύγκλητο, διά της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών της παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4485/
2017, για την αναγκαιότητα ίδρυσης τροποποίησης του
Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το άρθρου 32 του ν. 4485/2017.
β) Ορίζει τα μέλη της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.
γ) Κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκόντων του Π.Μ.Σ.
δ) Συγκροτεί επιτροπές επιλογής ή εξέτασης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών.
ε) Διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης
προκειμένου να απονεμηθεί Δ.Μ.Σ.
στ) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται
από την κείμενη νομοθεσία, ύστερα από σχετική πρόταση της Σ.Ε. και του Διευθυντή του Π.Μ.Σ..
4. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιστορίας και
Αρχαιολογίας, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό
έργο και εκλέγονται από την Συνέλευση του Τμήματος
για διετή θητεία. Η θητεία του Διευθυντή της Σ.Ε. μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την
παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας
του Π.Μ.Σ. Η Σ.Ε. υποβάλλει προτάσεις στη Συνέλευση
του Τμήματος για κάθε θέμα, σχετικό με τη λειτουργία
του Π.Μ.Σ.
5. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία αποτελείται από τον αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, ο οποίος εκτελεί και
χρέη Προέδρου και τους Κοσμήτορες των Σχολών του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ως μέλη. Έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από την παρ. 5 του άρθρου 32
του ν. 4485/2017.
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6. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι μέλος της Σ.Ε. και ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για διετή θητεία. Προεδρεύει της
Σ.Ε., είναι μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας
του Αναπληρωτή, είναι του ίδιου ή συναφούς γνωστικού
αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και
ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται από τις διατάξεις του
ν. 4485/2017 και τον παρόντα Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. εισηγείται στα
αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για κάθε
θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του
Π.Μ.Σ. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες.
7. Τη Γραμματειακή υποστήριξη του προγράμματος
παρέχει η Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, το οποίο έχει και τη διοικητική στήριξη του
Π.Μ.Σ., συνεπικουρούμενη από τη Γραμματεία των Τομέων Λαογραφίας και Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων. Τηρείται
πλήρες αρχείο για κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία
του Π.Μ.Σ.
Άρθρο 5
Γλώσσα Διδασκαλίας και Συγγραφής της Δ.Ε.
Γλώσσα διεξαγωγής του Π.Μ.Σ., όπως και εκπόνησης
των εργασιών στα μαθήματα/σεμινάρια, είναι η κοινή
νέα Ελληνική. Η γλώσσα συγγραφής της διπλωματικής
εργασίας (Δ.Ε.) μπορεί να είναι και διάφορη της κοινής
νέας Ελληνικής, όπως ορίζεται ακολούθως στον Κανονισμό του Π.Μ.Σ.
Άρθρο 6
Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών
1. Στο Π.Μ.Σ «Νεότερος και Σύγχρονος Κόσμος: Ιστορία, Λαογραφία, Ανθρωπολογία» γίνονται δεκτοί κάτοχοι
τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής
ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η επιλογή των
φοιτητών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
34 του ν. 4485/2017 και τις προβλέψεις του παρόντος
Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών. Υποψήφιοι μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι του Τμήματος, οι οποίοι
με το πέρας του ακαδημαϊκού έτους, συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου, θα
έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους.
2. Η εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ.
πραγματοποιείται με προκήρυξη συγκεκριμένου αριθμού θέσεων, όπως αυτές ορίζονται ακολούθως στην
παρ. 4. Η απόφαση για την προκήρυξη νέων θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών λαμβάνεται σε συνεδρία της Συνέλευσης του Τμήματος κατά το μήνα Μάιο κάθε έτους.
Μαζί με την απόφαση για την προκήρυξη ορίζεται και
η σύνθεση των εξεταστικών επιτροπών. Εν συνεχεία, η
προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος
και δημοσιεύεται στον τύπο (μία φορά κατ’ έτος).
3. Οι εισαγωγικές εξετάσεις διενεργούνται κατά την
πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου κάθε έτους.
4. Η κατανομή των θέσεων εισακτέων ανά ειδίκευση,
κατά μέγιστον, έχει ως εξής: Ειδίκευση Νεότερης και
Σύγχρονης Ιστορίας: Δώδεκα (12) θέσεις. Ειδίκευση Λαογραφίας και Ανθρωπολογίας: Οκτώ (8) θέσεις.
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5. Η επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ανά ειδίκευση,
γίνεται από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. που συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος έπειτα
από πρόταση της Σ.Ε. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από την Συνέλευση του Τμήματος.
6. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάθεση αίτησης
υποψηφιότητας, είναι ο βαθμός πτυχίου να είναι τουλάχιστον έξι (6).
7. Οι υποψήφιοι για ένταξη στο Π.Μ.Σ. πρέπει εντός της
ορισμένης προθεσμίας από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της προκήρυξης, να καταθέσουν σχετική αίτηση
στη Γραμματεία του Τμήματος. Η αίτηση θα πρέπει να
συνοδεύεται από:
α. Βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου (με αναφορά
σε σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητά
του, εφόσον υπάρχει).
