ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ»
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Λογοθεραπείας
οδηγεί στην Απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο
«Διεπιστημονική προσέγγιση αναπτυξιακών και επίκτητων διαταραχών
επικοινωνίας» σύμφωνα με την δημοσιευμένη στο ΦΕΚ (Τεύχος Β, αρ. φύλλου 427,
24/3/2015) απόφαση του Προέδρου του ΤΕΙ Ηπείρου.
1.1 ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.).
Η Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.Ε.Μ.Σ.).
Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).
Εκτενής αναφορά για τη σύνθεση και λειτουργία τους γίνεται στην Παράγραφο 5
του παρόντος.
1.2 ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Τη διδασκαλία των μαθημάτων αναλαμβάνουν, μετά από έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ., τα
μέλη Ε.Π. του τμήματος Λογοθεραπείας. Μετά από έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ., είναι
δυνατή η ανάθεση διδασκαλίας και σε μέλη Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου
ή άλλου ΤΕΙ ή ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής, σε ομότιμους ή αποχωρήσαντες λόγω
ηλικίας καθηγητές, σε επισκέπτες καθηγητές, σε εντεταλμένους καθηγητές, σε
ειδικούς επιστήμονες, σε διδάσκοντες βάσει του ΠΔ407/80 που είναι κάτοχοι
διδακτορικού διπλώματος, σε ερευνητές από αναγνωρισμένα ερευνητικά ιδρύματα
της ημεδαπής ή αλλοδαπής που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν
ιδιαίτερη ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα σε συναφείς με το γνωστικό
αντικείμενο του Π.Μ.Σ. επιστημονικές περιοχές, ή επιστήμονες αναγνωρισμένου
κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο
γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
2.1 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι κατά προτεραιότητα
Τμημάτων Λογοθεραπείας, αλλά και Τμημάτων Σχολών Επιστημών Αγωγής και
Υγείας Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της ημεδαπής ή ομοταγών
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Κατ’ εξαίρεση γίνονται δεκτοί
απόφοιτοι Α.Ε.Ι. των οποίων συνεκτιμάται η αποδεδειγμένη επαγγελματική και
ερευνητική εμπειρία στις διαταραχές επικοινωνίας. Η επιλογή θα γίνεται με
συνεκτίμηση του βαθμού πτυχίου, της επιδόσεως σε εξετάσεις και συνέντευξης των
υποψηφίων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του ισχύοντος νόμου. Οι απόφοιτοι
εξωτερικού πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Πανεπιστημιακού Ιδρύματος
αναγνωρισμένο κατά τις κείμενες διατάξεις. Εκτενής αναφορά για τον τρόπο
επιλογής των υποψηφίων γίνεται στην Παράγραφο 6 του παρόντος.
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2.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
1.Αίτηση υποψηφιότητας.
2.Αντίγραφα τίτλων σπουδών. Τελειόφοιτοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, αλλά
γίνονται δεκτοί εφόσον αποκτήσουν το πτυχίο τους το αργότερο κατά την
εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους.
3.Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών των προπτυχιακών καθώς και
τυχόν μεταπτυχιακών σπουδών του υποψηφίου.
4.Επάρκεια Αγγλικής γλώσσας που τεκμηριώνεται με σχετικό πιστοποιητικό
επιπέδου Lower ή αντίστοιχου κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου
Β2. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Πανεπιστημίου της αλλοδαπής στην αγγλική
γλώσσα. Όσοι υποψήφιοι δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες υποχρεούνται να
εξεταστούν στα Αγγλικά, όπως αναλύεται στην Παράγραφο 6 του παρόντος.
5.Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές, έντυπες σε σφραγισμένο
υπογεγραμμένο από τον συντάκτη φάκελο ή μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος
συστατικών επιστολών. Οι επιστολές πρέπει να είναι από μέλη Ε.Π. ή Δ.Ε.Π. του
εκπαιδευτικού ιδρύματος του υποψηφίου ή από μέλη Δ.Ε.Π. άλλων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων που είναι εξοικειωμένα με την επιστημονική κατάρτιση του υποψηφίου.
Σε περίπτωση υποψηφίων με σημαντική επαγγελματική εμπειρία, μπορούν να
προσκομίσουν και επιστολές προερχόμενες από άτομα που τους έχουν επιβλέψει
επαγγελματικά.
6.Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, όπου υποχρεωτικώς περιλαμβάνονται τα
ακόλουθα:
α) Σύντομη έκθεση γνωστικών και ερευνητικών ενδιαφερόντων στην οποία να
αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για
μεταπτυχιακές σπουδές στο τμήμα.
β) Κατάλογος επιστημονικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων εφόσον υπάρχουν
και
γ) Περίληψη διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας, εφόσον έχει εκπονηθεί ή
εκπονείται από τον υποψήφιο.
Επιπροσθέτως, μπορεί να συμπεριληφθεί οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνει ο
υποψήφιος ότι υποστηρίζει την αίτησή του.
7. Όσοι υποψήφιοι γίνουν δεκτοί, κατά την εγγραφή τους προσκομίζουν:
α) αντίγραφα σπουδών και αναλυτικής βαθμολογίας
β) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και
γ) υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 όπου θα δηλώνεται ότι «δεν είμαι
εγγεγραμμένος/η και, έως το πέρας των Μεταπτυχιακών μου σπουδών στο Τμήμα
Λογοθεραπείας του ΤΕΙ Ηπείρου, δεν προτίθεμαι να εγγραφώ σε άλλο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών του ιδίου ή άλλου Τμήματος».
Τα δικαιολογητικά 3, 5, και 6 είναι απαραίτητα για την εξέταση της αίτησης και μη
κατάθεσή τους συνεπάγεται την απόρριψή της.
Οι αλλοδαποί υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για την
παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. στην ελληνική γλώσσα οφείλουν να γνωρίζουν
επαρκώς την ελληνική (κάτοχοι πιστοποιητικού Β2 επιπέδου σύμφωνα με την
Υπουργική Απόφαση Φ.152/Β6/1504/30-5-2001 (659 Β΄) όπως ισχύει).
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2.3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ορίζεται κάθε χρόνο στην προκήρυξη με βάση τις
ανάγκες του Τμήματος, αλλά δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 25. Η πλήρωση όλων
των θέσεων δεν θεωρείται αναγκαία εάν τα προσόντα των υποψηφίων δεν κριθούν
ικανοποιητικά. Η Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.Ε.Μ.Σ.)
διατηρεί την δυνατότητα να ορίζει αν ένα ακαδημαϊκό έτος δεν γίνει εισαγωγή νέων
υποψηφίων, για λόγους που αφορούν την εύρρυθμη λειτουργία αυτού. Επιπλέον
του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών
Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών
εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός
υπότροφος του Ελληνικού Κράτους. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ο αριθμός των
υποτρόφων μπορεί να αυξάνεται.
2.4 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε φοιτητές υψηλού επιπέδου η επιλογή των οποίων γίνεται
με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων (λεπτομερώς καθορίζεται η ποσόστωσή
τους στην παράγραφο 6 του παρόντος κανονισμού):
 Το γενικό βαθμό πτυχίου του υποψηφίου. Στην περίπτωση τελειοφοίτων
που εκκρεμεί η αποφοίτηση, το γενικό βαθμό στα μαθήματα που έχει
συμπληρώσει επιτυχώς καθώς και τον αριθμό τους. Κατώτερος βαθμός
πτυχίου που γίνεται αποδεκτός είναι το επτά και μισό (7,5). Στους
υποψήφιους με πτυχίο Λογοθεραπείας πολλαπλασιάζεται ο βαθμός πτυχίου
με συντελεστή ένα και μισό (1,5), ενώ όλων των άλλων υποψηφίων με ένα
(1).
 Την επιτυχή συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις επιλογής σε δυο σχετικά με το
Π.Μ.Σ. γνωστικά αντικείμενα και επιπλέον στην Αγγλική γλώσσα για όσους
υποψηφίους δεν έχουν αποδεδειγμένη επάρκεια σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2 του παρόντος κανονισμού.
