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ΡΟΛΟΓΟΣ
Ο Οδθγόσ Σπουδών απευκφνεται ςτουσ Μεταπτυχιακοφσ Φοιτθτζσ του Ρρογράμματοσ
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουςειακζσ Σπουδζσ», προκειμζνου να τουσ πλθροφοριςει
για το περιεχόμενο, το ςκοπό και τθ λειτουργία του προγράμματοσ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ
Τα Τμιματα Ιςτορίασ & Αρχαιολογίασ και Γεωλογίασ & Γεωπεριβάλλοντοσ του Εκνικοφ και
Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνών ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα Συντιρθςθσ
Αρχαιοτιτων & Ζργων Τζχνθσ του Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ, οργανώνουν και
λειτουργοφν Μεταπτυχιακό Ρρόγραμμα Σπουδών (ΡΜΣ) με τίτλο «Μουςειακζσ Σπουδζσ».
Θ διοικθτικι υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ του προγράμματοσ ανικει ςτο Τμιμα Ιςτορίασ &
Αρχαιολογίασ. Το ΡΜΣ «Μουςειακζσ Σπουδζσ» ιδρφκθκε και λειτουργεί από το ακαδθμα κό
ζτοσ 2003-2004, με βάςθ τθν Υπουργικι Απόφαςθ ΦΕΚ 823, τ. Β /25-06-2003, ΦΕΚ 579, τ.
Β /04-04-2008, ΦΕΚ 3357, τ. Β /15-12-2014 (τροποποίθςθ), ΦΕΚ 3278, τ. Β /8-8-2018
(επανίδρυςθ).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ
Αντικείμενο του Ρρογράμματοσ είναι οι Μουςειακζσ Σπουδζσ με τισ ακόλουκεσ
παραμζτρουσ: ςυλλογι διδακτικοφ μουςειακοφ υλικοφ, οργάνωςθ μουςείων, μουςειακών
εκκζςεων, διοίκθςθ μουςείων, περιβάλλον μουςείων, προςταςία και ανάδειξθ μουςειακοφ
υλικοφ, νομοκεςία που διζπει τα μουςεία, οικονομικι διαχείριςθ μουςείων και
μουςειακών ςυλλογών, το μουςείο ωσ χώροσ παιδείασ, το μουςείο και θ κζςθ του ςτθν
κοινωνία.

ΣΚΟΡΟΣ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ
 Να ςυμβάλει ςτθν ανάπτυξθ των μουςείων με τθν κατάρτιςθ επιςτθμόνων, οι
οποίοι κα είναι ικανοί να ανταποκρίνονται ςτισ αυξθμζνεσ απαιτιςεισ, ςτθν
ποικιλομορφία και πολυδιάςτατθ κεματολογία των ςφγχρονων μουςείων.
 Να προαγάγει τθ διεπιςτθμονικι ςυνεργαςία και ζρευνα όλων των επιςτθμονικών
πεδίων που εμπλζκονται ςτθν ίδρυςθ και ορκι λειτουργία των μουςείων.
 Να προαγάγει τθν επιςτθμονικι ζρευνα και να μεταδώςει τθν ακαδθμα κά
καλλιεργοφμενθ γνώςθ ςτον τομζα των Μουςειακών Σπουδών, προςφζροντασ
παράλλθλα και μια πραγματιςτικι εκπαίδευςθ, ζτςι ώςτε οι απόφοιτοι να
αποτελζςουν μοχλό ανάπτυξθσ και αναβάκμιςθσ του ςτελεχιακοφ δυναμικοφ των
μουςείων τθσ χώρασ.
 Να ςυμβάλει ςτθν αναβάκμιςθ του εκπαιδευτικοφ και κοινωνικοφ ρόλου των
μουςείων, ζτςι ώςτε αυτά να αποτελζςουν ιδρφματα ςτθν υπθρεςία τθσ κοινωνίασ
και ςτθν ανάπτυξι τθσ, ανοιχτά ςτο κοινό, με ςκοπό τθν εκπαίδευςθ, τθ μελζτθ και
τθν υχαγωγία.
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ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
Το Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονζμει:
• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ (ΜΔΕ) ςτον τομζα των Μουςειακών Σπουδών.
Ο τίτλοσ ςπουδών που απονζμεται κα λειτουργιςει προςκετικά ςτισ βαςικζσ ςπουδζσ των
υπο θφίων.

ΧΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΕΙΑ - ΡΑΑΤΑΣΗ ΣΡΟΥΔΩΝ
O ελάχιςτοσ χρόνοσ για τθν απονομι του Μεταπτυχιακοφ Διπλώματοσ Ειδίκευςθσ ορίηεται
ςε 2 εξάμθνα μακθμάτων και 1 εξάμθνο εκπόνθςθσ Mεταπτυχιακισ Διπλωματικισ
Εργαςίασ Ειδίκευςθσ. Είναι δυνατόν, μετά από αιτιολογθμζνο κώλυμα και ζγκριςθ τθσ
Ειδικισ Διιδρυματικισ Επιτροπισ (ΕΔΕ), θ ολοκλιρωςθ τθσ φοίτθςθσ να παρατακεί. Ρζραν
τθσ παράταςθσ που ορίηει θ ΕΔΕ, ο φοιτθτισ διαγράφεται.

ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
Στο ΔΡΜΣ «Μουςειακζσ Σπουδζσ» γίνονται δεκτοί πτυχιοφχοι από Ιδρφματα Τριτοβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ, τθσ θμεδαπισ ι ομοταγών, αναγνωριςμζνων από τον ΔΟΑΤΑΡ, ιδρυμάτων
τθσ αλλοδαπισ.
Γίνονται δεκτοί ωσ υπεράρικμοι υπότροφοι και μζλθ των κατθγοριών ΕΕΡ, ΕΔΙΡ και ΕΤΕΤ
ςφμφωνα με τθν παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.
Υπο ιφιοι μποροφν να είναι και φοιτθτζσ οι οποίοι περάτωςαν τισ ςπουδζσ μζχρι και τθν
θμερομθνία εκπνοισ τθσ προκεςμίασ υποβολισ αιτιςεων που ορίηεται ςτθν ετιςια
προκιρυξθ του ΔΡΜΣ, και δεν ζχουν καμία απολφτωσ εξεταςτικι εκκρεμότθτα. Στθν
περίπτωςθ που οι υπο ιφιοι τθσ κατθγορίασ αυτισ δεν ζχουν κακομολογθκεί, οφείλουν
να προςκομίςουν βεβαίωςθ περάτωςθσ ςπουδών από τθ Γραμματεία του Τμιματοσ ι
Σχολισ ςτθν οποία φοιτοφςαν και ςτθν οποία κα αναγράφεται ο βακμόσ πτυχίου.
Το ΔΡΜΣ «Μουςειακζσ Σπουδζσ» κα δζχεται κατ’ ανώτατο όριο είκοςι (20) φοιτθτζσ ανά
ακαδθμα κό ζτοσ και προγραμματίηεται να απαςχολεί περίπου τριάντα πζντε με ςαράντα
(35-40) ςυνολικά διδάςκοντεσ, 80% μζλθ Δ.Ε.Ρ. και Ε.Ε.Ρ., Ε.ΔΙ.Ρ. και Ε.Τ.Ε.Ρ., ι
διδάςκοντεσ ςφμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) ι το άρκρο 19 του ν. 1404/1983 (Α΄
173) ι τθν παρ. 7 του άρκρου 29 του ν. 4009/2011, ι αφυπθρετιςαντα μζλθ Δ.Ε.Ρ. των
ςυνεργαηόμενων φορζων και 20% από Ρανεπιςτιμια και Ερευνθτικά Κζντρα τθσ θμεδαπισ
και τθσ Αλλοδαπισ. Αυτό αντιςτοιχεί ςε δφο (2) διδάςκοντεσ ανά φοιτθτι.
Ο αρικμόσ των μεταπτυχιακών φοιτθτών κατ’ ζτοσ προςδιορίηεται κάκε ακαδθμα κι χρονιά
από τθν ΕΔΕ και μπορεί να μθν ςυμπλθρωκεί εάν το επίπεδο των υπο θφίων δεν κρίνεται
κατάλλθλο.
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ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΔΡΜΣ
Οι διδάςκοντεσ του ΔΡΜΣ, προζρχονται, τουλάχιςτον κατά 80%, από:
- μζλθ ΔΕΡ των ςυνεργαηόμενων φορζων,
- μζλθ ΕΕΡ, ΕΔΙΡ και ΕΤΕΡ των ςυνεργαηόμενων φορζων, κατόχουσ διδακτορικοφ
διπλώματοσ εκτόσ κι αν το γνωςτικό τουσ αντικείμενο είναι εξαιρετικισ και
αδιαμφιςβιτθτθσ ιδιαιτερότθτασ για το οποίο δεν είναι δυνατι ι ςυνικθσ θ εκπόνθςθ
διδακτορικισ διατριβισ,
- ομότιμουσ κακθγθτζσ (άρ. 69, Ν.4386/2016) και αφυπθρετιςαντα μζλθ Δ.Ε.Ρ. των
ςυνεργαηόμενων φορζων ,
- διδάςκοντεσ ςφμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α' 112),
- επιςτιμονεσ αναγνωριςμζνου κφρουσ είτε κάτοχουσ διδακτορικοφ διπλώματοσ είτε
υπο ιφιουσ διδάκτορεσ είτε εξαιρετικισ τεχνικισ εμπειρίασ, οι οποίοι μπορεί να
απαςχολοφνται ωσ ακαδθμα κοί υπότροφοι με απόφαςθ τθσ Συνζλευςθσ και πράξθ του
Ρροζδρου του οικείου Τμιματοσ για τθ διεξαγωγι διδακτικοφ και ερευνθτικοφ ζργου,
κακοριηόμενου με τθ ςφμβαςθ που υπογράφεται μεταξφ του ακαδθμα κοφ υποτρόφου και
του Ρρφτανθ του οικείου ΑΕΙ. *…+(παρ. 7, άρ. 29, Ν. 4009/2011).
Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ Συνζλευςθσ το Τμιματοσ ανατίκεται διδαςκαλία ςε:
- μζλθ ΔΕΡ άλλων Τμθμάτων του ίδιου ι άλλου ΑΕΙ,
- ερευνθτζσ από ερευνθτικά κζντρα του αρ. 13Α, Ν. 4310/2014, τθσ Ακαδθμίασ Ακθνών και
του Ιδρφματοσ Ιατροβιολογικών Ερευνών τθσ Ακαδθμίασ Ακθνών,
- επιςκζπτεσ καταξιωμζνουσ επιςτιμονεσ από τθν θμεδαπι ι τθν αλλοδαπι, που ζχουν
κζςθ ι προςόντα κακθγθτι ι ερευνθτι ςε ερευνθτικό κζντρο, καλλιτζχνεσ ι επιςτιμονεσ
αναγνωριςμζνου κφρουσ με εξειδικευμζνεσ γνώςεισ ι ςχετικι εμπειρία ςτο γνωςτικό
αντικείμενο του ΡΜΣ,
- επιςκζπτεσ μεταδιδακτορικοφσ ερευνθτζσ, Ζλλθνεσ ι αλλοδαποφσ νζουσ επιςτιμονεσ,
κάτοχουσ διδακτορικοφ διπλώματοσ (παρ.7, άρ. 16, Ν.4009/2011)
ι γίνονται νζεσ προςλι εισ/ςυμβάςεισ ςφμφωνα με τα ανωτζρω (παρ. 1, 2, 5 & 6, αρ. 36,
Ν.4485/2017).
Είναι δυνατόν να προςκαλοφνται διδάςκοντεσ αναγνωριςμζνου κφρουσ από ΑΕΙ τθσ
αλλοδαπισ ςτο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ Erasmus+ βάςει των Διμερών Συμφωνιών των
ςυνεργαηόμενων τμθμάτων.
Οι εκπρόςωποι των τριών ςυνεργαηόμενων τμθμάτων τθσ Συντονιςτικισ Επιτροπισ του
ΔΡΜΣ ειςθγοφνται ςτθν ΕΔΕ τα μζλθ ΔΕΡ ι άλλουσ επιςτιμονεσ που κεωροφν κατάλλθλουσ
να διδάξουν τα γνωςτικά αντικείμενα του ΔΡΜΣ.
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Τα μζλθ τθσ ΕΔΕ κακορίηουν ζναν Συντονιςτι και ζναν Αναπλθρωτι Συντονιςτι για κάκε
γνωςτικό αντικείμενο του ΔΡΜΣ, κακώσ και τουσ ςυνδιδάςκοντεσ τθσ ίδιασ ενότθτασ. Ο
Συντονιςτισ κάκε γνωςτικοφ αντικειμζνου είναι υπεφκυνοσ να υποβάλει ςτθν ΕΔΕ
τεκμθριωμζνο πρόγραμμα του μακιματοσ με τθ κεματολογία, τθ βιβλιογραφία και τον
χαρακτιρα τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, τθν οποία ςκοπεφει να ακολουκιςει. Θ ΕΔΕ
ςυηθτεί τισ προτάςεισ, φροντίηει για τθ ςυνοχι των προγραμμάτων και για τθ δθμιουργία
των κατάλλθλων όρων πραγματοποίθςισ τουσ.

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΓΑΝΑ ΤΟΥ ΔΡΜΣ
Αρμόδια όργανα για τθ λειτουργία του ΔΡΜΣ ςφμφωνα με το νόμο 4485/2017 είναι:
1. Θ Ειδικι Διιδρυματικι Επιτροπι (ΕΔΕ) με διετι κθτεία που αποτελείται από επτά (7)
διδάςκοντεσ μζλθ ΔΕΡ των ςυνεργαηόμενων Τμθμάτων και δφο (2) μεταπτυχιακοφσ
φοιτθτζσ. Θ κατανομι μελών ανά ςυνεργαηόμενο φορζα και κατ’ αναλογία του αρικμοφ
των διδαςκόντων τουσ ςτο ΔΡΜΣ (παρ. 4, αρ. 31 Ν. 4485/2017) ζχει ωσ εξισ:
- Τρία (3) μζλθ ΔΕΡ του Τμιματοσ Ιςτορίασ & Αρχαιολογίασ του ΕΚΡΑ
- Δφο (2) μζλθ ΔΕΡ του Τμιματοσ Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ του ΕΚΡΑ
- Δφο (2) μζλθ ΔΕΡ του Τμιματοσ Συντιρθςθσ Αρχαιοτιτων και Ζργων Τζχνθσ - ΡΑΔΑ
Τα μζλθ τθσ ΕΔΕ εκλζγονται από τισ Συνελεφςεισ των ςυνεργαηόμενων Τμθμάτων και ο
Ρρόεδροσ τθσ ΕΔΕ ταυτίηεται με τον εκάςτοτε Διευκυντι του ΔΡΜΣ.
Λόγω του διεπιςτθμονικοφ χαρακτιρα του ςυγκεκριμζνου ΔΡΜΣ, τθσ ιδιαίτερθσ φφςθσ του
ωσ προσ τα γνωςτικά αντικείμενα που κεραπεφει, τθσ ιςότιμθσ ςυμμετοχισ των
ςυνεργαηόμενων τμθμάτων ςτθν υλοποίθςι του και τθσ ευρφτθτασ των επιςτθμονικών
πεδίων προζλευςθσ των φοιτθτών του, ο Ρρόεδροσ τθσ ΕΔΕ, όπωσ και ο Διευκυντισ του
Ρρογράμματοσ, μπορεί να προζρχεται από οποιοδιποτε από τα ςυνεργαηόμενα τμιματα
ώςτε να διαςφαλίηεται θ εφρυκμθ λειτουργία του ΔΡΜΣ (αρ. 31, παρ.4, Ν.4485/17).