β. Αντίγραφα πτυχίων (περιλαμβάνονται και πτυχία
ξένης γλώσσας) και, σε περίπτωση που το πτυχίο χορηγήθηκε από ομοταγές ίδρυμα του εξωτερικού, αναγνώριση ισοτιμίας ή αποδεικτικό σχετικής αίτησης στον
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 34 του
ν. 4485/2017, Δ.Μ.Σ. δεν απονέμεται σε φοιτητή του
οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα
της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τον
ν. 3328/2005 (Α΄ 80).
γ. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.
δ. Γραπτή ερευνητική πρόταση του υποψηφίου που
να αποδεικνύει το ενδιαφέρον του για ένα τουλάχιστον
από τα γνωστικά αντικείμενα της ειδίκευσης του Π.Μ.Σ.,
στην οποία υποβάλλει υποψηφιότητα.
8. Η αξιολόγηση των υποψηφίων στις δύο ειδικεύσεις
πραγματοποιείται με:
α. Γραπτές εξετάσεις ανά ειδίκευση, δηλ. είτε στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία είτε στη Λαογραφία και Ανθρωπολογία, βάσει προτεινόμενης ενδεικτικής βιβλιογραφίας για την κάθε ειδίκευση, η οποία αναρτάται στην
ιστοσελίδα του Τμήματος μαζί με τη δημοσιοποίηση της
προκήρυξης. Οι υποψήφιοι υποβάλλονται και σε γραπτή
εξέταση σε ξενόγλωσσο κείμενο συναφές με το γνωστικό
αντικείμενο της ειδίκευσης που έχουν επιλέξει, σε μία
από τις παρακάτω γλώσσες ελεύθερης επιλογής τους:
αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική.
β. Προφορική εξέταση.
9. Η τελική αξιολόγηση και επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών και στις δύο ειδικεύσεις θα γίνεται με
συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων (όλα σε δεκάβαθμη κλίμακα):
α. Γενικός βαθμός πτυχίου με συντελεστή 3.
β. Γραπτή εξέταση με συντελεστή 3 (κατώτερος βαθμός 6).
γ. Προφορική εξέταση και αξιολόγηση της γραπτής
ερευνητικής πρότασης του υποψηφίου με συντελεστή 2
(προσέρχονται όσοι κατοχυρώσουν την επιτυχία τους
στη γραπτή εξέταση και στην εξέταση της ξένης γλώσσας).
δ. Ξένη γλώσσα με συντελεστή 2 (κατώτερος βαθμός 5).
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Προϋπόθεση για να γίνει δεκτός ένας υποψήφιος είναι
να συγκεντρώσει συνολικά εξήντα (60) μονάδες επί συνόλου εκατό (100) μονάδων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας
μεταξύ περισσότερων του ενός υποψηφίων, και εφόσον
έχει καλυφθεί το σύνολο των θέσεων, επιλέγεται ο υποψήφιος με την καλύτερη επίδοση στη γραπτή εξέταση
(κριτήριο - β προηγούμενης παραγράφου).
10. Τις εισαγωγικές εξετάσεις του Π.Μ.Σ. διοργανώνει
τριμελής Επιτροπή Εξετάσεων ανά ειδίκευση, η οποία
συγκροτείται επί τούτου με πράξη της Συνέλευσης του
τμήματος μετά από σχετική εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.
σύμφωνα με την παρ. 5 του παρόντος άρθρου. Οι γραπτές εξετάσεις στην ξένη γλώσσα διενεργούνται από
δύο εξεταστές ανά εξεταζόμενη γλώσσα, οι οποίοι ορίζονται από τη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., και είναι μέλη Δ.Ε.Π. με
πιστοποιημένα υψηλό επίπεδο σχετικής γλωσσομάθειας.
Η τελική επιλογή των υποψηφίων γίνεται με απόφαση
της Συνέλευσης του Τμήματος μετά από εισήγηση της
Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.
11. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, μετά
από εισήγηση της Σ.Ε., είναι δυνατόν να επιλεγούν άνευ
εξετάσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων, ένας (1)
υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.),
ο οποίος πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών
σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του
Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του ελληνικού
κράτους.
12. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π, καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και
Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου
εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017,
μπορούν μετά από αίτηση τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος στο Π.Μ.Σ. «Νεότερος
και Σύγχρονος Κόσμος: Ιστορία, Λαογραφία, Ανθρωπολογία» που οργανώνεται από το Τμήμα Ιστορίας και
Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων όπου και υπηρετούν, και το οποίο είναι
συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών και του
έργου που επιτελούν στο Ίδρυμα, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 34 και
45 του ν. 4485/2017. Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι του ενός η επιλογή γίνεται
μετά από αξιολόγηση α) του συνολικού εργοβιογραφικού υπομνήματος των υποψηφίων, β) εμπεριστατωμένης
ερευνητικής πρότασης και γ) προφορικής συνέντευξης.
Αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης σε αυτές τις περιπτώσεις
είναι η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.
13. Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή, ο οποίος παρακολουθεί το Π.Μ.Σ., ορίζεται από τη Συνέλευση του τμήματος, ύστερα από πρόταση της Σ.Ε. ένα μόνιμο μέλος
Δ.Ε.Π. μεταξύ των διδασκόντων στο Π.Μ.Σ., σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία, ως επιβλέπων σύμβουλος.
Η Σ.Ε. και ο επιβλέπων-σύμβουλος από κοινού έχουν
την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της
πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή.
Άρθρο 7
Πόροι - Χρηματοδότηση Π.Μ.Σ.
1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ανέρχεται
στο ποσό των 10.000 €, το οποίο καλύπτεται από τον
προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
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2. Θα επιδιωχθούν χορηγίες, δωρεές, ερευνητικά προγράμματα κ.ά., που θα ενισχύουν το έργο του Π.Μ.Σ.
3. Το ΠΜΣ λειτουργεί χωρίς τέλη φοίτησης.
Άρθρο 8
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μεταπτυχιακών
Φοιτητών - Υποτροφίες
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα
και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές
του πρώτου κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος
παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Τα ιδρύματα υποχρεούνται να εξασφαλίζουν στους φοιτητές
με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προσβασιμότητα στα προτεινόμενα συγγράμματα και τη
διδασκαλία, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 34 του
ν. 4485/2017.
Δεν προβλέπεται καταβολή τελών φοίτησης από τους
μεταπτυχιακούς φοιτητές.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Π.Μ.Σ. δικαιούνται να
αιτηθούν οικονομικής ενίσχυσης με:
α. Υποτροφίες που χορηγούνται για πρόσληψη μεταπτυχιακών φοιτητών (Επικουρικό έργο).
β. Υποτροφίες άλλων Ιδρυμάτων (Ι.Κ.Υ. κ.ά.).
Σε κάθε περίπτωση, αν απαιτηθεί διαδικασία επιλογής
υποψηφίων για υποτροφία, η επιλογή των δικαιούχων
γίνεται βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων. Ως ακαδημαϊκά
κριτήρια ορίζονται: α. Η κατάταξη εισαγωγής στο Π.Μ.Σ.,
για τους πρωτοετείς φοιτητές, β. Η επίδοση στα μαθήματα/σεμινάρια του Π.Μ.Σ. για τους δευτεροετείς φοιτητές.
Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές είναι δυνατόν να ανατίθεται συμπληρωματικό έργο στο πλαίσιο ειδικότερων
υποχρεώσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται από τον
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων (Β΄ 310/2005), με απόφαση της Συντονιστικής
Επιτροπής του Π.Μ.Σ.
Άρθρο 9
Διδακτικό προσωπικό
1. Το Π.Μ.Σ. «Νεότερος και Σύγχρονος Κόσμος: Ιστορία, Λαογραφία, Ανθρωπολογία» του Τμήματος Ιστορίας
και Αρχαιολογίας διαθέτει επαρκές προσωπικό για την
απρόσκοπτη λειτουργία του.
Το διδακτικό έργο επιτελείται κατά προτεραιότητα από
μέλη Δ.Ε.Π. των Τομέων, Ιστορίας Νεότερων Χρόνων και
Λαογραφίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας,
οι οποίοι θεραπεύουν ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., από μέλη Δ.Ε.Π
άλλων Τομέων του Τμήματος και άλλων Τμημάτων του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, έπειτα από αιτιολογημένη
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας και
Αρχαιολογίας για την ανάθεση σχετικού διδακτικού έργου, από επισκέπτες καταξιωμένους επιστήμονες της
ημεδαπής και αλλοδαπής, οι οποίοι έχουν θέση ή προσόντα μέλους Δ.Ε.Π. ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο,
καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με
εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό
αντικείμενο του Π.Μ.Σ., καθώς και από διδάσκοντες που
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 36
του ν. 4485/2017.
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Άρθρο 10
Διδασκαλία - Εξέταση Μεταπτυχιακών Μαθημάτων
1. Το κάθε προσφερόμενο μάθημα ή σεμινάριο είναι
αυτόνομο ως προς την ύλη και την εξέτασή του, είναι
εξαμηνιαίο, και αντιστοιχεί σε 15 E.C.T.S..
2. Το πρόγραμμα προσφερόμενων μαθημάτων/σεμιναρίων ανά έτος ορίζεται με σχετική απόφαση της Σ.Ε.
κατά την τελευταία συνεδρίασή της πριν από την λήξη
του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους και εγκρίνεται
από την Γ.Σ. του Τμήματος.
3. Στην εκπαιδευτική διαδικασία του Π.Μ.Σ., εκτός από
την παρακολούθηση και εξέταση των μεταπτυχιακών
μαθημάτων/σεμιναρίων και την εκπόνηση διπλωματικής
εργασίας, μπορεί να περιλαμβάνονται συμπληρωματικά
με αυτές: διαλέξεις και επιστημονικά συμπόσια, εκπαιδευτικές εκδρομές, επιτόπιες/αρχειακές έρευνες, επισκέψεις σε μουσεία, συλλογές, βιβλιοθήκες, ερευνητικά
κέντρα και αρχεία, καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα
που ενισχύει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του
Π.Μ.Σ.