 Την ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου, όπου αυτή υπάρχει.
 Τις συστατικές επιστολές.
 Την εν γένει ικανότητα των υποψηφίων να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ.
καθώς και τη δυνατότητά τους για ανεξάρτητη εργασία σε προχωρημένα
θέματα έρευνας και ανάπτυξης.
 Την προσωπική συνέντευξη, από την αρμόδια επιτροπή (Ε.Ε.Μ.Φ.) του
Π.Μ.Σ.
 Τον χρόνο από τη λήψη του τελευταίου πτυχίου (θεωρείται προσόν σχετικά
πρόσφατο σε σχέση με σημαντικά παλιότερου χρόνου).
Η Επιτροπή επιλογής (Ε.Ε.Μ.Φ.) καταρτίζει έναν πλήρη κατάλογο όσων έχουν
υποβάλλει αίτηση.
β. Απορρίπτει τους υποψήφιους που δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια.
γ. Διεξάγει τις εξετάσεις εισαγωγής.
δ. Καλεί σε συνέντευξη τους υποψηφίους.
ε. Ιεραρχεί βαθμολογικά τους υποψηφίους και προβαίνει στην τελική επιλογή.
Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων εξετάζεται από την Σ.Ε.Μ.Σ. και επικυρώνεται
απο τη Γ.Σ.Ε.Σ.
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Εκτενής ανάλυση του τρόπου επιλογής των υποψηφίων γίνεται στην παράγραφο 6
του παρόντος.

2.5 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Κάθε χρόνο (ή κάθε δεύτερο χρόνο), μετά την 1η Μαρτίου, το Τμήμα δημοσιεύει
τακτικά προκήρυξη για θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για εισαγωγή κατά το
χειμερινό εξάμηνο του επομένου ακαδημαϊκού έτους, ανακοινώνοντας την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και όλων των δικαιολογητικών.
Μετά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, εφ’ όσον δεν έχει συμπληρωθεί ο
μέγιστος αριθμός εισακτέων, με εισήγηση της Σ.Ε.Μ.Σ. και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.
είναι δυνατόν το Τμήμα, μετά την 1η Νοεμβρίου, να δημοσιεύσει πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για εισαγωγή και
κατά το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, ανακοινώνοντας την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και όλων των δικαιολογητικών.
Οι αιτήσεις των υποψηφίων κατά τη διαδικασία αξιολόγησης διακρίνονται στις εξής
κατηγορίες: α) δεκτή αίτηση, β) απορριπτέα αίτηση.
Αιτήσεις υποψηφίων που δεν περιλαμβάνουν τα δικαιολογητικά 3, 5, και 6 της
Παραγράφου 2.2 απορρίπτονται άμεσα. Οι αιτήσεις αξιολογούνται και
κατατάσσονται σε μια από τις δυό κατηγορίες της προηγούμενης παραγράφου. Με
εισήγηση της Ε.Ε.Μ.Φ. (Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών, βλ.
Παράγραφο 5.1.2) και εξέταση των στοιχείων από την Σ.Ε.Μ.Σ., η Γ.Σ.Ε.Σ. επικυρώνει
τα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης, τα οποία ανακοινώνονται το αργότερο
α) για τους εισακτέους χειμερινού εξαμήνου: μέχρι το πέρας της λειτουργίας των
ακαδημαϊκών οργάνων κατά το εαρινό εξάμηνο, και β) για τους εισακτέους εαρινού
εξαμήνου: πριν την έναρξη του εαρινού εξαμήνου.
Εξαίρεση αποτελεί το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, όπου η προκήρυξη θα δημοσιευθεί
ως τον Ιούνιο του 2015 και η διαδικασία επιλογής θα ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο.
Οι υποψήφιοι που έχουν γίνει δεκτοί καλούνται να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ.
προσκομίζοντας στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά, μέσα
στην προθεσμία που ορίζει η Γραμματεία.
Επιπλέον, η εγγραφή τους επικυρώνεται με την προσκόμιση επικυρωμένου
αντίγραφου του προπτυχιακού τίτλου σπουδών τους (εφόσον δεν έχει ήδη
κατατεθεί) ή με βεβαίωση της γραμματείας του εκπαιδευτικού ιδρύματος
προέλευσης των υποψηφίων για την εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων
υποχρεώσεών τους.
3. ΦΟΙΤΗΣΗ, ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
3.1 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος, από το χρόνο
της αρχικής εγγραφής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, ορίζεται ως εξής: ελάχιστη
τέσσερα (4) εξάμηνα, μέγιστη οκτώ (8) εξάμηνα.
Τα δίδακτρα θα καταβάλλονται στην αρχή των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων, όπως
ρητά αναλύεται στην παράγραφο 3.6 του παρόντος.
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Πέραν των χρονικών ορίων που αναφέρονται παραπάνω, η επιτυχής περάτωση του
Μεταπτυχιακού Προγράμματος προϋποθέτει επίσης την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων που περιγράφονται στην Παράγραφο 3.3.

3.2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Τα μαθήματα που προσφέρονται στο Π.Μ.Σ. είναι συνολικά δεκαπέντε, πέντε σε
καθένα από τα τρία πρώτα εξάμηνα σπουδών, ενώ η εκπόνηση της μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας (βλ. Παράγραφο 3.2.3) και η πρακτική άσκηση
διενεργούνται κατά το τέταρτο και τελευταίο εξάμηνο σπουδών.
Προκειμένου να του αποδοθεί μεταπτυχιακός τίτλος απαιτείται η συμπλήρωση ενός
ελάχιστου αριθμού διδακτικών μονάδων όπως αυτό καθορίζεται αναλυτικά στην
Παράγραφο 3.3.
Τα μαθήματα που προσφέρονται σε κάθε ακαδημαϊκή περίοδο αποτελούν τον
κύριο κορμό του προγράμματος. Είναι διάρκειας ενός πλήρους εξαμήνου και τους
αναλογούν έξι (6) πιστωτικές μονάδες ECTS. Η τελική βαθμολογία κάθε φοιτητή στα
μαθήματα αυτά αντιστοιχίζεται στην κλίμακα 0-10 και χρησιμοποιείται για τον
υπολογισμό του Τελικού Βαθμού του Μ.Δ.Ε. με τον τρόπο που καθορίζεται
αναλυτικά στην Παράγραφο 4.3.
3.2.2 Μετά από συγκατάθεση του Συμβούλου Καθηγητή, των αντίστοιχων
διδασκόντων και έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ., κάθε φοιτητής του Π.Μ.Σ. επιτρέπεται να
συγκεντρώσει έναν αριθμό πιστωτικών μονάδων από μεταπτυχιακά μαθήματα που
προσφέρονται ή έχει παρακολουθήσει σε άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα. Η
αντιστοίχιση των μαθημάτων σε πιστωτικές μονάδες καθώς και ο τρόπος
βαθμολόγησης καθορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από πρόταση της Σ.Ε.Μ.Σ. Τα
μαθήματα αυτά προσμετρούνται στον τελικό βαθμό.
3.2.3 Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Κάθε φοιτητής που αποβλέπει στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος έχει
υποχρέωση να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (dissertation) και η
οποία αντιστοιχεί σε είκοσι (20) πιστωτικές μονάδες ECTS που προσμετρώνται για
τη λήψη του Μ.Δ.Ε. Βαθμολογείται δε, με βάση την κλίμακα 0-10 και η διαδικασία
αξιολόγησής της περιγράφεται αναλυτικά στην Παράγραφο 4.2.1.
3.2.4 Διεξαγωγή και Βαθμολογία Μαθημάτων.
Το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Η έναρξη
και η λήξη των μεταπτυχιακών μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου ορίζεται όπως και
στο προπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος. Δεν προβλέπεται εξεταστική περίοδος
Σεπτεμβρίου.
Οι ώρες παραδόσεων, φροντιστηρίων και εργαστηρίων κάθε μαθήματος
αντιστοιχούν σε τουλάχιστον εικοσιέξι (26).
