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Α1. Το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων
Το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων (ΤΙΕ) ιδρύθηκε το 1984, ανάμεσα στα πρώτα Τμήματα του
ΤΕΙ Αθήνας. Έκτοτε, συνιστά Ακαδημαϊκή μονάδα της Δημόσιας Ανώτατης Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης της χώρας (Ν. 3549/2007 και 4009/2011) με τα χαρακτηριστικά τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ΑΕΙ), σύμφωνα και με την πρόσφατη Εξωτερική Αξιολόγηση, μέσω της Αρχής
Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΔΙΠ). Το περιεχόμενο σπουδών του
Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των Βιοϊατρικών
Επιστημονικών και Τεχνολογικών Εφαρμογών. Το πρόγραμμα σπουδών αποσκοπεί στη
διδασκαλία και πρακτική άσκηση εξειδικευμένων Επιστημονικών και Τεχνολογικών
Γνώσεων, ώστε οι πτυχιούχοι του Τμήματος να είναι ικανοί να απασχοληθούν σε φορείς
που παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο, είτε στο Δημόσιο ή στον
ευρύτερο Δημόσιο τομέα, είτε στον Ιδιωτικό τομέα. Το αρχικό πρόγραμμα τροποποιήθηκε
τρεις φορές μέχρι σήμερα (1999, 2008 και 2016). Η τελευταία τροποποίηση αποτελεί το νέο
αναβαθμισμένο και εμπλουτισμένο με σύγχρονα αντικείμενα πρόγραμμα και είναι
ανταγωνιστικό με προγράμματα ανάλογων ΑΕΙ της αλλοδαπής.
Το νέο πρόγραμμα που ήδη εφαρμόζεται, περιλαμβάνει 8 εξάμηνα φοίτησης που
αντιστοιχούν σε σύνολο 240 πιστωτικών μονάδων (ECTS) και περιλαμβάνει πρακτική
άσκηση σε νοσοκομείο, διαγνωστικά κέντρα και λοιπούς φορείς ιδιωτικούς ή δημόσιους,
καθώς και την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας. Με την ολοκλήρωση των τετραετών σπουδών
τους, οι απόφοιτοι του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων, αποκτούν τις απαραίτητες
εξειδικευμένες και σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις ως Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων,
ώστε να μπορούν να απασχολούνται σε όλους τους Εργαστηριακούς τομείς, που καλύπτει
το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος, ενώ ιεραρχικά εξελίσσονται στα Τμήματα της
ειδικότητάς τους μέχρι και τη θέση του Προϊσταμένου του εργαστηρίου. Οι απόφοιτοι του
Τμήματος έχουν κατοχυρωμένα τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, όπως περιγράφονται
στο ΠΔ 163, ΦΕΚ 118/14-6-1996 ενώ ο καθορισμός των προϋποθέσεων άσκησης
επαγγέλματος Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων περιγράφεται στο πρόσφατο ΠΔ 20
ΦΕΚ34/20-03-2017. Το Τμήμα απαρτίζεται από τρεις Τομείς Μαθημάτων και συγκεκριμένα
τον Α Τομέα Μικροβιολογίας, Γενετικής και Μοριακής Βιολογίας, το Β Τομέα Κυττάρων και
Αντίδρασης και το Γ Τομέα Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων.
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Στο Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, διεξάγεται σημαντικό επιστημονικό/ερευνητικό έργο είτε
αυτοτελώς,

