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ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Άρθρο 1
Γενική Διάταξη
Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργάνωσε
και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2004/2005 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) σύμφωνα με την Υ.Α. 54170/Β7/10-6-2004, ΦΕΚ 926, τ.Β΄/21-62004 όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 206726/Ζ1/18-12-2014, ΦΕΚ 3520, τ.Β΄/2912-2014.

Άρθρο 2
Σκοπός – Αντικείμενο
Το

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και

Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου παρέχει σε περιορισμένο
αριθμό επιλεγμένων πτυχιούχων συστηματικές και ειδικές σπουδές, οι οποίες
οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) και την
απονομή του τίτλου του διδάκτορος φιλοσοφίας μετά την εκπόνηση και υποστήριξη
διδακτορικής διατριβής. Ειδικότερα το ΜΔΕ εξειδικεύεται στις εξής κατευθύνσεις: 1.
«Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία» (με μία ειδίκευση, Νεότερη και σύγχρονη ελληνική
και ευρωπαϊκή ιστορία) και 2. «Λαογραφία» (με δύο ειδικεύσεις, ήτοι α) Κοινωνικέςοικονομικές δομές, συλλογική μνήμη και ταυτότητες, β) Λαϊκές τέχνες).
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Στο Π.Μ.Σ. συμμετέχουν οι Τομείς (α) Ιστορίας Νεωτέρων Χρόνων και (β)
Λαογραφίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Σπουδών
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών οδηγεί στην απονομή:
Α. Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις κάτωθι κατευθύνσεις α.
«Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία» (ειδίκευση: Νεότερη και σύγχρονη ελληνική και
ευρωπαϊκή ιστορία) και β. «Λαογραφία» (ειδικεύσεις: «Κοινωνικές-οικονομικές
δομές, συλλογική μνήμη και ταυτότητες» και «Λαϊκές τέχνες»).
Β. Διδακτορικού διπλώματος Φιλοσοφίας στους ανωτέρω κλάδους.

Άρθρο 4
Όργανα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
α. Όργανα του Π.Μ.Σ. είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) και ο Διευθυντής/η
Διευθύντρια.
β. Στην Γ.Σ. του Π.Μ.Σ. μετέχουν όλοι οι καθηγητές/καθηγήτριες και οι λέκτορες που
μετέχουν στο Π.Μ.Σ. Στην Γ.Σ. του Π.Μ.Σ. μετέχουν μεταπτυχιακοί φοιτητές,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία. ΄Εργο της Γ.Σ. του
Π.Μ.Σ. είναι ο ακαδημαϊκός σχεδιασμός και η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του
Προγράμματος. Η Γ.Σ. του Π.Μ.Σ. συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές ανά εξάμηνο.
γ. Ο Διευθυντής/η Διευθύντρια εκλέγεται από όλους τους καθηγητές και λέκτορες
που μετέχουν στο Πρόγραμμα (και εκπροσώπους των φοιτητών, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία) σε ειδική Συνεδρία που συγκαλεί ο/η
Διευθυντής/Διευθύντρια

του

Π.Μ.Σ.

Μοναδικός/ή

υποψήφιος/α

Διευθυντής/Διευθύντρια - δεν εκλέγεται αν δεν συγκεντρώσει το ένα τρίτο (1/3)
τουλάχιστον των ψήφων του εκλεκτορικού σώματος. Ο/η Διευθυντής/Διευθύντρια
εκλέγεται για χρονικό διάστημα δύο ετών.
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Άρθρο 5
Εξετάσεις και επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών
5.1. Προκήρυξη κενών θέσεων
Η Γ.Σ. του Π.Μ.Σ. προκηρύσσει κάθε έτος (και πάντως στους μήνες Απρίλιο-Μάϊο)
τις κενές θέσεις στις δύο κατευθύνσεις, ήτοι «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία» και
«Λαογραφία». Η προκήρυξη των θέσεων δημοσιεύεται στον αθηναϊκό και τον τοπικό
τύπο. Στην προκήρυξη περιλαμβάνονται οι όροι και προϋποθέσεις υποψηφιότητας, τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και οι ημερομηνίες και ο χώρος διεξαγωγής των
γραπτών εξετάσεων και συνεντεύξεων. Οι υποψήφιοι/ες υποβάλλουν αίτηση στη
Γραμματεία του Π.Μ.Σ., που συνοδεύεται: α. από αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική
βαθμολογία, β. τίτλους ξένων γλωσσών, γ. σύντομο βιογραφικό σημείωμα και δ.
γραπτή ερευνητική πρόταση. Πτυχία από ξένα ΑΕΙ πρέπει να έχουν την αναγνώριση
ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ. Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. παρέχει πληροφορίες σχετικές
με την ύλη των εξετάσεων και τα αναγκαία δικαιολογητικά. Απαραίτητη προϋπόθεση
για την υποψηφιότητα είναι ο βαθμός πτυχίου να είναι τουλάχιστον «έξι» (6).
5.2.

Διεξαγωγή

εξετάσεων

και

επιλογή

των

μεταπτυχιακών

φοιτητών/φοιτητριών
Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου κάθε
έτους. Τριμελείς επιτροπές από κάθε τομέα που ορίζονται από την Γ.Σ. του Π.Μ.Σ.
διενεργούν τις εξετάσεις και τη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων και της ξένης
γλώσσας. Συγχρόνως εξετάζουν τους υποψήφιους σε προφορική εξέταση.
5.3. Κριτήρια επιλογής
Για την επιλογή των φοιτητών/φοιτητριών συνεκτιμώνται τα εξής στοιχεία:
1. Γενικός βαθμός πτυχίου με συντελεστή 3
2. Γραπτή εξέταση με συντελεστή 3 (κατώτερος βαθμός 6)
3. Προφορική εξέταση με συντελεστή 2 (προσέρχονται όσοι κατοχυρώσουν την επιτυχία
τους στη γραπτή εξέταση και στην εξέταση της ξένης γλώσσας)