2. Θ Συντονιςτικι Επιτροπι (ΣΕ) του ΔΡΜΣ: απαρτίηεται από πζντε (5) μζλθ ΔΕΡ των
ςυνεργαηόμενων φορζων, που ανικουν ςτθν ΕΔΕ και ζχουν αναλάβει μεταπτυχιακό ζργο
και εκλζγονται από τθν ΕΔΕ για διετι κθτεία. Τα μζλθ τθσ ΣΕ δεν δικαιοφνται επιπλζον
αμοιβι ι αποηθμίωςθ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν επιτροπι. Ρρόεδροσ τθσ ΣΕ είναι ο
Διευκυντισ του ΔΡΜΣ, ο οποίοσ ορίηεται από τθ ΕΔΕ μεταξφ των μελών τθσ ΣΕ. Θ κθτεία του
Ρροζδρου τθσ ΣΕ μπορεί να ανανεωκεί μία φορά. Θ ΣΕ είναι αρμόδια για τθν
παρακολοφκθςθ και τον ςυντονιςμό τθσ λειτουργίασ του προγράμματοσ και:
- Ειςθγείται ςτθν ΕΔΕ τουσ διδάςκοντεσ μακθμάτων μεταξφ του διδακτικοφ προςωπικοφ
των ςυνεργαηόμενων ςτο ΔΡΜΣ ακαδθμα κών μονάδων κακώσ και άλλων Ρανεπιςτθμίων
τθσ θμεδαπισ ι ομοταγών τθσ αλλοδαπισ, κακώσ και ςε επιςκζπτεσ Κακθγθτζσ και ειδικοφσ
επιςτιμονεσ.
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- Ορίηει τον επιβλζποντα και τα μζλθ τθσ τριμελοφσ επιτροπισ εξζταςθσ διπλωματικών
εργαςιών, ο οριςμόσ τθσ οποίασ επικυρώνεται από τθν ΕΔΕ.
- Εξετάηει φοιτθτικά κζματα όπωσ αιτιςεισ αναςτολισ φοίτθςθσ, παράταςθσ ςπουδών,
αναγνώριςθσ μακθμάτων από προθγοφμενθ μεταπτυχιακι εκπαίδευςθ, αντικατάςταςθσ
μακθμάτων του παρόντοσ Ρρογράμματοσ με μακιματα άλλων Μεταπτυχιακών
Ρρογραμμάτων, και ειςθγείται ςχετικά ςτθ ΕΔΕ.
- Κακορίηει τον χρόνο και εποπτεφει τθ διεξαγωγι αξιολόγθςθσ των υπο ιφιων για τθν
ειςαγωγι ςτο ΔΡΜΣ
- Συντάςςει τον τελικό πίνακα επιτυχόντων ςτο ΔΡΜΣ τον οποίο επικυρώνει θ ΕΔΕ.
- Αςκεί όποια άλλθ αρμοδιότθτα προκφπτει από τον παρόντα Κανονιςμό Λειτουργίασ
Μεταπτυχιακών Σπουδών.
3. Ο Διευκυντισ του ΔΡΜΣ και ο Αναπλθρωτισ του: Ο Διευκυντισ του ΔΡΜΣ είναι μζλοσ
ΔΕΡ πρώτθσ βακμίδασ ι τθσ βακμίδασ του αναπλθρωτι, του ιδίου ι ςυναφοφσ γνωςτικοφ
αντικειμζνου με το γνωςτικό αντικείμενο του ΔΡΜΣ. Επιπλζον, είναι μζλοσ και Ρρόεδροσ
τθσ ΣΕ. Ορίηεται μαηί με τον Αναπλθρωτι του, με απόφαςθ τθσ ΕΔΕ.
Ο Διευκυντισ του ΔΡΜΣ ειςθγείται ςτα αρμόδια όργανα του Ιδρφματοσ για κάκε κζμα που
αφορά ςτθν αποτελεςματικι λειτουργία του προγράμματοσ. Ο Διευκυντισ δεν μπορεί να
ζχει περιςςότερεσ από δφο (2) ςυνεχόμενεσ κθτείεσ και δεν δικαιοφται επιπλζον αμοιβι για
το διοικθτικό του ζργο ωσ Διευκυντι. Ζχει τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ:
α) Συγκαλεί ςε ςυνεδρίαςθ τθ ΣΕ και τθν ΕΔΕ.
β) Καταρτίηει τθν θμεριςια διάταξθ των εν λόγω ςυνεδριάςεων, λαμβάνοντασ υπό θ
ειςθγιςεισ των μελών και οργάνων του ΔΡΜΣ.
γ) Ορίηει εκλογζσ για τθν αναπλιρωςθ μελών επιτροπών λόγω κζνωςθσ κζςθσ.
δ) Ζχει τθν ευκφνθ ςφνταξθσ του προχπολογιςμοφ και απολογιςμοφ του Ρρογράμματοσ,
τουσ οποίουσ υποβάλλει ςτθν ΕΔΕ για ζγκριςθ.
ε) Είναι υπεφκυνοσ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ και για τθν
ζκδοςθ των εντολών πλθρωμισ των ςχετικών δαπανών.
ςτ) Κατά τθ λιξθ τθσ κθτείασ του, κακώσ και τθσ ΣΕ, ςυντάςςει αναλυτικό απολογιςμό του
ερευνθτικοφ και εκπαιδευτικοφ ζργου του ΔΡΜΣ, κακώσ και των λοιπών δραςτθριοτιτων
του, με ςτόχο τθν αναβάκμιςθ των ςπουδών, τθν καλφτερθ αξιοποίθςθ του ανκρώπινου
δυναμικοφ, τθ βελτιςτοποίθςθ των υφιςτάμενων υποδομών και τθν κοινωνικά επωφελι
χριςθ των διακζςιμων πόρων του ΔΡΜΣ.
Ο Αναπλθρωτισ Διευκυντισ του ΔΡΜΣ είναι Κακθγθτισ ι Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ και
εκπλθρώνει τα κακικοντα του Διευκυντι ςε περίπτωςθ απουςίασ του.
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Διευκυντισ τθσ Ειδικισ Διιδρυματικισ Επιτροπισ:
Ιωάννθσ Ραπαδάτοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Τμιματοσ Ιςτορίασ & Αρχαιολογίασ ΕΚΡΑ

Μζλθ Ειδικισ Διιδρυματικισ Επιτροπισ - Υπεφκυνοι Συνεργαηόμενων Τμθμάτων

Τμιμα Ιςτορίασ & Αρχαιολογίασ ΕΚΡΑ
Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Ιωάννθσ Ραπαδάτοσ
Επίκουρθ Κακθγιτρια Αναςταςία Δρανδάκθ
Επίκουρθ Κακθγιτρια Μάρλεν Μοφλιου

Τμιμα Γεωλογίασ & Γεωπεριβάλλοντοσ ΕΚΡΑ
Κακθγθτισ Ανδρζασ Μαγκανάσ
Κακθγιτρια Χαρίκλεια Ντρίνια

Τμιμα Συντιρθςθσ Αρχαιοτιτων & Ζργων Τζχνθσ ΡΑΔΑ
Κακθγθτισ Γεώργιοσ Ραναγιάρθσ
Επίκουροσ Κακθγθτισ Αλζξθσ Στεφανισ

ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ
To ΔΡΜΣ «Μουςειακζσ Σπουδζσ» υποςτθρίηεται από τθ Γραμματεία του Ρρογράμματοσ
που είναι εγκατεςτθμζνθ ςτο Νζο Κτίριο Μακθματικών του ΕΚΡΑ, και βρίςκεται υπό τθν
επιςταςία τθσ Γραμματείασ του Τμιματοσ Ιςτορίασ & Αρχαιολογίασ του ΕΚΡΑ. Θ
Γραμματεία του ΔΡΜΣ ζχει ωσ κακικον τθ γραμματειακι υποςτιριξθ του ΔΡΜΣ, όπωσ τθν
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ειςδοχισ υπο θφίων, τθν τιρθςθ των οικονομικών
ςτοιχείων του Ρρογράμματοσ, τθ γραμματειακι υποςτιριξθ τθσ ΣΕ, τθν καταχώριςθ
βακμολογιών κ.λπ. Επιπλζον τθρεί το μθτρώο και το αρχείο των φοιτθτών, κακώσ και τα
πρακτικά των ςυνεδριών τθσ ΕΔΕ, εκδίδει τα αναγκαία πιςτοποιθτικά και διεκπεραιώνει τθν
αλλθλογραφία για τισ Μεταπτυχιακζσ Σπουδζσ. Επίςθσ προςφζρει γραμματειακι
υποςτιριξθ ςτθν οργάνωςθ των επιςτθμονικών εκδθλώςεων του ΔΡΜΣ.
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Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Μεταπτυχιακό Ρρόγραμμα «Μουςειακζσ Σπουδζσ»
Νζο Κτίριο Μακθματικοφ, Ιςόγειο (εξωτερικι είςοδοσ)
Ρανεπιςτθμιοφπολθ Ηωγράφου
157 84 Ακινα
Θλεκτρονικι διεφκυνςθ:
www.museum-studies.uoa.gr
Θλεκτρονικι διεφκυνςθ του ΕΚΡΑ:
www.uoa.gr
Ε-mail επικοινωνίασ με τθ Γραμματεία:
museum-studies@uoa.gr
Τθλζφωνα Γραμματείασ: 210-7276499, 210-7276465
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ΤΟΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓHΣ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Θ επιλογι των φοιτθτών γίνεται ςφμφωνα με το νόμο 4485/2017 και τισ προβλζ εισ του
Κανονιςμοφ του ΔΡΜΣ «Μουςειακζσ Σπουδζσ».
Κάκε Οκτώβριο, με απόφαςθ τθσ ΕΔΕ, δθμοςιεφεται και αναρτάται ςτισ ιςτοςελίδεσ των
ςυνεργαηόμενων φορζων προκιρυξθ για τθν ειςαγωγι μεταπτυχιακών φοιτθτών ςτο
ΔΡΜΣ. Θ προκιρυξθ αναγράφει ςαφώσ και ευδιάκριτα τισ προχποκζςεισ επιλεξιμότθτασ, τα
απαραίτθτα πιςτοποιθτικά ςπουδών και τα λοιπά απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ζγγραφα.
Οι ςχετικζσ αιτιςεισ μαηί με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά κατατίκενται ςτθ Γραμματεία
του ΔΡΜΣ, ςε προκεςμία που ορίηεται κατά τθν προκιρυξθ και μπορεί να παρατακεί με
απόφαςθ τθσ ΕΔΕ.
Απαραίτθτα δικαιολογθτικά είναι:
1. Αίτθςθ ςυμμετοχισ (Συμπεριλαμβάνεται και Διλωςθ Κινιτρων ςτθν οποία οι υπο ιφιοι
εξθγοφν τουσ προςωπικοφσ επαγγελματικοφσ τουσ ςτόχουσ ςε ςχζςθ με το ΔΡΜΣ)
2. Βιογραφικό ςθμείωμα
3. Επικυρωμζνο Αντίγραφο πτυχίου Ρανεπιςτθμίου ι ΤΕΙ (με βακμό τουλάχιςτον 6,5) ι
βεβαίωςθσ περάτωςθσ ςπουδών (Επικυρωμζνα αντίγραφα Τίτλων Σπουδών, προπτυχιακών
και μεταπτυχιακών εφόςον ζχουν γίνει, ι επίςθμθ βεβαίωςθ περάτωςθσ ςπουδών, π.χ. από
τισ Γραμματείεσ των Τμθμάτων των Ρανεπιςτθμίων ι ΤΕΙ τα οποία απζνειμαν τουσ Τίτλουσ)
4. Αναλυτικι βακμολογία όλων των ετών (Αναλυτικι βακμολογία προπτυχιακών και
μεταπτυχιακών ςπουδών εφόςον ζχουν γίνει)
5. Ριςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ αγγλικισ γλώςςασ, επιπζδου τουλάχιςτον Β2
6. Δφο Φωτογραφίεσ (μεγζκουσ ταυτότθτασ)
7. Φωτοτυπία δφο ό εων Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ
8. Δφο Συςτατικζσ Επιςτολζσ ςε ςφραγιςμζνο και υπογεγραμμζνο ςτο ςθμείο ςφραγίςεωσ
φάκελο, που κα ςυνοδεφουν τθν αίτθςθ ι κα αποςτζλλονται ξεχωριςτά από τουσ
ςυνιςτώντεσ. Οι ςυςτατικζσ επιςτολζσ κα πρζπει να είναι πρωτότυπεσ, να είναι
προςανατολιςμζνεσ ςτισ Μουςειακζσ Σπουδζσ και να ζχουν κατατεκεί ζωσ τθν τελευταία
θμερομθνία υποβολισ των αιτιςεων.
9. Επίςθσ κάκε άλλο ςτοιχείο –όπωσ πιςτοποιθτικά γλωςςομάκειασ, ανακοινώςεισ (ζωσ 2),
δθμοςιεφςεισ (ζωσ 2), βεβαίωςθ επαγγελματικισ εμπειρίασ ςε τομείσ ςχετικοφσ με «κζματα
πολιτιςμοφ», ςυμμετοχι ςε ερευνθτικά προγράμματα, άλλα πτυχία ι μεταπτυχιακοί τίτλοι–
που κατά τθν γνώμθ των υπο θφίων ςυμβάλλουν ςτθν πλθρζςτερθ αξιολόγθςι του από
τθν Επιτροπι.
Οι πτυχιοφχοι ιδρυμάτων αλλοδαπισ πρζπει να προςκομίςουν πιςτοποιθτικό αναγνώριςθσ
από τον ΔOΑΤΑΡ, ςφμφωνα με το άρ.34, παρ.7 του Ν. 4485/17.
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Τα παραπάνω δικαιολογθτικά πρζπει να είναι πρωτότυπα ι επικυρωμζνα αντίγραφα, με
εξαίρεςθ τισ ςυςτατικζσ επιςτολζσ, που πρζπει να είναι πρωτότυπεσ. Δικαιολογθτικά που
δεν ζχουν πιςτοποιθτικό γνθςιότθτασ και δικαιολογθτικά που κατατίκενται ζπειτα από τθν
τελευταία θμζρα υποβολισ των αιτιςεων δεν αξιολογοφνται. Τα οκτώ πρώτα
δικαιολογθτικά αποτελοφν απαραίτθτθ προχπόκεςθ για κάκε αιτοφντα. Τα υπόλοιπα
δικαιολογθτικά ενιςχφουν τθν υπο θφιότθτα. Θ πρώτθ φάςθ κατάκεςθσ δικαιολογθτικών
είναι προκριματικι.
Θ ΣΕ του Ρρογράμματοσ «Μουςειακζσ Σπουδζσ» αξιολογεί και προκρίνει, με βάςθ τθν
πλθρότθτα του φακζλου κάκε υπο θφίου, ζναν αρικμό κατάλλθλων υπο θφίων. Ρροωκεί
τον ςχετικό κατάλογο προκρικζντων ςτθν ΕΔΕ για επικφρωςθ, και αυτι, με τθ ςειρά τθσ, ςτθ
Γραμματεία τοφ Μεταπτυχιακοφ, θ οποία προςκαλεί τουσ υπο θφίουσ για γραπτι εξζταςθ
και προφορικι ςυνζντευξθ.
Θ τελικι επιλογι των ειςακτζων πραγματοποιείται με βάςθ τα ακόλουκα κριτιρια:
- Βακμόσ πτυχίου ςε ποςοςτό ζωσ 15%: Βακμόσ επί 0,15
- Ριςτοποιθμζνθ γνώςθ αγγλικισ γλώςςασ: Eπίπεδο C1 ςε ποςοςτό 3%, Επίπεδο C2 ςε
ποςοςτό 5%
- Σε περίπτωςθ κατοχισ δεφτερου πτυχίου Α΄ ι Β΄ κφκλου ςπουδών ςε ποςοςτό 4%
- Συναφισ με το πεδίο ειδίκευςθσ του ΔΡΜΣ ερευνθτικι δραςτθριότθτα ι/και
επαγγελματικι εμπειρία (ςυμμετοχι ςε ερευνθτικά ι εκπαιδευτικά προγράμματα) ςε
ποςοςτό ζωσ 10% : Αρικμόσ μθνών επί 0,01 (ζωσ 10 μινεσ)
- Αρικμόσ δθμοςιεφςεων ςε ποςοςτό ζωσ 4%: Αρικμόσ δθμοςιεφςεων επί 0,02 (ζωσ 2
δθμοςιεφςεισ)
- Ρροφορικι ςυνζντευξθ ςε ποςοςτό 25%. Θ ςυνζντευξθ διεξάγεται αυτοπροςώπωσ από
τθν ΣΕ με ςκοπό τθ διακρίβωςθ των ακαδθμα κών εμπειριών, επιδόςεων και
ενδιαφερόντων των υπο θφίων και αξιολογείται ςε κλίμακα 1-10: Βακμόσ αξιολόγθςθσ επί
0,25
- Απόδοςθ ςτισ ειςαγωγικζσ εξετάςεισ για το ΔΡΜΣ ςε ποςοςτό 35%: Μζςοσ όροσ βακμών
εξεταηόμενων μακθμάτων επί 0,35

