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Κανονισμός
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ»

A. Δομή και oργάνωση
1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού έχει οργανώσει και λειτουργεί από το
ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) µε τίτλο
«Επικοινωνία, Μέσα και Πολιτιστική Διαχείριση». Το Πρόγραµµα αποτελεί συνέχεια και
επέκταση του ΠΜΣ στην Πολιτιστική Διαχείριση, το οποίο λειτουργούσε στο Τμήμα
Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού από το 2002.
Το ΠΜΣ «Πολιτιστική Διαχείριση, Επικοινωνία και Μέσα» αποτελείται από τις εξής
κατευθύνσεις:
1. Πολιτιστική Διαχείριση
2. Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων
3. Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέσα και Τεχνολογία
και παρέχει τα αντίστοιχα Μεταπτυχιακά Διπλώματα Εξειδίκευσης (ΜΔΕ).
1.2. Ο τίτλος του προγράμματος και των κατευθύνσεων στην αγγλική γλώσσα για κάθε
διεθνή χρήση είναι:
MA in Cultural Management, Communication and Media


Specialization in Cultural Management



Specialization in Communication and Media Rhetoric



Specialization in Information Society, Media and Technology

1.3. Το ΠΜΣ διευθύνει πενταμελής Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.), η οποία αποτελείται από
μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη
Συνέλευση του Τμήματος για διετή θητεία. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση
και το συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος. Δύο από τα μέλη της επιτροπής
ορίζονται ως Διευθυντής και Αναπληρωτής Διευθυντής του ΠΜΣ.
1.4. Της Σ.Ε. προεδρεύει ο Διευθυντής του ΠΜΣ ο οποίος είναι μέλος της Σ.Ε. και ορίζεται
μαζί με τον Αναπληρωτή του, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για διετή θητεία.
O Διευθυντής του ΠΜΣ είναι μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του
αναπληρωτή, του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο
του Π.Μ.Σ. και ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται από τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους
και τον παρόντα Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά στην
αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος. Ο Διευθυντής δεν μπορεί να έχει
περισσότερες από δύο συνεχόμενες θητείες.

Β. Προϋποθέσεις υποψηφιότητας-συμμετοχής
2.1. Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής και
αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Ειδικότερα:
2.1.1. Για την κατεύθυνση «Πολιτιστική Διαχείριση» γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι
πτυχιούχοι των Τμημάτων Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Δημοσιογραφίας,
Πολιτικών Επιστημών, Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών Σπουδών, Οικονοµικών
Επιστηµών, Κοινωνικών Επιστημών, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ψυχολογίας,
Νοµικής, Φιλοσοφικής, Επιστηµών της Αγωγής, Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας,

Αρχιτεκτονικής, Καλών Τεχνών, Θεατρικών, Μουσικών ή Κινηµατογραφικών Σπουδών
Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένων οµοταγών ιδρυµάτων της
αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τµηµάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειµένου.
2.1.2. Για την κατεύθυνση «Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέσα και Τεχνολογία»
γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι των Τµηµάτων Επικοινωνίας, Μέσων και
Πολιτισµού, Δηµοσιογραφίας, Πολιτικών Επιστηµών, Δηµόσιας Διοίκησης, Διεθνών
Σπουδών,

Οικονοµικών

Επιστηµών,

Κοινωνικών

Επιστηµών,

Κοινωνικής

Ανθρωπολογίας, Ψυχολογίας, Νοµικής, Φιλοσοφικής, Επιστηµών της Αγωγής, Νέων
Μέσων και Ψηφιακών Εφαρµογών, Πληροφορικής και Επιστήµης των Υπολογιστών
Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένων οµοταγών ιδρυµάτων της
αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τµηµάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειµένου.
2.1.3. Για την κατεύθυνση «Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων» γίνονται δεκτοί
ως υποψήφιοι πτυχιούχοι από όλα τα Τµήµατα Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής και των
οµοταγών αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής που είναι συναφή µε το
ευρύτερο γνωστικό αντικείµενο της κατεύθυνσης, καθώς και πτυχιούχοι Τµηµάτων
ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειµένου.
2.1.4. Μπορούν, κατ’ εξαίρεση, να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι και άλλων
Τµηµάτων µε αυξηµένα προσόντα και εµπειρία σε τοµέα σχετικό µε το γνωστικό
αντικείµενο της εκάστοτε κατεύθυνσης, µε εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