είτε

σε

συνεργασία

με

άλλα

Ανώτατα

Εκπαιδευτικά

Ιδρύματα,

χρηματοδοτούμενο (ΕΣΠΑ, ΚΠΣ, Αρχιμήδης Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, Θαλής κλπ), ή μη, όπως τεκμαίρεται από
πληθώρα επιστημονικών άρθρων σε έγκριτα Διεθνή και Ελληνικά Περιοδικά και Πρακτικά
Συνεδρίων με κριτές, από σημαντικό αριθμό ετεροαναφορών (citations), από συμμετοχή σε
ερευνητικά προγράμματα (Projects) από σημαντική παραγωγή συγγραφικού έργου των
μελών Ε.Π. του Τμήματος κλπ. Επίσης, στο πλαίσιο της εξωστρεφούς πολιτικής του και μέσω
του Προγράμματος LLP/ERASMUS, το ΤΙΕ έχει υπογράψει και υλοποιήσει διμερείς
συμφωνίες ανταλλαγών σπουδαστών και διδακτικού προσωπικού με ΑΕΙ εξωτερικού, όπως:
Orebro University, Sweden, Turku University of Applied Sciences, Finland, Metropolitan
University of Denmark, Denmark, Instituto Politecnico de Coimbra, Portugal. Στο Τμήμα
λειτουργεί αυτόνομο ΠΜΣ με τίτλο «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση»
καθώς και δύο Δια Βίου Εκπαίδευσης Προγράμματα με τίτλους: «Στατιστική ανάλυση μέσω
SPSS και μεθοδολογία ερευνητικής εργασίας στις Επιστήμες Υγείας» και «Εργαστηριακές
μέθοδοι διάγνωσης μεταβολικών και ενδοκρινολογικών νοσημάτων σε παιδικό πληθυσμό».

Α2. Το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής
Το Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας αποτελεί συνέχεια της Σχολής Βρεφοκόμων «Πριγκίπισσα
Σοφία» η οποία ιδρύθηκε το 1955 συγχρόνως με την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου
Βρεφών «Η Μητέρα». Από τότε μέχρι σήμερα η Σχολή στεγάζεται σε εγκαταστάσεις του
Κέντρου Βρεφών «Η Μητέρα» και συνεργάζεται στενά με αυτό. Όταν ιδρύθηκε η Σχολή, σ΄
αυτήν μπορούσαν να εγγραφούν φοιτήτριες κατόπιν γραπτών και προφορικών εξετάσεων,
μετά την αποφοίτησή τους από το εξατάξιο τότε Γυμνάσιο. Η φοίτηση ήταν τριετής (συνεχής
σε 12μηνη βάση) και περιελάμβανε υποχρεωτική θεωρητική φοίτηση και πρακτική άσκηση
με παιδιά 0 έως 6 χρόνων. Το 1977 η Σχολή μετονομάσθηκε σε Ανωτέρα Σχολή
Νηπιοβρεφοκόμων ενώ συνέχισε να υπάγεται στο Κέντρο Βρεφών «Η Μητέρα» (το οποίο
ήταν ΝΠΙΔ εποπτευόμενο και επιχορηγούμενο από το Κράτος), και παρέμεινε έτσι έως το
1984 οπότε εντάχθηκε χωρίς ουσιαστικές αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών της, στη Σχολή
Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
1404/83. Το 2007, το Τμήμα «Βρεφονηπιοκομίας» μετονομάζεται σε «Τμήμα Προσχολικής
Αγωγής». Συνολικά έως το 1984 αποφοίτησαν από τη Σχολή χίλιοι είκοσι τέσσερις (1.024)
πτυχιούχοι. Αξίζει να αναφερθεί ότι πολλοί άξιοι επιστήμονες δίδαξαν σ' αυτό το διάστημα
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και μεταξύ αυτών οι Σπ. Δοξιάδης, Λ. Αλεξανδράκη, Ν. Χαρβάτη, Ε. Φαναριώτη, Ε.
Δρυγιαννάκη, Ν. Ζίας, Δ. Μαζαράκη, Κ. Χάκας, Ν. Διβάρη, Ο. Μαράτου, Η. Μπεζεβέγκης, Μ.
Κυνηγού-Φλάμπουρα, Α. Καραγγέλη, Μ. Νασιάκου, Π. Λαγός και Φρ. Μόττη. Από το 1965 η
Σχολή λειτουργούσε με Διευθύνουσα την Ιωάννα Ραβάνη και ομάδα μονίμων διδασκουσών
η οποία στην τελευταία φάση λειτουργίας της αποτελείτο από τις Δ. Παπαγεωργοπούλου,
Ε. Καλατζή, Ε. Κοτζαμπάση οι οποίες στη συνέχεια εντάχθηκαν στο προσωπικό του
Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας του ΤΕΙ Αθήνας το 1984.
Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στις
επιστήμες της αγωγής παιδιών προσχολικής ηλικίας με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη
έρευνα και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την
άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και
εξέλιξη.
Στα πλαίσια της αποστολής του αυτής το Τμήμα:
•

Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον επιστημονικό και εκπαιδευτικό τομέα,

•

Αναπτύσσει διεθνείς συνεργασίες με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και
του εξωτερικού,

•

Συνεργάζεται με Βρεφονηπιακούς σταθμούς και άλλους φορείς οι οποίοι σχετίζονται
με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος,

•

Χρησιμοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες στην εκπαίδευση,

•

Διεξάγει έρευνα,

•

Διευκολύνει τους σπουδαστές στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα
τους καταστήσουν ικανούς να είναι ανταγωνιστικοί σε εθνικό, και διεθνές
περιβάλλον,

•

Προετοιμάζεται για να είναι δεκτικό σε αλλαγές σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες
εκπαιδευτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες σε περιφερειακό, εθνικό και
διεθνές περιβάλλον,

•

Μεριμνά για τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας των Σπουδών.

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής
γνώσεων και μεθόδων που αφορούν την αγωγή και φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας
(0-6 ετών).
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Σκοπός του Τμήματος είναι να καταρτίσει επιστημονικά παιδαγωγούς που θα αναλάβουν
την αγωγή και φροντίδα παιδιών από τη γέννησή τους μέχρι τα έξι τους χρόνια, δηλαδή
μέχρι την εισαγωγή τους στο Δημοτικό Σχολείο.
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος κατέχουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και
δεξιότητες στην εφαρμογή μεθόδων που τους δίνουν τη δυνατότητα να ασχολούνται, είτε
αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες:
•

με τη μελέτη, οργάνωση και λειτουργία χώρων για παιδιά προσχολικής ηλικίας
καθώς επίσης και με την αγωγή των παιδιών αυτής της ηλικίας.

•

με τη θεωρητική και εφαρμοσμένη διδασκαλία μαθημάτων παιδαγωγικής που
αφορούν παιδιά προσχολικής ηλικίας, σε άτομα εκπαιδευόμενα στο επάγγελμα.

•

με ερευνητικά προγράμματα που αφορούν στην εξέλιξη και εφαρμογή καινοτομιών
στην αγωγή παιδιών προσχολικής ηλικίας.

•

με κάθε άλλη δραστηριότητα που εναρμονίζεται με το αντικείμενο της ειδικότητάς
τους ως απόρροια της εξέλιξης της παιδαγωγικής επιστήμης και ειδικότερα των
εφαρμογών της στην αγωγή και φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας.

Η διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη
διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική
διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, επισκέψεις σε χώρους εφαρμογής γνώσεων και
μεθόδων που αφορούν στην αγωγή παιδιών προσχολικής ηλικίας και εκπόνηση εργασιών
(βιβλιογραφικών και εφαρμοσμένων ερευνητικών) που σχετίζονται με το αντικείμενο
σπουδών. Το όγδοο εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα
και την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας που εξασφαλίζει την εμβάθυνση, εκ μέρους του
τελειοφοίτου του Τμήματος, σε ένα σοβαρό επίκαιρο θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή σε
αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα σπουδών. Η Πρακτική Άσκηση στο
επάγγελμα διαρκεί έξι (6) ημερολογιακούς μήνες. Είναι καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη
και πραγματοποιείται σε συνεργαζόμενους με το Τμήμα, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.