Απαιτείται θ επιτυχισ γραπτι εξζταςθ ςε δφο μακιματα: α) «Ειςαγωγι ςτθ Μουςειολογία»
και β) ςε ζναν από τουσ παρακάτω πζντε κφκλουσ επιςτθμών: Ιςτορία και Αρχαιολογία,
Οικονομικζσ Επιςτιμεσ, Φυςιογραφικζσ Επιςτιμεσ και Επιςτιμεσ Γθσ, Θζματα Συντιρθςθσ,
Ρολιτιςτικισ και Φυςικισ Κλθρονομιάσ και Ραιδαγωγικά. Ο υπο ιφιοσ επιλζγει το μάκθμα
που κεωρεί πλθςιζςτερο ςτο βαςικό του πτυχίο. Ρροβιβάςιμοσ βακμόσ κεωρείται το πζντε
(5) ςε κακζνα από τα μακιματα.
Ριςτοποιθμζνθ γνώςθ χριςθσ θλεκτρονικών υπολογιςτών ςυνεκτιμάται κετικά.
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Με βάςθ τα ςυνολικά κριτιρια, θ ΣΕ καταρτίηει τον Ρίνακα αξιολόγθςθσ των φοιτθτών και
τον κατακζτει προσ ζγκριςθ ςτθν ΕΔΕ. Οι πρώτοι ςε κατάταξθ ζωσ και τθ ςυμπλιρωςθ του
προκακοριςμζνου κατ’ ζτουσ αρικμοφ ειςακτζων αποτελοφν τουσ επιτυχόντεσ και
επικυρώνονται από τθν ΕΔΕ με τον περιοριςμό ότι ιςο θφιςαντεσ ςτθν τελευταία κζςθ
γίνονται όλοι αποδεκτοί και πζραν αυτοφ του αρικμοφ.
Κατόπιν αυτοφ, οι επιτυχόντεσ υπο ιφιοι ενθμερώνονται από τθ Γραμματεία και
καλοφνται να απαντιςουν, γραπτώσ εντόσ 10 θμερών, εάν αποδζχονται ι όχι τθν ζνταξι
τουσ ςτο Μεταπτυχιακό Ρρόγραμμα, ςφμφωνα με τουσ όρουσ λειτουργίασ του. Θ μθ
απάντθςθ από επιλεγζντα υπο ιφιο μζςα ςτθν παραπάνω προκεςμία ιςοδυναμεί με
άρνθςθ αποδοχισ.
Εφόςον υπάρξουν αρνιςεισ, θ Γραμματεία ενθμερώνει τουσ αμζςωσ επόμενουσ ςτθ ςειρά
υπο θφίουσ, από τον ςχετικό κατάλογο επιτυχίασ. Σε περίπτωςθ που επιλαχών
αναιτιολόγθτα δεν προςζλκει εντόσ προκεςμίασ, κακίςταται αυτομάτωσ ζκπτωτοσ και θ
διαδικαςία επαναλαμβάνεται για τον δεφτερο, τρίτο κ.λπ. επιλαχόντα, μζχρισ εξαντλιςεωσ
του καταλόγου επιλζξιμων υπο θφίων.
•
ΕΝΣΤΑΣΘ κατά των αποτελεςμάτων, ςε περίπτωςθ αποτυχίασ, μπορεί να γίνει μζςα
ςε 10 μζρεσ από τθν θμερομθνία ανακοίνωςισ τουσ. Θ ζνςταςθ, θ οποία πρζπει να είναι
ςυγκεκριμζνθ, κρίνεται τελεςίδικα από τθν ΕΔΕ.

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΕΓΓΑΦΗΣ
Οι εγγραφζσ των επιτυχόντων μεταπτυχιακών φοιτθτών γίνονται ςε ςυγκεκριμζνεσ
θμερομθνίεσ κάκε ακαδθμα κοφ ζτουσ, τισ οποίεσ ορίηει θ ΕΔΕ.
Για τθν εγγραφι απαιτοφνται:
• Ζντυπο αποδοχισ ιδιότθτασ φοιτθτι, το οποίο παραχωρείται από τθ Γραμματεία
• Το πρωτότυπο γραμμάτιο είςπραξθσ από τθν Alpha Bank για τθν πρώτθ δόςθ των
διδάκτρων με εμφανζσ το όνομα του κατακζτθ (πριν τθν ζναρξθ του Α’ εξαμινου).
Για τθν παρακολοφκθςθ του προγράμματοσ απαιτείται θ καταβολι διδάκτρων, το φ οσ των
οποίων κακορίηεται κατ’ ζτοσ από τθν Ειδικι Διιδρυματικι Επιτροπι του ΡΜΣ «Μουςειακζσ
Σπουδζσ». Τα δίδακτρα καταβάλλονται ςε δφο δόςεισ κατ’ ζτοσ: Θ πρώτθ με τθν ζναρξθ του
Α’ εξαμινου του ΔΡΜΣ και θ δεφτερθ με τθν ζναρξθ του Β’ εξαμινου.
Για τουσ νεοειςαχκζντεσ ςτο ΔΡΜΣ το ακαδθμα κό ζτοσ 2020-2021, τα ςυνολικά δίδακτρα
ζχουν κακοριςτεί ςε 2.100 ευρώ. Θ καταβολι των διδάκτρων γίνεται ςε τρεισ ιςόποςεσ
δόςεισ των 700 ευρώ ςτο Α’, Β΄και Γ΄εξάμθνο. Θ α' δόςθ καταβάλλεται πριν τθν ζναρξθ του
Α’ εξαμινου και θ β' δόςθ το αργότερο ζωσ το τζλοσ τθσ πρώτθσ εβδομάδασ του δευτζρου
εξαμινου ενώ οι υπόλοιπεσ δόςεισ το αργότερο ζωσ το τζλοσ τθσ πρώτθσ εβδομάδασ των
υπόλοιπων εξαμινων, ςφμφωνα με τθ διάρκεια του κάκε προγράμματοσ. Δεν είναι δυνατι
θ παρακολοφκθςθ επόμενου εξαμινου ι θ ζνταξθ ςτθ διαδικαςία ςυγγραφισ
διπλωματικισ εργαςίασ, πριν τθν εξόφλθςθ των διδάκτρων των προθγοφμενων εξαμινων
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εντόσ ενόσ μινα από τθν λιξθ του τελευταίου εξαμινου. Σε ειδικζσ περιπτώςεισ αποφαςίηει
θ ΕΔΕ.
Σε περίπτωςθ που ζνασ φοιτθτισ ηθτιςει παράταςθ υποβολισ τθσ διπλωματικισ του
εργαςίασ για ζνα εξάμθνο (Δ’ εξάμθνο) δεν πλθρώνει επιπλζον δίδακτρα. Ρεραιτζρω
παράταςθ (Ε’ εξάμθνο) επιβαρφνεται με το ποςό των 150 ευρώ.
Θ διαδικαςία καταβολισ των διδάκτρων για το ΔΡΜΣ διεξάγεται μζςω του Ειδικοφ
Λογαριαςμοφ Ζρευνασ του Ρανεπιςτθμίου Ακθνών και δεν προβλζπεται θ επιςτροφι τουσ.
Τα δίδακτρα χρθςιμοποιοφνται από το ΔΡΜΣ για τισ πάςθσ φφςεωσ δαπάνεσ που
απαιτοφνται για τθν εκπαίδευςθ των μεταπτυχιακών φοιτθτών - φοιτθτριών και γενικά για
τθ λειτουργία του προγράμματοσ.

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ

ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ
Το ΔΡΜΣ ξεκινά το εαρινό εξάμθνο εκάςτου ακαδθμα κοφ ζτουσ.
Για τθν απόκτθςθ ΔΜΣ απαιτοφνται ςυνολικά ενενιντα (90) πιςτωτικζσ μονάδεσ (ECTS).
Ζκαςτο εκ των τριών ακαδθμα κών εξαμινων αποτιμάται ςε τριάντα (30) πιςτωτικζσ
μονάδεσ, όπωσ εξειδικεφεται ςτουσ αναλυτικοφσ πίνακεσ μακθμάτων.
Κατά τθ διάρκεια των ςπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ υποχρεοφνται ςε
παρακολοφκθςθ και επιτυχι εξζταςθ μεταπτυχιακών μακθμάτων, ερευνθτικι απαςχόλθςθ
και ςυγγραφι επιςτθμονικών εργαςιών, κ.ά. κακώσ και ςε εκπόνθςθ μεταπτυχιακισ
διπλωματικισ εργαςίασ ειδίκευςθσ. Επίςθσ, καλοφνται να ςυμμετζχουν και να
παρακολουκοφν ςεμινάρια ερευνθτικών ομάδων, ςυηθτιςεισ βιβλιογραφικισ ενθμζρωςθσ,
ςυνζδρια/θμερίδεσ με γνωςτικό αντικείμενο ςυναφζσ με αυτό του ΔΡΜΣ, κακώσ και
διαλζξεισ και άλλεσ επιςτθμονικζσ εκδθλώςεισ του ΔΡΜΣ και τρίτων επιςτθμονικών
φορζων.
Θ διδαςκαλία των μακθμάτων γίνεται δια ηώςθσ. Σε περίπτωςθ που για αντικειμενικοφσ
λόγουσ καταςτεί αναγκαίο, ι κρικεί απαραίτθτο από τουσ διδάςκοντεσ, θ διδαςκαλία ενόσ
μακιματοσ μπορεί να περιλαμβάνει και μζςα ι τεχνικζσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ αρκεί
να τθροφνται οι περιοριςμοί και προχποκζςεισ τθσ Ραρ. 3, Αρ. 30 του Ν.4485/2017.
Τα μακιματα οργανώνονται ςε ακαδθμα κά εξάμθνα ςπουδών (χειμερινό και εαρινό),
πραγματοποιοφνται ςε εβδομαδιαία βάςθ και διεξάγονται ςτθν ελλθνικι γλώςςα.
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Το πρόγραμμα των μακθμάτων διαμορφώνεται ωσ εξισ:
Ειδίκευςη: ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΣΡΟΥΔΕΣ
Αϋ Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά

Διδ. ϊρεσ*

ECTS

Ιςτορία και Θεωρία Μουςείων και Συλλογών (ΜΣ1801)

2

6

Δίκαιο, Διοίκθςθ και Οικονομικι Διαχείριςθ Ρολιτιςμικών
Οργανιςμών (ΜΣ1803)

2

6

Μνθμεία και ςυλλογζσ: Υλικά καταςκευισ, παράγοντεσ και
διεργαςίεσ φκοράσ (ΜΣ1805)

2

6

Τα Μουςεία ςτθν θφιακι εποχι (ΜΣ1807)

2

6

Μουςεία και Επικοινωνία (ΜΣ1809)

2

6

Σφνολο

10

30

Βϋ Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά

Διδ. ϊρεσ*

ECTS

2

6

Μουςειακι Εκπαίδευςθ (ΜΣ1804)

2

6

Νοθματικόσ Σχεδιαςμόσ Μουςείων και Εκκζςεων- Τεχνικζσ
εκπόνθςθσ μουςειολογικών μελετών (ΜΣ1806)

2

6

Διαχείριςθ Κινδφνων και Ρρολθπτικι Συντιρθςθ Συλλογών και
Μνθμείων (ΜΣ1808)

2

6

Συγκρότθςθ, Επιμζλεια και Τεκμθρίωςθ Συλλογών (ΜΣ1810)

2

6

Σφνολο

10

30

Αρχιτεκτονικόσ
Σχεδιαςμόσ
Μουςειογραφία (ΜΣ1802)

Μουςειακοφ

Χώρου

και

Γϋ Εξάμηνο
ECTS
Μελζτεσ Ειδικών Ρεριπτώςεων Μουςείων και Μνθμείων (ΜΣ1811)

10

Εκπόνθςθ Διπλωματικισ Μεταπτυχιακισ Εργαςίασ Ειδίκευςθσ

20

Σφνολο

30

* Διδακτικζσ ώρεσ ανά εβδομάδα
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ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ/ΡΕΙΓΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Αϋ Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά

1. Ιςτορία και Θεωρία Μουςείων και Συλλογϊν
Το μάκθμα αποτελεί μια γενικι ειςαγωγι ςτθν ιςτορία και τθ κεωρία των μουςείων, τθσ
μουςειολογίασ και των ςπουδών του υλικοφ πολιτιςμοφ. Βαςικόσ του ςτόχοσ είναι να
ενεργοποιιςει ςτουσ φοιτθτζσ προβλθματιςμοφσ και ερωτιματα για τθ ςθμαςία και τθ
δυναμικι των μουςείων και των ςυλλογών ςτθν Ελλάδα και τον κόςμο, μζςα από μία
επιςκόπθςθ ςτθν ιςτορία τουσ διαχρονικά κακώσ και ςτισ ςφγχρονεσ προκλιςεισ και
προοπτικζσ τουσ, ζχοντασ ωσ αφετθρία ςκζ θσ και ζρευνασ τον ςυνεχώσ μεταλλαςςόμενο
ρόλο των μουςείων και τισ πολλαπλζσ τουσ αξίεσ.

2. Δίκαιο, Διοίκηςη και Οικονομική Διαχείριςη Ρολιτιςμικϊν Οργανιςμϊν
Το μάκθμα ςτοχεφει ςε μία γνωριμία των φοιτθτών (α) με το ελλθνικό και διεκνζσ δίκαιο
που ςχετίηεται με τθν προςταςία τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, του περιβάλλοντοσ και των
πολιτιςμικών αγακών, (β) με τουσ βαςικότερουσ κεςμοφσ και φορείσ πολιτιςμικισ
διαχείριςθσ, τισ αρχζσ και τουσ κανονιςμοφσ που τουσ διζπουν, και (γ) με τουσ τρόπουσ με
τουσ οποίουσ τζτοιοι κεςμοί μποροφν να αςκοφν πολιτιςτικι πολιτικι και διπλωματία.
Ραράλλθλα, οι φοιτθτζσ διδάςκονται τισ βαςικζσ αρχζσ Διοίκθςθσ και Οικονομικισ
Διαχείριςθσ των πολιτιςτικών οργανιςμών και ειδικότερα των μουςείων ωσ Μθ
Κερδοςκοπικών Οργανιςμών, δεδομζνου ότι ςτθν πλειονότθτά τουσ τα μουςεία και πολλοί
πολιτιςτικοί οργανιςμοί ανικουν ςτον Δθμόςιο ι ςτον Μθ Κερδοςκοπικό Τομζα.