4. Ξένη γλώσσα με συντελεστή 2 (η οποία πιστοποιείται με γραπτή εξέταση)
(κατώτερος βαθμός 5)
(όλα σε δεκάβαθμη κλίμακα)
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Προϋπόθεση για να γίνει δεκτός ο/η υποψήφιος/υποψήφια είναι να συγκεντρώσει
συνολικά εξήντα (60) μονάδες επί συνόλου εκατό (100) μονάδων.
Αλλοδαποί υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. ή άλλων φορέων από χώρες του εξωτερικού
γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι και εντάσσονται στο ΠΜΣ ύστερα από εισήγηση της
τριμελούς επιτροπής του οικείου τομέα. Προϋπόθεση για την παρακολούθηση των
μαθημάτων είναι η γνώση της ελληνικής γλώσσας.
5.4. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων
Οι επιτροπές εξετάσεων των τομέων μετά την ολοκλήρωση των γραπτών και
προφορικών εξετάσεων και των εξετάσεων στη ξένη γλώσσα βαθμολογούν τα γραπτά
και τις προφορικές εξετάσεις. Όλες οι βαθμολογίες (των γραπτών εξετάσεων, των
εξετάσεων στην ξένη γλώσσα και των προφορικών εξετάσεων) «ανοίγονται»
δημοσίως σε κοινή συνεδρίαση της Γ.Σ. του Π.Μ.Σ. υπό την προεδρία του/της
Διευθυντή/Διευθύντριας του Π.Μ.Σ. Μετά την συνεδρίαση, οι επιτροπές εξετάσεων
καταθέτουν μέσα σε οκτώ το πολύ μέρες την αναλυτική βαθμολογία στη Γραμματεία
του μεταπτυχιακού προγράμματος. Τα αποτελέσματα εγκρίνονται και επικυρώνονται
από την Γ.Σ. του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 6
Διδακτικό Προσωπικό
Διδακτικό και εποπτικό έργο μπορούν να αναλάβουν τα μέλη ΔΕΠ των
συνεργαζόμενων Τομέων ή συναφών Τμημάτων άλλων ελληνικών ΑΕΙ ή και
Τμημάτων ξένων Ιδρυμάτων με τα οποία συνεργάζεται το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους η Γ.Σ. του Π.Μ.Σ. αξιολογεί τις προτάσεις των
συνεργαζομένων τομέων για διδασκαλία κατά τα επόμενα δύο εξάμηνα και αναθέτει
με απόφασή της τη διδασκαλία των μαθημάτων του επομένου πανεπιστημιακού έτους
σύμφωνα με τις διδακτικές ανάγκες του Πρώτου Κύκλου Σπουδών. Μέλη ΔΕΠ
άλλων ΑΕΙ, ειδικοί επιστήμονες σε ειδικότητες που δεν καλύπτονται από τα μέλη
ΔΕΠ του Ιδρύματος, ομότιμοι καθηγητές/ομότιμες καθηγήτριες και αφυπηρετήσαντες
καθηγητές/ αφυπηρετήσασες καθηγήτριες είναι δυνατόν να κληθούν να διδάξουν
μετά από εισήγηση της Γ.Σ. του οικείου τομέα και πρόσκληση και έγκριση της Γ.Σ.
του Π.Μ.Σ.
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Άρθρο 7
Κανονισμός Σπουδών
Καθήκοντα και υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών
7.1. Εγγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών
Μετά την ανακοίνωση των επισήμων αποτελεσμάτων οι επιτυχόντες/επιτυχούσες
φοιτητές/φοιτήτριες εγγράφονται στο Π.Μ.Σ.
7.2. Χρονική διάρκεια φοίτησης
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα εξάμηνα. Μέρος του χρόνου αυτού που δεν μπορεί
να είναι μικρότερο από ένα εξάμηνο, διατίθεται για τη συγγραφή διπλωματικής
(ερευνητικής ή συνθετικής) εργασίας. Σε ειδικές περιπτώσεις, ύστερα από αίτηση
του/της υποψηφίου/υποψήφιας και εισήγηση του/της επόπτη καθηγητή/επόπτριας
καθηγήτριας, μπορεί να δοθεί δυνατότητα παράτασης ενός ακόμη εξαμήνου.

Η

ανώτατη διάρκεια φοίτησης ορίζεται σε έξι (6) εξάμηνα.
Μετά το πέρας των παραπάνω προθεσμιών ο/η υποψήφιος/υποψήφια
διαγράφεται από το Π.Μ.Σ. Η παράταση δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τον ένα
χρόνο (2 +1), εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι που θα τίθενται στην κρίση της Γ.Σ.
του Π.Μ.Σ.
Φοιτητής/φοιτήτρια που για σοβαρούς λόγους επιθυμεί να αναστείλει προσωρινά
τη φοίτησή του/της μπορεί με αρκούντως αιτιολογημένη αίτησή του στη Γραμματεία
του Π.Μ.Σ. και σχετική γραπτή εισήγηση του/της επόπτη Καθηγητή/ επόπτριας
Καθηγήτριας, να αναστείλει μέχρι ένα έτος τη φοίτησή του. Κατά το διάστημα αυτό
αίρεται η φοιτητική του ιδιότητα. Η αναστολή σπουδών δεν μπορεί να είναι πάνω από
2 εξάμηνα, τα οποία αφορούν μόνο την περίοδο των 2 ετών κανονικών σπουδών. Η
παράταση υποβολής διπλωματικής εργασίας δεν περιλαμβάνει αναστολή φοίτησης.
Σε περίπτωση υποχρεωτικής στράτευσης, η προσωρινή διακοπή των σπουδών
διαρκεί όσο και η στρατιωτική θητεία.
7.3. Πρόγραμμα Σπουδών
Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής
εξέταση σε 6 σεμινάρια Α΄, Β΄ και Γ΄ Εξαμήνων σπουδών. Κάθε μάθημα πιστώνεται με
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δεκαπέντε (15) ECTS. Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
ολοκληρώνεται στο Δ΄ Εξάμηνο σπουδών και πιστώνεται με τριάντα (30) ECTS. Το
σύνολο των ECTS που απαιτούνται για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε εκατόν
είκοσι (120). Τα σεμινάρια κατανέμονται ως εξής ανά κατεύθυνση σπουδών: Για τους
μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/φοιτήτριες της κατεύθυνσης Νεότερης και Σύγχρονης
Ιστορίας απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση 4 σεμιναρίων Νεότερης και Σύγχρονης
Ιστορίας, 1 σεμιναρίου Λαογραφίας, και 1 σεμιναρίου ελεύθερης επιλογής είτε από την
Ιστορία είτε από τη Λαογραφία. Για τους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/φοιτήτριες της
κατεύθυνσης Λαογραφίας απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση 4 σεμιναρίων
Λαογραφίας, 1 σεμιναρίου Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, και 1 σεμιναρίου ελεύθερης
επιλογής είτε από τη Λαογραφία είτε από την Ιστορία.
7.4. Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σεμιναρίων ακαδημαϊκού έτους
Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σεμιναρίων κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς δηλώνεται
από τους/τις διδάσκοντες/διδάσκουσες έως τον Ιούνιο της παρελθούσας ακαδημαϊκής
χρονιάς. Μετά την έγκριση της Γ.Σ. του Π.Μ.Σ., το πρόγραμμα ανακοινώνεται στην
Ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. Το ωρολόγιο πρόγραμμα των σεμιναρίων (τίτλοι, θεματικές
ενότητες που θα καλυφθούν, ώρες και μέρες διεξαγωγής) ανακοινώνονται τον
Σεπτέμβριο κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς. Η έναρξη των σεμιναρίων γίνεται σύμφωνα
με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο.
7.5. Προϋποθέσεις απόκτησης του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε.)
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η συμπλήρωση 120 πιστωτικών
μονάδων (ECTS), οι οποίες προκύπτουν από την: α) Παρακολούθηση και επιτυχή
εξέταση σε έξι σεμινάρια. Κάθε σεμινάριο αντιστοιχεί σε 15 πιστωτικές μονάδες. β)
Την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, η οποία αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές
μονάδες.
Οι

μεταπτυχιακοί/ές

φοιτητές/φοιτήτριες

υποχρεούνται

επίσης:

Στην

παρακολούθηση του προγράμματος διαλέξεων που διοργανώνει το Π.Μ.Σ. Στη
συμμετοχή στις εκπαιδευτικές-ακαδημαϊκές δραστηριότητες (π.χ. εκδρομές, επιτόπιες
ή αρχειακές έρευνες) του Π.Μ.Σ.
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7.6. Παρακολούθηση και αξιολόγηση μαθημάτων
Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. έχουν σεμιναριακό χαρακτήρα. Ο ανώτατος αριθμός
σεμιναρίων, στα οποία μπορεί να εγγραφεί κάθε φοιτητής/φοιτήτρια ανά εξάμηνο
είναι δύο (2). Η διάρκεια διδασκαλίας των σεμιναρίων είναι τρεις (3) ώρες
εβδομαδιαίως.
Η

παρακολούθηση

των

σεμιναρίων

είναι

υποχρεωτική.