Δεν προβλέπεται η αντικατάσταση μαθημάτων του
Π.Μ.Σ. «Νεότερος και Σύγχρονος Κόσμος: Ιστορία, Λαογραφία, Ανθρωπολογία» από μαθήματα άλλων Π.Μ.Σ.
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
4. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Π.Μ.Σ. οφείλουν να
παρακολουθήσουν και να περατώσουν επιτυχώς κύκλο
μεταπτυχιακών μαθημάτων (σεμινάρια) δύο ακαδημαϊκών ετών, ήτοι τεσσάρων εξαμήνων σύμφωνα με το
πρόγραμμα μαθημάτων. Το αναλυτικό περιεχόμενο των
μαθημάτων/σεμιναρίων περιλαμβάνεται στον Οδηγό
Σπουδών του Τμήματος με μέριμνα της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.
Τα μαθήματα είναι εξαμηνιαία, όπως το εξάμηνο ορίζεται από το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο της Σχολής και
διδάσκονται κάθε εβδομάδα, με ελάχιστο αριθμό έντεκα
(11) τρίωρες συναντήσεις ανά εξάμηνο, η διάρκεια του
οποίου προσδιορίζεται από το ακαδημαϊκό ημερολόγιο
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η παρακολούθηση των
σεμιναρίων είναι υποχρεωτική, με μέγιστο επιτρεπόμενο
αριθμό απουσιών 2 συναντήσεις ανά μάθημα/σεμινάριο.
Η τήρηση παρουσιολογίου βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια κάθε διδάσκοντα στο Π.Μ.Σ.
5. Η εξέταση των μαθημάτων/σεμιναρίων πραγματοποιείται με την εκπόνηση γραπτών εργασιών, τις οποίες ο
μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να καταθέτει στον
διδάσκοντα το αργότερο εντός τριμήνου μετά τη λήξη
του εκάστοτε ακαδημαϊκού εξαμήνου οπότε διδάσκεται
το μάθημα και, όπως αυτό ορίζεται από το ακαδημαϊκό
ημερολόγιο της Φιλοσοφικής Σχολής. Κατ’ εξαίρεση,
μπορεί να δοθεί παράταση για την υποβολή εργασίας
μετά από αιτιολογημένη αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή και σχετική απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής.
Η κατάθεση της σχετικής βαθμολογίας γίνεται κατά αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός από την υποβολή της
εργασίας. Η γραπτή εργασία δεν αποκλείει πρόσθετες
γραπτές ή προφορικές εξετάσεις. Επιτυχής θεωρείται
η βαθμολόγηση των εργασιών ή άλλων εξετάσεων με
βαθμό τουλάχιστον έξι (6).
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6. Η μη παράδοση εργασίας από μέρους του μεταπτυχιακού φοιτητή εντός της περιόδου που ορίζεται
στο πλαίσιο της προηγούμενης παραγράφου συνιστά
αποτυχία στο εν λόγω μάθημα.
7. Αν ο μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση
μαθήματος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον παρόντα
Κ.Μ.Σ., θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το
Π.Μ.Σ. και εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι έχουν το
ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο
μάθημα/σεμινάριο και ορίζονται από τη Συνέλευση του
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.
8. Η επιτυχής περάτωση του κύκλου μεταπτυχιακών
σπουδών πρέπει να ολοκληρωθεί, το αργότερο, εντός
τεσσάρων ακαδημαϊκών εξαμήνων από την εγγραφή του
φοιτητή στο Π.Μ.Σ., προσαυξημένων κατά δύο εξάμηνα
σε περίπτωση παράτασης, συμπεριλαμβανομένου και
του χρόνου εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Αν, μετά
την παρέλευση της προηγούμενης προθεσμίας, ο μεταπτυχιακός φοιτητής δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες
τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις του, προκειμένου να
λάβει Δ.Μ.Σ., κρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος,
μετά από σχετική εισήγηση της Σ.Ε., το ερώτημα περί
της συνέχισης των μεταπτυχιακών του σπουδών ή της
διαγραφής του από το Π.Μ.Σ.
9. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 33 του
ν. 4485/2017, δίνεται και η δυνατότητα μερικής φοίτησης
σε εργαζόμενους φοιτητές και στις εξαιρετικές περιπτώσεις, σοβαρών λόγων υγείας, σοβαρών οικογενειακών
λόγων (θανάτου συγγενούς Α’ βαθμού), καθώς και σοβαρών προσωπικών λόγων οι οποίοι τεκμαίρονται με
σχετικά έγγραφα, κατά τη διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ.
και για μη εργαζόμενους φοιτητές. Στις εξαιρετικές αυτές περιπτώσεις η συνολική διάρκεια της φοίτησης δεν
μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο των τεσσάρων ακαδημαϊκών εξαμήνων (δηλαδή τα οκτώ εξάμηνα), όπως
ορίζει η παρ. 8 του παρόντος άρθρου.
10. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 33 του
ν. 4485/2017, παρέχεται και η δυνατότητα προσωρινής
αναστολής των σπουδών, που δεν υπερβαίνει τα δύο (2)
συνεχόμενα εξάμηνα, καθώς και παράτασης η οποία δεν
υπερβαίνει το ήμισυ της κανονικής διάρκειας φοίτησης
του Π.Μ.Σ., όπως ορίζει η παρ. 8 του παρόντος άρθρου.
Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν
προσμετρώνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια
κανονικής φοίτησης.
11. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων είναι
δυνατόν να αναμορφώνεται κατά τον μήνα Μάιο κάθε
έτους μετά από εισήγηση της αρμόδιας Σ.Ε. και απόφαση
της Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, της οποίας θα έπεται έγκριση της Συγκλήτου του Π.Ι.
και δημοσίευση σε ΦΕΚ. Αν πρόκειται για ανακατανομή
μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων, αρκεί η απόφαση
της Συνέλευσης, ύστερα από πρόταση της Σ.Ε., και δεν
είναι αναγκαία η τροποποίηση του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.
12. Στο Π.Μ.Σ. «Νεότερος και Σύγχρονος Κόσμος:
Ιστορία, Λαογραφία, Ανθρωπολογία» προβλέπεται διδασκαλία με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά
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ένα ανώτατο όριο που δεν θα υπερβαίνει το 35% του συνολικού χρόνου των παραδόσεων, όπως ορίζει η παρ. 3
του άρθρου 30 του ν. 4485/2017, κατά την κρίση των
διδασκόντων σε αυτό και με σχετική απόφαση της Σ.Ε..
Άρθρο 11
Πρόγραμμα Σπουδών
Το πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. «Νεότερος και
Σύγχρονος Κόσμος: Ιστορία, Λαογραφία, Ανθρωπολογία» ανά ειδίκευση ορίζεται ως εξής:
1. Ειδίκευση: «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία». Το
ακαδημαϊκό πρόγραμμα της ειδίκευσης «Νεότερη και
Σύγχρονη Ιστορία» περιλαμβάνει σεμινάρια ειδίκευσης,
σεμινάρια επιλογής και ένα διεπιστημονικό σεμινάριο
(ΔΙΣ), όπως αυτό ορίζεται ακολούθως στον παρόντα
Κ.Μ.Σ.. Για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών συνολικού αριθμού 120 Ε.C.T.S. και την απονομή
του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)
απαιτείται η παρακολούθηση: α) Τεσσάρων σεμιναρίων
Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας ή τριών σεμιναρίων
Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας και του διεπιστημονικού σεμιναρίου (ΔΙΣ), β) ενός σεμιναρίου Λαογραφίας και
Ανθρωπολογίας, γ) ενός σεμιναρίου ελεύθερης επιλογής
είτε Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, είτε Λαογραφίας
και Ανθρωπολογίας, είτε του διεπιστημονικού σεμιναρίου (ΔΙΣ), δ) εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στην
ειδίκευση της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας.
Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο
ορίζεται ως εξής:
1ο Έτος
Α’ Εξάμηνο
1. Σεμινάριο Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας (ΝΣΙ)15
E.C.T.S.
2. Σεμινάριο Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας (ΝΣΙ)
15 E.C.T.S. Β’ Εξάμηνο
3. Σεμινάριο Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας (ΝΣΙ)
15 E.C.T.S.
4. Σεμινάριο ελεύθερης επιλογής (ΝΣΙ ή ΛΑΝ) 15 E.C.T.S.
- Ένα από τα τρία σεμινάρια ειδίκευσης (ΝΣΙ) μπορεί να
αντικατασταθεί με το Διεπιστημονικό Σεμινάριο (ΔΙΣ) 15
E.C.T.S. είτε στο Α’, είτε στο Β’ εξάμηνο σπουδών, εφόσον
προσφέρεται.
ΣΥΝΟΛΟ 60 E.C.T.S..
2ο Έτος
Γ’ Εξάμηνο
5. Σεμινάριο Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας (ΝΣΙ)
15 E.C.T.S.
6. Σεμινάριο Λαογραφίας και Ανθρωπολογίας (ΛΑΝ)
15 E.C.T.S..
Δ’ Εξάμηνο
7. Εκπόνηση και Υποστήριξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 30 E.C.T.S..
ΣΥΝΟΛΟ 60 E.C.T.S.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Π.Μ.Σ. 120 E.C.T.S.
2. Ειδίκευση: «Λαογραφία και Ανθρωπολογία». Το
ακαδημαϊκό πρόγραμμα της ειδίκευσης «Λαογραφία και
Ανθρωπολογία» περιλαμβάνει σεμινάρια ειδίκευσης, σεμινάρια επιλογής και ένα διεπιστημονικό σεμινάριο (ΔΙΣ),
όπως αυτό ορίζεται ακολούθως στον παρόντα Κ.Μ.Σ.