3. Μνημεία και ςυλλογζσ: Υλικά καταςκευήσ, παράγοντεσ και διεργαςίεσ φθοράσ
Το μάκθμα ςτοχεφει αφενόσ μεν ςτθν κατανόθςθ τθσ δομισ βαςικών υλικών μνθμείων και
μουςειακών ςυλλογών από ιςτορικι και τεχνολογικι άπο θ, τθ γνώςθ τθσ φφςθσ των
υλικών που χρθςιμοποιικθκαν κατά το παρελκόν για δομικοφσ, διακοςμθτικοφσ και
αιςκθτικοφσ ςκοποφσ, κακώσ και τθ ςυςχζτιςι τουσ με υλικά που αντικαταςτάκθκαν ςε
νεότερουσ χρόνουσ ζωσ ςιμερα κακώσ και ςτουσ τρόπουσ αναγνώριςθσ τθσ προζλευςθσ
των υλικών καταςκευισ μουςειολογικοφ ενδιαφζροντοσ, αφετζρου δε ςτθν κατανόθςθ
όλων εκείνων των παραγόντων φκοράσ των υλικών καταςκευισ μνθμείων και μουςειακών
αντικειμζνων, ςτθ μελζτθ του τρόπου και των ςυνκθκών δράςθσ τουσ, κακώσ και ςτθν
αναγνώριςθ και ζλεγχο του αποτελζςματόσ τουσ πάνω ςτα πολιτιςτικά αγακά.
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4. Τα Μουςεία ςτην ψηφιακή εποχή
Σκοπόσ του μακιματοσ είναι θ γνωριμία και εξοικείωςθ των μελλοντικών μουςειολόγων με
τισ αρχζσ ςχεδιαςμοφ, ανάπτυξθσ, εφαρμογισ και αξιολόγθςθσ τθσ θφιακισ τεχνολογίασ
ςτον πολιτιςμό. Τα κζματα που καλφπτονται περιλαμβάνουν τισ αρχζσ και τισ μεκόδουσ
θφιοποίθςθσ, οργάνωςθσ και διαχείριςθσ ςυλλογών, του ςχεδιαςμοφ εφχρθςτων
διεπαφών αλλθλεπίδραςθσ επιςκζπτθ-τεχνολογίασ αλλά και κεωρθτικά ηθτιματα
ερμθνείασ, αυκεντικότθτασ, αιςκθτικισ, εννοιολογικισ ςυνοχισ, κ.ά. που αφοροφν ςτθν
ζνταξθ και χριςθ καινοτόμων τεχνολογιών ςτον χώρο του πολιτιςμοφ. Οι φοιτθτζσ του
μακιματοσ ςχεδιάηουν και υλοποιοφν επιςκεπτο-κεντρικζσ θφιακζσ εμπειρίεσ μζςω
εργαςίασ που αξιοποιεί το Διαδίκτυο, φορθτζσ ςυςκευζσ και άλλα διαδραςτικά μζςα
αιχμισ, όπωσ είναι θ Εικονικι κι Επαυξθμζνθ Ρραγματικότθτα.

5. Μουςεία και Επικοινωνία
Το μάκθμα ζχει ωσ αντικείμενο τθ διερεφνθςθ των ιδιαίτερων χαρακτθριςτικών τθσ
επικοινωνίασ των μουςείων και ςυναφών πολιτιςτικών οργανιςμών, τόςο από κεωρθτικι
όςο και από πρακτικι άπο θ. Βαςικόσ του ςτόχοσ είναι θ εξοικείωςθ των φοιτθτών με τθν
ζννοια τθσ πολιτιςτικισ επικοινωνίασ, όπωσ αυτι εφαρμόηεται ςε μουςεία και ςυναφείσ
πολιτιςτικοφσ οργανιςμοφσ. Ραράλλθλοσ ςτόχοσ είναι θ εξοικείωςθ των φοιτθτών με τισ
ζννοιεσ του μάρκετινγκ και των δθμοςίων ςχζςεων για πολιτιςτικοφσ οργανιςμοφσ, αλλά
και θ αναγνώριςθ τθσ ςθμαςίασ των ερευνών κοινοφ και άλλων επικοινωνιακών
ςτρατθγικών (ςχζςθ με ΜΜΕ, παραδείγματα επικοινωνίασ μεταξφ φορζων, δθμιουργία
δικτφων, κ.λπ.).

Βϋ Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά

1. Αρχιτεκτονικόσ Σχεδιαςμόσ Μουςειακοφ Χϊρου και Μουςειογραφία
Το μάκθμα ειςάγει τουσ φοιτθτζσ ςε ςτρατθγικά και πρακτικά ηθτιματα αρχιτεκτονικοφ
ςχεδιαςμοφ μουςείων, ςτθν τριπλι κλίμακα του κτθρίου, τθσ ζκκεςθσ και του εκκζματοσ.
Στόχοσ είναι αφενόσ να ςυμβάλλει, μζςα από μελζτεσ περίπτωςθσ, ςτθ βακφτερθ
κεωρθτικι κατανόθςθ του τρόπου με τον οποίο τα μουςεία διαμορφώνουν το χώρο για να
δθμιουργιςουν διαφορετικζσ εμπειρίεσ για τουσ επιςκζπτεσ, αναφορικά με ςυγκεκριμζνεσ
μουςειολογικζσ προκζςεισ, και αφετζρου να παρζχει πρακτικι γνώςθ ςχετικά με ειδικά
ηθτιματα αρχιτεκτονικοφ ςχεδιαςμοφ και εκπόνθςθσ μουςειογραφικών μελετών.
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2. Μουςειακή Εκπαίδευςη
Το μάκθμα κζτει ωσ ςτόχο τθν εξοικείωςθ των φοιτθτών με τθ κεωρία και πράξθ τθσ
μουςειακισ εκπαίδευςθσ. Ραράλλθλα ςτοχεφει ςτθν κατάκτθςθ των απαραίτθτων γνώςεων
και ςτθν καλλιζργεια των αναγκαίων δεξιοτιτων ώςτε να είναι ςε κζςθ οι φοιτθτζσ να
ςχεδιάςουν εκπαιδευτικζσ δράςεισ ςε μουςεία όλων των τφπων ι/και ςε χώρουσ
πολιτιςτικισ και φυςικισ κλθρονομιάσ για διαφορετικζσ ομάδεσ κοινοφ.

3. Νοηματικόσ Σχεδιαςμόσ
μουςειολογικϊν μελετϊν

Μουςείων

και

Εκθζςεων-

Τεχνικζσ

εκπόνηςησ

Το μάκθμα επιδιώκει να εξοικειώςει τουσ φοιτθτζσ με το περιεχόμενο και τθ διαδικαςία τθσ
ερμθνείασ μουςειακών ςυλλογών και νοθματικοφ ςχεδιαςμοφ μουςείων και εκκζςεων,
υφιςτάμενων ι νζων. Στόχοσ του είναι να κατανοιςουν οι φοιτθτζσ αφενόσ τθ κεωρία και
πρακτικι τθσ μουςειακισ ερμθνείασ και αφετζρου τα ςτάδια και τισ προκλιςεισ ςφνταξθσ
μιασ μουςειολογικισ μελζτθσ και επιμζλειασ εκκζςεων κάκε τφπου και διάρκειασ (μακράσ ι
ςφντομθσ). Ραράλλθλοσ ςτόχοσ είναι θ άςκθςθ των φοιτθτών ςτθ ςφνταξθ πρωτότυπων
μουςειολογικών μελετών επί ςυγκεκριμζνων ςυλλογών και μουςείων που επιλζγονται ωσ
παραδείγματα και πεδία εφαρμογισ.
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4. Διαχείριςη Κινδφνων και Ρροληπτική Συντήρηςη Συλλογϊν και Μνημείων
Το μάκθμα ςτοχεφει αρχικά ςτθν κατανόθςθ τθσ ζννοιασ και του πεδίου δράςθσ τθσ
προλθπτικισ ςυντιρθςθσ κακώσ και των μεκόδων εφαρμογισ τθσ. Στθ ςυνζχεια,
επικεντρώνεται ςτθν κατανόθςθ, εκμάκθςθ και ζλεγχο όλων εκείνων των παραγόντων που
ςχετίηονται άμεςα ι ζμμεςα με το περιβάλλον ενόσ μνθμείου, αρχαιολογικοφ ευριματοσ
και ζργου τζχνθσ, τθν μελζτθ του τρόπου και των ςυνκθκών δράςθσ τουσ, κακώσ και τθν
αναγνώριςθ του αποτελζςματόσ τουσ πάνω ςτα πολιτιςτικά αγακά.
Συγχρόνωσ ςτοχεφει ςτθν ολοκλθρωμζνθ κατανόθςθ και εκμάκθςθ των αρχών και τομζων
των ηθτθμάτων αποκικευςθσ, μεταφοράσ και διαχείριςθσ κινδφνων των αντικειμζνων τθσ
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ. Επιπλζον αποςκοπεί ςτθν εκμάκθςθ τεχνικών επιςκόπθςθσ,
καταγραφισ, ερμθνείασ δεδομζνων και μεκόδων ςχεδιαςμοφ - προγραμματιςμοφ, με
ςκοπό τθν ανάλυςθ των ςυνκθκών διατιρθςθσ και τθν εφαρμογι μζτρων ρφκμιςθσ του
άμεςου και ζμμεςου περιβάλλοντοσ ςτα πολιτιςτικά αγακά, ςυλλογζσ μουςείων,
βιβλιοκικεσ και αρχεία, αρχαιολογικά ευριματα και ακίνθτθ πολιτιςτικι κλθρονομιά.

5. Συγκρότηςη, Επιμζλεια και Τεκμηρίωςη Συλλογϊν
Το μάκθμα ςτοχεφει ςτθν απόκτθςθ του κεωρθτικοφ υπόβακρου για τθ διαμόρφωςθ
πολιτικών διαχείριςθσ ςυλλογών ςτα μουςεία, τθν απόκτθςθ τθσ πρακτικισ γνώςθσ του
αντικειμζνου θ οποία να επιτρζπει τθν επιτυχι διαμόρφωςθ των πολιτικών (εφαρμογι του
κεωρθτικοφ πλαιςίου), τθν απόκτθςθ γνώςθσ του περιβάλλοντοσ που υλοποιείται θ
τεκμθρίωςθ, τθν απόκτθςθ γνώςθσ και θ υλοποίθςθ ςε
θφιακό περιβάλλον
τεκμθριωτικών διαδικαςιών, κακώσ και τθ γνώςθ εφαρμογισ τεκμθρίωςθσ ακολουκώντασ
πρότυπα.