2.2. Βαθμός πτυχίου
Ο βαθμός πτυχίου των υποψηφίων απαιτείται να είναι τουλάχιστον «λίαν καλώς». Κατ’
εξαίρεση, µπορούν να γίνουν δεκτοί µε απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος υποψήφιοι
µε µικρότερο βαθµό πτυχίου, αν έχουν βαθµολογηθεί µε «λίαν καλώς» στα μαθήματα ή
στην τυχόν πτυχιακή τους εργασία που σχετίζονται µε το γνωστικό αντικείμενο της
εκάστοτε κατεύθυνσης ή εάν διαθέτουν δεύτερο πτυχίο, µεταπτυχιακό τίτλο, ή πλούσιο
συναφές ερευνητικό, επαγγελματικό, καλλιτεχνικό ή δηµιουργικό έργο.

2.3 Γλώσσα
Οι υποψήφιοι απαιτείται να γνωρίζουν πολύ καλά μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα, κατά
προτίμηση την αγγλική, γνώση που αποδεικνύεται από σχετικό δίπλωμα ή από τίτλο
σπουδών σε αλλοδαπό πανεπιστήμιο, ειδάλλως διαπιστώνεται από εξέταση ή συνέντευξη.
Οι αλλοδαποί υποψήφιοι απαιτείται να γνωρίζουν πολύ καλά την ελληνική γλώσσα, γνώση
που αποδεικνύεται από σχετικό δίπλωμα, ειδάλλως διαπιστώνεται από εξέταση ή
συνέντευξη.

3 .3. Αριθμός εισακτέων
3.1. Ο αριθµός των εισακτέων κάθε έτος φοιτητών ορίζεται από τη Συνέλευση του τμήματος
µετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής, με ανώτατο αριθμό τους είκοσι (20)
φοιτητές ανά κατεύθυνση.
3.2. Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών ανά διδάσκοντα στο ΠΜΣ είναι 6. Ο
μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών σε σχέση με τον αριθμό των προπτυχιακών
φοιτητών είναι 1/20, προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα όλων των κύκλων σπουδών
του Τμήματος.

4. Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών
4.1. Γενικά
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών πραγματοποιείται από Επιτροπή Επιλογής, η οποία
αποτελείται από μέλη ΔΕΠ που ορίζονται κάθε χρόνο από τη Συνέλευση του Τμήματος μετά από
πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ. Η Επιτροπή Επιλογής διεξάγει αυτοτελώς τη
διαδικασία για κάθε κατεύθυνση. Ο τρόπος επιλογής ορίζεται ως εξής:

4.2. Αίτηση και απαιτούµενα δικαιολογητικά
Μετά από σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος που δηµοσιοποιείται και αναρτάται στον
ιστότοπο του Τµήµατος, οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν αίτηση στη Γραµµατεία του
Τµήµατος, που συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
● Φωτοτυπία Αστυνοµικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου
● Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένου

οµοταγούς ιδρύµατος της αλλοδαπής ή πτυχίου ΤΕΙ. Στην περίπτωση που οι
υποψήφιοι δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους κατά τον χρόνο
υποβολής της αίτησης, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση που πιστοποιεί την
τρέχουσα ακαδηµαϊκή τους κατάσταση. Τυχόν επιλογή τους θα τελεί υπό την
αίρεση της ολοκλήρωσης των σπουδών τους το αργότερο κατά την περίοδο
του Σεπτεµβρίου του ίδιου έτους, όπως θα πιστοποιείται από σχετική νόµιµη
βεβαίωση που πρέπει να κατατεθεί µέχρι την ηµεροµηνία ανακοίνωσης των
τελικών αποτελεσµάτων.
● Αναλυτική βαθµολογία των προπτυχιακών ή και µεταπτυχιακών µαθηµάτων.
● Αντίγραφα διπλωµάτων ή τίτλων πιστοποίησης της γλωσσικής επάρκειας,
σύµφωνα µε την παρ.2.3.
● Βιογραφικό σηµείωµα
● Eκτενές υπόµνηµα στο οποίο οι υποψήφιοι εκθέτουν τι προσδοκούν από τη
φοίτησή τους στο ΠΜΣ. Υπόδειγμα υπομνήματος είναι διαθέσιμο στην
ιστοσελίδα του Τμήματος.
● Περίληψη των τυχόν δηµοσιεύσεων ή άλλων ερευνητικών εργασιών τους και
δικαιολογητικά που πιστοποιούν την ενδεχόµενη πρόσθετη ερευνητική,
δηµιουργική ή επαγγελµατική τους δραστηριότητα.
● Δύο συστατικές επιστολές, από τις οποίες τουλάχιστον η μία να προέρχεται
από μέλος ΔΕΠ.