Η παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Οι
διδάσκοντες υποχρεούνται να παίρνουν παρουσίες σε κάθε διάλεξη και οι λίστες
παρουσιών κατατίθενται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Πλήθος απουσιών σε ένα
μάθημα μεγαλύτερο ή ίσο του 20% του αριθμού των διαλέξεων συνεπάγεται τον
μηδενισμό στο αντίστοιχο μάθημα και ο φοιτητής υποχρεούται να το επαναλάβει.
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Θα υπάρχει η δυνατότητα ορισμένες διαλέξεις να πραγματοποιούνται διαδικτυακά,
χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας του ομιλητή και των μεταπτυχιακών
φοιτητών στο χώρο του ΤΕΙ (εξ’ αποστάσεως μάθημα), στο οποία όμως θα ελέγχεται
η παρακολούθησή τους σε πραγματικό χρόνο.
Ο τρόπος εξέτασης (γραπτή ή προφορική) και βαθμολογίας κάθε μαθήματος
αποφασίζεται από τον υπεύθυνο κάθε μαθήματος και κοινοποιείται στους φοιτητές
την πρώτη εβδομάδα διδασκαλίας.
3.2.5 Επανάληψη Μαθημάτων
Σε περίπτωση που ο φοιτητής αποτύχει σε ένα μάθημα υποχρεούται να το
επαναλάβει.
Ο υποψήφιος, καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών του, έχει τη δυνατότητα να
αποτύχει, κατά τον ορισμό της Παραγράφου 3.3, συνολικά το πολύ τέσσερις (4)
φορές.
3.2.6 Εγγραφή σε Εξάμηνο
Για να εγγραφεί στο επόμενο εξάμηνο ο φοιτητής Μ.Δ.Ε. θα πρέπει να έχει, κατά τη
διάρκεια του προηγούμενου εξαμήνου:
1. Ικανοποιητική επίδοση στα μαθήματα του προηγουμένου εξαμήνου
2. Προσφορά επικουρικού έργου σύμφωνα με την Παράγραφο 3.4.
Σε περίπτωση που ο φοιτητής Μ.Δ.Ε. δεν εκπληρώσει κάποια από τις ανωτέρω
προϋποθέσεις, διαγράφεται από το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών.
3.2.7 Σεμιναριακά μαθήματα
Κατά τη διάρκεια των σπουδών ιδιαίτερη μέριμνα θα ληφθεί, ώστε πέραν των 15
μαθημάτων του προγράμματος σπουδών, να συμπεριληφθούν και σεμιναριακά
μαθήματα, με έμφαση στην απόκτηση κλινικά απαραίτητων γνώσεων. Τα σεμινάρια
θα διενεργούνται κατά το δυνατόν τις μέρες που θα διεξάγονται και τα κανονικά
μαθήματα του προγράμματος σπουδών, θα διδάσκουν σε αυτά αναγνωρισμένου
κύρους και επαγγελματικής εμπειρίας επιστήμονες και θα παρέχονται χωρίς
επιπλέον κόστος για τους φοιτητές του Π.Μ.Σ. Τα σεμινάρια είναι δυνατόν να είναι
ανοικτά και σε περιορισμένο αριθμό προπτυχιακών φοιτητών μεγάλων εξαμήνων,
οι οποίοι θα καταβάλουν σχετικό αντίτιμο για την παρακολούθησή τους. Ο αριθμός
αυτών θα καθορίζεται από την Σ.Ε.Μ.Σ. ανάλογα με την φύση του κάθε σεμιναρίου.
3.3 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
Οι υποψήφιοι του Μ.Δ.Ε., προκειμένου να γίνουν κάτοχοι Μεταπτυχιακού
Διπλώματος, θα πρέπει να ικανοποιήσουν ένα σύνολο από προϋποθέσεις οι οποίες
παρατίθενται στη συνέχεια:
 Παρακολούθηση μαθημάτων, εκπόνηση Διπλωματικής Μεταπτυχιακής
Εργασίας και πρακτική άσκηση συνολικά 120 πιστωτικών μονάδων ECTS.
 Ικανοποιητική επίδοση. Ο όρος «ικανοποιητικός» συγκεκριμενοποιείται ως
εξής: προβιβάσιμος βαθμός στα μαθήματα είναι το έξι και μισό (6,5).
Βαθμολογία σε ένα μάθημα μικρότερη του 6,5 ισοδυναμεί με αποτυχία στο
μάθημα αυτό.
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Ο βαθμός της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πρέπει να είναι
τουλάχιστον «έξι και 5/10 (6,5)». Βαθμολογία μικρότερη του 6,5 ισοδυναμεί
με αποτυχία.
 Προσφορά Επικουρικού Έργου σύμφωνα με την Παράγραφο 3.4.
Είναι δυνατόν, με έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ., στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας και
του εσωτερικού κανονισμού του ΤΕΙ Ηπείρου, να τροποποιηθούν οι απαιτήσεις για
κάθε προσφερόμενο δίπλωμα καθώς και ο τρόπος αξιολόγησης των υποψηφίων.
Ο υποψήφιος ο οποίος αποτυγχάνει να ικανοποιήσει τους όρους που έχουν τεθεί
για τη λήψη του προσφερόμενου διπλώματος, διαγράφεται από το Π.Μ.Σ.
Υποψήφιος του Π.Μ.Σ., ο οποίος έχει διαγραφεί από το πρόγραμμα για οιονδήποτε,
από τους αναφερόμενους στον παρόντα κανονισμό, λόγο, δεν έχει το δικαίωμα να
είναι εκ νέου υποψήφιος στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος.
3.4 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΈΡΓΟ
Όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν επικουρικό
έργο στα προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος. Το είδος του επικουρικού έργου
εξαρτάται από τις ανάγκες του προπτυχιακού προγράμματος, π.χ. διεξαγωγή και
υποστήριξη φροντιστηρίων και εργαστηριακών ασκήσεων, επιτήρηση εξετάσεων
κλπ. Συγκεκριμένα:
 οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν επικουρικό
έργο ισοδύναμο με τέσσερις (4) ώρες εβδομαδιαίως, το μέγιστο, ανά
εξάμηνο.
 Εγγεγραμμένοι στο Π.Μ.Σ. που δεν προσφέρουν επικουρικό έργο σε κάποιο
εξάμηνο αποκλείονται από τις εξετάσεις των μεταπτυχιακών μαθημάτων του
Π.Μ.Σ. κατά το εξάμηνο αυτό.
 Η κατανομή επικουρικού έργου γίνεται από την Σ.Ε.Μ.Σ.
 Η προσφορά επικουρικού έργου βεβαιώνεται από το διδάσκοντα του
προπτυχιακού μαθήματος και κατατίθεται στην Γραμματεία του Τμήματος.
Επαναλαμβανόμενη αποχή, για δύο συνεχή εξάμηνα, μεταπτυχιακών
φοιτητών από επικουρικό έργο συνεπάγεται αυτόματα την διαγραφή τους
από το Π.Μ.Σ.
 Η συνολική προσφορά επικουρικού έργου κάθε υποψηφίου ελέγχεται πριν
απονεμηθεί ο μεταπτυχιακός τίτλος.
 Σε ορισμένες περιπτώσεις, με έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ. μέρος της παραπάνω
υποχρέωσης μπορεί να εκπληρωθεί με επικουρία άλλων λειτουργιών, όπως
για παράδειγμα υποστήριξης σε ερευνητικές δραστηριότητες.
 Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Π.Μ.Σ. μπορούν, σε συνεννόηση με τους
διδάσκοντες, να επιβλέψουν προπτυχιακές διπλωματικές εργασίες. Το έργο
αυτό δεν θεωρείται επικουρικό και δεν απαλλάσσει τον φοιτητή από την
ανάγκη κάλυψης των τεσσάρων (4) ωρών εβδομαδιαίως.
 Η Σ.Ε.Μ.Σ. θα αξιολογεί το επικουρικό έργο στο τέλος κάθε εξαμήνου. Στους
φοιτητές που θα αξιολογηθούν θετικά, θα παρέχεται σχετική βεβαίωση
απασχόλησης και η προσφορά έργου θα σημειώνεται στην καρτέλα τους.