Γϋ Εξάμηνο

1. Μελζτεσ Ειδικϊν Ρεριπτϊςεων Μουςείων και Μνημείων
Ρρόκειται για μια ομαδικι εργαςία (Project), θ οποία αφορά μια ςε βάκοσ ζρευνα και
μελζτθ εφαρμογισ των μεταπτυχιακών φοιτθτών ςε ζνα μουςείο, μνθμείο ι άλλο
πολιτιςτικό οργανιςμό, πάνω ςε μια ςυγκεκριμζνθ κεματικι, που ςχετίηεται με το
πολυδιάςτατο αντικείμενο ςπουδών τουσ. Μια διεπιςτθμονικι ομάδα μεταπτυχιακών
φοιτθτών, υπό τθν επιςτθμονικι επίβλε θ αρμόδιου κακθγθτι, καλείται να ςυνκζςει τθν
εργαςία (project), ςε ζνα περιοριςμζνο χρονικό πλαίςιο, αξιοποιώντασ το κεωρθτικό
υπόβακρο που ζχει λάβει κατά τθ διάρκεια των μζχρι τώρα ςπουδών τθσ. Γι’ αυτόν τον
λόγο το μάκθμα πραγματοποιείται μετά το πζρασ του πρώτου ζτουσ ςπουδών,
προκειμζνου οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ να ζχουν αποκτιςει τθν απαιτοφμενθ επιςτθμονικι
ωριμότθτα, ώςτε να εφαρμόςουν ςτθν πράξθ τισ αποκτθκείςεσ γνώςεισ τουσ, ερχόμενοι ςε
άμεςθ επαφι με το αντικείμενο τθσ επιςτιμθσ τουσ ςε μουςεία, μνθμεία και πολιτιςτικοφσ
οργανιςμοφσ.
Στόχοι του μακιματοσ είναι:
οι φοιτθτζσ να εφαρμόςουν ςτθν πράξθ το κεωρθτικό υπόβακρο που απζκτθςαν
μζςω των ςπουδών τουσ,
οι φοιτθτζσ να αναπτφξουν δεξιότθτεσ, ικανότθτεσ και εμπειρίεσ ςχετικζσ με τθν
υλοποίθςθ μιασ μελζτθσ εφαρμογισ για ζνα μουςείο, μνθμείο ι πολιτιςτικό φορζα,
οι φοιτθτζσ να ςυλλζξουν εμπειρίεσ και να γνωρίςουν άτομα που είναι χρόνια ςτον
εργαςιακό χώρο που τουσ ενδιαφζρει,
να αναπτυχκεί ζνασ δίαυλοσ επικοινωνίασ ανάμεςα ςτουσ φοιτθτζσ και το ΔΡΜΣ
Μουςειακζσ Σπουδζσ και τουσ πολιτιςτικοφσ φορείσ
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ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Το εκπαιδευτικό ζργο του ΔΡΜΣ διαρκρώνεται ςε τρία εξάμθνα ςπουδών, ζκαςτο εκ των
οποίων περιλαμβάνει 11-13 εβδομάδεσ διδαςκαλίασ, εκτόσ από το Γ΄ Εξάμθνο που
περιλαμβάνει τθν εκπόνθςθ τθσ ΜΔΕ και του project (Μελζτεσ Ειδικών Ρεριπτώςεων
Μουςείων και Μνθμείων).
Οι παρακολουκιςεισ μακθμάτων και λοιπών δραςτθριοτιτων είναι υποχρεωτικζσ. Σε
περίπτωςθ κωλφματοσ διεξαγωγισ μακιματοσ προβλζπεται θ αναπλιρωςι του. Θ
θμερομθνία και θ ώρα αναπλιρωςθσ αναρτώνται ςτον ιςτοχώρο του ΔΡΜΣ.
Θ παρακολοφκθςθ των μακθμάτων πιςτοποιείται με απουςιολόγιο υπογεγραμμζνο από
τουσ διδάςκοντεσ. Σε περίπτωςθ που το ποςοςτό απουςιών ξεπερνά το 10% ανά μάκθμα /
ι ςτο ιμιςυ των υποχρεωτικών μακθμάτων ενόσ εξαμινου τίκεται κζμα διαγραφισ του
μεταπτυχιακοφ φοιτθτι, το οποίο εξετάηεται από τθν ΣΕ που γνωμοδοτεί προσ τθν ΕΔΕ, θ
οποία και αποφαςίηει.
Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτών πραγματοποιείται με τθν εκπόνθςθ γραπτών εργαςιών και τθν
προφορικι παρουςίαςι τουσ ςε κακζνα από τα μακιματα του ΔΡΜΣ. Οι εργαςίεσ των
μακθμάτων του εξαμινου (με εξαίρεςθ τθ ΜΔΕ) κα ζχουν ζκταςθ 5.000-6.000 λζξεισ. Στθν
τελικι βακμολογία κάκε μακιματοσ κα ςυνυπολογίηεται ο βακμόσ τθσ προφορικισ
παρουςίαςθσ και τθσ γραπτισ εργαςίασ, με ποςοςτό αναλογίασ κατά τθν κρίςθ του
διδάςκοντα.
Για τθν απόκτθςθ ΔΜΣ κάκε μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ οφείλει να παρακολουκιςει και να
εξεταςτεί επιτυχώσ ςτο ςφνολο των προςφερόμενων μακθμάτων του ΔΡΜΣ και να
εκπονιςει μεταπτυχιακι διπλωματικι εργαςία ειδίκευςθσ, ςυγκεντρώνοντασ ζτςι ενενιντα
(90) ECTS.
Κάκε φοιτθτισ μπορεί να ςυμμετάςχει ςτισ διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ μζχρι και 2 φορζσ ςε 2
από τα 11 μακιματα κακ’ όλθ τθ διάρκεια των ςπουδών του. Ο διδάςκων κάκε μακιματοσ
υποχρεοφται να κατακζςει ςτθ Γραμματεία τθ βακμολογία του μακιματοσ μζςα ςε 20
θμζρεσ, μετά το πζρασ τθσ λιξθσ του εξαμινου. Οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ ζχουν δικαίωμα
να ςυμμετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ για δεφτερθ φορά μόνο ςε ζνα μάκθμα ανά
εξάμθνο.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ υποχρεοφνται να εκπονιςουν μεταπτυχιακι διπλωματικι
εργαςία ειδίκευςθσ κατά τθ διάρκεια του Γ’ εξαμινου ςπουδών. Για τθν απόκτθςθ του
δικαιώματοσ ζναρξθσ τθσ ΜΔΕ απαιτείται ο φοιτθτισ να ζχει ςυγκεντρώςει το ςφνολο των
ECTS των μακθμάτων των δφο πρώτων διδακτικών εξαμινων.
Στθν αρχι του Γ’ εξαμινου ςπουδών, θ Συντονιςτικι Επιτροπι φςτερα από αίτθςθ του
υπο θφίου, ςτθν οποία αναγράφεται ο προτεινόμενοσ τίτλοσ τθσ μεταπτυχιακισ
διπλωματικισ εργαςίασ ειδίκευςθσ, ο προτεινόμενοσ επιβλζπων και επιςυνάπτεται
περίλθ θ τθσ προτεινόμενθσ εργαςίασ, ορίηει τον επιβλζποντα αυτισ και ςυγκροτεί τθν
τριμελι εξεταςτικι επιτροπι (ΤΕΕ) για τθν ζγκριςθ τθσ εργαςίασ, ζνα από τα μζλθ τθσ
οποίασ είναι και ο επιβλζπων.
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Ο Επιβλζπων τθσ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ ειδίκευςθσ μπορεί να είναι μζλοσ
ΔΕΡ α΄ βακμίδασ, Αναπλθρωτι, Επίκουρου Κακθγθτι και υπθρετοφντοσ Λζκτοροσ από τουσ
ςυνεργαηόμενουσ ι άλλουσ φορείσ ι κακθγθτζσ αναγνωριςμζνων ωσ ομοταγών ιδρυμάτων
τθσ αλλοδαπισ ι ερευνθτζσ των βακμίδων Α΄, Β΄ ι Γ΄ από ερευνθτικά κζντρα του άρκρου
13Α του ν. 4310/2014, ςυμπεριλαμβανομζνων των ερευνθτικών κζντρων τθσ Ακαδθμίασ
Ακθνών και του Ιδρφματοσ Ιατροβιολογικών Ερευνών τθσ Ακαδθμίασ Ακθνών ι από
αναγνωριςμζνα ερευνθτικά κζντρα ι ινςτιτοφτα τθσ αλλοδαπισ και ζχουν το ίδιο ι
ςυναφζσ γνωςτικό αντικείμενο με τθν υπό κρίςθ διδακτορικι διατριβι.
Τα μζλθ τθσ τριμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ μπορεί να είναι μζλθ ΔΕΡ των
ςυνεργαηόμενων φορζων, μζλθ τθσ κατθγορίασ ΕΕΡ, ΕΔΙΡ και ΕΤΕΡ που είναι κάτοχοι
διδακτορικοφ διπλώματοσ, εκτόσ αν το αντικείμενο είναι εξαιρετικισ ι αδιαμφιςβιτθτθσ
ιδιαιτερότθτασ για το οποίο δεν είναι δυνατι ι ςυνικθσ θ εκπόνθςθ διδακτορικισ
διατριβισ. Με απόφαςθ τθσ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ, θ οποία λαμβάνεται φςτερα από
ειςιγθςθ του Διευκυντι του ΔΡΜΣ, καλοφνται από τθν θμεδαπι ι τθν αλλοδαπι, ωσ
επιςκζπτεσ, καταξιωμζνοι επιςτιμονεσ που ζχουν κζςθ ι προςόντα κακθγθτι ι ερευνθτι
ςε ερευνθτικό κζντρο, καλλιτζχνεσ ι επιςτιμονεσ αναγνωριςμζνου κφρουσ με
εξειδικευμζνεσ γνώςεισ ι ςχετικι εμπειρία ςτο γνωςτικό αντικείμενο του ΔΡΜΣ, για τθν
κάλυ θ εκπαιδευτικών αναγκών του ΔΡΜΣ.
Το αντικείμενο τθσ ΜΔΕ πρζπει να ζχει ερευνθτικό χαρακτιρα και τα αποτελζςματα να
παρουςιάηονται υπό μορφι διατριβισ. Δεν είναι δυνατι θ αλλαγι του κζματοσ τθσ ΜΔΕ,
παρά μόνο με απόφαςθ τθσ ΣΕ και επικφρωςθ από τθν ΕΔΕ και μετά από αιτιολογθμζνθ
ειςιγθςθ του επιβλζποντα.
Θ παράδοςθ τθσ Μεταπτυχιακισ Διπλωματικισ Εργαςίασ Ειδίκευςθσ (ΜΔΕ) γίνεται ςτο
τζλοσ του Γ΄ Εξαμινου. Για να εγκρικεί θ ΜΔΕ ο φοιτθτισ οφείλει να τθν υποςτθρίξει
προφορικά ενώπιον τθσ ΤΕΕ, με τθν ευκφνθ τθσ οποίασ διοργανώνεται δθμόςια
παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων τθσ διατριβισ, με τθ μορφι διάλεξθσ. Οι παρουςιάςεισ
των ΜΔΕ μποροφν να λαμβάνουν χώρα ςε οποιοδιποτε από τισ ςυνεργαηόμενεσ
ακαδθμα κζσ μονάδεσ. Μετά τθν παρουςίαςθ τθσ ΜΔΕ, θ ΤΕΕ εξετάηει τον υπο ιφιο και
αποφαςίηει για το αποτζλεςμα τθσ αποδοχισ ι απόρρι ισ τθσ, δίνοντασ ταυτόχρονα τθ
ςχετικι περιγραφικι και αρικμθτικι βακμολογία ςε κλίμακα 1-10 και ςυντάςςοντασ το
πρακτικό παρουςίαςθσ και αξιολόγθςθσ που υποβάλλεται ςτθ ΣΕ και ςτθ Γραμματεία του
ΔΡΜΣ. Θ βακμολογία των μεταπτυχιακών φοιτθτών γίνεται με το εξισ ςφςτθμα: βάςθ το 6,
άριςτα το 10.
Οι μεταπτυχιακζσ διπλωματικζσ εργαςίεσ ειδίκευςθσ, εφόςον εγκρικοφν από τθν ΤΕΕ,
αναρτώνται υποχρεωτικά ςτο διαδικτυακό τόπο τουλάχιςτον του ιδρφματοσ του τμιματοσ
που φζρει τθν διοικθτικι υποςτιριξθ του ΔΡΜΣ.
Με το πζρασ τθσ διαδικαςίασ εξζταςθσ και εντόσ ενόσ (1) μινα ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ
υποχρεοφται κατ’ ελάχιςτον ςτθν κατάκεςθ διορκωμζνων ανατφπων τθσ ΜΔΕ ωσ εξισ: τρία
(3) ςε θφιακι μορφι προσ τα μζλθ τθσ ΤΕΕ και ζνα (1) ςε ζντυπθ και θφιακι μορφι
προσ τθ Γραμματεία του ΔΡΜΣ.
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Επίςθσ, γίνεται θλεκτρονικι κατάκεςθ τθσ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ
ειδίκευςθσ ςτο Ψθφιακό Αποκετιριο "ΡΕΓΑΜΟΣ", ςφμφωνα με τθν πολιτικι τθσ
Διεφκυνςθσ Βιβλιοκικθσ και Κζντρου Ρλθροφόρθςθσ του ΕΚΡΑ.
Θ ολοκλιρωςθ τθσ όλθσ διαδικαςίασ εκπόνθςθσ και εξζταςθσ τθσ ΜΔΕ δεν πρζπει να
υπερβαίνει χρονικό διάςτθμα πζντε (5) μθνών από τθν θμερομθνία ανάκεςθσ του κζματοσ.
Ραράταςθ μπορεί να δοκεί ςε ειδικζσ περιπτώςεισ και μόνον με ςφμφωνθ γνώμθ του
Επιβλζποντοσ, φςτερα από αιτιολογθμζνθ αίτθςθ του μεταπτυχιακοφ φοιτθτι,
γνωμοδότθςθ τθσ ΣΕ και τελικι ζγκριςθ από τθν ΕΔΕ. Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ
αποφαςίηεται κατά περίπτωςθ και είναι ανάλογθ τθσ ανάγκθσ που τθν προκάλεςε. Σε κάκε
περίπτωςθ όμωσ ο χρόνοσ εκπόνθςθσ τθσ Μεταπτυχιακισ Διπλωματικισ Εργαςίασ
Ειδίκευςθσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δφο ακαδθμα κά εξάμθνα από τθν ανάκεςι τθσ. Σε
περίπτωςθ υπζρβαςθσ του χρόνου αυτοφ τίκεται κζμα διαγραφισ του μεταπτυχιακοφ
φοιτθτι από το ΔΡΜΣ, το οποίο επιλαμβάνεται θ ΣΕ, ζπειτα από ςχετικι ειςιγθςθ τθσ ΤΕΕ
και αποφαςίηει θ ΕΔΕ.
Στουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ που ολοκλιρωςαν με επιτυχία τισ φοιτθτικζσ τουσ
υποχρεώςεισ ςτο ΔΡΜΣ απονζμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ), ο τελικόσ
βακμόσ του οποίου υπολογίηεται ωσ εξισ:
• Διπλωματικι εργαςία: 30%
• Βακμολογία για το ςφνολο των μακθμάτων των δφο πρώτων μακθμάτων: 60% (10
μακιματα x 6%)
• Ρρακτικι άςκθςθ (Μελζτεσ Ειδικών Ρεριπτώςεων Μουςείων και Μνθμείων): 10%.
O τελικόσ βακμόσ του Διπλώματοσ Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι περιγραφικόσ και
ςε παρζνκεςθ αναγράφεται θ αρικμθτικι βακμολογία του μεταπτυχιακοφ φοιτθτι, ωσ
εξισ: Άριςτα με διάκριςθ (10), Άριςτα (8,5-9,9), Λίαν Καλώσ (6,5 - 8,49), Καλώσ (6 - 6,49).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΡΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΡΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Δικαίωμα εκπόνθςθσ Μεταπτυχιακισ Διπλωματικισ Εργαςίασ Ειδίκευςθσ ζχουν οι φοιτθτζσ,
οι οποίοι ζχουν καλφ ει τουσ προβλεπόμενουσ όρουσ φοίτθςθσ και ζχουν ολοκλθρώςει
επιτυχώσ τισ διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ ςτα υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μακιματα που
προβλζπονται ςτο πρόγραμμα ςπουδών. Με τθν ολοκλιρωςθ του Β΄ εξαμινου φοίτθςθσ, οι
φοιτθτζσ καλοφνται να υποβάλουν ςτθν Ειδικι Διιδρυματικι Επιτροπι αίτθςθ πρόταςθσ
εκπόνθςθσ Μεταπτυχιακισ Διπλωματικισ Εργαςίασ Ειδίκευςθσ θ οποία είναι δυνατόν να
εμπεριζχεται ςτθν τράπεηα κεμάτων που ςυγκροτείται κατόπιν ειςθγιςεων όλων των
εκπαιδευτικών του ΔΡΜΣ.
Κοινό κζμα Μεταπτυχιακισ Διπλωματικισ Εργαςίασ Ειδίκευςθσ ςε ομάδα φοιτθτών
απαγορεφεται να ανατεκεί από τον κανονιςμό. Οι αιτιςεισ κα πρζπει να ςυνοδεφονται από
μια περίλθ θ (500 λζξεισ), που κα εξετάηεται από τθν Ειδικι Διιδρυματικι Επιτροπι
προκειμζνου να εγκρικεί. Θ επιτροπι κα κρίνει και κα ενθμερώςει κάκε υπο ιφιο ςχετικά
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με τθν αποδοχι τθσ αίτθςισ του. Ο φοιτθτισ ζχει τθ δυνατότθτα ςτθν αίτθςθ που κα
υποβάλει ςτθν ΕΔΕ να προτείνει τον επιβλζποντα κακθγθτι με τον οποίο κα επικυμοφςε να
ςυνεργαςτεί κατά τθ διάρκεια τθσ εκπόνθςθσ τθσ εργαςίασ του. Ωςτόςο, θ ΕΔΕ είναι
αρμόδια να αποφαςίςει τον οριςμό του επιβλζποντα κακθγθτι και των ςυνεργαηόμενων
μελών και ζχει τθ δυνατότθτα να εγκρίνει, να απορρίπτει ι να τροποποιεί τα κζματα των
Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργαςιών Ειδίκευςθσ και τα προτεινόμενα μζλθ επίβλε θσ.
Ρροκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ εκπόνθςθ εργαςιών υ θλισ ποιότθτασ, πρζπει να υπάρχει
ςυνεχισ ςυνεργαςία του ςπουδαςτι με τον επιβλζποντα κακθγθτι, ο οποίοσ
παρακολουκεί τθν εξζλιξθ τθσ εργαςίασ, κακοδθγεί τον φοιτθτι και πιςτοποιεί τθν επιτυχι
ολοκλιρωςθ τθσ.
Θ Μεταπτυχιακι Διπλωματικι Εργαςία Ειδίκευςθσ, θ οποία κα ζχει ζκταςθ 35.000-40.000
λζξεισ, κατατίκεται τθν θμερομθνία, τθν οποία ζχει ορίςει με απόφαςι τθσ θ ΕΔΕ, ςτα μζλθ
τθσ επιτροπισ προκειμζνου να μελετιςουν το κείμενο για τισ τελικζσ διορκώςεισ πριν τθν
προφορικι παρουςίαςθ του κζματοσ. Σε περίπτωςθ που για ειδικοφσ λόγουσ ο φοιτθτισ
επικυμεί να πάρει παράταςθ κατάκεςθσ τθσ Μεταπτυχιακισ Διπλωματικισ Εργαςίασ
Ειδίκευςθσ κα πρζπει να κατακζςει ςτθν ΕΔΕ, εντόσ τθσ προβλεπόμενθσ καταλθκτικισ
θμερομθνίασ παράδοςθσ, τεκμθριωμζνθ ειςιγθςθ του επιβλζποντοσ, ζχοντασ και τθ
ςφμφωνθ γνώμθ τουλάχιςτον ενόσ εκ των δφο άλλων μελών τθσ εξεταςτικισ επιτροπισ.
Στθν ειςιγθςθ αυτι αναφζρεται και το τελικό χρονικό διάςτθμα παράταςθσ το οποίο είναι
δεςμευτικό και δεν πρζπει να ξεπερνά τουσ 6 μινεσ. Θ ειςιγθςθ κα τίκεται ςτθν κρίςθ τθσ
Ειδικισ Διιδρυματικισ Επιτροπισ, θ οποία κα αποφαίνεται για τθν ζγκριςθ ι όχι τθσ
αίτθςθσ. Σε περίπτωςθ που ζνασ φοιτθτισ δεν παραδώςει ςτα μζλθ τθσ επιτροπισ το
κείμενο τθσ μεταπτυχιακισ του εργαςίασ ςτισ προκακοριςμζνεσ θμερομθνίεσ, ι τθν
ειςιγθςθ παράταςθσ από τον επιβλζποντα, θ ΕΔΕ κρίνει τθν εργαςία απορριπτζα και είναι
ςτθν κρίςθ τθσ εάν ο φοιτθτισ κα διαγραφεί οριςτικά ι όχι. Μετά το πζρασ τθσ πρώτθσ
παράταςθσ, εάν ο φοιτθτισ δεν ζχει ολοκλθρώςει τθν εργαςία του, ο επόπτθσ μπορεί να
αιτθκεί ςτθν ΕΔΕ παράταςθ ενόσ ακόμα εξαμινου με οικονομικι επιβάρυνςθ που
ανζρχεται ςτο φ οσ των 150€. Θ ΕΔΕ αποφαςίηει εάν θ αίτθςθ παράταςθσ γίνεται δεκτι.
Τονίηεται ότι θ ςυγκεκριμζνθ επιλογι δεν είναι πάγια αλλά αποτελεί ζκτακτθ λφςθ
αντιμετώπιςθσ ςε ςθμαντικό πρόβλθμα από τθν πλευρά του φοιτθτι.