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Για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών συνολικού αριθμού 120 E.C.T.S. και την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτείται η παρακολούθηση: α) Τεσσάρων σεμιναρίων Λαογραφίας και
Ανθρωπολογίας ή τριών σεμιναρίων Λαογραφίας και Ανθρωπολογίας και του διεπιστημονικού σεμιναρίου (ΔΙΣ),
β) ενός σεμιναρίου Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας,
γ) ενός σεμιναρίου ελεύθερης επιλογής είτε Λαογραφίας και Ανθρωπολογίας, είτε Νεότερης και Σύγχρονης
Ιστορίας, είτε του διεπιστημονικού σεμιναρίου (ΔΙΣ),
δ) εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στην ειδίκευση της
Λαογραφίας και Ανθρωπολογίας.
Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο
ορίζεται ως εξής:
1ο Έτος
Α’ Εξάμηνο
1. Σεμινάριο Λαογραφίας και Ανθρωπολογίας (ΛΑΝ)
15 E.C.T.S.
2. Σεμινάριο Λαογραφίας και Ανθρωπολογίας (ΛΑΝ)
15 E.C.T.S. Β’ Εξάμηνο
3. Σεμινάριο Λαογραφίας και Ανθρωπολογίας (ΛΑΝ)
15 E.C.T.S.
4. Σεμινάριο ελεύθερης επιλογής (ΝΣΙ ή ΛΑΝ) 15 E.C.T.S.
- Ένα από τα τρία σεμινάρια ειδίκευσης (ΛΑΝ) μπορεί
να αντικατασταθεί με το Διεπιστημονικό Σεμινάριο (ΔΙΣ)
15 E.C.T.S. είτε στο Α’, είτε στο Β’ εξάμηνο σπουδών, εφόσον προσφέρεται.
ΣΥΝΟΛΟ 60 E.C.T.S.
2ο Έτος
Γ’ Εξάμηνο
5. Σεμινάριο Λαογραφίας και Ανθρωπολογίας (ΛΑΝ)
15 E.C.T.S.
6. Σεμινάριο Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας (ΝΣΙ)
15 E.C.T.S.
Δ’ Εξάμηνο
7. Εκπόνηση και Υποστήριξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 30 E.C.T.S.
ΣΥΝΟΛΟ 60 E.C.T.S.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Π.Μ.Σ. 120 E.C.T.S.
- Όλα τα μαθήματα (ειδίκευσης, επιλογής, διεπιστημονικό σεμινάριο) και για τις δύο ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ.
συνιστούν επιλογές των φοιτητών μεταξύ των σεμιναρίων που προσφέρονται κάθε εξάμηνο στις αντίστοιχες
κατηγορίες, βάσει των οποίων διαμορφώνουν το εξατομικευμένο πρόγραμμα σπουδών τους στο Π.Μ.Σ..
- Όλα τα μαθήματα/σεμινάρια που προσφέρονται και
στις δύο ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ. έχουν διαφορετικό τίτλο,
περιεχόμενο, διάρθρωση και οργάνωση από τα μαθήματα (παραδόσεις/σεμινάρια) που προσφέρονται στο
προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Κανένα μάθημα ή
σεμινάριο που προσφέρεται στον προπτυχιακό κύκλο
σπουδών δεν μπορεί να προσφέρεται συγχρόνως και
στο Π.Μ.Σ. «Νεότερος και Σύγχρονος Κόσμος: Ιστορία,
Λαογραφία, Ανθρωπολογία».
3. Διεπιστημονικό Σεμινάριο (ΔΙΣ).
Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του
Π.Μ.Σ., είναι δυνατόν να προσφέρεται, σε ορισμένα εξάμηνα, Διεπιστημονικό Σεμινάριο είτε χωριστά για κάθε
ειδίκευση του Π.Μ.Σ., είτε ως κοινό σεμινάριο και για τις
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δύο ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ. Το Διεπιστημονικό Σεμινάριο
αποτελείται από διαλέξεις και μαθήματα που παραδίδουν στους φοιτητές του Π.Μ.Σ. επισκέπτες καθηγητές
και ερευνητές, ιδρυμάτων της ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους
με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., στους οποίους ανατίθεται
διδασκαλία σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 36 του
ν. 4485/2017. Τις διαλέξεις και τα μαθήματα του εκάστοτε
Διεπιστημονικού Σεμιναρίου μπορούν να παρακολουθήσουν οι φοιτητές του πρώτου έτους του Π.Μ.Σ, με δικαίωμα κατοχύρωσης ως επιλογή εναλλακτική (ΔΙΣ) σε
ένα σεμινάριο ειδίκευσης (ΝΣΙ)/(ΛΑΝ) ή στο σεμινάριο
ελεύθερης επιλογής. Οι φοιτητές του δεύτερου έτους
μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν το Διεπιστημονικό Σεμινάριο, με δικαίωμα κατοχύρωσης ως επιλογή
εναλλακτική (ΔΙΣ) στο σεμινάριο ειδίκευσης (ΝΣΙ)/(ΛΑΝ)
του τρίτου εξαμήνου σπουδών. Για το Διεπιστημονικό
Σεμινάριο εκδίδεται πρόγραμμα, με ευθύνη της Σ.Ε. το
αργότερο έως τον Μάιο του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. Η αξιολόγηση - βαθμολόγηση του διεπιστημονικού σεμιναρίου για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές
γίνεται από τον διδάσκοντα στο Π.Μ.Σ. που καταθέτει
την πρόταση για τη διεξαγωγή του Διεπιστημονικού Σεμιναρίου και επικυρώνεται από την Σ.Ε.. Τα κριτήρια αξιολόγησης της εργασίας για το Διεπιστημονικό Σεμινάριο
έχουν προκαθοριστεί κατά την κατάθεση της πρότασης
διεξαγωγής του. Το Διεπιστημονικό Σεμινάριο μπορεί να
κατοχυρωθεί, εφόσον υπάρχει προβιβάσιμος βαθμός
από αντίστοιχο Π.Μ.Σ του προγράμματος Εrasmus, το
οποίο έχει παρακολουθήσει ο φοιτητής.