Η

τήρηση

παρουσιολογίου βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια κάθε διδάσκοντα.
Ο/η φοιτητής/φοιτήτρια εκπονεί γραπτές εργασίες τις οποίες και παρουσιάζει στο
πλαίσιο των σεμιναρίων. Η γραπτή εργασία δεν αποκλείει πρόσθετες γραπτές ή
προφορικές εξετάσεις.
Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση σε κάθε σεμινάριο είναι αποκλειστική
αρμοδιότητα του/της διδάσκοντας/διδάσκουσας. Ο τελικός βαθμός κάθε σεμιναρίου
προκύπτει από το σύνολο των επιδόσεων των φοιτητών/τριών σε συγκεκριμένους
τομείς (π.χ. εργασίες, εξετάσεις, προφορική συμμετοχή), σύμφωνα με τις οδηγίες που
παρέχει ο διδάσκων/η διδάσκουσα στην αρχή του εξαμήνου.
Η κατάθεση βαθμολογίας των σεμιναρίων γίνεται από τους διδάσκοντες/τις
διδάσκουσες εντός διμήνου από την υποβολή των γραπτών εργασιών.
Ο ορισμός του θέματος της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Ειδίκευσης
γίνεται με αίτηση του επόπτη καθηγητή/της επόπτριας καθηγήτριας και ενώ
εκκρεμούν οι βαθμολογίες για τις μεταπτυχιακές εργασίες. Ο ορισμός της τριμελούς
εξεταστικής επιτροπής γίνεται με αίτηση του επόπτη καθηγητή/της επόπτριας
καθηγήτριας και εφόσον έχουν κατατεθεί οι βαθμολογίες όλων των σεμιναρίων.
7.7. Διπλωματική εργασία
Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ειδίκευσης (Δ.Ε.) είναι υποχρεωτική.
Η επιστημονική ειδίκευση των πτυχιούχων προκύπτει από το είδος των σεμιναρίων
που επιλέγουν και, κυρίως, από το πεδίο στο οποίο συντάσσεται η Δ.Ε. που
εκπονούν.
Στόχος της Δ.Ε. είναι να διαπιστωθεί η ικανότητα του μεταπτυχιακού
φοιτητή: α) Να συνθέσει μια αξιόλογη πρωτότυπη μελέτη υψηλού επιπέδου,
αξιοποιώντας ερευνητικά πρωτότυπο υλικό, ή και προτείνοντας νέες ερμηνείες
δεδομένων και β) Να ενημερωθεί βιβλιογραφικά και κατά κριτικό τρόπο.
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Για τη συγγραφή της διπλωματικής ερευνητικής ή συνθετικής εργασίας απαιτείται
ένα τουλάχιστον εξάμηνο σπουδών.
Η συγγραφή της Δ.Ε. γίνεται στην Ελληνική γλώσσα, εκτός αν δοθεί άδεια
από τη Γ.Σ.Ε.Σ. να εκπονηθεί σε άλλη γλώσσα.
Η έκταση του κορμού της Δ.Ε. πρέπει να κυμαίνεται από 20.000 έως 35.000 λέξεις.
i. Επιτροπή εποπτείας και εξέτασης διπλωματικής εργασίας
Με απόφαση της Γ.Σ. του ΠΜΣ, η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (Δ.Ε.)
εκπονείται υπό την επίβλεψη ενός βασικού επόπτη/μιας βασικής επόπτριας, που είναι
απαραίτητα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος. Η αξιολόγηση και κρίση της Δ.Ε. γίνεται από
τριμελή εξεταστική επιτροπή που ορίζεται από τη Γ.Σ. και αποτελείται από τον/την
επόπτη/επόπτρια και δύο ακόμα μέλη.
Τα δύο άλλα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής μπορεί να είναι
καθηγητές/καθηγήτριες