Διαδικαςία Ραράδοςησ Μεταπτυχιακϊν Διπλωματικϊν Εργαςιϊν Ειδίκευςησ
Θ μεταπτυχιακι διπλωματικι εργαςία ειδίκευςθσ κατατίκεται ςτα μζλθ τθσ τριμελοφσ τθν
προκακοριςμζνθ από τθν ΕΔΕ θμερομθνία με τθ λιξθ του Γ΄ εξαμινου. Θ τριμελισ
επιτροπι, αφοφ ζχει κακοδθγιςει τον φοιτθτι κακ’ όλθ τθν πορεία τθσ ςυγγραφισ τθσ
εργαςίασ του, οφείλει να επεξεργαςτεί το ολοκλθρωμζνο κείμενο που κατατζκθκε και να
προτείνει διορκώςεισ και ςυμπλθρώςεισ, πριν τθν προφορικι παρουςίαςθ και εξζταςθ.
Μετά από χρονικό διάςτθμα περίπου ενόσ μθνόσ από τθν παράδοςθ τθσ Μεταπτυχιακισ
Διπλωματικισ Εργαςίασ Ειδίκευςθσ, θ επιτροπι παρακολοφκθςθσ υποχρεοφται με ζγγραφο
που υπογράφει ο επιβλζπων και ςυνυπογράφουν τα υπόλοιπα 2 μζλθ τθσ επιτροπισ, να
ειςθγθκεί ςτθν ΕΔΕ τθ βακμολογικι επίδοςθ του φοιτθτι. Θ Ειδικι Διιδρυματικι Επιτροπι
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ςε ςυνεδρίαςι τθσ ανακοινώνει τθν θμερομθνία προφορικισ εξζταςθσ των Μεταπτυχιακών
Διπλωματικών Εργαςιών Ειδίκευςθσ.
Κατάθεςη Μεταπτυχιακήσ Διπλωματικήσ Εργαςίασ Ειδίκευςησ
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ προφορικισ παρουςίαςθσ και τθσ διπλωματικισ εργαςίασ οι
φοιτθτζσ καλοφνται, εντόσ προκακοριςμζνου χρονικοφ διαςτιματοσ να εντάξουν
οποιαδιποτε αλλαγι ςτο κείμενο τθσ εργαςίασ τουσ. Μια Μεταπτυχιακι Διπλωματικι
Εργαςία Ειδίκευςθσ κεωρείται περατωμζνθ όταν μετά από ςφμφωνθ γνώμθ του
επιβλζποντα εκτυπωκεί και παραδοκεί ςε ζνα τελικό αντίτυπο (φυλάςςεται ςτθ
γραμματεία του μεταπτυχιακοφ). Θ δαπάνθ εκτφπωςθσ και βιβλιοδζτθςθσ τθσ
διπλωματικισ καλφπτεται από το φοιτθτι. Ο φοιτθτισ υποχρεοφται να κατακζςει τθ
διπλωματικι του εργαςία και ςε θλεκτρονικι μορφι (CD, αρχείο ςε μορφι PDF).

ΔΙΡΛΩΜΑ - ΤΥΡΟΣ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
To Δίπλωμα του Διιδρυματικοφ Μεταπτυχιακοφ Ρρογράμματοσ «Μουςειακζσ Σπουδζσ» και
θ κακομολόγθςθ, ςτα οποία κα αναφζρονται τα ςυνεργαηόμενα τμιματα, κα
υπογράφονται υπό τον Ρρφτανθ του Ρανεπιςτθμίου Ακθνών, το Διευκυντι τθσ Ειδικισ
Διιδρυματικισ Επιτροπισ και το Γραμματζα του Τμιματοσ Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ, το
οποίο ζχει τθ διοικθτικι υποςτιριξθ του εν λόγω μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ ςπουδών.
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ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ ζχουν όλα τα δικαιώματα και τισ παροχζσ που προβλζπονται
για τουσ φοιτθτζσ του Α΄ κφκλου ςπουδών, πλθν του δικαιώματοσ παροχισ δωρεάν
διδακτικών ςυγγραμμάτων. Το Κδρυμα υποχρεοφται να εξαςφαλίςει ςτουσ φοιτθτζσ με
αναπθρία ι/και ειδικζσ ανάγκεσ προςβαςιμότθτα ςτα προτεινόμενα ςυγγράμματα και τθ
διδαςκαλία (παρ.3, αρ.34, Ν.4485/2017). Λεπτομζρειεσ αναγράφονται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ
Μονάδασ Ρροςβαςιμότθτασ του ΕΚΡΑ.
2. Κάκε φοιτθτισ υποχρεοφται να ζχει ζναν Επόπτθ Κακθγθτι με τον οποίο κα
ςυνεργάηεται κατά τθ διάρκεια τθσ φοίτθςισ του ςτο Μεταπτυχιακό. Ο Επόπτθσ Κακθγθτισ
λειτουργεί ωσ ςφμβουλοσ ςπουδών, ςτον οποίον ο φοιτθτισ μπορεί να απευκφνεται για
οποιαδιποτε οδθγία χρειάηεται κατά τθ διάρκεια τθσ φοίτθςισ του ςτο πρόγραμμα. Ο
Επόπτθσ Κακθγθτισ κα παρακολουκεί τθν πρόοδό του και αντιςτοίχωσ κα ενθμερώνει τθν
ΕΔΕ. Επιπλζον κα λειτουργεί ςυμβουλευτικά προσ τον φοιτθτι για κάκε πικανό πρόβλθμα
που αντιμετωπίηει και, αν χρειαςτεί, κα ειςθγείται ςτθν ΕΔΕ τρόπουσ επίλυςισ του. Οι
Επόπτεσ Κακθγθτζσ είναι διδάςκοντεσ του ΔΡΜΣ και ορίηονται από τθν ΕΔΕ.
3. Οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ καλοφνται να ςυμμετζχουν ςε επιςκζ εισ ςε μνθμεία,
μουςεία, αρχεία, ςυλλογζσ, γεωτόπουσ και ιςτορικοφσ τόπουσ εντόσ και εκτόσ Αττικισ, οι
οποίεσ κα πραγματοποιοφνται κατά τθ διάρκεια του Α΄ και Β΄ εξαμινου ςπουδών, ςε
ςυγκεκριμζνθ θμζρα, ςε ομιλίεσ, ςεμινάρια και ςε κάκε είδουσ εκδθλώςεισ που

διοργανώνει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα και το Εργαςτιριο Μουςειακών Ερευνών, κακώσ
αποτελοφν τμιμα τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ.
4. Δικαιολογθτικά και διαδικαςία χοριγθςθσ υποτροφιών και δωρεάν φοίτθςθ: Εντόσ τριών
εργάςιμων θμερών από τθν ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων επιτυχόντων υπο θφίων
μεταπτυχιακών φοιτθτών κατ’ ζτοσ, οι επιλεγζντεσ φοιτθτζσ δφνανται να αιτθκοφν
απαλλαγισ τελών φοίτθςθσ προςκομίηοντασ ατομικό ι οικογενειακό εκκακαριςτικό
ςθμείωμα φόρου ειςοδιματοσ του πιο πρόςφατου διακζςιμου οικονομικοφ ζτουσ.
Τισ αιτιςεισ απαλλαγισ τελών φοίτθςθσ εξετάηει θ Ειδικι Tριμελισ Επιτροπι που ορίηεται
με απόφαςθ τθσ Ειδικισ Διιδρυματικισ Επιτροπισ του ΔΡΜΣ θ οποία εντόσ επτά (7)
εργάςιμων θμερών ςυντάςςει πίνακα απαλλαγζντων τελών φοίτθςθσ τον οποίο εγκρίνει θ
ΕΔΕ.
Με απόφαςθ τθσ ΕΔΕ είναι δυνατόν να χορθγθκοφν βραβεία αριςτείασ ςε
μεταπτυχιακοφσ/κζσ φοιτθτζσ/τριεσ με βάςθ ακαδθμα κά ι/και κοινωνικά αντικειμενικά
κριτιρια.
5. Θ ΕΔΕ, μετά τθν ειςιγθςθ τθσ ΣΕ, δφναται να αποφαςίςει τθ διαγραφι μεταπτυχιακών
φοιτθτών εάν:
- υπερβοφν το ανώτατο όριο απουςιών
- ζχουν αποτφχει ςτθν εξζταςθ μακιματοσ ι μακθμάτων και δεν ζχουν ολοκλθρώςει
επιτυχώσ το πρόγραμμα,
- υπερβοφν τθ μζγιςτθ χρονικι διάρκεια φοίτθςθσ ςτο ΔΡΜΣ, όπωσ ορίηεται ςτον παρόντα
Κανονιςμό,
- ζχουν παραβιάςει τισ κείμενεσ διατάξεισ όςον αφορά τθν αντιμετώπιςθ πεικαρχικών
παραπτωμάτων από τα αρμόδια πεικαρχικά Πργανα,
- αυτοδίκαια κατόπιν αιτιςεωσ των μεταπτυχιακών φοιτθτών,
- υποπζςουν ςε παράπτωμα που εμπίπτει ςτο δίκαιο περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ
(Ν.2121/93) κατά τθ ςυγγραφι των προβλεπομζνων εργαςιών τουσ,
- δεν καταβάλλουν το προβλεπόμενο τζλοσ φοίτθςθσ.
6. Απαλλάςςονται από τα τζλθ φοίτθςθσ οι φοιτθτζσ του ΔΡΜΣ οι οποίοι είναι πολίτεσ τθσ
Ευρωπα κισ Ζνωςθσ, των οποίων το ατομικό ειςόδθμα, εφόςον διακζτουν ίδιο ειςόδθμα,
και το οικογενειακό διακζςιμο ιςοδφναμο ειςόδθμα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώσ, το μεν
ατομικό το εκατό τοισ εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομιντα τοισ εκατό (70%) του
εκνικοφ διάμεςου διακζςιμου ιςοδφναμου ειςοδιματοσ, ςφμφωνα με τα πλζον πρόςφατα
κάκε φορά δθμοςιευμζνα ςτοιχεία τθσ Ελλθνικισ Στατιςτικισ Αρχισ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Θ απαλλαγι
αυτι παρζχεται για τθ ςυμμετοχι ςε ζνα μόνο ΡΜΣ. Σε κάκε περίπτωςθ, οι
απαλλαςςόμενοι φοιτθτζσ δεν ξεπερνοφν το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) του
ςυνολικοφ αρικμοφ των φοιτθτών που ειςάγονται ςτο ΔΡΜΣ. Αν οι δικαιοφχοι υπερβαίνουν
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το ποςοςτό του προθγοφμενου εδαφίου, επιλζγονται με ςειρά κατάταξθσ ξεκινώντασ από
αυτοφσ που ζχουν το μικρότερο ειςόδθμα (άρ. 35, παρ. 2, Ν.4485/17).
7. Στο τζλοσ κάκε εξαμινου πραγματοποιείται αξιολόγθςθ κάκε μακιματοσ και κάκε
διδάςκοντοσ από τουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ (παρ.1, άρ.44, Ν.4485/2017) μζςω ειδικοφ
ζντυπου ερωτθματολόγιου. Θ ςυμμετοχι των φοιτθτών είναι προαιρετικι και ανώνυμθ.
Ριο ςυγκεκριμζνα, οι φοιτθτζσ καλοφνται να αξιολογιςουν τουσ διδάςκοντεσ, τθν
οργάνωςθ των μακθμάτων του ΔΡΜΣ, τισ διοικθτικζσ υπθρεςίεσ και τθν υλικοτεχνικι
υποδομι κακώσ και το εκπαιδευτικό υλικό που εκδίδεται ι παράγεται από το ΔΡΜΣ. Οι
φοιτθτζσ καλοφνται να ςυμπλθρώςουν κατάλλθλα διαμορφωμζνο ερωτθματολόγιο με
ανοικτοφ και κλειςτοφ τφπου ερωτιςεισ το οποίο είναι ςφμφωνο με το πρότυπο τθσ Αρχισ
Διαςφάλιςθσ τθσ Ροιότθτασ ςτθν Ανώτατθ Εκπαίδευςθ (ΑΔΙΡ).
Οι αξιολογοφμενοι μποροφν να γνωρίηουν το αποτζλεςμα τθσ αξιολόγθςισ τουσ και κατά
ςυνζπεια τα ςθμεία ςτα οποία τυχόν κα χρειαςτεί να βελτιώςουν το ζργο τουσ.
Θ αξιολόγθςθ του ζργου των διδαςκόντων ολοκλθρώνεται ζνα μινα πριν τθν λιξθ του
εξαμινου με ςτόχο να ζχουν εξαχκεί τα αποτελζςματα ζωσ το Μάιο προκειμζνου να
ςυνυπολογιςτοφν κατά τθ διαδικαςία ανανζωςθσ τθσ κθτείασ των μελών του διδακτικοφ
προςωπικοφ του ΔΡΜΣ για το επόμενο ακαδθμα κό ζτοσ.
Με τθ λιξθ εκάςτθσ κθτείασ ο Διευκυντισ και ο Αναπλθρωτισ Διευκυντισ του ΔΡΜΣ
ςυντάςςουν αναλυτικό απολογιςμό του ερευνθτικοφ και εκπαιδευτικοφ ζργου και
προτείνουν βελτιώςεισ με ςτόχο τθν καλφτερθ αξιοποίθςθ του ανκρώπινου δυναμικοφ, τθν
αναβάκμιςθ των ςπουδών, τθν βελτιςτοποίθςθ των υφιςτάμενων υποδομών και τθν
κοινωνικά επωφελι χριςθ των διακζςιμων πόρων του ΔΡΜΣ. Ο απολογιςμόσ κατατίκεται
ςτθν ΕΔΕ κακώσ και ςτισ ςυνεργαηόμενεσ ακαδθμα κζσ μονάδεσ που υποςτθρίηουν το
ΔΡΜΣ.
Θ διαδικαςία εςωτερικισ και εξωτερικισ αξιολόγθςθσ του ΔΡΜΣ ακολουκεί τα
προβλεπόμενα από το αρ. 44 του Ν. 4485/2017, και επαναλαμβάνεται ανά πενταετία.
8. Θ αναγόρευςθ των μεταπτυχιακών φοιτθτών/φοιτθτριών ςε διπλωματοφχουσ του ΔΡΜΣ
και θ απονομι των διπλωμάτων μεταπτυχιακών ςπουδών πραγματοποιείται από τθν ΕΔΕ
ςε δθμόςια εκδιλωςθ παρόντων του Διευκυντι ι/και Αναπλθρωτι Διευκυντι και μελών
τθσ Συντονιςτικισ Επιτροπισ και τθσ Ειδικισ Διιδρυματικισ Επιτροπισ του ΔΡΜΣ. Θ
εκδιλωςθ λαμβάνει χώρα ςε ζναν από τουσ ςυνεργαηόμενουσ φορείσ.
Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΡΜΣ είναι δθμόςιο ζγγραφο, εκδίδεται από τθ
Γραμματεία του ΔΡΜΣ, φζρει τα εμβλιματα όλων των ςυνεργαηόμενων ακαδθμα κών
μονάδων, τθ χρονολογία περάτωςθσ των ςπουδών, τθ χρονολογία ζκδοςθσ του
διπλώματοσ, τον αρικμό πρωτοκόλλου αποφοίτθςθσ, τον τίτλο του ΔΡΜΣ, τα ςτοιχεία του
μεταπτυχιακοφ/κισ φοιτθτι/τριασ και το χαρακτθριςμό αξιολόγθςθσ Καλώσ, Λίαν Καλώσ,
Άριςτα και Άριςτα με διάκριςθ. Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών εκδίδεται ςτθν
Ελλθνικι γλώςςα.
9. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονζμεται ςε φοιτθτι του οποίου ο τίτλοσ
ςπουδών πρώτου κφκλου από ίδρυμα τθσ αλλοδαπισ δεν ζχει αναγνωριςτεί από το
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Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό Αναγνώριςθσ Τίτλων Ακαδθμα κών και Ρλθροφόρθςθσ
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ.), ςφμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).
10. Οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ μποροφν να αιτθκοφν τθν ζκδοςθ παραρτιματοσ
διπλώματοσ. Μετά από αίτθςθ, ςτον απόφοιτο του ΔΡΜΣ μπορεί να χορθγείται, πριν τθν
απονομι, βεβαίωςθ επιτυχοφσ παρακολοφκθςθσ και περάτωςθσ του Ρρογράμματοσ.
11. Για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο ΔΡΜΣ «Μουςειακζσ Σπουδζσ» οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ
καταβάλλουν τζλθ φοίτθςθσ που ανζρχονται ςτο ποςό των 700 ευρώ ανά εξάμθνο. Θ
καταβολι του τζλουσ γίνεται ςτθν αρχι κάκε εξαμινου. Θ α' δόςθ καταβάλλεται πριν τθν
ζναρξθ του Α’ εξαμινου του ΔΡΜΣ και θ β' δόςθ το αργότερο ζωσ το τζλοσ τθσ πρώτθσ
εβδομάδασ του δεφτερου εξαμινου ενώ θ γ΄ δόςθ το αργότερο ζωσ το τζλοσ τθσ πρώτθσ
εβδομάδασ του τρίτου εξαμινου. Δεν είναι δυνατι θ παρακολοφκθςθ επόμενου εξαμινου
ι θ ζνταξθ ςτθ διαδικαςία ςυγγραφισ διπλωματικισ εργαςίασ, πριν τθν εξόφλθςθ των
διδάκτρων των προθγοφμενων εξαμινων εντόσ ενόσ μινα από τθν λιξθ του τελευταίου
εξαμινου. Σε ειδικζσ περιπτώςεισ αποφαςίηει θ ΕΔΕ. Σε περίπτωςθ που ζνασ φοιτθτισ
ηθτιςει παράταςθ υποβολισ τθσ διπλωματικισ του εργαςίασ για ζνα εξάμθνο (δ’ εξάμθνο)
δεν πλθρώνει επιπλζον δίδακτρα. Σε περίπτωςθ που ζνασ φοιτθτισ ηθτιςει παράταςθ
υποβολισ τθσ διπλωματικισ του εργαςίασ για ζνα επιπλζον εξάμθνο (ε’ εξάμθνο)
επιβαρφνεται με δίδακτρα φ ουσ 150 ευρώ.
Θ διαδικαςία καταβολισ των διδάκτρων για το ΔΡΜΣ διεξάγεται μζςω του Ειδικοφ
Λογαριαςμοφ Ζρευνασ του Ρανεπιςτθμίου Ακθνών και δεν προβλζπεται θ επιςτροφι τουσ.
Θ Ειδικι Διιδρυματικι Επιτροπι χορθγεί υποτροφίεσ ςτουσ φοιτθτζσ Α’ και Β’ εξαμινου. Θ
κάκε υποτροφία μπορεί να περιλαμβάνει κατά περίπτωςθ μείωςθ ζωσ και απαλλαγι του
ςυνόλου των διδάκτρων του εξαμινου. Δικαίωμα αίτθςθσ για υποτροφία ζχουν όςοι
κρικοφν από τθν Ειδικι Διιδρυματικι Επιτροπι ότι πλθροφν τα ανάλογα κριτιρια,
κοινωνικά και επίδοςθσ, ζχουν ολοκλθρώςει με επιτυχία το εξάμθνο φοίτθςθσ ςφμφωνα με
τον κανονιςμό λειτουργίασ και ζχουν κατακζςει τισ εργαςίεσ όλων των μακθμάτων του
εξαμινου εντόσ των θμερομθνιών κατάκεςθσ που δίδονται ςε κάκε εξάμθνο, ςφμφωνα με
τον κακοριςμό των διδακτικών εβδομάδων, χωρίσ να τουσ ζχει δοκεί καμία παράταςθ
υποβολισ.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ μποροφν να ςυμμετζχουν ςε προγράμματα κινθτικότθτασ για
ςπουδζσ ι πρακτικι άςκθςθ ςτο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ Erasmus+ ςτο πλαίςιο των
Διμερών Συμφωνιών των ςυνεργαηόμενων τμθμάτων.
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ΥΡΟΔΟΜΗ ΔΡΜΣ