 Η συμμετοχή στις επιτηρήσεις είναι υποχρεωτική. Απαλλάσσονται από την
υποχρέωση επιτηρήσεως μόνο όσοι φοιτητές του Π.Μ.Σ. έχουν αναστολή
σπουδών. Αναφορικά με τις επιτηρήσεις: οι επιτηρητές υποχρεούνται να
επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα σε εύθετο χρόνο πριν την ημερομηνία
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επιτήρησης, προκειμένου να κανονίσουν τις λεπτομέρειες, όπως π.χ. ώρα
προσέλευσης. Οι επιτηρητές υποχρεούνται να υπογράψουν στο έντυπο
παρουσιολόγιο επιτηρητών κατά την διάρκεια της επιτηρήσεως.
Με εισήγηση της Σ.Ε.Μ.Σ., συνεπάγονται την έγγραφη επίπληξη: α) η άρνηση
εκτέλεσης επικουρικού έργου και β) η άρνηση αποδοχής του καθήκοντος του
επιτηρητη ή η πλημμελής εκτέλεση των καθηκόντων επιτηρήσεως. Τρεις (3)
συνολικά επιπλήξεις συνεπάγονται την διαγραφή του φοιτητή από το Π.Μ.Σ.
3.5 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
3.5.1 Εγγραφή στο Π.Μ.Σ.
Η πρώτη εγγραφή γίνεται στο Π.Μ.Σ. α) για τους εισακτέους κατά το χειμερινό
εξάμηνο: έως τις 15 Οκτωβρίου του έτους αποδοχής τους στο Πρόγραμμα, και β) για
τους εισακτέους κατά το εαρινό εξάμηνο: έως τις 15 Φεβρουαρίου του έτους
αποδοχής τους στο Πρόγραμμα.
Εφόσον πληρούνται οι συνθήκες της Παραγράφου 3.2.6 και δεν υπάρχει υπέρβαση
της μέγιστης επιτρεπόμενης διάρκειας φοίτησης σύμφωνα με την παράγραφο 3.1,
όλοι οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να ανανεώσουν την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ.,
σε διάστημα 10 ημερών από την αρχή του ακαδημαϊκού έτους.
3.5.2 Εγγραφή και ακύρωση εγγραφής σε μαθήματα
Στην αρχή κάθε εξαμήνου και σε διάστημα 15 ημερών, οι εγγεγραμμένοι στο Π.Μ.Σ.
φοιτητές, σε συνεργασία με τους Σύμβουλους Καθηγητές, πρέπει να δηλώσουν
επιθυμία εγγραφής στα μαθήματα του Π.Μ.Σ. (σαν μάθημα νοείται και η εκπόνηση
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας). Δεν επιτρέπεται προσθήκη μαθημάτων
μετά το διάστημα αυτό.
Είναι δυνατόν να ακυρωθεί εγγραφή σε κάποιο μάθημα, με σύμφωνη γνώμη του
Σύμβουλου Καθηγητή, εφόσον αυτό δηλωθεί στην γραμματεία πριν τις 15
Νοεμβρίου για το πρώτο εξάμηνο και πριν τις 15 Απριλίου για το δεύτερο εξάμηνο.
Στην περίπτωση αυτή, τα ακυρωθέντα μαθήματα πρέπει να επαναληφθούν.
3.5.3 Μέγιστος και Ελάχιστος Φόρτος Μαθημάτων
Οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. έχουν δικαίωμα δηλώσεως μεταπτυχιακών μαθημάτων ως
ακολούθως:
α) ο ελάχιστος φόρτος μαθημάτων είναι τα πέντε μαθήματα που προσφέρονται στο
αντίστοιχο εξάμηνο σπουδών.
β) φοιτητές που έχουν αποτύχει σε ένα μάθημα μπορούν να το δηλώσουν στο
επόμενο χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο που το μάθημα προσφέρεται, κατά μέγιστο
όμως μέχρι δυο επιπλέον μαθήματα (δηλαδή κατά μέγιστο 5+2 μαθήματα για το
Γ΄εξάμηνο και 2 μαθήματα για το Δ΄εξάμηνο στο οποίο εκπονείται η διπλωματική
εργασία και διενεργείται η πρακτική άσκηση).
3.5.4 Αναστολή Φοίτησης
Ως μέγιστο διάστημα αναστολής φοιτήσεως για φοιτητή του Π.Μ.Σ. ορίζεται,
αθροιστικά, το ένα ακαδημαϊκό (1) έτος και χορηγείται μόνο σε εξαιρετικές
περιπτώσεις.
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Η αναστολή φοίτησης πρέπει να εγκριθεί από την Γ.Σ.Ε.Σ., κατόπιν αιτιολογημένης,
με προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών, αιτήσεως του ενδιαφερομένου
και θετικής εισηγήσεως της Σ.Ε.Μ.Σ.
Μη αιτιολογημένη υπέρβαση του εγκεκριμένου χρόνου αναστολής ή υπέρβαση του
μέγιστου χρόνου αναστολής συνεπάγεται την άμεση διαγραφή του υποψηφίου από
το Π.Μ.Σ.
3.6 ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για την παρακολούθηση και απόκτηση του Μ.Δ.Ε. οι μεταπτυχιακοί φοιτητές
υποχρεούνται να καταβάλλουν δίδακτρα. Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται σε μία
δόση, κατά τη δήλωση μαθημάτων εξαμήνου, οπότε και οριστικοποιείται η
εγγραφή στο τρέχον εξάμηνο κι όχι μετά την 31η Οκτωβρίου για το χειμερινό και την
31η Μαρτίου για το εαρινό εξάμηνο∙ σε αντίθετη περίπτωση, ο μεταπτυχιακός
φοιτητής διαγράφεται άμεσα. Στην έναρξη καθενός εκ των τριών πρώτων εξαμήνων
ο φοιτητής υποχρεούται να καταβάλει το 30% του συνολικού ποσού των διδάκτρων,
ενώ κατά την έναρξη του τελευταίου, Δ΄εξαμήνου το υπόλοιπο 10%.
Μεταπτυχιακοί φοιτητές που επιθυμούν είτε να διαγραφούν από το Π.Μ.Σ., είτε να
αναστείλουν τη φοίτησή τους, δικαιούνται επιστροφής διδάκτρων με την
προϋπόθεση ότι δεν έχουν παρέλθει περισσότερες από είκοσι (20) ημέρες από την
έναρξη του εξαμήνου.
Μεταπτυχιακοί φοιτητές με βαθμό πτυχίου “άριστα” (8,5 και άνω) δικαιούνται
έκπτωση 10% επί του συνόλου των διδάκτρων. Όσοι καταβάλουν εφάπαξ το σύνολο
των διδάκτρων στην αρχή του Α΄ εξαμήνου δικαιούνται έκπτωση 5% επί του
συνόλου των διδάκτρων. Εφόσον εμπίπτουν και στις δυο κατηγορίες (αριστούχοι
που καταβάλουν εφάπαξ τα δίδακτρα) η έκπτωση αθροίζεται στο 15% επί του
συνόλου των διδάκτρων.
3.7 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Με βάση την ανταποδοτική προσφορά επικουρικού διδακτικού έργου, είναι
δυνατόν να απονεμηθούν ετήσιες υποτροφίες επικουρικής διδασκαλίας στους
φοιτητές του Π.Μ.Σ. Συγκεκριμένα :
α) Ένα μήνα πριν από την έναρξη του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους, ανακοινώνεται
στους φοιτητές του Π.Μ.Σ. από την Γραμματεία του Π.Μ.Σ., εκ μέρους της Σ.Ε.Μ.Σ.,
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την λήψη ετήσιων υποτροφιών
επικουρικής διδασκαλίας. Κάθε υποτροφία αφορά στην προσφορά έργου έξι (6)
ωρών εβδομαδιαίως, ενώ δεν απαλλάσσει τον φοιτητή από πάγιες υποχρεώσεις
του προς το Τμήμα.