ή

λέκτορες

του

Τμήματος

ή

άλλου

ΑΕΙ,

ή

διδάσκοντες/διδάσκουσες στο Π.Μ.Σ., ή ερευνητές/ερευνήτριες των βαθμίδων Α΄, Β΄
και Γ΄, που είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος.
Τα μέλη της επιτροπής έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με
το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο εκπονείται η διπλωματική εργασία.
Ο/η φοιτητής/φοιτήτρια απευθύνεται στον/στην διδάσκοντα/διδάσκουσα που
επιθυμεί ως επόπτη/επόπτρια και του υποβάλλει την πρόταση για το θέμα της Δ.Ε. Η
έγκριση του θέματος βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια του επόπτη/της επόπτριας.
Ο σχεδιασμός της Διπλωματικής Εργασίας γίνεται με ευθύνη του
επιβλέποντος/της επιβλέπουσας. Σε περίπτωση που ανακύψουν σοβαρές δυσκολίες
στη συνεργασία επόπτη/επόπτριας-φοιτητή/φοιτήτριας, το ζήτημα παραπέμπεται,
εφόσον χρειαστεί, στη Γ.Σ. του Π.Μ.Σ.
Οι καθηγητές/καθηγήτριες και οι λέκτορες του Τμήματος δεν υποχρεούνται να
αποδεχθούν την παράλληλη εποπτεία περισσοτέρων από πέντε (5) Διπλωματικών
Εργασιών. Τροποποίηση αυτού του ορίου είναι δυνατή μετά από απόφαση της Γ.Σ.
του Π.Μ.Σ.
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ii. Διαδικασία εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας
Το θέμα της Δ.Ε. που εγκρίνεται από τον/την επόπτη/επόπτρια κατατίθεται στη
Γραμματεία και ανακοινώνεται στη Γ.Σ. του Π.Μ.Σ. Σε περίπτωση αμφιβολιών
αποφαίνεται η τελευταία. Η διαδικασία επιλογής, κατάθεσης του θέματος της Δ.Ε.
και η ανακοίνωσή του στη Γ.Σ. του Π.Μ.Σ. ολοκληρώνεται πριν την εκπνοή του
3ου εξαμήνου σπουδών του/της φοιτητή/φοιτήτριας.
Μετά την κατοχύρωσή του το θέμα της Δ.Ε. είναι οριστικό. Αλλαγή θέματος
μπορεί να αντιμετωπισθεί με σοβαρή αιτιολόγηση από τον/την φοιτητή/φοιτήτρια και
μετά από την έγκριση του/της επόπτη/επόπτριας. Αλλαγή επόπτη/επόπτρια μπορεί
επίσης να αντιμετωπισθεί από τη Γ.Σ. του Π.Μ.Σ., είτε λόγω αλλαγής του θέματος,
είτε λόγω ασυνέπειας του/της φοιτητή/φοιτήτρια, είτε για οποιονδήποτε άλλο
έκτακτο λόγο.
Τη Δ.Ε. εποπτεύει σε όλο το διάστημα της εκπόνησής της ο/η
επόπτης/επόπτρια. Ο/η φοιτητής/φοιτήτρια υποχρεούται να έχει τακτικές συναντήσεις
με τον/την επόπτη/επόπτρια του/της (τουλάχιστον μία το μήνα). Σε περίπτωση που
ο/η φοιτητής/φοιτήτρια δεν είναι συνεπής για δύο συνεχόμενους μήνες στις τακτικές
συναντήσεις, ο/η επόπτης/επόπτρια μπορεί να παραιτηθεί από την εποπτεία της Δ.Ε.
Στις πρώτες συναντήσεις γίνεται αποσαφήνιση της μεθοδολογίας και
οργανόγραμμα της εργασίας. Ο/η φοιτητής/φοιτήτρια παρουσιάζει δείγμα της
εργασίας του/της, το οποίο ελέγχεται επισταμένως και βελτιώνεται από τους
επόπτες/τις επόπτριες. Με βάση αυτό το δείγμα, οι επόπτες/επόπτριες δίνουν
συγκεκριμένες οδηγίες. Στις επόμενες συναντήσεις ο ρόλος των εποπτών/εποπτριών
περιορίζεται, ενδεχομένως στον έλεγχο της υπόλοιπης εργασίας, στην επισήμανση
τυχόν αδυναμιών και σε γενικές κατευθύνσεις.
Όταν η εργασία πάρει την πρώτη ολοκληρωμένη μορφή της, υποβάλλεται για
ανάγνωση και σχολιασμό στον/στην επόπτη/επόπτρια. Με βάση τα σχόλιά του/της,
ο/η φοιτητής/φοιτήτρια δίνει την τελική της μορφή και καταθέτει δύο νέα αντίτυπα,
το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν την ημερομηνία της υποστήριξης.
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iii. Υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας
Η υποστήριξη της Δ.Ε. ορίζεται το νωρίτερο τρεις (3) εβδομάδες μετά την κατάθεση
του τελικού κειμένου στην τριμελή εξεταστική επιτροπή. Η ημερομηνία
ανακοινώνεται στο Τμήμα μέσω της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.
Η υποστήριξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι δημόσια,
ενώπιον της τριμελούς επιτροπής. Ο/η φοιτητής/φοιτήτρια παρουσιάζει την εργασία
του/της για 20 λεπτά και κατόπιν απαντά σε ερωτήσεις της τριμελούς επιτροπής. Στο
τέλος της υποστήριξης, τα μέλη της επιτροπής συσκέπτονται ιδιαιτέρως και
βαθμολογούν τη Δ.Ε. Το αποτέλεσμα ανακοινώνεται στον/στην υποψήφιο/α και το
πρακτικό με τη βαθμολογία κοινοποιείται στη Γραμματεία.
Η Δ.Ε. αξιολογείται με βαθμολογική κλίμακα από μηδέν (0) έως δέκα (10).
Ελάχιστος βαθμός επιτυχίας είναι το πέντε (5). Σε περίπτωση απόρριψης της
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, καθορίζεται από τη Σ.Ε. νέα ημερομηνία
αξιολόγησης, τουλάχιστον τρεις (3) μήνες μετά την πρώτη κρίση. Σε περίπτωση
δεύτερης απόρριψης ο/η φοιτητής/φοιτήτρια διαγράφεται από το Π.Μ.Σ.
Ο βαθμός του Μ.Δ.Ε. εξάγεται από τον μέσο όρο του βαθμού της διπλωματικής
εργασίας και της βαθμολογίας των έξι σεμιναρίων που παρακολούθησε ο/η μ.φ.
iv. Δημοσιοποίηση της διπλωματικής εργασίας
Η εγκεκριμένη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, μετά το πέρας των
ενδεχομένων διορθώσεων που προτείνει η επιτροπή, κατατίθεται στη Βιβλιοθήκη του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., σε δύο αντίτυπα, ένα (1)
βιβλιοδετημένο έντυπο και ένα (1) αντίτυπο σε ηλεκτρονική μορφή (pdf).
Το Τμήμα τηρεί αλφαβητικούς καταλόγους συγγραφέων και θεμάτων κάθε Δ.Ε.
Ενημερώνεται ταυτόχρονα η σχετική βάση στην Ιστοσελίδα του ΠΜΣ στην ειδική
ενότητα με τίτλο «Ολοκληρωμένες διπλωματικές μεταπτυχιακές εργασίες».
Οι Διπλωματικές Εργασίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός της Βιβλιοθήκης
ή του Τμήματος. Αναπαραγωγή μέρους ή συνόλου γίνεται μόνο μετά από έγγραφη
άδεια του συγγραφέα. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο/η συγγραφέας, με τη σύμφωνη
γνώμη του/της επόπτη/επόπτριας του/της, μπορεί να ζητήσει να απαιτείται η άδειά
του/της προκειμένου κάποιος να συμβουλευτεί την εργασία του/της.
v. Επόπτες διπλωματικών εργασιών
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Οι διδάσκοντες/διδάσκουσες του ΠΜΣ μπορούν να αναλαμβάνουν την επίβλεψη
διπλωματικών εργασιών μετά από συνεννόηση με τους/τις φοιτητές/ήτριες και τη
σύμφωνη γνώμη της Γ.Σ. του Π.Μ.Σ. Κάθε διδάσκων/ουσα μπορεί να αναλαμβάνει
έως τρείς νέους φοιτητές/φοιτήτριες κάθε χρόνο (χωρίς σε αυτούς/αυτές να
συνυπολογίζονται φοιτητές/φοιτήτριες παλαιοτέρων ετών).
Σε περίπτωση που ο/η επιβλέπων/ουσα καθηγητής/ήτρια απουσιάσει με
εκπαιδευτική άδεια ή άλλη άδεια και δεν είναι δυνατή η υποστήριξη της
μεταπτυχιακής εργασίας από τον/την φοιτητή/φοιτήτρια το θέμα αναλαμβάνει η Γ.Σ.
του Π.Μ.Σ., που μπορεί να αποδεχθεί είτε αναβολή της υποστήριξης μέχρι την
επιστροφή του/της επιβλέποντα/επιβλέπουσας είτε να αντικαταστήσει τον/την
επιβλέποντα/ουσα ανάλογα με το αίτημα του/της φοιτητή/φοιτήτριας και την
σύμφωνη γνώμη του/της επιβλέποντα/ουσας.
vi. Απονομή τίτλων-Βεβαιώσεις
Στους/στις μ.φ. που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα σεμινάρια και τη
διπλωματική εργασία απονέμεται το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε ειδική
τελετή απονομής πτυχίων της Φιλοσοφικής Σχολής, στη Μεγάλη Αίθουσα Τελετών
του Πανεπιστημίου, παρουσία του Πρύτανη ή Αντιπρύτανη, του/της Κοσμήτορα,
του/της