Άρθρο 1. Νομοθετικό Πλαίσιο - Γενικές Διατάξεις
Σκοπός του Διατμηματικού ΔΠΜΣ «Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων Προσεγγίσεων,
Τεχνολογίες και Εκπαίδευση» είναι η παροχή εξειδικευμένων παιδαγωγικών και διδακτικών
γνώσεων, σε Πτυχιούχους ΑΕΙ της ημεδαπής και αντιστοίχων της αλλοδαπής που υπηρετούν
ή πρόκειται να υπηρετήσουν στην εκπαίδευση (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια) ή/και
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στην αγωγή και φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας. Ειδικότερα, στόχος του
Προγράμματος είναι η προσέγγιση της Διδακτικής και Παιδαγωγικής Επιστήμης μέσω
καινοτόμων θεωριών και τεχνολογιών. Όλα τα μαθήματα είναι εναρμονισμένα στο πλαίσιο
των πλέον σύγχρονων τεχνικών και μεθόδων διδασκαλίας, σχετικών με την Διδακτική και
Παιδαγωγική. Έμφαση δίνεται στην πρακτική άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών, η
οποία περιλαμβάνει παρακολούθηση, παρατήρηση, σχεδιασμό εκπαιδευτικής παρέμβασης
και πραγματοποίηση μικροδιδασκαλίας/διδασκαλίας. Η διδασκαλία σε σχολικές μονάδες ή
σε κέντρα αγωγής και φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας θα είναι αυτόνομη και
εποπτευόμενη. Ο σχεδιασμός της πρακτικής άσκησης, οι ερευνητικές εργασίες καθώς και η
διπλωματική εργασία στοχεύουν στην ενίσχυση της διδακτικής και παιδαγωγικής
δεινότητας των μεταπτυχιακών φοιτητών με τη χρήση καινοτόμων θεωριών και
τεχνολογιών.
Ολοκληρώνοντας το ΔΠΜΣ ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα διαθέτει πολύ εξειδικευμένες
γνώσεις,

μερικές

από

τις

οποίες

είναι

γνώσεις

αιχμής

στην

άσκηση

του

παιδαγωγικού/διδακτικού έργου και αποτελούν τη βάση για πρωτότυπη σκέψη. Επίσης, θα
διαθέτει κριτική επίγνωση των ζητημάτων γνώσης σε γνωστικά πεδία της παιδαγωγικής
επιστήμης όπως για παράδειγμα η ψυχολογία παιδικής/εφηβικής ηλικίας, η εκπαιδευτική
ψυχολογία, η διδακτική επιστήμη, οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) κ.α.
και στη διασύνδεσή τους με διαφορετικά πεδία εφαρμογών τους. Επιπρόσθετα, θα κατέχει
εξειδικευμένες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, οι οποίες απαιτούνται στην έρευνα
ή/και στην καινοτομία προκειμένου να αναπτυχθούν νέες γνώσεις και διαδικασίες και να
ενσωματωθούν γνώσεις από διαφορετικά πεδία. Τέλος, θα μπορεί να διαχειρίζεται και
μετασχηματίζει περιβάλλοντα εργασίας ή σπουδής που είναι σύνθετα, απρόβλεπτα και
απαιτούν νέες στρατηγικές προσεγγίσεις. Θα μπορεί ακόμα να αναλαμβάνει την ευθύνη για
τη συνεισφορά στις επαγγελματικές γνώσεις και πρακτικές ή/και για την αξιολόγηση της
στρατηγικής απόδοσης ομάδων.
Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός του ΔΠΜΣ εξειδικεύει το θεσμικό πλαίσιο για τις
μεταπτυχιακές σπουδές σύμφωνα με ν. 3685/2008 (Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει και συμπληρώνει τον ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας ΔΠΜΣ του ΤΕΙ Αθήνας.