4. Γενικές διατάξεις για τα προγράμματα σπουδών των
δυο ειδικεύσεων:
α. Το σεμινάριο από την άλλη ειδίκευση που ο φοιτητής πρέπει να επιλέξει στη διάρκεια του δεύτερου έτους
σπουδών του μπορεί να διδάσκεται σε οποιοδήποτε από
τα τρία εξάμηνα, αν και στη διάρθρωση του προγράμματος προτείνεται να επιλεγεί στο τρίτο εξάμηνο σπουδών.
β. Τα μαθήματα αναπληρώνονται, εφόσον προκύψει
επιτακτική ανάγκη λόγω ασθένειας ή μακροχρόνιας
απουσίας του διδάσκοντος για ερευνητικούς ή ακαδημαϊκούς σκοπούς με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, ύστερα από σχετική πρόταση της Σ.Ε.
γ. Στο τέλος κάθε εξαμήνου, πραγματοποιείται αξιολόγηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος από τους
μεταπτυχιακούς φοιτητές. Η διαδικασία αξιολόγησης
εμπίπτει στο πλαίσιο της σχετικής διαδικασίας, όπως
αυτή έχει ορισθεί από την ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων.
Άρθρο 12
Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας
1. Μετά την επιτυχή περάτωση του κύκλου μεταπτυχιακών μαθημάτων κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής εκτελεί έρευνα σε θέμα διπλωματικής εργασίας, το οποίο
υποβάλλεται προς έγκριση στη Σ.Ε., με αποκλειστική
προθεσμία τριών μηνών από τη λήξη του Β’ εξαμήνου
σπουδών. Η συγκεκριμένη έρευνα οδηγεί στη συγγραφή
της διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας.
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2. Η Σ.Ε., ύστερα από αίτηση του υποψηφίου για εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, στην οποία αναγράφεται ο
προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων και επισυνάπτεται περίληψη της
προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον επιβλέποντα αυτής
και προτείνει την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την
έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι
και ο επιβλέπων. Το θέμα της διπλωματικής εργασίας
οφείλει να είναι συμβατό με το πρόγραμμα σπουδών
της διετίας που έχει παρακολουθήσει ο μεταπτυχιακός
φοιτητής. Για να εγκριθεί η εργασία ο φοιτητής οφείλει
να την υποστηρίξει ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής
επιτροπής (περ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017).
Ο επιβλέπων ορίζεται μαζί με τα δύο μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, «αποκλειστικά» για τη διπλωματική εργασία και μπορεί να είναι άλλος από τον
επιβλέποντα - σύμβουλο της παρ. 13 του άρθρου 6 του
παρόντος Κανονισμού. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με
απόφαση της Σ.Ε. μπορεί να ορίζονται ως επιβλέποντες
διπλωματικών εργασιών προσκεκλημένοι διδάσκοντες
στο Π.Μ.Σ., μέλη Δ.Ε.Π. άλλων τμημάτων, οι οποίοι θεραπεύουν συναφή με την πρόταση γνωστικά αντικείμενα,
εφόσον αυτά δεν θεραπεύονται από τα μέλη Δ.Ε.Π. του
τμήματος - διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ.
3. Με απόφαση της Σ.Ε. ορίζεται η γλώσσα συγγραφής
της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας η οποία μπορεί να είναι και διάφορη της κοινής νέας ελληνικής με
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και μετά από
σχετική εισήγηση της Σ.Ε.
4. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία και στις δύο
ειδικεύσεις κατατίθεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (Word και PDF). Η έκταση της ορίζεται μεταξύ 30.000
και 40.000 λέξεων (κείμενο, υποσημειώσεις, βιβλιογραφία), με εξαίρεση τα παραρτήματα. Πρέπει να είναι γραμμένη με χαρακτήρες γραμματοσειράς Times New Roman
μεγέθους 12, σε 1,5 διάστιχο, με κανονικά περιθώρια και
τυπωμένο σε σελίδες μονής όψης.