Προέδρου

του

Τμήματος

και

των

Διευθυντών/Διευθυντριών

των

συμβαλλομένων Τομέων.
Η μορφή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, του Παραρτήματος
Διπλώματος και το τελετουργικό της ορκωμοσίας καθορίζονται με αποφάσεις της
Συγκλήτου.
Σημειώνεται ότι στο Μ.Δ.Ε. δύναται να αναγράφεται το επιστημονικό πεδίο είτε
της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας (με μία ειδίκευση, Νεότερη και σύγχρονη
ελληνική και ευρωπαϊκή Iστορία), είτε της Λαογραφίας (με δύο ειδικεύσεις, ήτοι α)
Κοινωνικές-οικονομικές δομές, συλλογική μνήμη και ταυτότητες, β) Λαϊκές τέχνες),
που παρακολούθησε ο/η διπλωματούχος.
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Άρθρο 8
Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
8.1. Προϋποθέσεις
Προϋπόθεση για την εγγραφή υποψήφιου/ιας στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
και την απόκτηση του οικείου τίτλου αποτελεί η κατοχή του Μεταπτυχιακού
Διπλώματος Ειδίκευσης ή του αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου ομοταγούς Α.Ε.Ι. της
αλλοδαπής. Γίνονται επίσης δεκτοί και υποψήφιοι/ες που έχουν ήδη διδακτορικό
δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο, έστω και αν δεν κατέχουν Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα ειδίκευσης ή άλλο αντίστοιχο μεταπτυχιακό τίτλο.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις καθιερωμένου επιστήμονα με ερευνητικό έργο
ευρείας αναγνώρισης από άλλους/άλλες ερευνητές/ήτριες και γνωστό κύρος, η Γ.Σ.
του Π.Μ.Σ. μπορεί να κάνει δεκτή την εγγραφή για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
υποψηφίου/ήφιας, με μαρτυρημένη δεκαετή, από την απόκτηση του πτυχίου,
παρουσία στον οικείο ερευνητικό χώρο, ιδίως με δημοσιεύματα, ο/η οποίος/α δεν
είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή αντίστοιχου ισότιμου τίτλου
αλλοδαπού Α.Ε.Ι. Στην περίπτωση αυτή ορίζονται τρεις καθηγητές/τριες από τη Γ.Σ.
του Π.Μ.Σ., οι οποίοι υποβάλλουν τρία εισηγητικά σημειώματα με τα οποία
γνωματεύουν τεκμηριωμένα για το εάν πρόκειται περί επιστήμονα με ερευνητικό
έργο ευρείας αναγνώρισης και γνωστό κύρος. Η απόφαση της Γ.Σ. του Π.Μ.Σ.
λαμβάνεται με ειδική πλειοψηφία δύο τρίτων επί του συνόλου των μελών της.
8.2. Υποβολή αίτησης για διδακτορική διατριβή
Ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας, αφού συνεννοηθεί πρώτα με ένα μέλος Δ.Ε.Π.
του Τμήματος (της βαθμίδας του καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου
καθηγητή), υποβάλλει αίτηση προς τη Γ.Σ. του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιστορίας και
Αρχαιολογίας με εισήγηση του οικείου Τομέα. Η αίτηση οφείλει να προσδιορίζει το
θέμα της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής και να συνοδεύεται: α) Από μια
περιληπτική ανάπτυξη της ερευνητικής πρότασης (της τάξης των 1.000- 1.500
λέξεων), β) Ένα εκτενές βιογραφικό σημείωμα του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα, γ)
Αντίγραφο του Μ.Δ.Ε. που κατέχει ή, σε περίπτωση που κατέχει τίτλο σπουδών
πανεπιστημίου της αλλοδαπής, επίσημη μετάφρασή του και πιστοποιητικό
αντιστοιχίας ή ισοτιμίας (από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)., δ) Επιστημονικές δημοσιεύσεις,
εφόσον υπάρχουν, ε) Επικουρικά, όποιο άλλο στοιχείο επιστημονικού χαρακτήρα το
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οποίο μπορεί να συντελέσει στην εκτίμηση της επιστημονικής επάρκειας του
υποψηφίου και της ικανότητάς του να προσεγγίσει ένα επιστημονικό ζήτημα και να
ολοκληρώσει μια διδακτορική διατριβή υψηλών προδιαγραφών. Απαραίτητη είναι η
επαρκής γνώση δύο τουλάχιστον ξένων γλωσσών, από εκείνες στις οποίες υπάρχει
αναγνωρισμένη βιβλιογραφία στον οικείο κλάδο, και οπωσδήποτε στην ειδικότητα
στην οποία εκπονείται η διατριβή.
Η Γ.Σ. του Π.Μ.Σ. συζητεί την πρόταση του υποψήφιου και, εφόσον εγκρίνει
το θέμα που προτείνεται για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, ορίζει τον/την
επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/ήτρια και τα άλλα δύο (2) μέλη της τριμελούς
συμβουλευτικής επιτροπής, ύστερα από πρόταση του/της επιβλέποντος/ουσας
καθηγητή/ήτριας και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Και τα τρία μέλη της
συμβουλευτικής επιτροπής πρέπει να έχουν επιστημονική ειδικότητα σαφούς
συνάφειας με το θέμα της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
Τροποποίηση του εγκεκριμένου θέματος της διδακτορικής διατριβής μπορεί
να γίνει δεκτή από τη Γ.Σ. του ΠΜΣ ύστερα από αίτηση του/της υποψήφιου/ας
διδάκτορα και θετική εισήγηση του/της επιβλέποντος/ουσας καθηγητή/ήτριας και
αφού ληφθεί υπόψη η γνώμη των δύο άλλων μελών της τριμελούς συμβουλευτικής