4.3. Επιλογή των εισακτέων
Οι υποψήφιοι καλούνται σε γραπτή δοκιµασία κατά την οποία αναπτύσσουν θέµατα
σχετικά µε το γνωστικό αντικείµενο της εκάστοτε κατεύθυνσης. Όσοι επιτυγχάνουν,
καλούνται κατόπιν σε συνέντευξη από την Επιτροπή Επιλογής, η οποία αξιολογεί επίσης
τους φακέλους τους. Η βαρύτητα των παραπάνω στην τελική αξιολόγηση προκύπτει ως
εξής: γραπτή δοκιµασία 40%, φάκελος 30% και συνέντευξη 30%. Ο τελικός πίνακας
επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

4.3.1. Κριτήρια
Τα κριτήρια που συνεκτιµώνται για την επιλογή των υποψηφίων είναι (πέρα από την
επιτυχία τους στη γραπτή δοκιµασία):


οι επιδόσεις τους, όπως προκύπτουν από τη βαθµολογία στο πτυχίο, στα σχετικά
µε το γνωστικό αντικείµενο της εκάστοτε Κατεύθυνσης µαθήµατα και στην
πτυχιακή εργασία, όπου αυτή προβλέπεται,



η τυχόν σχετική ερευνητική, επαγγελµατική ή δηµιουργική τους εµπειρία,



η παιδεία τους,



η κριτική τους ικανότητα,



τα κίνητρά τους και οι στόχοι τους από την παρακολούθηση του ΠΜΣ, καθώς και



στοιχεία της γενικότερης προσωπικότητάς τους που προσδιορίζουν την ικανότητά
τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ΠΜΣ.

Τα κριτήρια αυτά µπορεί να εξειδικεύονται περαιτέρω µε απόφαση της Συνέλευσης µετά
από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής.
Τα γραπτά της γραπτής δοκιμασίας βαθμολογούνται (με καλυμμένα τα ονόματα) από δύο
βαθμολογητές και εφόσον η διαφορά των δύο βαθμολογητών είναι μεγαλύτερη των 3
βαθμών, αναβαθμολογούνται από τρίτο βαθμολογητή. Η τελική βαθμολογία προκύπτει
από το μέσο όρο των βαθμολογιών αυτών. Ο κατάλογος επιτυχόντων αναρτάται με
ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ στον ιστότοπο του Τμήματος.
Η βάση που αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υποψηφίων στην υπόλοιπη
διαδικασία αποφασίζεται κάθε χρόνο σε συνεδρίαση της Επιτροπής Επιλογής, κατά την
οποία λαμβάνονται υπόψη ο αριθμός των φοιτητών που συμμετείχαν στη διαδικασία και
το επίπεδο των επιδόσεών τους στη γραπτή δοκιμασία. Είναι δυνατόν να αποφασίζεται
διαφορετικός βαθμός ως βάση για τις διαφορετικές Κατευθύνσεις του ΠΜΣ.
Η αξιολόγηση των φακέλων πραγματοποιείται μόνο για όσους υποψήφιους έχουν
υπερβεί την βάση που ορίζει κάθε φορά η Επιτροπή Επιλογής για την Κατεύθυνση στην
οποία είναι υποψήφιοι.
Η συνέντευξη πραγματοποιείται από ομάδα εξεταστών που ορίζεται με απόφαση της
Επιτροπής Επιλογής. Ο βαθμός της συνέντευξης προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών

των εξεταστών.
Με την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων όλων των Κατευθύνσεων, η Επιτροπή Επιλογής
συνεδριάζει με ευθύνη του Διευθυντή της ΣΕ και επικυρώνει τους πίνακες αξιολόγησης
κάθε κατεύθυνσης, τον πίνακα επιτυχόντων και απορριφθέντων κάθε κατεύθυνσης. Είναι
δυνατό, κατά την κρίση της Επιτροπής, να γίνουν δεκτοί λιγότεροι από 20 φοιτητές ανά
κατεύθυνση, σε περίπτωση που η επίδοση των υποψηφίων δεν κριθεί ικανοποιητική ως
προς τη συνολική αξιολόγησή της.
Ο προσωρινός πίνακας των επιτυχόντων στις κατευθύνσεις του ΠΜΣ αναρτάται στον
ιστότοπο του Τμήματος με ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής
Το πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής που περιλαμβάνει τους πίνακες επιτυχόντων και
απορριφθέντων κάθε κατεύθυνσης, υποβάλλεται προς έγκριση στη Συνέλευση του
Τμήματος. Με την έγκριση του πρακτικού επιλογής από τη Συνέλευση του Τμήματος,
οριστικοποιείται ο κατάλογος επιτυχόντων στο ΠΜΣ και δημοσιεύεται στον ιστότοπο του
τμήματος.
4.3.2. Ενστάσεις
Ενστάσεις σχετικά µε τη διαδικασία επιλογής είναι δυνατόν να υποβληθούν εντός
προθεσµίας 5 εργάσιμων ημερών από τη δηµοσιοποίηση του πίνακα επιτυχόντων. Επί
των ενστάσεων αποφαίνεται η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ.

Γ. Οργάνωση και λειτουργία του Προγράµµατος
5. Χρονική διάρκεια για την απονομή των τίτλων
5.1. Χρονική διάρκεια σπουδών
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονοµή του ΜΔΕ είναι τρία ακαδηµαϊκά εξάµηνα.
Το Πρόγραµµα Διδασκαλίας υλοποιείται µέσα σε δύο (2) διδακτικά εξάµηνα, ενώ κατά
τη διάρκεια του τρίτου εξαµήνου εκπονείται και κατατίθεται η µεταπτυχιακή
διπλωµατική εργασία ειδίκευσης. Ο ανώτερος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των
σπουδών είναι τα τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα.

5.2. Αναστολή φοίτησης
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, ο φοιτητής µπορεί να υποβάλει αίτηση αναστολής της
φοίτησης µέχρι 12 µήνες, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για την οποία
αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος, µετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής.
5.3. Σπουδές μερικής φοίτησης
Το ΠΜΣ είναι πλήρους φοίτησης και δεν προσφέρεται η δυνατότητα για σπουδές μερικής
φοίτησης.

6. Μεταπτυχιακές σπουδές ειδίκευσης
6.1. Τα µαθήµατα κάθε εξαµήνου, η κατανοµή τους σε κατηγορίες (ΥΠ, ΥΕ, ΕΕ) ή κύκλους,
η ύπαρξη ή µη κατευθύνσεων και η διεξαγωγή τυχόν πρόσθετων σεµιναρίων,
αποφασίζεται κάθε χρόνο από τη Συνέλευση, µετά από εισήγηση της Συντονιστικής
Επιτροπής.
6.2. Τα διδασκόµενα µαθήµατα καλύπτονται από µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος και μέλη ΕΔΙΠ
κατόχους διδακτορικού διπλώματος, ή αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, ή
διδάσκοντες σύμφωνα με το ΠΔ 407/1980 σε ποσοστό 60% τουλάχιστον. Τα µέλη
ΔΕΠ δεν µπορούν να απασχολούνται αποκλειστικά στο ΠΜΣ. Σε περίπτωση, που οι
διδάσκοντες των παραπάνω κατηγοριών δεν καλύπτουν τις διδακτικές ανάγκες του
προγράμματος, μπορεί να ανατίθενται διδακτικά καθήκοντα σε μέλη ΔΕΠ άλλων
Τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου ή άλλου ΑΕΙ, ερευνητών από ερευνητικά κέντρα
του άρθρου 13α του ν. 4310/2014, νέες προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα με τις
υφιστάμενες διατάξεις. Η ανάθεση του διδακτικού έργου σε µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος ή σε
άλλα πρόσωπα που προβλέπονται από το νόµο αποφασίζεται από τη Συνέλευση µετά από
εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής.
6.3. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία λαμβάνεται ύστερα από
εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ., καλούνται από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, ως
επισκέπτες, καταξιωμένοι επιστήμονες που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή
σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με

εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., για την
κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει ο
νόμος.
6.4. Κάθε εξάμηνο έχει ελάχιστη διάρκεια 13 εβδομάδων και η εξεταστική περίοδος
διαρκεί δύο εβδομάδες. Είναι δυνατόν η έναρξη και η λήξη κάθε εξαμήνου να διαφέρει
κατά μία εβδομάδα από την αντίστοιχη του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, ώστε
να αντιμετωπίζονται καθυστερήσεις κατά τη διαδικασία έγκρισης των εισακτέων και
έναρξης των μαθημάτων. Μαθήματα που για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξάγονται την
προγραμματισμένη ημέρα και ώρα, αναπληρούνται κατόπιν ανακοίνωσης που αναρτάται
στον ιστότοπο του Τμήματος με ευθύνη του διδάσκοντα. Αναπληρώσεις μαθημάτων
δύνανται να πραγματοποιούνται ημέρα Σάββατο, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των
αιθουσών του Πανεπιστημίου.
6.5. Κάθε µεταπτυχιακός φοιτητής ή φοιτήτρια επιλέγει τρία μαθήματα ανά εξάµηνο και
έξι µαθήµατα συνολικά, όπως θα εξειδικεύονται στον Οδηγό Σπουδών. Οι φοιτητές και
οι φοιτήτριες μπορούν να επιλέξουν, μετά από έγκριση της Συντονιστικής Επιτροπής, ένα
μάθημα από τα μαθήματα που προσφέρονται στις άλλες κατευθύνσεις του ΠΜΣ ή σε άλλα
μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών συναφούς γνωστικού περιεχομένου του Παντείου
Πανεπιστημίου. Η επιλογή αυτή θα πρέπει να γνωστοποιείται στη Συντονιστική Επιτροπή
εγγράφως με την έναρξη της δεύτερης εβδομάδας μαθημάτων του αντίστοιχου
εξαμήνου.
6.6. Η παρακολούθηση των µαθηµάτων και η συµµετοχή στις εργαστηριακές και άλλες
δραστηριότητες είναι υποχρεωτική. Η υπέρβαση των 3 απουσιών ανά µάθηµα συνιστά
αποτυχία στο µάθηµα.
6.7. Στο τέλος κάθε εξαµήνου γίνεται εξέταση όλων των προσφερόµενων σε αυτό
µαθηµάτων. Επαναληπτικές εξετάσεις όλων των µαθηµάτων γίνονται τον Σεπτέµβριο. Στη
βαθµολογία τού κάθε µαθήµατος µπορεί να συνυπολογίζονται εργασίες ή άλλα στοιχεία,
κατά την κρίση του διδάσκοντος.
6.8. Σε περίπτωση αποτυχίας σε κάποιο µάθηµα στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου
ή µη προσέλευσης σε αυτή, ο φοιτητής διαγράφεται από το ΠΜΣ.