1. Για τθν εφρυκμθ λειτουργία του ΔΡΜΣ διατίκενται αίκουςεσ διδαςκαλίασ και
ςεμιναρίων, αμφικζατρα εξοπλιςμζνα με οπτικοακουςτικά μζςα και εργαςτιρια ςτισ
εγκαταςτάςεισ τοφ Νζου Κτθρίου Μακθματικών τοφ Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ
Ρανεπιςτθμίου Ακθνών. (4οσ όροφοσ, Αίκουςεσ Γ45, Γ46) και του Τμιματοσ Συντιρθςθσ
Αρχαιοτιτων και Ζργων Τζχνθσ του Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ, Αγίου Σπυρίδωνοσ, 122
10 Αιγάλεω.
2. Θ διοικθτικι και γραμματειακι υποςτιριξθ του ΔΡΜΣ παρζχεται από τθν Γραμματεία του
ΔΡΜΣ, με ευκφνθ τθσ οποίασ και μζςω τθσ οποίασ γίνεται θ διακίνθςθ των εγγράφων, θ
τιρθςθ του αρχείου των φοιτθτών, και πάςθσ φφςεωσ εργαςία που αφορά ςτθν φοίτθςθ
αυτών. Για τθ ςτελζχωςθ τθσ Γραμματείασ του ΔΡΜΣ χρθςιμοποιοφνται οικείοι ανκρώπινοι
πόροι, ενώ εάν εποχιακά ι εν τω ςυνόλω αυτοί δεν επαρκοφν δφναται να παρζχεται από
τρίτουσ, και το κόςτοσ εγγράφεται ςτον προχπολογιςμό του ΔΡΜΣ Τεχνικι υποςτιριξθ ςτθ
διαχείριςθ των εςόδων του ΔΡΜΣ παρζχεται από οικείουσ ανκρώπινουσ πόρουσ.
3. Θ χρθματοδότθςθ του ΔΡΜΣ μπορεί να προζρχεται από:
α) δωρεζσ, παροχζσ, κλθροδοτιματα και κάκε είδουσ χορθγίεσ φορζων του δθμόςιου
τομζα, όπωσ οριοκετείται ςτθν περίπτωςθ α΄ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4270/2014
(Α΄ 143), ι του ιδιωτικοφ τομζα,
β) πόρουσ από ερευνθτικά προγράμματα,
γ) πόρουσ από προγράμματα τθσ Ευρωπα κισ Ζνωςθσ ι άλλων διεκνών οργανιςμών,
δ) μζροσ των εςόδων των Ειδικών Λογαριαςμών Κονδυλίων Ζρευνασ (ΕΛΚΕ)
ε) κάκε άλλθ νόμιμθ πθγι.
Επειδι τα λειτουργικά ζξοδα του ΔΡΜΣ δεν καλφπτονται εξ ολοκλιρου από τισ ανωτζρω
πθγζσ χρθματοδότθςθσ, μζροσ των λειτουργικών του εξόδων καλφπτεται από τζλθ
φοίτθςθσ, το φ οσ των οποίων ανζρχεται ςτο ποςό των επτακοςίων (700) ευρώ ανά
εξάμθνο.
4. Κατά τθ λιξθ τθσ κθτείασ τθσ ΣΕ, με ευκφνθ του απερχόμενου Διευκυντι, ςυντάςςεται
αναλυτικόσ απολογιςμόσ του ερευνθτικοφ και εκπαιδευτικοφ ζργου και των λοιπών
δραςτθριοτιτων του ΔΡΜΣ, ο οποίοσ κατατίκεται ςτθν ΕΔΕ του ΔΡΜΣ (παρ. 2, άρ.44,
Ν.4485/2017). Ο εν λόγω απολογιςμόσ με ευκφνθ τθσ Κοςμθτείασ αποςτζλλεται αμελλθτί
ςτα μζλθ τθσ ΕΣΕ (παρ. 5, άρ.44, Ν.4485/2017).
5. Θ εςωτερικι και εξωτερικι αξιολόγθςθ του ΔΡΜΣ κα γίνεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
του άρκρου 44 του Ν.4485/2017.
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ΤΕΚΜΗΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Τα τεκμιρια τθσ Βιβλιοκικθσ του ΔΡΜΣ «Μουςειακζσ Σπουδζσ» βρίςκονται ςτθ Βιβλιοκικθ
τθσ Φιλοςοφικισ Σχολισ του ΕΚΡΑ και ςτθ Βιβλιοκικθ τθσ Σχολισ Θετικών Επιςτθμών του
ΕΚΡΑ. Το υλικό μπορεί να αναηθτθκεί μζςα από τον Ανοικτό Δθμόςιο Κατάλογο ςτθν
θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://www.lib.uoa.gr. Επίςθσ, προσ ενίςχυςθ του διδακτικοφ και
ερευνθτικοφ ζργου, είναι προςβάςιμεσ ςτουσ φοιτθτζσ και όλεσ οι βιβλιοκικεσ των
Τμθμάτων του Ρανεπιςτθμίου Ακθνών και θ κεντρικι βιβλιοκικθ του ΡΑΔΑ, όπου οι
φοιτθτζσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα ανάγνωςθσ και δανειςμοφ, ςφμφωνα με τον κανονιςμό
λειτουργίασ τθσ κάκε βιβλιοκικθσ.

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΖΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Θ πρόςβαςθ ςτισ εγκαταςτάςεισ του Τμιματοσ Μακθματικών του Ρανεπιςτθμίου Ακθνών,
όπου διεξάγονται τα μακιματα του Μεταπτυχιακοφ Ρρογράμματοσ, είναι δυνατι με τα
μζςα μαηικισ μεταφοράσ.

Ρρόςβαςθ ςτθν Ρανεπιςτθμιοφπολθ Ηωγράφου - Δρομολόγια των αςτικών ςυγκοινωνιών

Το δρομολόγιο 608 (Γαλάτςι - Νεκροταφείο Ηωγράφου) των αςτικών λεωφορείων
Το δρομολόγιο 220 (Ακαδθμία - Άνω Ιλίςια), το 230 (Ακρόπολθ-Ηωγράφου) και το 235
(Ακαδθμία- Ηωγράφου) των αςτικών λεωφορείων.
Το δρομολόγιο 250 (Στάςθ Ευαγγελιςμόσ – Ρανεπιςτθμιοφπολθ, κυκλικι διαδρομι) των
αςτικών ςυγκοινωνιών. Αφετθρία: Κεντρικι Ρφλθ, Ρανεπιςτθμιοφπολθ.

ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΛΕΣΧΗ
Θ Ρανεπιςτθμιακι Λζςχθ προςφζρει ςτουσ φοιτθτζσ του Ρανεπιςτιμιου Ακθνών μια ςειρά
εκπαιδευτικών και κοινωνικών προγραμμάτων, τα οποία περιλαμβάνουν:
1. Διδαςκαλία ξζνων γλωςςϊν
Το Ρανεπιςτιμιο Ακθνών ςτα πλαίςια του εκπαιδευτικοφ και του ευρφτερου
επιμορφωτικοφ ζργου του, παρζχει ςτουσ φοιτθτζσ του τθ δυνατότθτα κατά τθ διάρκεια
των ςπουδών τουσ να αποκτιςουν τθ γνώςθ μιασ ι περιςςοτζρων γλωςςών, που είναι
αναγκαία όργανα επιςτθμονικισ ολοκλιρωςθσ.
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Το ζργο αυτό επιτελείται από το Διδαςκαλείο Ξζνων Γλωςςών του Ρανεπιςτθμίου Ακθνών.
Εκτόσ από φοιτθτζσ του Ρανεπιςτθμίου Ακθνών , γίνονται επίςθσ δεκτοί φοιτθτζσ άλλων
ελλθνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ , κακώσ και ζνα ποςοςτό εργαηομζνων και άλλων ενδιαφερομζνων.
Οι γλώςςεσ οι οποίεσ διδάςκονται είναι : Αγγλικι, Αλβανικι, Αραβικι, Βουλγαρικι, Γαλλικι,
Γερμανικι, Δανικι, Ιαπωνικι, Ινδικι (Hindi- Σανςκριτικι), Ιςπανικι, Ιταλικι, Κινεηικι,
Νορβθγικι, Ολλανδικι, Ρερςικι, Ρορτογαλικι, ωςικι, Σερβικι, Σουθδικι, Τουρκικι,
Τςεχικι, Φινλανδικι.
H Γραμματεία του Διδαςκαλείου Ξζνων Γλωςςών ςτεγάηεται ςτο κτίριο τθσ οδοφ
Ιπποκράτουσ 7, 2οσ όροφοσ, T.K. 106 79.
Επικοινωνία:
Τθλζφωνα: 210–3688204, 210-3688232, 210-3688265, 210-3688266, 210-3688263
E-mail: secr[at]didaskaleio.uoa[dot]gr
Ιςτοχώροσ: http://www.didaskaleio.uoa.gr/

2. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Σφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 31 του Ν.4452/15-2-2017 (Α’ 17) «οι
προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ και οι υπο ιφιοι διδάκτορεσ που δεν ζχουν
άλλθ ιατροφαρμακευτικι και νοςοκομειακι περίκαλ θ, δικαιοφνται πλιρθ
ιατροφαρμακευτικι και νοςοκομειακι περίκαλ θ ςτο Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ (Ε.Σ.Υ.) με
κάλυ θ των ςχετικών δαπανών από τον Εκνικό Οργανιςμό Ραροχισ Υπθρεςιών Υγείασ
(Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ.) κατ’ ανάλογθ εφαρμογι του άρκρου 33 του Ν.4368/2016 (Α’ 83), μόνο με
χριςθ του Α.Μ.Κ.Α. τουσ»

Ρλθροφορίεσ: Γραμματεία, τθλ. 210 3688208
Υγειονομικι Υπθρεςία Ρανεπιςτθμιακισ Λζςχθσ

Ϊρεσ λειτουργίασ ιατρείων:

α) Ρακολογικά Ιατρεία (τθλ. 210 3688241, 210 3688243)
Δευτζρα – Τετάρτθ – Ραραςκευι 8.00 – 14.30
Τρίτθ και Ρζμπτθ 8.00 – 13.00
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β) Οφκαλμολογικό Ιατρείο (τθλ. 210 3688240)
Δευτζρα – Τετάρτθ – Ραραςκευι 8.30 – 13.30
Τρίτθ – Ρζμπτθ 9.30 – 14.30
γ) Oδοντιατρείο (τθλ. 210 3688210, 210 3688211)
Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι 8.30 – 13.30
δ) Δερματολογικι εξζταςθ
Οι φοιτθτζσ του Ε.Κ.Ρ.Α. ζχουν τθ δυνατότθτα να εξετάηονται ςτο Νοςοκομείο «Ανδρζασ
Συγγρόσ» κατόπιν ςυνεννοιςεωσ με τθ Γραμματεία τθσ Υγειονομικισ Υπθρεςίασ τθσ
Ρανεπιςτθμιακισ Λζςχθσ.
Τθλ. 210 3688208, 210 3688218

Μονάδα Ψυχοκοινωνικισ Ραρζμβαςθσ
Στόχοσ τθσ μονάδασ είναι θ βελτίωςθ τθσ ηωισ των μελών τθσ ακαδθμα κισ κοινότθτασ,
τόςο μζςα ςτο Ρανεπιςτιμιο, όςο κι ζξω από αυτό. Οι φοιτθτζσ και οι εργαηόμενοι
μποροφν να πάρουν βοικεια και υποςτιριξθ ςε προβλιματα που αντιμετωπίηουν, αλλά και
να εκπαιδευτοφν γενικότερα ςε μθχανιςμοφσ διαχείριςθσ δυςκολιών που μπορεί να
ςυναντοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ τουσ.