επιτροπής.
Κανένα μέλος Δ.Ε.Π. δεν επιτρέπεται να επιβλέπει περισσότερους/ες από
πέντε (5) υποψήφιους/ες διδάκτορες ταυτόχρονα.
Εφόσον παρουσιασθεί συγκεκριμένο κώλυμα ή πρόβλημα, η Γ.Σ. του Π.Μ.Σ.
είναι αρμόδια για κάθε αλλαγή ή αντικατάσταση των μελών της τριμελούς
συμβουλευτικής επιτροπής· η Γ.Σ. του Π.Μ.Σ. είναι επίσης αρμόδια για τη
διευθέτηση κάθε σχετικού με την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής
διαδικαστικού ή ακαδημαϊκού ζητήματος που δεν προβλέπεται από την ισχύουσα
νομοθεσία και τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργία του ΠΜΣ.
8.3.Επιβλέπων διδακτορικής διατριβής –τριμελής συμβουλευτική επιτροπή
Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα η Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζει, μετά την ως άνω εισήγηση του
επιβλέποντος, τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, από μέλη Δ.Ε.Π. με ειδικότητα
σαφούς συνάφειας στο γνωστικό αντικείμενο στο οποίο θα εκπονηθεί η διατριβή. Ως
επιβλέπων μπορεί να αναλάβει Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος
Καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Από τα άλλα δύο μέλη της
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συμβουλευτικής επιτροπής το ένα μπορεί να είναι μέλος ΔΕΠ (καθηγητής ή
λέκτορας) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ή ερευνητής/ήτρια, των τριών πρώτων
βαθμίδων, αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου ή ιδρύματος κατά τα οριζόμενα
στις ισχύουσες διατάξεις. Μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής μπορεί να είναι, κατά
τα προβλεπόμενα στο νόμο, και Καθηγητές/ήτριες ξένων Πανεπιστημίων, ή
ερευνητές/ήτριες ομοταγών αλλοδαπών ιδρυμάτων.
Μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που αποχωρούν λόγω
συνταξιοδότησης, διατηρούν την ιδιότητα μέλους της συμβουλευτικής επιτροπής
υποψηφίων διδακτόρων, όπως και την ιδιότητα του επιβλέποντος καθηγητή, τις
οποίες είχαν πριν από την αποχώρησή τους.
Μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που αποχωρούν λόγω κατάληψης
θέσης σε άλλο τμήμα ή Α.Ε.Ι. παραμένουν μόνον μέλη της συμβουλευτικής
επιτροπής, και η Γ.Σ. του Π.Μ.Σ. ορίζει με απόφασή της άλλον επιβλέποντα.
Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας που είχαν σε άλλο
Α.Ε.Ι. την ιδιότητα του επιβλέποντος διδακτορικής διατριβής που δεν έχει
ολοκληρωθεί κατά τη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων τους στο Τμήματος
Ιστορίας και Αρχαιολογίας, μπορούν να εισηγηθούν στη Γ.Σ. του Π.Μ.Σ. τη
μετεγγραφή του υποψηφίου διδάκτορα. Με τη σχετική απόφαση της Γ.Σ. του Π.Μ.Σ.
επιβεβαιώνεται η προηγούμενη τριμελής συμβουλευτική επιτροπή ή ορίζεται νέα.
8.4. Χρονική διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής
Η χρονική διάρκεια για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής δεν μπορεί
να είναι μικρότερη από τρία πλήρη ημερολογιακά έτη, από την ημέρα του ορισμού
του θέματος, κατά τις ισχύουσες διατάξεις στο νόμο, και όχι μεγαλύτερη των δώδεκα
εξαμήνων. Η χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση της Διδακτορικής Διατριβής
μπορεί να παραταθεί μόνο μετά από εμπεριστατωμένη εισήγηση της τριμελούς
εισηγητικής επιτροπής και απόφαση της Γ.Σ. του Π.Μ.Σ.
8.5. Έκθεση προόδου-υποχρεώσεις υποψήφιου διδάκτορα
Ο/η υποψήφιος/ια συνεργάζεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο με τα μέλη της
συμβουλευτικής επιτροπής και υποβάλλει σ’ αυτήν στο τέλος κάθε έτους λεπτομερή
γραπτή έκθεση προόδου της ερευνητικής του/της εργασίας και της συνολικής
δραστηριότητάς του/της. Η αιτιολογημένη έκθεση της τριμελούς συμβουλευτικής
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επιτροπής απευθύνεται προς τη Γ.Σ. του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιστορίας και
Αρχαιολογίας.
Εάν ο/η υποψήφιος/α αδικαιολόγητα δεν καταθέσει έγκαιρα την έκθεση
προόδου, η απόδοσή του/της μπορεί να θεωρηθεί μη ικανοποιητική. Εάν σημειωθεί
αδικαιολόγητη και παρατεταμένη αμέλεια στην υποβολή της έκθεσης προόδου και
εφόσον υπάρξουν συνολικά τρεις μη ικανοποιητικές αξιολογήσεις, η Γ.Σ. του Π.Μ.Σ.
μπορεί, με τη σύμφωνη εισήγηση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, να
αποφασίσει τη διαγραφή του/της υποψήφιου/ας διδάκτορος από το μητρώο των
φοιτητών του Π.Μ.Σ.
Αρμόδια για τον καθορισμό της γλώσσας συγγραφής της διδακτορικής διατριβής
είναι, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4γ του Ν. 3685/2008, η Γ.Σ. του Π.Μ.Σ. Ως
γλώσσα συγγραφής των διδακτορικών διατριβών στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. ορίζεται
καταρχήν η ελληνική.
Κατόπιν