β) Η σύνταξη της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, όπου θα προσδιορίζονται ο αριθμός
των προσφερομένων υποτροφιών και η συσχέτισή τους με εργαστηριακά μαθήματα
του Π.Μ.Σ., αποτελεί αρμοδιότητα της Σ.Ε.Μ.Σ.
γ) Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση, με όποια στοιχεία θεωρούν απαραίτητα
(π.χ., σύντομο βιογραφικό, βαθμολογία σε σχετικά μαθήματα κλπ.) προς την
Σ.Ε.Μ.Σ. Δικαίωμα αίτησης έχουν και όσοι υποψήφιοι έχουν γίνει καταρχήν
αποδεκτοί στο Π.Μ.Σ. και, απλώς, εκκρεμεί η εγγραφή τους.
δ) Η Σ.Ε.Μ.Σ. αξιολογεί τις υποψηφιότητες και λαμβάνει τις αποφάσεις της
τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την έναρξη του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους.
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ε) Η ανάθεση γίνεται άμεσα σε όσες υποψηφιότητες αξιολογηθούν θετικά από την
Σ.Ε.Μ.Σ. Οι υπότροφοι καταβάλλουν το 50% των διδάκτρων που τους αντιστοιχούν
για το τρέχον εξάμηνο απασχόλησης, ενώ θεμελιώνουν δικαίωμα αντιμισθίας 10
ευρώ για κάθε εργαστηριακή/φροντιστηριακή ώρα απασχόλησης και μέχρι του
ποσού των 750 ευρώ ανά εξάμηνο.
στ) Στο τέλος κάθε εξαμήνου, βάσει της εισηγητικής έκθεσης του υπεύθυνου
διδάσκοντα, όπου θα βεβαιώνονται και οι ώρες απασχόλησης του φοιτητή, η
Σ.Ε.Μ.Σ. θα αξιολογεί τους υποτρόφους, λαμβάνοντας υπόψη και την ακαδημαϊκή
τους επίδοση. Στους φοιτητές που θα αξιολογηθούν θετικά, θα παρέχεται σχετική
βεβαίωση απασχόλησης, η προσφορά έργου θα σημειώνεται στην καρτέλα τους,
ενώ, εάν το τρέχον εξάμηνο είναι χειμερινό, θα ανανεώνεται η υποτροφία και για το
εαρινό εξάμηνο. Σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης, ο εν λόγω φοιτητής καλείται
να καταβάλλει εντός 10 ημερών από την σχετική ειδοποίηση το υπόλοιπο 50% των
διδάκτρων που αντιστοιχούν στην υποτροφία ειδάλλως θα διαγράφεται, ενώ δεν
θα ανανεώνεται η υποτροφία για το εαρινό εξάμηνο, εάν το τρέχον εξάμηνο είναι
χειμερινό.

4. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ, ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ, ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ
4.1 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Με την αρχική εγγραφή του φοιτητή
στο Π.Μ.Σ. ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. σύμβουλος καθηγητής αποκλειστικά από τα μέλη
Ε.Π. του Τμήματος.
Για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, ορίζεται από τη
Γ.Σ.Ε.Σ. επιβλέπων καθηγητής, από τα μέλη Ε.Π. του Τμήματος που έχουν δικαίωμα
επίβλεψης βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Κάθε μέλος Ε.Π. μπορεί να αναλαμβάνει
την επίβλεψη έως πέντε (5) μεταπτυχιακών φοιτητών ή φοιτητριών. Επιβλέπων
καθηγητής μπορεί να ορισθεί και μέλος Ε.Π. ή Δ.Ε.Π. άλλου ΤΕΙ ή ΑΕΙ που έχει
ενεργό ρόλο στο Π.Μ.Σ. μετά πρόταση του ενδιαφερόμενου φοιτητή και σύμφωνη
γνώμη της Γ.Σ.Ε.Σ.
Μετά από αίτηση προς τη Σ.Ε.Μ.Σ. του επιβλέποντος ή του φοιτητή είναι δυνατή η
αλλαγή επιβλέποντος καθηγητή με έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ. Η περίπτωση αυτή
εμφανίζεται όταν για παράδειγμα ο φοιτητής ενδιαφέρεται να εκπονήσει
μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία με διαφορετικό μέλος Ε.Π. από τον αρχικό
επιβλέποντα.
Σε περίπτωση εγκρίσεως από την Γ.Σ.Ε.Σ. της αλλαγής επιβλέποντος, ο
ενδιαφερόμενος υποχρεούται, εντός το πολύ τριών (3) μηνών στον καθορισμό νέου
επιβλέποντος και την σύσταση νέας τριμελούς επιτροπής – διαφορετικά, στο τέλος
αυτής της περιόδου, διαγράφεται άμεσα από το Π.Μ.Σ.
4.2 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Με αίτηση του φοιτητή προς την Γ.Σ.Ε.Σ., με σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος
καθηγητή και εφόσον ο φοιτητής έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον εξήντα έξι (66)
από τις συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες από ικανοποιητική επίδοση στα
προηγηθέντα μαθήματα (11 τουλάχιστον εκ των 15 συνολικά μαθημάτων), ορίζεται

10

από τη Γ.Σ.Ε.Σ. το θέμα της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του φοιτητή, η
τριμελής εξεταστική επιτροπή και η γλώσσα συγγραφής της.
Η επιτροπή αποτελείται από τον επιβλέποντα καθηγητή και δύο (2) επιπλέον μέλη
τα οποία είναι σχετικά με την επιστημονική περιοχή της μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας και είναι μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. ή ερευνητές των βαθμίδων Α, Β ́
και Γ ́, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.
Είναι δυνατόν ο φοιτητής με αίτησή του προς την Γ.Σ.Ε.Σ. και με σύμφωνη γνώμη
του επιβλέποντος, να ζητήσει αλλαγή του θέματος της εργασίας και αλλαγή της
τριμελούς εξεταστικής επιτροπής.
Από τον ορισμό του θέματος έως την εξέταση της διπλωματικής εργασίας δεν
μπορούν να μεσολαβήσουν λιγότερο από τρεις (3) μήνες.
4.2.1 Εξέταση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας:
Με την περάτωση της συγγραφής της και μετά από έγκριση του επιβλέποντος
καθηγητή, ο υποψήφιος υποβάλλει την εργασία του στην τριμελή εξεταστική
επιτροπή η οποία την εγκρίνει ή την απορρίπτει αφού μεσολαβήσει διάστημα
τουλάχιστον τριών (3) εβδομάδων αλλά όχι μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών.
Στο χρονικό διάστημα που διατίθεται στην τριμελή εξεταστική επιτροπή ορίζεται,
μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής, ημερομηνία δημόσιας παρουσίασης και
εξέτασης της μεταπτυχιακής εργασίας.
Η έγκρισή της γίνεται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση μη έγκρισης
γνωστοποιούνται στο φοιτητή οι λόγοι της απόρριψης και κατά περίπτωση η
δυνατότητα για εκ νέου υποβολή εντός προκαθορισμένων από την επιτροπή
χρονικών ορίων.
Η μεταπτυχιακή εργασία βαθμολογείται με βάση την κλίμακα 0-10. Με δεδομένο
πως πρέπει να είναι πρωτότυπη και προϊόν ανεξάρτητης ερευνητικής προσπάθειας,
δεν νοείται, εφόσον κριθεί επιτυχής, να έχει χαμηλή βαθμολογία. Μεταπτυχιακή
διπλωματική εργασία με βαθμολογία μικρότερη του έξι και μισό (6,5) θεωρείται ως
μη ικανοποιητική και επομένως απορριπτέα. Θεωρείται αυτονόητο πως η αριστεία
(βαθμός δέκα) προϋποθέτει αποδοχή της για δημοσίευση σε έγκριτο επιστημονικό
περιοδικό ή πρακτικά αναγνωρισμένου διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου.
Σε περίπτωση απόρριψής της καθορίζεται νέα ημερομηνία αξιολόγησης,
τουλάχιστον τρεις (3) μήνες μετά την πρώτη κρίση. Σε περίπτωση δεύτερης
απόρριψης, ο υποψήφιος διαγράφεται από το Π.Μ.Σ.