Άρθρο 2. Διοικητική Οργάνωση Όργανα του Διατμηματικού ΔΠΜΣ
Όργανα του Διατμηματικού ΔΠΜΣ όπως προβλέπονται από τον ν. 3685/2008, άρθρο 2 (Α΄
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148) είναι :
A. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ), (η ΕΔΕ επέχει θέση Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης).
B. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΔΠΜΣ.
Γ. Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ.
Δ. Οι δύο (2) Υποδιευθυντές του ΔΠΜΣ

Α. Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ)
Για την κατάρτιση του ΔΠΜΣ, βάσει του Ν. 4009/2011, συγκροτείται Ειδική Διατμηματική
Επιτροπή (ΕΔΕ), η οποία αποτελείται συνολικά από πέντε (5) μέλη. Τα μέλη της ΕΔΕ
ορίζονται από τις ΓΣΕΣ των δύο Τμημάτων (2/22.02.2017 ΓΣΕΣ Τμήματος Ιατρικών
Εργαστηρίων και 1/24-02-2017 ΓΣΕΣ Τμήματος Προσχολικής Αγωγής). Στην ΕΔΕ
συμμετέχουν τρία (3) μέλη από το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων και δύο (2) μέλη από το
Τμήμα Προσχολικής Αγωγής. Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής μέλους ΕΠ από ένα
Τμήμα, δύναται να πληρωθεί η θέση από μέλος ΕΠ του άλλου Τμήματος. Τα μέλη της ΕΔΕ
ορίζονται από τις ΓΣΕΣ των εμπλεκομένων Τμημάτων του ΤΕΙ Αθήνας και συμμετέχουν στις
συνεδριάσεις χωρίς χρηματική αποζημίωση. Ο Διευθυντής και οι δυο Υποδιευθυντές του
ΔΠΜΣ είναι μέλη της ΕΔΕ του ΔΜΣ. Η θητεία του Διευθυντή και των Υποδιευθυντών του
ΔΠΜΣ είναι διετής με δυνατότητα ανανέωσης. Η ΕΔΕ είναι αρμόδια για την υλοποίηση του
ΔΠΜΣ και την εύρυθμη λειτουργία του, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 2, παρ. β του Ν.
3685/2008, όπως ισχύει. Η ΕΔΕ επέχει θέση Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του
ΔΠΜΣ, με αρμοδιότητες που ορίζονται επικουρικά προς την παρούσα νομοθεσία, από το
άρθρο 12 του Ν.2083/1992. Σύμφωνα με τους Ν. 3685/2008 και 4009/2011, η ΕΔΕ είναι
αρμόδια για:
1. Την επιλογή των ενδιαφερομένων φοιτητών που διαθέτουν τα απαιτούμενα
προσόντα για την εγγραφή τους στο οικείο ΔΠΜΣ και για την επικύρωση του τελικού
πίνακα επιτυχόντων στο ΔΠΜΣ.
2. Την παρακολούθηση του εν λόγω ΔΠΜΣ καθώς και για κάθε έργο διοικητικού ή
οργανωτικού χαρακτήρα, που σχετίζεται με τις μεταπτυχιακές σπουδές.
3. Τον ορισμό των μελών των Συμβουλευτικών Επιτροπών των μεταπτυχιακών
φοιτητών, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επί μέρους σχετικές
διατάξεις.
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4. Την επικύρωση του τελικού Πίνακα θεμάτων Διπλωματικών Εργασιών καθώς και τον
ορισμό του Επιβλέποντος Καθηγητή για την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.
5. Τον ορισμό των μελών των Τριμελών Εξεταστικών Επιτροπών των μεταπτυχιακών
Διπλωματικών Εργασιών με πρόταση του Επιβλέποντος Καθηγητή.
6. Την Απονομή των Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης.
7. Την Ανάθεση σε μέλη των συνεργαζομένων στο ΔΠΜΣ Τμημάτων του ΤΕΙ Αθήνας,
άλλων Τμημάτων του οικείου ΤΕΙ ή άλλων ΑΕΙ της χώρας ή της αλλοδαπής, καθώς σε
επισκέπτες καθηγητές και ειδικούς επιστήμονες, τη διδασκαλία μαθημάτων ή την
επίβλεψη Πρακτικής Άσκησης και Διπλωματικών Εργασιών.
8. Τον ορισμό του ύψους των διδάκτρων.
9. Την εισήγηση του Προϋπολογισμού.