σχετικής

αιτιολογημένης

εισήγησης

του

επιβλέποντος/ουσας

καθηγητή/ήτριας, η Γ.Σ. του Π.Μ.Σ. μπορεί να αποφασίσει ότι η γλώσσα συγγραφής
θα είναι άλλη από την ελληνική. Σε περιπτώσεις συνεργασίας με ιδρύματα του
εξωτερικού, η Γ.Σ. του Π.Μ.Σ. επίσης μπορεί να αποφασίσει ότι γλώσσα συγγραφής
της διδακτορικής διατριβής είναι η γλώσσα του συνεργαζόμενου ιδρύματος της
αλλοδαπής ή άλλη γλώσσα από κοινού συμφωνημένη.
Σε περίπτωση κατά την οποία γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής
οριστεί άλλη από την ελληνική, ο/η υποψήφιος/α διδάκτωρ οφείλει να συμπεριλάβει
στη διατριβή του/της εκτεταμένη περίληψή της στα ελληνικά.
Η αναγκαία έκταση της διδακτορικής διατριβής προσδιορίζεται από τον/την
εκάστοτε επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/ήτρια σε συνεννόηση με τον/την υποψήφιο/α
διδάκτορα. Ενδεικτικά καθορίζεται πως η έκταση της διδακτορικής διατριβής δεν
πρέπει να υπερβαίνει τις 500 πληκτρολογημένες σε Η/Υ σελίδες (π. 175.000 λέξεις).
Στον παραπάνω αριθμό σελίδων δεν συνυπολογίζεται το όποιο αναγκαίο για την
τεκμηρίωση του θέματος εικονογραφικό, αρχειακό κ.ά. υλικό.
Ο/η επιβλέπων/ουσα καθηγητής/ήτρια μπορεί να ζητεί από τον/την υποψήφιο/α
να παρουσιάζει κάθε χρόνο σε ανοικτό σεμινάριο μέρος της εργασίας του/της. Ο/η
υποψήφιος/α διδάκτορας σε συνεννόηση με τον/την επιβλέποντα/ουσα ενδέχεται
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επίσης να κληθεί να παρακολουθήσει πρόσθετα σεμινάρια στο χώρο της ειδικότητάς
του/της ή να διεξαγάγει επιτόπιες ή αρχειακές έρευνες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
Ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας μπορεί επίσης να παρακολουθήσει για ένα χρονικό
διάστημα σεμινάρια σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού (μέσω του Προγράμματος
Erasmus / Socrates κλπ.).
8.6. Αξιολόγηση-Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής
Η τελική αξιολόγηση και κρίση της διατριβής του/της υποψηφίου/ήφιας
διδάκτορα, μετά την ολοκλήρωση όλων των υποχρεώσεών του/της, σύμφωνα με το
πρόγραμμα των διδακτορικών του/της ερευνών, γίνεται από επταμελή εξεταστική
επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές/ερευνήτριες, όπως ορίζει η
ισχύουσα νομοθεσία. Στην εξεταστική επιτροπή μετέχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. της
τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Η Γ.Σ. του Π.Μ.Σ. με απόφασή της ορίζει και
τα λοιπά μέλη, κατόπιν εισήγησης του/της επιβλέποντος/ουσας. Από το σύνολο των
μελών της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής, τα τρία τουλάχιστον μέλη ανήκουν
απαραιτήτως στη βαθμίδα του Καθηγητή. Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής
μπορούν να προέρχονται και από άλλο τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ή και
άλλου Α.Ε.Ι.
Απαρτία της συνεδρίας υπάρχει όταν παρίστανται τουλάχιστον τα πέντε μέλη.
Ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας αναπτύσσει τη διατριβή του δημόσια, για 30
λεπτά, σε ανοικτή συνεδρία ενώπιον της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής και
απαντά στις ερωτήσεις των μελών της. Η επιτροπή αποφαίνεται σχετικά με την
πρωτοτυπία της διατριβής, και για το εάν αυτή αποτελεί συμβολή στην επιστήμη. Για
την έγκριση της διδακτορικής διατριβής και την απονομή του τίτλου του διδάκτορα
απαιτείται η σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον των πέντε μελών της εξεταστικής
επιτροπής. Η εξεταστική επιτροπή αξιολογεί στη συνέχεια με την ίδια πλειοψηφία τη
διατριβή με την κλίμακα: «Καλώς» «Λίαν Καλώς», «Άριστα».
8.7. Αναγόρευση και απονομή του τίτλου του διδάκτορα
Η αναγόρευση και απονομή του τίτλου του διδάκτορος γίνεται σε δημόσια
πανηγυρική συνεδρία της Γ.Σ.Ε.Σ., παρουσία του Προέδρου του Π.Μ.Σ., κατά την
οποία ο αναγορευόμενος εκφωνεί τον νενομισμένο όρκο του διδάκτορος του
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
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Στο διδακτορικό δίπλωμα που απονέμει το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αναγράφεται και ο πλήρης τίτλος της διδακτορικής
διατριβής.
8.8. Δημοσιοποίηση Διδακτορικής Διατριβής
Η εγκεκριμένη Διδακτορική Διατριβή, μετά το πέρας των ενδεχομένων διορθώσεων
που προτείνει η επιτροπή, κατατίθεται στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
και στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., σε δύο αντίτυπα, ένα (1) βιβλιοδετημένο έντυπο και
ένα (1) αντίτυπο σε ηλεκτρονική μορφή (pdf).

Άρθρο 9
Μεταδιδακτορικές σπουδές
9.1. Προϋποθέσεις
Στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
γίνονται

δεκτοί

για

μεταδιδακτορικές

σπουδές

κάτοχοι

αναγνωρισμένου

διδακτορικού διπλώματος ειδικοτήτων που εμπίπτουν στα γνωστικά του αντικείμενα.
Για να αξιολογηθούν και να εγκριθούν οι σχετικές αιτήσεις από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του
Τμήματος πρέπει:
α) Να συνοδεύονται από βιογραφικό σημείωμα και αναλυτική ερευνητική πρόταση.
β) Να υπάρχει διαθέσιμο μέλος ΔΕΠ του οικείου Τμήματος ικανό και πρόθυμο να
εποπτεύσει την έρευνα.
γ) Να υπάρχει ειδική χρηματοδότηση για την έρευνα από ακαδημαϊκό ή ερευνητικό
φορέα, σχετική υποτροφία ή άλλη οικονομική ενίσχυση για τον συγκεκριμένο σκοπό.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει χρηματοδότηση, υποτροφία ή ειδική οικονομική
ενίσχυση, η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος αναθέτει την αξιολόγηση της πρότασης σε
τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές αναγνωρισμένου φορέα,
κατόχους διδακτορικού διπλώματος. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης διατυπώνεται
γραπτώς και καταχωρείται στο φάκελο του υποψηφίου.
δ) Η διάρκεια της μεταδιδακτορικής έρευνας δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός
ακαδημαϊκού εξαμήνου, ούτε μεγαλύτερη της διετίας.
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9.2. Υποχρεώσεις
Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές έχουν την υποχρέωση
α) Να παρουσιάσουν σε δημόσια εκδήλωση την πρόοδο της εργασίας τους και να
υποβάλουν το τελικό προϊόν με την ολοκλήρωσή της.
β) Να προσφέρουν υπηρεσίες στο Τμήμα (διδακτικές, ερευνητικές ή διοικητικές),
όπως προβλέπεται από την αίτησή τους.
9.3. Αναγνώριση
Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της έρευνας και την ικανοποίηση των σχετικών
υποχρεώσεων, το Τμήμα χορηγεί σχετική βεβαίωση με την υπογραφή του Προέδρου
και τη σφραγίδα του.

Άρθρο 10
Μητρώο ενεργών μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών και υποψηφίων
διδακτόρων ΠΜΣ
Το Μητρώο των ενεργών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και υποψηφίων διδακτόρων
του ΠΜΣ ενημερώνεται και επικαιροποιείται μια φορά το χρόνο. Οι μεταπτυχιακοί/ές
φοιτητές/ήτριες, των οποίων εκκρεμεί η ολοκλήρωση των σεμιναριακών εργασιών ή
των διπλωματικών εργασιών, ενημερώνονται εγγράφως από τη Γραμματεία του
Π.Μ.Σ για τις προθεσμίες που έχουν. Μετά την έλευση των προθεσμιών και εφόσον
δεν έχουν τακτοποιηθεί οι σχετικές εκκρεμότητες, οι φοιτητές/ήτριες διαγράφονται
από το Μητρώο του Π.Μ.Σ. Το ίδιο συμβαίνει και με τους/τις υποψήφιους/ιες
διδάκτορες, οι οποίοι δεν ολοκληρώνουν τις υπό εκπόνηση διατριβές τους μέσα στα
προβλεπόμενα χρονικά όρια.
i. Μεταβατικές διατάξεις
Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/ήτριες που έχουν εγγραφεί σε παλαιότερα έτη και δεν
έχει ρυθμιστεί ακόμα το θέμα της διπλωματικής ή των χρωστούμενων σεμιναριακών
εργασιών θα πρέπει να κληθούν ως τον Σεπτέμβριο 2015 σε συνάντηση με τους
διδάσκοντες του Π.Μ.Σ., ώστε να δηλωθεί θέμα

διπλωματικής εργασίας, να

διευκρινιστεί αν συνεχίζουν τις σπουδές και πως προβλέπεται να προχωρήσουν. Έως
τον Φεβρουάριο 2016, οι φοιτητές/ήτριες αυτοί/ές θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει
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τη διπλωματική τους εργασία. Όσοι/όσες φοιτητές/ήτριες δηλώσουν ότι δεν δύνανται
να συνεχίσουν ή δεν επιθυμούν να συνεχίσουν θα διαγραφούν.
Μια πρώτη γενική εκκαθάριση του μητρώου ενεργών φοιτητών/τριών θα
πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο 2016.