4.3 ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
Ο Τελικός Βαθμός του Μ.Δ.Ε. καθορίζεται από την επίδοση του φοιτητή στα
μαθήματα και στη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (εφόσον έχει επιλέξει τη
συγκεκριμένη δυνατότητα). Ο τρόπος υπολογισμού του τελικού βαθμού
καθορίζεται ως ο μέσος όρος της επίδοσής του στα μαθήματα, λαμβάνοντας υπόψη
το βάρος κάθε μαθήματος σε πιστωτικές μονάδες. Ως «μάθημα» νοείται επίσης και
η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.
4.4 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η τελική μορφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας κατατίθεται από τον
υποψήφιο στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) και για την
Βιβλιοθήκη σε βιβλιοδετημένη έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (pdf).
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4.5 ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή του Π.Μ.Σ. πέραν του συμβούλου καθηγητή, όπως
αυτός ορίζεται στην παράγραφο 4.1 του παρόντος, ορίζεται και ένας κλινικός
σύμβουλος, εκ των αναγνωρισμένου κύρους και επιστημονικού έργου
επιστημόνων, κατά προτεραιότητα λογοθεραπευτών, που έχουν αναλάβει ενεργό
ρόλο στο Π.Μ.Σ. Ο κλινικός σύμβουλος έχει κύριο ρόλο την παρακολούθηση της
κλινικής πράξης και της πρακτικής άσκησης του μεταπτυχιακού φοιτητή, δύναται δε
να είναι και επιβλέπων της διπλωματικής του εργασίας, εφ΄όσον είναι κάτοχος
διδακτορικού διπλώματος. Στο τέλος του Δ΄εξαμήνου συντάσσει έκθεση όσον
αφορά την επάρκεια της κλινικής ασκήσεως του μεταπτυχιακού φοιτητή, το
περιεχόμενο της οποίας συνυπολογίζεται ώστε να θεωρηθεί επιτυχής η πρακτική
άσκηση του υποψηφίου.
4.6 ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ
Μετά την ικανοποίηση του συνόλου των απαιτήσεων του Προγράμματος, ο
φοιτητής υποβάλλει αίτηση στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. για την απονομή του
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.). Ο Μεταπτυχιακός Τίτλος
χορηγείται μετά τη σχετική ορκωμοσία και σύμφωνα με το γενικό κανονισμό
μεταπτυχιακών σπουδών.

5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Όργανα του Π.Μ.Σ. είναι :
- Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.).
- Η Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.Ε.Μ.Σ.).
- Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).
- Η Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Ε.Ε.Μ.Φ.)
- Ο εκάστοτε αρμόδιος για τις ακαδημαϊκές υποθέσεις Αναπληρωτής Πρόεδρος του
ΤΕΙ Ηπείρου έχει την εποπτεία και το γενικότερο συντονισμό του Π.Μ.Σ.
5.1 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ (Γ.Σ.Ε.Σ.)
Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) απαρτίζεται από όλα τα μέλη Ε.Π.
της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.)
του ΤΕΙ Ηπείρου στο οποίο ανήκει το τμήμα Λογοθεραπείας και δύο (2)
εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος.
Η Γ.Σ.Ε.Σ. είναι αρμόδια για την κατάρτιση και εισήγηση προτάσεων για το Π.Μ.Σ.,
τον ορισμό των μελών των συμβουλευτικών επιτροπών, των εξεταστικών
επιτροπών, της συντονιστικής επιτροπής, την απονομή μεταπτυχιακών
διπλωμάτων, τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέτασης των υποψήφιων
μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επί
μέρους διατάξεις.
5.2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Σ.Ε.Μ.Σ.)
Η Σ.Ε.Μ.Σ. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, την εποπτεία και το συντονισμό
του συνόλου των μεταπτυχιακών δραστηριοτήτων του Τμήματος και φέρει την
ευθύνη της εισήγησης στην Γ.Σ.Ε.Σ. όλων των θεμάτων των σχετικών με τις
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μεταπτυχιακές σπουδές. Η Σ.Ε.Μ.Σ. ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. κατά την πρώτη
συνεδρίαση του ακαδημαϊκού έτους και έχει διετή θητεία.
Η Σ.Ε.Μ.Σ. απαρτίζεται από τρία μέλη Ε.Π. του Τμήματος μεταξύ αυτών που έχουν
αναλάβει μεταπτυχιακό διδακτικό έργο ή επίβλεψη διπλωματικών εργασιών. Τα
μέλη της Σ.Ε.Μ.Σ. ορίζονται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Πρόεδρος της Σ.Ε.Μ.Σ. είναι ο
Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). Δύο φορές το χρόνο, σε
συνεδριάσεις της Σ.Ε.Μ.Σ. λαμβάνει χώρα απολογισμός της διεξαγωγής των
μεταπτυχιακών μαθημάτων. Στη Σ.Ε.Μ.Σ. μπορούν να απευθύνονται όλοι οι
ενδιαφερόμενοι σχετικά με τις μεταπτυχιακές σπουδές. Η Σ.Ε.Μ.Σ. είναι υπεύθυνη
για την οικονομική διαχείριση του Π.Μ.Σ. έχοντας θέση και Επιτροπής οικονομικής
διαχείρισής του (Ε.Ο.Δ.Π.Μ.Σ.). Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. αναλαμβάνει την
γραμματειακή υποστήριξη της Σ.Ε.Μ.Σ.
5.3 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Μ.Σ.)
Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι το προεδρεύον μέλος της Σ.Ε.Μ.Σ. και
έχει την ευθύνη της διοικητικής, οργανωτικής και λειτουργικής διεύθυνσης του
Π.Μ.Σ. Ο Δ.Μ.Σ. εισηγείται στη Σ.Ε.Μ.Σ. ή στη Γ.Σ.Ε.Σ. για κάθε θέμα που αφορά την
αποτελεσματική λειτουργία του Π.Μ.Σ. Ο Δ.Μ.Σ. ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.
και είναι μέλος Δ.Ε.Π. που ανήκει αποκλειστικά στις βαθμίδες του Καθηγητή ή του
Αναπληρωτή Καθηγητή. Η θητεία του Δ.Μ.Σ. είναι διετής με δυνατότητα ανανέωσης
και μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του με μερική απαλλαγή από τις διδακτικές του
υποχρεώσεις, η οποία καθορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου Τ.Ε.Ι.
5.4 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (Ε.Ε.Μ.Φ.)
Η επιτροπή ορίζεται κάθε έτος από τη Γ.Σ.Ε.Σ. και αποτελείται από πέντε μέλη Ε.Π.
Στην επιτροπή οπωσδήποτε συμμετέχει ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) και ο εκάστοτε πρόεδρος του τμήματος.
Η Ε.Ε.Μ.Φ. είναι αρμόδια για την προετοιμασία της αξιολόγησης των υποψηφίων
φοιτητών και ενημερώνει την Σ.Ε.Μ.Σ. για την πορεία της επιλογής. Καταθέτει
έκθεση επιλογής έως το τέλος της προθεσμίας της διαδικασίας αξιολόγησης η οποία
εξετάζεται στην Σ.Ε.Μ.Σ. και επικυρώνεται από την Γ.Σ.Ε.Σ.
6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με βαθμολόγηση των παρακάτω
κριτηρίων ως εξής :
 Ο γενικός βαθμός πτυχίου του υποψηφίου λαμβάνει μέγιστο βαθμό δέκα
(10) και αντιστοιχεί στο βαθμό του πτυχίου του. Κατώτερος βαθμός πτυχίου
γαι να γίνει αποδεκτή η αίτηση ορίζεται το επτά και μισό (7,5/10). Στην
περίπτωση τελειοφοίτων που εκκρεμεί η αποφοίτηση, ο βαθμός αντιστοιχεί
στο γενικό βαθμό στα μαθήματα που έχει συμπληρώσει επιτυχώς καθώς και
τον αριθμό τους. Κατώτερος βαθμός πτυχίου που γίνεται αποδεκτός είναι το
επτά και μισό (7,5). Ειδικά στους υποψήφιους με πτυχίο Λογοθεραπείας, ο
βαθμός πτυχίου πολλαπλασιάζεται με συντελεστή ένα και μισό (1,5), (ενώ
όλων των άλλων υποψηφίων με ένα), ώστε πτυχιούχος με βαθμό 10, να
λαμβάνει 10Χ1,5=15 βαθμούς.