6.9. Κάθε φοιτητής υποβάλλει, το αργότερο πριν από το τέλος του εαρινού εξαμήνου και
σε ημερομηνία που ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή, γραπτή πρόταση
µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας σε συνεργασία µε ένα µέλος ΔΕΠ που προτείνεται
ως επιβλέπων καθηγητής. Το θέµα της εργασίας εγκρίνεται από την Συντονιστική Επιτροπή
και πρέπει να είναι εξειδικευµένο και πρωτότυπο, ώστε να επιτρέπει τη σύνταξη
ερευνητικής µελέτης περίπου 20.000 λέξεων που να αποδεικνύει ότι ο φοιτητής έχει
επαρκή γνώση και κριτική αντίληψη των ζητηµάτων της ερευνητικής περιοχής στην οποία
αναφέρεται το θέµα του. Η ακριβής ημερομηνία υποβολής της πρότασης ανακοινώνεται
στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Στην
ιστοσελίδα του Τμήματος αναρτάται και το έντυπο υποβολής της πρότασης.
6.10. Η Συνέλευση του Τμήματος εγκρίνει την εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής, η
οποία περιλαμβάνει το θέμα της εργασίας, τον επιβλέποντα καθηγητή και τα μέλη της
Εξεταστικής Επιτροπής. Η τριμελής Εξεταστική Επιτροπή απαρτίζεται από τον επιβλέποντα
καθηγητή και άλλα δύο (2) µέλη, διδάσκοντες του Προγράµµατος ή µέλη ΔΕΠ του Τμήματος
ή άλλων Τμημάτων ΑΕΙ ή ερευνητές αναγνωρισμένων Ερευνητικών Κέντρων με συναφές
γνωστικό αντικείμενο.
6.11. Η Μεταπτυχιακή Διπλωµατική Εργασία πρέπει να παραδοθεί στη Γραµµατεία του
Τµήµατος, σε πέντε αντίτυπα, το αργότερο τρεις (3) εβδοµάδες πριν από την υποστήριξή
της και σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο. Κατά τον µήνα Ιανουάριο οι υποψήφιοι
που δεν θα υποστηρίξουν την διπλωματική εργασία τους, υποχρεούνται να καταθέσουν
έκθεση προόδου στον επιβλέποντα καθηγητή. Αν το περιεχόµενο της εργασίας ή η
προφορική παρουσίασή της δεν κριθούν ικανοποιητικά, ή αν δεν υποβληθεί η εργασία
κατά την περίοδο αυτή, τότε ο φοιτητής δικαιούται να την υποστηρίξει τον Ιούνιο,
σύµφωνα µε την παραπάνω διαδικασία. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας µπορεί να
παραταθεί η προθεσµία υποβολής και υποστήριξης της εργασίας, µετά από τεκµηριωµένη
αίτηση, θετική εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος. Αν η εργασία ή η παρουσίασή της δεν κριθούν ικανοποιητικές, αν δεν υποβληθεί
η εργασία ή αν δεν έγιναν οι βελτιώσεις που τυχόν υπέδειξε η Εξεταστική Επιτροπή κατά
την προηγούµενη περίοδο, ο φοιτητής απορρίπτεται και διαγράφεται από το ΠΜΣ.

7. Απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ)
7.1. Το Δίπλωµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) απονέµεται στους φοιτητές που έχουν
παρακολουθήσει και εξετασθεί επιτυχώς στα προβλεπόµενα µαθήµατα και έχουν
ολοκληρώσει επιτυχώς τη µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία. Η βαθµολογία του
διπλώµατος προσδιορίζεται ως µέσος σταθµικός όρος του 64% της µέσης βαθµολογίας των
µαθηµάτων και του 36% του βαθµού που απονέµεται στη μεταπτυχιακή διπλωματική
εργασία από την Εξεταστική Επιτροπή. Η βαθµολογική κλίµακα του διπλώµατος είναι η
εξής: 5-6,49 = Καλώς, 6,5-8,49 = Λίαν Καλώς, 8,5-10 = Άριστα. Μετά από αίτηση των
φοιτητών, τούς χορηγείται βεβαίωση στην οποία φαίνεται η Κατεύθυνση του ΠΜΣ, η
αναλυτική βαθµολογία στα µαθήµατα που επέλεξαν και στην µεταπτυχιακή εργασία, ο
τίτλος της μεταπτυχιακής εργασίας, όπως και η τυχόν παρακολούθηση πρόσθετων
µαθηµάτων του ΠΜΣ.
7.2. Η διαδικασία απονομής του ΔΜΣ πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα προβλέπει ο
Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου.
7.3. Σε όσους µεταπτυχιακούς φοιτητές συµµετείχαν ανελλιπώς στο Πρόγραµµα αλλά δεν
συµπληρώνουν τις προϋποθέσεις για την απονοµή του Μεταπτυχιακού Διπλώµατος
Ειδίκευσης χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράµµατος.
8. Αξιολόγηση
Οι φοιτητές συμμετέχουν στην αξιολόγηση των μαθημάτων και των διδασκόντων σε χρόνο
και με τον τρόπο που υποδεικνύει η ΟΜΕΑ και η ΜΟΔΙΠ.