Ρρόγραμμα λειτουργίασ Μονάδασ Ψυχοκοινωνικισ Ραρζμβαςθσ:

1. Στθν Ρανεπιςτθμιακι Λζςχθ ςτον 1ο όροφο (Ιπποκράτουσ 15, Ακινα),
Ψυχίατροσ,
Δευτζρα – Ρζμπτθ – Ραραςκευι, 9.00 – 14.00
Τρίτθ – Τετάρτθ, 8.30 – 13.00
τθλ. 210 3688226
Ψυχολόγοι,
Κακθμερινά (Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι) 8.00 – 14.00
τθλ. 210 3688282, 210 3688209

31

2. Στθν Φοιτθτικι Εςτία, ςτο ιςόγειο του κτθρίου τθσ Α' ΦΕΡΑ (Οφλωφ Ράλμε 12,
Ρανεπιςτθμιοφπολθ,Ιλίςια)
Ψυχίατροσ,
Τρίτθ – Τετάρτθ, 9.00 – 14.00
τθλ. 210 7275580
Ψυχολόγοι,
Κακθμερινά (Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι) 8.00 – 14.00
τθλ. 210 7275579, 210 7275589

3. Φοιτητικό αναγνωςτήριο και δανειςτική βιβλιοθήκη
Λειτουργοφν δφο φοιτθτικά αναγνωςτιρια ςτο Κτίριο τθσ Ρανεπιςτθμιακισ Λζςχθσ, ζνα ςτο
2ο όροφο 220 κζςεων μελζτθσ και ζνα ςτον 4ο όροφο 127 κζςεων και είναι ανοικτά όλεσ
τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ςε ςυνεχζσ ωράριο από τισ 8.15 μζχρι τισ 20.45.
Ρλθροφορίεσ ςτα τθλζφωνα 210 3688231, 210 3688219
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4. Ρολιτιςτικόσ Πμιλοσ Φοιτητϊν
Ο Ρολιτιςτικόσ Πμιλοσ Φοιτθτών ςτοχεφει ςτθν υποςτιριξθ και προώκθςθ των
καλλιτεχνικών δραςτθριοτιτων των φοιτθτών του Ρανεπιςτθμίου Ακθνών. Είναι ζνασ
"τόποσ" ςυλλογικισ ζκφραςθσ και δθμιουργίασ. Οι φοιτθτζσ ζρχονται ςε επαφι με ζργα
τζχνθσ και ενκαρρφνονται να δθμιουργοφν τα δικά τουσ καλλιτεχνικά ζργα.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτθτζσ μποροφν να γίνουν μζλθ του Ρ.Ο.Φ.Ρ.Α. με γραπτι αίτθςθ
τουσ ςτο Γραφείο του Ρ.Ο.Φ.Ρ.Α. που ςτεγάηεται ςτον θμιώροφο τθσ Ρανεπιςτθμιακισ
Λζςχθσ (Ιπποκράτουσ 15).
Τθλ. Επικοινωνίασ: 210 36 88 205 - 210 36 88 275 - 210 36 88 276
Ο Ρολιτιςτικόσ Πμιλοσ Φοιτθτών περιλαμβάνει (4) τζςςερισ τομείσ:
το Θεατρικό
το Χορευτικό
τον Κινθματογραφικό
το Φωτογραφικό.

5.Ρανεπιςτημικό Γυμναςτήριο
Το Ρανεπιςτθμιακό Γυμναςτιριο και οι ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ του ςτθν
Ρανεπιςτθμιοφπολθ – Άνω Ιλίςια είναι ςτθ διάκεςθ όλων των φοιτθτών – φοιτθτριών του
Ρανεπιςτθμίου Ακθνών, ώςτε να ςυμμετζχουν ςτα διάφορα προγράμματα και τμιματα
άκλθςθσ αξιοποιώντασ τον ελεφκερο χρόνο τουσ, να οργανώςουν τισ δραςτθριότθτεσ τουσ
και να χαρίςουν ςτον εαυτό τουσ άλλθ ποιότθτα ηωισ που κα τουσ εξαςφαλίςει υχικι και
ςωματικι υγεία αλλά και κα ςυμβάλει ςτθ δθμιουργία ιςορροπθμζνθσ προςωπικότθτασ.

Οι εγγραφζσ γίνονται κακθμερινά Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι 10:00 ζωσ 13:30. Οι φοιτθτζσ –
φοιτιτριεσ, για τθν εγγραφι τουσ. πρζπει να προςκομίςουν το πάςο τουσ και βεβαίωςθ
από πακολόγο ι καρδιολόγο.
Το Γυμναςτιριο λειτουργεί ςυνεχώσ από 09:00 ζωσ 18:00 κακθμερινά εκτόσ
Σαββατοκφριακου.
Ρλθροφορίεσ ςτα τθλζφωνα:
210-727 5551, 210 727 5557, 210 727 5560 και 210 727 5549.
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ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Το Ρανεπιςτιμιο παρζχει δωρεάν ςίτιςθ ςτουσ φοιτθτζσ. Για τισ προχποκζςεισ και άλλα επί
μζρουσ ηθτιματα που ςχετίηονται με τθ ςίτιςθ των φοιτθτών, μπορείτε να αναφερκείτε
ςτθν Ιςτοςελίδα τθσ Ρανεπιςτθμιακισ Λζςχθσ (http://www.lesxi.uoa.gr/probolinewn/ka8orismos-orwn-proypo8esewn-kai-diadikasias-gia-thn-paroxi-dwrean-sitishs-stoysfoithtes-toy-e-k-p-a-kata-to-akadhmaiko-etos-2019-2020.html).

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΛΗΩΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ

E-MAIL

Α’

ΙΣΤΟΙΑ
ΘΕΩΙΑ
ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΚΑΙ ΜΟΥΛΙΟΥ ΜΑΛΕΝ, mmouliou@arch.uoa.gr
ΕΡΙΚΟΥΘ
ΚΑΙ ΚΑΘΘΓΘΤΙΑ
ΤΜΘΜΑ ΙΣΤΟΙΑΣ &
ΑΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΡΑ
(ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΑ)

Α’

ΙΣΤΟΙΑ
ΘΕΩΙΑ
ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΚΑΙ ΤΗΩΤΗΘ
ΚΑΛΘ, ktzortzi@upatras.gr
ΕΡΙΚΟΥΘ
ΚΑΙ ΚΑΘΘΓΘΤΙΑ
ΤΜΘΜΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ
ΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ,
ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ
ΡΑΤΩΝ
(ΑΝ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΑ)

Α’

ΡΑΡΑΔΑΤΟΣ
gpapadat@arch.uoa.gr
ΙΩΑΝΝΘΣ,
ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΑΝΑΡΛΘΩΤΘΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΚΑΘΘΓΘΤΘΣ ΤΜΘΜΑ
ΙΣΤΟΙΑΣ
&
ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ
ΑΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΡΑ
ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
(ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ)
ΟΓΑΝΙΣΜΩΝ

Α’

ΗΟΥΝΘΣ ΘΕΟΚΛΘΣ- thzounis@media.uoa.gr
ΡΕΤΟΣ,
Δ.
ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΕΡΙΧΕΙΘΜΑΤΙΚΘΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΧΟΘΓΙΑΣ, ΤΜΘΜΑ
ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
&
ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ
ΜΜΕ ΕΚΡΑ (ΑΝ.
ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ)
ΟΓΑΝΙΣΜΩΝ

Α’

MΝΘΜΕΙΑ
ΚΑΙ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ:
ΥΛΙΚΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ,
ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ
ΚΑΙ
ΔΙΕΓΑΣΙΕΣ ΦΘΟΑΣ

ΣΤΕΦΑΝΘΣ
ΑΛΕΞΘΣ,
ΕΡΙΚΟΥΟΣ
ΚΑΘΘΓΘΤΘΣ ΤΜΘΜΑ
ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ
ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ
&
ΕΓΩΝ ΤΕΧΝΘΣ ΡΑΔΑ
(ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ)

astefanis@uniwa.gr
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A’

MΝΘΜΕΙΑ
ΚΑΙ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ: ΥΛΙΚΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ,
ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ
ΔΙΕΓΑΣΙΕΣ
ΦΘΟΑΣ

ΝΤΙΝΙΑ ΧΑΙΚΛΕΙΑ, cntrinia@geol.uoa.gr
ΚΑΘΘΓΘΤΙΑ
ΤΜΘΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
&
ΓΕΩΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΚΡΑ
(ΑΝ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΑ)

Α’

ΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΣΤΘΝ ΜΑΙΑ
ΟΥΣΣΟΥ, mroussou@di.uoa.gr
ΨΘΦΙΑΚΘ ΕΡΟΧΘ ΕΡΙΚΟΥΘ
ΚΑΘΘΓΘΤΙΑ
ΤΜΘΜΑ
ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ &
ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΕΚΡΑ
(ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΑ)

A’

ΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΣΤΘΝ ΜΑΚΘΣ
demak@uniwa.gr
ΨΘΦΙΑΚΘ ΕΡΟΧΘ ΔΘΜΘΤΙΟΣ,
ΕΡΙΚΟΥΟΣ
ΚΑΘΘΓΘΤΘΣ ΤΜΘΜΑ
ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ
ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ
&
ΕΓΩΝ
ΤΕΧΝΘΣ
ΡΑΔΑ
(ΑΝ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ)

Α’

ΜΟΥΣΕΙΑ
ΚΑΙ ΜΟΥΛΙΟΥ ΜΑΛΕΝ, mmouliou@arch.uoa.gr
ΕΡΙΚΟΥΘ
ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚΑΘΘΓΘΤΙΑ
ΤΜΘΜΑ ΙΣΤΟΙΑΣ &
ΑΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΡΑ
(ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΑ)

Α’

ΜΟΥΣΕΙΑ
ΚΑΙ ΔΑΝΔΑΚΘ
adrandaki@arch.uoa.gr
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,
ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΡΙΚΟΥΘ
ΚΑΘΘΓΘΤΙΑ
ΤΜΘΜΑ ΙΣΤΟΙΑΣ &
ΑΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΡΑ
(ΑΝ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΑ),
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ΔΟΞΑΝΑΚΘ
adoxana@phs.uoa.gr
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Ε.ΔΙ.Ρ.
ΤΜΘΜΑ ΙΣΤΟΙΑΣ &
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΤΘΣ
ΕΡΙΣΤΘΜΘΣ
ΕΚΡΑ
(ΑΝ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΑ)
Β’

ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΥ
ΧΩΟΥ
ΚΑΙ
ΜΟΥΣΕΙΟΓΑΦΙΑ

ΤΗΩΤΗΘ
ΚΑΛΘ, ktzortzi@upatras.gr
ΕΡΙΚΟΥΘ
ΚΑΘΘΓΘΤΙΑ
ΤΜΘΜΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ
ΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ,
ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ
ΡΑΤΩΝ
(ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΑ)

Β’

ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΥ
ΧΩΟΥ
ΚΑΙ
ΜΟΥΣΕΙΟΓΑΦΙΑ

ΜΑΚΘΣ
demak@uniwa.gr
ΔΘΜΘΤΙΟΣ,
ΕΡΙΚΟΥΟΣ
ΚΑΘΘΓΘΤΘΣ ΤΜΘΜΑ
ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ
ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ
&
ΕΓΩΝ
ΤΕΧΝΘΣ
ΡΑΔΑ
(ΑΝ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ)

Β’

ΜΟΥΣΕΙΑΚΘ
ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ

ΜΟΥΛΙΟΥ ΜΑΛΕΝ, mmouliou@arch.uoa.gr
ΕΡΙΚΟΥΘ
ΚΑΘΘΓΘΤΙΑ
ΤΜΘΜΑ ΙΣΤΟΙΑΣ &
ΑΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΡΑ
(ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΑ)

Β’

ΜΟΥΣΕΙΑΚΘ
ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ

ΝΤΙΝΙΑ ΧΑΙΚΛΕΙΑ, cntrinia@geol.uoa.gr
ΚΑΘΘΓΘΤΙΑ
ΤΜΘΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
&
ΓΕΩΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΚΡΑ
(ΑΝ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΑ)
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Β’

ΝΟΘΜΑΤΙΚΟΣ
ΣΧΔΙΑΣΜΟΣ
ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΚΑΙ
ΕΚΘΕΣΕΩΝΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΕΚΡΟΝΘΣΘΣ
ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ

ΜΟΥΛΙΟΥ ΜΑΛΕΝ, mmouliou@arch.uoa.gr
ΕΡΙΚΟΥΘ
ΚΑΘΘΓΘΤΙΑ
ΤΜΘΜΑ ΙΣΤΟΙΑΣ &
ΑΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΡΑ
(ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΑ)

Β’

ΝΟΘΜΑΤΙΚΟΣ
ΣΧΔΙΑΣΜΟΣ
ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΚΑΙ
ΕΚΘΕΣΕΩΝΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΕΚΡΟΝΘΣΘΣ
ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ

ΔΑΝΔΑΚΘ
adrandaki@arch.uoa.gr
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,
ΕΡΙΚΟΥΘ
ΚΑΘΘΓΘΤΙΑ
ΤΜΘΜΑ ΙΣΤΟΙΑΣ &
ΑΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΡΑ
(ΑΝ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΑ)

Β’

ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ
ΛΑΜΡΟΡΟΥΛΟΣ
blabro@uniwa.gr
ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,
ΡΟΛΘΡΤΙΚΘ
ΚΑΘΘΓΘΤΘΣ ΤΜΘΜΑ
ΣΥΝΘΤΘΘΣΘ
ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΚΑΙ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ
&
ΕΓΩΝ
ΤΕΧΝΘΣ
ΜΝΘΜΕΙΩΝ
ΡΑΔΑ
(ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ)

B’

ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ
ΣΤΕΦΑΝΘΣ ΑΛΕΞΘΣ, astefanis@uniwa.gr
ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΙΚΟΥΟΣ
ΡΟΛΘΡΤΙΚΘ
ΚΑΘΘΓΘΤΘΣ ΤΜΘΜΑ
ΣΥΝΘΤΘΘΣΘ
ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΚΑΙ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ
&
ΕΓΩΝ
ΤΕΧΝΘΣ
ΜΝΘΜΕΙΩΝ
ΡΑΔΑ
(ΑΝ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ)

B’

ΣΥΓΚΟΤΘΣΘ,
ΚΥΙΑΚΘ-ΜΑΝΕΣΘ
dkmanessi@uniwa.gr
ΕΡΙΜΕΛΕΙΑ
ΚΑΙ ΔΑΦΝΘ,
ΤΕΚΜΘΙΩΣΘ
ΚΑΘΘΓΘΤΙΑ
ΤΜΘΜΑ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΟΝΟΜΙΑΣ
&
ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ
ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ
ΡΑΔΑ
(ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΑ)
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Β’

ΣΥΓΚΟΤΘΣΘ,
ΡΑΝΑΓΙΑΘΣ
gpanag@uniwa.gr
ΕΡΙΜΕΛΕΙΑ
ΚΑΙ ΓΕΩΓΙΟΣ,
ΤΕΚΜΘΙΩΣΘ
ΚΑΘΘΓΘΤΘΣ ΤΜΘΜΑ
ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ
&
ΕΓΩΝ
ΤΕΧΝΘΣ
ΡΑΔΑ
(ΑΝ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ)

Γ’

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΡΕΙΡΤΩΣΕΩΝ
ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΚΑΙ
ΜΝΘΜΕΙΩΝ

ΡΑΝΑΓΙΑΘΣ
gpanag@uniwa.gr
ΓΕΩΓΙΟΣ,
ΚΑΘΘΓΘΤΘΣ ΤΜΘΜΑ
ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ
ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ
&
ΕΓΩΝ
ΤΕΧΝΘΣ
ΡΑΔΑ
(ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ)

Γ’

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΡΕΙΡΤΩΣΕΩΝ
ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΚΑΙ
ΜΝΘΜΕΙΩΝ

ΔΕΜΙΤΗΑΚΘ
aikdermi@phs.uoa.gr
ΑΙΚΑΤΕΙΝΘ, Ε.ΔΙ.Ρ.
ΤΜΘΜΑ ΙΣΤΟΙΑΣ &
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΤΘΣ
ΕΡΙΣΤΘΜΘΣ
ΕΚΡΑ
(ΑΝ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΑ)
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