Άρθρο 11
Επιστημονικές εκδηλώσεις ΠΜΣ: διαλέξεις, ημερίδες, συμπόσια & σεμινάριο
υποψηφίων διδακτόρων
Τα μέλη ΔΕΠ που διδάσκουν στο Π.Μ.Σ μπορούν να διοργανώνουν επιστημονικές
εκδηλώσεις (διαλέξεις, ημερίδες, συμπόσια, workshops, θερινά σχολεία) στα πλαίσια
του

Π.Μ.Σ.

με

τη

συμμετοχή

ερευνητών/τριών

και

από

άλλα

πανεπιστημιακά/ερευνητικά ιδρύματα και τη συμμετοχή υποψηφίων διδακτόρων και
μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών. Οι εκδηλώσεις αυτές, προκειμένου να εντάσσονται
στο ακαδημαϊκό πρόγραμμα του Π.Μ.Σ., πρέπει να ανακοινώνονται εγκαίρως και να
συζητούνται στη Γ.Σ. του Π.Μ.Σ. μετά από πρόταση των τομέων.
Το Π.Μ.Σ. διεξάγει Σεμινάριο Υποψηφίων Διδακτόρων μία φορά τουλάχιστον
το χρόνο, προκειμένου οι υποψήφιοι διδάκτορες να παρουσιάζουν ενώπιον των
διδασκόντων/διδασκουσών, των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και των άλλων
υποψηφίων διδακτόρων μέρος της ερευνητικής τους δουλειάς. Την ευθύνη για τη
διεξαγωγή

του

σεμιναρίου

αναλαμβάνει

κάθε

φορά

επιτροπή

των

διδασκόντων/διδασκουσών του Π.Μ.Σ. που ορίζεται από Γ.Σ. του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 12
Δικαιώματα των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών και υποψηφίων
διδακτόρων
Στην διάρκεια των μεταπτυχιακών τους σπουδών του Α΄ Κύκλου οι
φοιτητές/φοιτήτριες απολαμβάνουν όλων των δικαιωμάτων των προπτυχιακών
φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έχουν, δηλαδή, φοιτητική ταυτότητα,
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δικαίωμα σίτισης στη φοιτητική λέσχη (κατά τους
ισχύοντες κανονισμούς), μπορούν να διεκδικήσουν στέγη στις φοιτητικές κατοικίες,
να χρησιμοποιούν τις βιβλιοθήκες και σπουδαστήρια του Ιδρύματος και άλλα μέσα
19

που το Πανεπιστήμιο ή και το Π.Μ.Σ. δυνατόν να θέσουν στη διάθεσή τους (λ.χ.
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κλπ.).

Άρθρο 13
Υποτροφίες
Το

Πανεπιστήμιο

ενδέχεται

να

χορηγήσει

αριθμό

υποτροφιών

σε

άριστους/άριστες μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/φοιτήτριες ή και χρηματοδότηση για
παροχή βοηθητικού έργου στα σπουδαστήρια ή την εποπτεία και διόρθωση εργασιών
προπτυχιακών φοιτητών κλπ.
Το Ι.Κ.Υ. μπορεί επίσης να χορηγήσει υποτροφίες επίδοσης στους/στις
μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/φοιτήτριες Α΄ Κύκλου που συγκεντρώνουν την
υψηλότερη βαθμολογία, σύμφωνα με κατά καιρούς εξαγγελλόμενα προγράμματα.

Άρθρο 14
Πνευματικά δικαιώματα και δεοντολογία
Τα πνευματικά δικαιώματα των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών και των
Διδακτορικών Διατριβών, ή τα πιθανά δικαιώματα εμπορικής εκμετάλλευσης των
εργασιών καθορίζονται με σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων.
Κάθε είδους λογοκλοπή στις εργασίες των σεμιναρίων, τις δημοσιεύσεις, τη
συγγραφή των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών και των Διδακτορικών
Διατριβών, επινόηση ερευνητικών δεδομένων και γενικότερα αντιεπιστημονική
συμπεριφορά, απαγορεύονται. Οι διδάσκοντες/διδάσκουσες του Π.Μ.Σ. είναι
αρμόδιοι/αρμόδιες να ενημερώνουν σχετικά τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες και τους/τις
υποψήφιους

διδάκτορες.

Η

Γ.Σ.

του

Π.Μ.Σ.

συζητά

τα

προβλήματα

αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς που μπορεί να προκύπτουν και μετά από εισήγηση
τα παραπέμπει στη Γ.Σ. του Τμήματος και στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων.
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Άρθρο 15
Ιστοσελίδα ΠΜΣ
Στην Ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. ανακοινώνεται, σε ειδικές ενότητες, η εξεταστέα ύλη
των εξετάσεων (ή η ενδεικτική βιβλιογραφία), το πρόγραμμα και το περιεχόμενο των
διδασκομένων κατ’ έτος σεμιναρίων. Αναρτάται, επίσης, σε ειδική ενότητα στην
αρχή κάθε έτους κατάλογος των υπό εξέλιξη διπλωματικών εργασιών (με
ονοματεπώνυμο του/της φοιτητή/ήτριας, τίτλο εργασίας, όνομα επόπτη/επόπτριας),
κατάλογος

των

ολοκληρωμένων

διπλωματικών

εργασιών

καθώς

και

των

διδακτορικών διατριβών (υπό εκπόνηση και ολοκληρωμένες). Στην Ιστοσελίδα
αναρτώνται, σε ειδική ενότητα, οι διαλέξεις ή οι άλλες επιστημονικές διοργανώσεις
(ημερίδες, συμπόσια κλπ) που διοργανώνονται στα πλαίσια του Π.Μ.Σ.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
ετοιμάστηκε από ειδική επιτροπή και εγκρίθηκε από τη Γ.Σ. του Π.Μ.Σ. στις
Συνεδρίες υπ. αρ. 5/31.3.2015 και 6/21.05.2015, καθώς και από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στη Συνεδρία υπ. αρ. 374/27.05.2015. Θα
ισχύσει απαρέγκλιτα για διάστημα πέντε χρόνων. Στη συνέχεια μπορούν να επέλθουν
επί μέρους βελτιώσεις σε ειδική Συνεδρία της Γ.Σ. του Π.Μ.Σ., οπότε θα απαιτείται
αυξημένη πλειοψηφία 2/3 της Συνέλευσης.

21