Β. Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ)
Συγκροτείται Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) αποτελούμενη από τον Διευθυντή και τους
Υποδιευθυντές του ΔΠΜΣ. Η ΣΕ είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό
λειτουργίας του ΔΠΜΣ. Η ΣΕ ορίζεται από την ΕΔΕ που επέχει θέση Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης.

Γ. O Διευθυντής του ΠMΣ
O Διευθυντής του ΠMΣ συγκαλεί την ΕΔΕ και την ΣΕ και προεδρεύει στις συνεδριάσεις
αυτών, ενώ εισηγείται στη ΕΔΕ για κάθε θέμα που αφορά την αποτελεσματική λειτουργία
του ΔΠΜΣ. O Διευθυντής του ΠMΣ ασκεί τα καθήκοντα που ορίζει ο Κανονισμός
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος και ο παρών εσωτερικός κανονισμός. O
Διευθυντής του ΠMΣ εκλέγεται από την ΕΔΕ για διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης.
Στη θέση του Διευθυντή έχουν δικαίωμα εκλογής μέλη της ΕΔΕ βαθμίδας Καθηγητή ή
Αναπληρωτή Καθηγητή. Για την άσκηση των καθηκόντων του είναι δυνατή η μερική
απαλλαγή από τις διδακτικές του υποχρεώσεις, η οποία καθορίζεται με απόφαση του
Συμβουλίου ΤΕΙ ή αποζημίωση.

Δ. Οι δύο (2) Υποδιευθυντές του ΔΠΜΣ
Ο ένας Υποδιευθυντής προέρχεται από το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και ο έτερος από το
Τμήμα των Ιατρικών Εργαστηρίων. Οι Υποδιευθυντές εκλέγονται από την ΕΔΕ και ανήκουν
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στη βαθμίδα του Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή. Οι δύο (2)
Υποδιευθυντές του ΔΠΜΣ μαζί με τον Διευθυντή του ΔΠΜΣ απαρτίζουν την ΣΕ. Για την
άσκηση των καθηκόντων τους είναι δυνατή η μερική απαλλαγή από τις διδακτικές τους
υποχρεώσεις, η οποία καθορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου ΤΕΙ ή αποζημίωση.

Άρθρο 3. Εισακτέοι και Κριτήρια Επιλογής Φοιτητών
Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι:
Απόφοιτοι Τμημάτων Πανεπιστημίων (συμπεριλαμβανομένης της Σχολής Καλών Τεχνών),
Πολυτεχνείων και ΤΕΙ (συμπεριλαμβανομένων της ΑΣΠΑΙΤΕ, ΣΕΛΕΤΕ ή ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ), της
ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Στους προαναφερόμενους αποφοίτους
συμπεριλαμβάνονται και οι έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής
αναγνωρισμένους από τον Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της
Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ) ή τον Διεπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
αντίστοιχα.
Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε ενενήντα (90)
μεταπτυχιακούς φοιτητές. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων αυξάνεται ο αριθμός των
εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών, ώστε να εισαχθεί και ο τελευταίος ισοψηφών
υποψήφιος. Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές δηλώνουν την κατεύθυνση που θέλουν
να ακολουθήσουν κατά το δεύτερο έτος σπουδών τους, με την υποβολή της αίτησής τους. Η
τελική κατανομή του αριθμού των μεταπτυχιακών φοιτητών ανά κατεύθυνση θα
καθορίζεται με απόφαση της ΕΔΕ με τελική επικύρωση του Πίνακα επιτυχόντων. Στο ΔΠΜΣ
μπορούν, κατόπιν αποφάσεως της ΣΕ, να συμμετέχουν ως υπεράριθμοι φοιτητές πτυχιούχοι
οι οποίοι επέτυχαν σε εξετάσεις του IKY στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών
εσωτερικού του IKY σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του
ΔΠΜΣ, καθώς και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:
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ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

Κ1

Βαθμός πτυχίου

30%

Κ2

Τυχόν συγγραφική ή/και ερευνητική δραστηριότητα του 15%
υποψηφίου

Κ3

Επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου ή τεκμηριωμένη 15%
ενασχόλησή του με τα αντικείμενα του προγράμματος