5. Ο υποψήφιος υποστηρίζει το θέμα της εργασίας του
δημόσια ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία
στη συνέχεια κρίνει την επιστημονική ορθότητα και αρτιότητα της εργασίας. Για την έγκριση της διπλωματικής
εργασίας απαιτείται η σύμφωνη γνώμη δύο τουλάχιστον
μελών της Εξεταστικής Επιτροπής. Επιτυχής θεωρείται
η βαθμολόγηση της διπλωματικής εργασίας με βαθμό
τουλάχιστον έξι (6).
6. Τόπος παρουσίασης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
7. Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, εφόσον
εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται
υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο της οικείας Σχολής,
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.
8. Η διπλωματική εργασία πρέπει να είναι πρωτότυπη.
Ο μεταπτυχιακός φοιτητής, καταθέτοντας την διπλωματική εργασία για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ., υποχρεούται
να αναφέρει όλες τις πηγές, το έργο και τις απόψεις όλων
των συγγραφέων που χρησιμοποίησε (αυτό ισχύει και
για όλες τις εργασίες που κατατίθενται και αποδίδουν
βαθμολογία).
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9. Η αντιγραφή αποτελεί σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας άλλου συγγραφέα, καθώς και η χρησιμοποίηση εργασίας
άλλου συγγραφέα, δημοσιευμένης ή μη, χωρίς αναφορά.
Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, χωρίς
σχετική αναφορά, μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση
της Συνέλευσης του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
για διαγραφή του υποψηφίου ή αφαίρεση του τίτλου εκ
των υστέρων, σύμφωνα με τις υπαγορευόμενες από τον
Νόμο διαδικασίες.
Άρθρο 13
Απόκτηση και Απονομή Δ.Μ.Σ.
1. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής θεωρείται ότι έχει
λάβει Δ.Μ.Σ. όταν έχει περατώσει επιτυχώς τον προβλεπόμενο, από το πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ.
«Νεότερος και Σύγχρονος Κόσμος: Ιστορία, Λαογραφία,
Ανθρωπολογία», κύκλο μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένης και της εκπόνησης, μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας.
2. Ημερομηνία λήψης του Δ.Μ.Σ. θεωρείται η ημερομηνία επιτυχούς παρουσίασης ενώπιον της εξεταστικής
επιτροπής, της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
3. Η απονομή του Δ.Μ.Σ. πραγματοποιείται στις προγραμματισμένες, κατά το Ακαδημαϊκό ημερολόγιο της
Φιλοσοφικής Σχολής, τελετές ορκωμοσίας, του Τμήματος
Ιστορίας και Αρχαιολογίας, κατά τους μήνες Νοέμβριο,
Μάρτιο και Ιούνιο.
4. Ο βαθμός του Διπλώματος υπολογίζεται ως το
άθροισμα, των γινομένων του βαθμού κάθε μαθήματος
επί τα αντίστοιχα ΕCTS και του γινομένου του βαθμού της
διπλωματικής εργασίας επί τα αντίστοιχα ΕCTS, διαιρούμενο με το σύνολο των E.C.T.S., δηλαδή 120.
5. Το Δ.Μ.Σ. συνοδεύεται από το σχετικό Παράρτημα
Διπλώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3374/2005,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
6. O τύπος του απονεμόμενου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα είναι σύμφωνος με τον τύπο που
ορίζει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Άρθρο 14
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. «Νεότερος και Σύγχρονος Κόσμος: Ιστορία,
Λαογραφία, Ανθρωπολογία» θα συνεχίσει τη λειτουργία
του, έως και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Το Πρόγραμμα υπόκειται σε αξιολόγηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4485/2017, με
δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του και μετά την
πάροδο της πενταετίας από την επανίδρυσή του (ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019).
Άρθρο 15
Μεταβατικές διατάξεις
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εγγραφεί έως και
το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018, θα ολοκληρώσουν τις
σπουδές τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις πριν
την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), και σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 85 του ν. 4485/2017.
Δίνεται η δυνατότητα χορήγησης βεβαίωσης σπουδών με
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αναδρομική ισχύ σε φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τις
σπουδές τους πριν την αναμόρφωση του Π.Μ.Σ. «Νεότερη
και Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία: Ιστορία - Λαϊκός Πολιτισμός» (Β΄ 926/2004), όπου το σύνολο των 120 E.C.T.S. σε
αυτές τις περιπτώσεις θα κατανέμεται ως εξής: 12 E.C.T.S.
ανά μάθημα ή σεμινάριο (επί συνόλου 8 μαθημάτων/
σεμιναρίων) και 24 E.C.T.S. για τη διπλωματική εργασία.
Η λειτουργία του Π.Μ.Σ.. «Νεότερος και Σύγχρονος Κόσμος: Ιστορία, Λαογραφία, Ανθρωπολογία» διέπεται από
τις ρυθμίσεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Κ.Μ.Σ.), όπως αυτός παρατίθεται άνωθι.
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Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τον Κανονισμό του
Π.Μ.Σ., ρυθμίζονται κατ’ εξουσιοδότηση από τα αρμόδια όργανα, και ιδίως από τη Συνέλευση του Τμήματος
ύστερα από σχετική εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 7 Ιουλίου 2021
Ο Πρύτανης
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ
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