 Θα διενεργείται γραπτή εξέταση σε δυο μαθήματα που αποτελούν
συνδυασμό προπτυχιακών μαθημάτων του τμήματος λογοθεραπείας. Κάθε
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μάθημα θα βαθμολογείται σε κλίμακα 0-10 και άριστα το δέκα (10), ώστε
από την επιτυχή εξέταση και των δυο μαθημάτων να συγκεντρώνονται εως
είκοσι βαθμοί (20). Ελάχιστος βαθμός επιτυχίας θεωρείται το 6,5/10.
Υποψήφιος που αποτύχει έστω και σε ένα από τα δυο μαθήματα δεν γίνεται
αποδεκτός στο Π.Μ.Σ. (απορρίπτεται η αίτησή του):
A. Το 1ο μάθημα αντιστοιχεί στα μαθήματα 1) Ανατομία - Φυσιολογία
ακοοφωνητικών οργάνων (SLT 1050* ή 1051**) και 2) ΝευροανατομίαΝευροφυσιολογία (SLT 2040* ή 2041**) - με βάση το παλαιό* ή το νέο**
πρόγραμμα σπουδών του τμήματος.
B. Το 2ο μάθημα αντιστοιχεί στα κλινικά μαθήματα 1) Γνωστική Ψυχολογία
(SLT 5010), 2) Διαταραχές της κατάποσης-δυσφαγία (SLT 9061) και 3)
Νευρογενείς Κινητικές Διαταραχές Ομιλίας (SLT 7031).
Οι απόφοιτοι λογοθεραπείας μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξετάσεις και να
υπολογισθεί ως βαθμός εξέτασης ο μέσος όρος των βαθμών που έχουν λάβει στα
αντίστοιχα προπτυχιακά μαθήματα, υπό την προυπόθεση πως ο μέσος όρος τους
είναι τουλάχιστον έξι και μισό (6,5). Αν ωστόσο επιθυμούν να συμμετάσχουν στις
γραπτές εξετάσεις για να βελτιώσουν την επίδοσή τους έχουν αυτή τη δυνατότητα,
αναγκαστικά όμως υπολογίζεται τότε ο βαθμός της νέας γραπτής εξέτασης.
Οι απόφοιτοι ιατρικής εξαιρούνται από την εξέταση του 1ου μαθήματος και
υπολογίζεται ως βαθμός εξέτασης ο μέσος όρος των βαθμών που έχουν λάβει στα
αντίστοιχα προπτυχιακά μαθήματα ανατομίας και φυσιολογίας, υπό την
προυπόθεση πως ο μέσος όρος τους είναι τουλάχιστον έξι και μισό (6,5).
 Το βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου θα βαθμολογείται επίσης στην
κλίμακα 0-10 από την Ε.Ε.Μ.Φ. Θα συνυπολογίζονται οι συστατικές
επιστολές, οι δημοσιεύσεις, η επαγγελματική εμπειρία και η ερευνητική και
επιστημονική δραστηριότητα του υποψηφίου, όπου αυτή υπάρχει.
 Η προσωπική συνέντευξη, από την αρμόδια επιτροπή (Ε.Ε.Μ.Φ.) του Π.Μ.Σ.
θα βαθμολογείται επίσης με άριστα το δέκα (10) στην κλίμακα 0-10. Θα
εκτιμάται ιδιαίτερα η προσωπικότητα και το ενδιαφέρον του υποψηφίου για
το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ., η επιστημονική του συγκρότηση, το τυχόν
προγενέστερο ερευνητικό και επαγγελματικό του έργο, η κριτική του
ικανότητα, η εν γένει ικανότητα να παρακολουθήσει το Π.Μ.Σ., καθώς και η
δυνατότητά του για ανεξάρτητη εργασία σε προχωρημένα θέματα έρευνας
και ανάπτυξης.
 Όσοι υποψήφιοι δεν αποδεικνύουν επάρκεια στην Αγγλική γλώσσα,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2 του παρόντος κανονισμού, θα εξετάζονται
επιπλέον στην Αγγλική γλώσσα. Ο βαθμός που θα επιτυγχάνουν δεν θα
υπολογίζεται στη συνολική βαθμολογία κατάταξης, όμως, αν δεν επιτύχουν
τη βάση του έξι και μισό (6,5/10), η αίτησή τους θα απορρίπτεται.
Η συνολική βαθμολόγηση των υποψηφίων είναι το άθροισμα των ανωτέρω,
δηλαδή βαθμός πτυχίου (επί τον συντελεστή 1 ή 1,5) + οι βαθμοί στις γραπτές
εξετάσεις των δυο μαθημάτων + βαθμολόγηση του βιογραφικού σημειώματος
+ βαθμολόγηση της προσωπικής συνέντευξης. Η μέγιστη βαθμολογία είναι για
τους μεν λογοθεραπευτές 55 (15+20+10+10) για τους δε πτυχιούχους των
υπολοίπων σχολών 50 (10+20+10+10).
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Με βάση τη βαθμολογία αυτή γίνεται και η τελική κατάταξη κατά σειρά
επιτυχίας, αφού απορριφθούν οι αποτυχόντες στην εξέταση του μαθήματος των
αγγλικών.
7. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.
Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Π.M.Σ. και των οργάνων τα οποία
λειτουργούν στο πλαίσιο αυτού παρέχει η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. η οποία
στελεχώνεται ειδικά για τη διοικητική υποστήριξη του εν λόγω προγράμματος.
7.1. Η διοικητική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. συνίσταται στη γραμματειακή
εξυπηρέτηση των οργάνων, στην προώθηση διαδικασιών για τη σύνταξη και
δημοσίευση προκηρύξεων και για την υποβολή αιτήσεων, στη συγκέντρωση
δικαιολογητικών υποψηφίων και εγγραφής τους μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας επιλογής, στη μηχανογραφημένη σύνταξη καταλόγων εγγεγραμμένων,
στην τήρηση ατομικών στοιχείων για κάθε εγγεγραμμένο, στην τήρηση
ηλεκτρονικού αρχείου-καρτέλας κάθε φοιτητή, στην έκδοση πάσης φύσεως
πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, στην προώθηση διαδικασιών χορήγησης
υποτροφιών, δελτίων σπουδαστικών ταυτοτήτων και λοιπών παροχών
προβλεπόμενων υπό των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων, διαδικασιών απονομής
τίτλων, οργάνωσης τελετών και ημερίδων, στην ενημέρωση βιβλίων και στην
παροχή πάσης φύσεως πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία του Προγράμματος
σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών και σύμφωνα με το Π.Δ. 514/5.10.1989 (218
Α΄). Επιπλέον υποχρέωση αποτελεί ο συντονισμός και η εξυπηρέτηση των
μετακινήσεων και της φιλοξενείας των επισκεπτών καθηγητών, η οργάνωση των
σεμιναριακών μαθημάτων, η ανανέωση του περιεχομένου του ιστοτόπου του
Π.Μ.Σ., η συνεχής επικοινωνία με τους διδάσκοντες και τους μεταπτυχιακούς
φοιτητές για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει, ο συντονισμός των διαδικασιών
αξιολόγησης του προγράμματος και η συνεχής παρουσία ενός τουλάχιστον μέλους
της γραμματείας καθ’ όλη τη διάρκεια των εκπαιδευτικών διαδικασιών.
7.2. Η γραμματειακή υποστήριξη του Π.Μ.Σ. ανατίθεται στους γραμματείς του
Π.Μ.Σ. οι οποίοι εποπτεύονται και συνεπικουρούνται από την Προϊσταμένη της
γραμματείας του τμήματος, η οποία δύναται να συμμετέχει στην γραμματειακή
υποστήριξη του Π.Μ.Σ. με υπερωριακή απασχόληση και επιπλέον αμοιβή.