Κ4

Συνέντευξη

40%

Βαθμός = Κ1 Χ 0,3 + Κ2 Χ 0,15 + Κ3 Χ 0,15 + Κ4 Χ 0,4
Επιθυμητή θεωρείται η καλή γνώση της Αγγλικής η οποία τεκμηριώνεται από
αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών. H προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
εγγραφή φοιτητών στο ΔΠΜΣ γίνεται μετά από σχετική εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της
ΕΔΕ. H σχετική προκήρυξη δημοσιεύεται στον τύπο και μέσω των ιστοσελίδων του
Ιδρύματος.
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν προς τη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων ή του
Τμήματος Προσχολικής Αγωγής για κάθε ακαδημαϊκό έτος τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση υποψηφιότητας, σε τυποποιημένο έντυπο που χορηγείται από τη Γραμματεία του
ΔΠΜΣ (βλέπε Παράρτημα Α).
2. Τίτλους σπουδών και αναλυτική βαθμολογία νομίμως επικυρωμένα. (Αν οι τίτλοι
σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να έχουν την αναγνώριση
ισοτιμίας όπως αναφέρεται ανωτέρω).
3. Βιογραφικό Σημείωμα.
4. Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης, έως δύο (2) σελίδων, στο οποίο ο/η υποψήφιος/α θα
εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο ΔΠΜΣ
του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων και του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής (βλέπε
Παράρτημα Β). Επιπλέον, οι υποψήφιοι θα αναφέρονται στα γενικά και ειδικά
ενδιαφέροντά τους και τη μέχρι τώρα επαφή τους με τα επιστημονικά αντικείμενα του
προγράμματος.
5. Δύο (2) συστατικές επιστολές γραπτές σε κλειστό φάκελο (εφόσον υπάρχουν).
6. Αποδεικτικά καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (εφόσον υπάρχουν).
7. Αποδεικτικά ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελματικού έργου (εφόσον υπάρχουν).
10

8. Διπλωματική εργασία (εφόσον υπάρχει).
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιπρόσθετα οι φοιτητές που διενεργούν την πρακτική τους
άσκηση με τις εξής προϋποθέσεις:
Α. Να έχουν εκπληρώσει όλες τις άλλες υποχρεώσεις λήψης πτυχίου και η περάτωση της
πρακτικής τους άσκησης να είναι η αποκλειστική και μοναδική εκκρεμότητα.
Β. Η πρακτική άσκηση να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την έναρξη του πρώτου εξαμήνου των
μαθημάτων του ΔΠΜΣ. Οι υποψήφιοι που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία
προσκομίζουν μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά (1-8) και σχετική βεβαίωση της
Γραμματείας του Τμήματος που ανήκουν.
Δικαιολογητικά συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν και οι τελειόφοιτοι υπό την
προϋπόθεση ότι με την έναρξη του πρώτου εξαμήνου των μαθημάτων θα έχουν
προσκομίσει πιστοποιητικό αποφοίτησης ή αντίγραφο πτυχίου.
H Γραμματεία του ΔΠΜΣ παρέχει πληροφορίες σχετικές με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Οι αλλοδαποί υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για την παρακολούθηση
του ΔΠΜΣ στην ελληνική γλώσσα οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική (κάτοχοι
πιστοποιητικού Β2 επιπέδου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Φ152/Β6/1504/30-52001 (659 Β΄) όπως ισχύει.
Η συνέντευξη των υποψηφίων διενεργείται από την ΣΕ (σε περίπτωση αδυναμίας κάποιου
μέλους της ΣΕ να παραστεί στη συνέντευξη, δύναται να αντικατασταθεί από κάποιο άλλο
μέλος της ΕΔΕ) του ΔΠΜΣ. Κατά την προφορική συνέντευξη η επιτροπή αξιολογεί την
προσωπικότητα και το ενδιαφέρον του υποψηφίου για το συγκεκριμένο ΔΠΜΣ, την
επιστημονική του συγκρότηση, το τυχόν προγενέστερο ερευνητικό και επαγγελματικό του
έργο και την κριτική του ικανότητα.
Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων, με
ευθύνη της ΣΕ του ΔΠΜΣ καταρτίζεται ο οριστικός πίνακας των επιτυχόντων, η έγκριση του
οποίου γίνεται από τη ΕΔΕ και ακολουθεί η εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών.
Κατά την εγγραφή τους οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταθέτουν, επιπλέον των
δικαιολογητικών που υπέβαλαν με την αίτησή τους και τα εξής:
•