7.3. Η επιλογή των γραμματέων γίνεται με ευθύνη της Σ.Ε.Μ.Σ. και η απόφαση
επικυρώνεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν :
α. πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, κατά προτίμηση σχετικό με Διοίκηση.
β. αποδεδειγμένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
γ. αποδεδειγμένη επάρκεια στη χρήση Η/Υ.
δ. προηγούμενη διοικητική ή επαγγελματική εμπειρία.
ε. επικοινωνιακές δεξιότητες, ήθος και ευελιξία στο ωράριο εργασίας.
7.4. Η διάρκεια της θητείας είναι δυο χρόνια με δυνατότητα παράτασης για άλλα
δυο, κατά την κρίση της Σ.Ε.Μ.Σ. και επικύρωση από την Γ.Σ.Ε.Σ. Μετά την πάροδο
κατά μέγιστο τεσσάρων ετών γίνεται εξ’ αρχής νέα προκήρυξη. Η χρηματοδότηση
βαρύνει τον προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζεται ο αριθμός
των γραμματέων (κατά προτίμηση δύο), το είδος της σύμβασης (μερικής
απασχόλησης και ορισμένου χρόνου) και οτιδήποτε αφορά την εργασιακή σχέση
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
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8. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. − ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
8.1. Πόροι ΤΟΥ Π.Μ.Σ. μπορεί να είναι δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες
φορέων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα γενικά, νομικών ή φυσικών προσώπων ή
πόροι από ερευνητικά προγράμματα, κοινοτικά προγράμματα, επιχορηγήσεις του
κρατικού προϋπολογισμού και δίδακτρα.
β) Το Π.Μ.Σ. δικαιούται χρηματοδότησης από τον τακτικό προϋπολογισμό σύμφωνα
με την απόφαση έγκρισής του, η οποία καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις
χρηματοδότησής του βάσει κριτηρίων ποιότητας και των αποτελεσμάτων της
αξιολόγησης του τμήματος σύμφωνα με το ν. 3374/2005 και του Π.Μ.Σ. σύμφωνα
με το άρθρο 3 του ν. 3685/2008.
8.2. Η διαχείριση των εσόδων του Π.Μ.Σ. γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό
Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του ΤΕΙ Ηπείρου και κατανέμονται ως εξής:
α) 65% για λειτουργικά έξοδα του προγράμματος και για αμοιβές − αποζημιώσεις
του διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού για εργασία που υπερβαίνει
τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους, καθώς και για τη χορήγηση υποτροφιών σε
μεταπτυχιακούς φοιτητές μετά από πρόταση της Σ.Ε.Μ.Σ. και επικύρωση από την
Γ.Σ.Ε.Σ.
β) 25% για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του ιδρύματος που αφορούν το Π.Μ.Σ. και
γ) 10% κρατήσεις υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε.
Η ανωτέρω κατανομή δεν ισχύει στην περίπτωση χορηγίας ή δωρεάς για
συγκεκριμένο σκοπό, καθώς και για κρατικές επιχορηγήσεις, οι οποίες
κατανέμονται σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
8.3. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι αρμόδιος για τη σύνταξη του προϋπολογισμού
και απολογισμού του Προγράμματος, τους οποίους υποβάλλει στη Γ.Σ.Ε.Σ., την
παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και την έκδοση των εντολών
πληρωμής των σχετικών δαπανών.
9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.
Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Λογοθεραπείας εντάσσεται στις διαδικασίες αξιολόγησης
βάσει του σχεδίου που έχει καταρτιστεί από την Α.ΔΙ.Π. και την ΜΟ.ΔΙ.Π. του
Ιδρύματος.
9.1 Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο οι διδάσκοντες συμπληρώνουν το απογραφικό
δελτίο μαθήματος και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συμπληρώνουν ενιαίο
ερωτηματολόγιο σε όλα τα μαθήματα που παρακολουθούν βάση του οποίου
αξιολογούν την διδαχθείσα ύλη, το εποπτικό υλικό, τα συγγράμματα και τα
εκπαιδευτικά βοηθήματα, τους χώρους διδασκαλίας, τους διδάσκοντες και το
επικουρικό προσωπικό. Κάθε φορά που ο κύκλος σπουδών ολοκληρώνεται
συντάσσεται έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης από τα μέλη της Σ.Ε.Μ.Σ και έναν
εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών.
9.2 Κάθε πέντε έτη διενεργείται εξωτερική αξιολόγηση. Στην αξιολόγηση
συμπεριλαμβάνονται δείκτες που αναδεικνύουν την ανταγωνιστικότητα του Π.Μ.Σ.,
ως προς την προτίμηση του από τους υποψήφιους φοιτητές, αλλά και την εικόνα
του στην αγορά εργασίας.
9.3 Μέριμνα δίνεται στην ανάπτυξη μεθοδολογίας εφαρμογής των συμπερασμάτων
της αξιολόγησης για τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας του Π.Μ.Σ.
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10. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται παροχών της φοιτητικής μέριμνας καθ΄όλη
τη διάρκεια των σπουδών τους και μέχρι τη συμπλήρωση του μέγιστου χρόνου
αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Π.Δ. 160/2008 και την παρ. 5
του άρθρου 9 του Ν. 3685/2008, όπως ισχύει και για τους προπτυχιακούς φοιτητές.

11. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.
Η τακτική αναθεώρηση του παρόντος εσωτερικού κανονισμού μεταπτυχιακών
σπουδών πραγματοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια. Αναθεώρηση
ή
προσθήκη/διαγραφή συγκεκριμένων άρθρων δύναται να υλοποιηθεί εκτάκτως κατά
τη διάρκεια των τεσσάρων ετών μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Στην περίπτωση
αυτή η Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζει επιτροπή αναθεώρησης η οποία εισηγείται συγκεκριμένες
τροποποιητικές διατάξεις. Για την ενσωμάτωση των εν λόγω διατάξεων/άρθρων
απαιτείται η τελική έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ.

12. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Η Γ.Σ.Ε.Σ. είναι υπεύθυνη για όποια θέματα δεν διευκρινίζονται, είτε στον παρόντα
κανονισμό, είτε στις σχετικές παραπομπές που αναφέρθηκαν και για κάθε ζήτημα
που προκύπτει και που αντίκειται στην εφαρμογή του κανονισμού, καθώς και για
κάθε αναθεώρηση του κανονισμού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΑΙΤΗΣΗ
Ημερομηνία υποβολής αίτησης………………
Παρακαλώ δεχτείτε την αίτησή μου για εγγραφή στο Π.Μ.Σ. «Διεπιστημονική
προσέγγιση αναπτυξιακών και επίκτητων διαταραχών επικοινωνίας»
1. Στοιχεία Υποψηφίου/ας
1.1.Επώνυμο…………………………………………………………………………………………
1.2.Όνομα………………………………………………………………………………………………
1.3. Όνομα Πατέρα …………………………………………………………………………………
1.4. Όνομα Μητέρας ………………………………………………………………………………
1.5. Ημερομηνία και τόπος γέννησης …………………………………………………......
1.4. Διεύθυνση επικοινωνίας (με ΤΚ) ………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
1.5. Τηλέφωνα
σταθερό :……………………………………
κινητό :………………………………………
1.6. E-mail: ……………………………………………………………………………..

2.

Προπτυχιακές σπουδές

2.1. Ίδρυμα…………………………..………..…….
Έτος Αποφοίτησης ………………..
2.2. Τμήμα …………………………………………………………………………….................................
2.3. Βαθμός πτυχίου………………………………………………………………………………….......
2.4. Άλλες προπτυχιακές σπουδές …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….......................................
2.5. Μεταπτυχιακές σπουδές …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..

Συνημμένα υποβάλλω:
1.
Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου
2.
Αναλυτική βαθμολογία
3.
Αποδεικτικό καλής γνώσης ξένης γλώσσας
4.
Συστατικές επιστολές
5.
Βιογραφικό σημείωμα

Ο/Η αιτών/ούσα
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