δήλωση ατομικών στοιχείων

•

πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Δήμου ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της

αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους,
•

υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνουν ότι δε φοιτούν σε άλλο ΠMΣ.
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Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης είναι δυνατή η εγγραφή μεταπτυχιακού φοιτητή εντός δέκα
(10) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, με απόφαση της ΣΕ του ΔΠΜΣ, ύστερα
από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερομένου.
Απαραίτητη

προϋπόθεση

οι

υποψήφιοι

που

θα

υποβάλλουν

αίτηση

και

θα

πραγματοποιήσουν εγγραφή ανεξαρτήτως Τμήματος ή Ιδρύματος αποφοίτησης να μην
είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Άρθρο 4. Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να ανανεώνουν τη εγγραφή τους δύο φορές τον
χρόνο. H ανανέωση γίνεται με αίτηση που υποβάλλεται στην αρχή κάθε εξαμήνου, μέσα σε
προθεσμίες που ορίζονται από τη Γραμματεία του ΔΠMΣ.
Φοιτητής που δεν ανανέωσε την εγγραφή του ή δεν παρακολούθησε μαθήματα για δύο (2)
συνεχόμενα εξάμηνα χάνει τη ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή και διαγράφεται από τα
μητρώα του ΔΠMΣ. Διακοπή φοίτησης μπορεί να γίνει για ορισμένο χρόνο, για
αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους, που εκτιμά η ΣΕ και εισηγείται στην ΕΔΕ η οποία
λαμβάνει τη σχετική απόφαση.
H διδασκαλία κάθε εξαμήνου διαρκεί τουλάχιστον δεκατρείς (13) εβδομάδες, μη
συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων. Η διδασκαλία δύναται να πραγματοποιείται σε
ενότητες (blocks).
Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές δύναται να χορηγούνται υποτροφίες και δάνεια, σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις. Δικαιούνται επίσης υγειονομικής περίθαλψης και
διευκολύνσεων για τις μετακινήσεις τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Μεταπτυχιακοί φοιτητές δύναται να προσλαμβάνονται από το Τμήμα Ιατρικών
Εργαστηρίων και το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής, υπό μορφή υποτροφίας, για να
επικουρούν τα μέλη EΠ στην εργαστηριακή άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών, την
εποπτεία των εξετάσεων και τη διόρθωση των ασκήσεων. H σχετική δαπάνη βαρύνει τον
προϋπολογισμό του ΔΠMΣ ή/και του ΤΕΙ. Κριτήρια για την παροχή της ανωτέρω υποτροφίας
αποτελούν, κατά κύριο λόγο, η κατάταξη εισαγωγής τους στο ΠMΣ και η επίδοση τους κατά
το πρώτο εξάμηνο σπουδών, ενώ συνεκτιμώνται επίσης εάν ο φοιτητής λαμβάνει ή
πρόκειται να λάβει για το ίδιο διάστημα άλλη υποτροφία, και η οικονομική του κατάσταση
του φοιτητή. Ο αριθμός, τα κριτήρια και οι όροι για την παροχή των εν λόγω υποτροφιών
καθορίζονται από την ΕΔΕ, η οποία και επιλέγει, κατόπιν προτάσεως της ΣΕ τους φοιτητές
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που θα λάβουν την ανωτέρω υποτροφία.

Άρθρο 5. Διδάσκοντες στο ΔΠΜΣ - Επιβλέποντες - Διπλωματική
Εργασία
Ο συντονισμός των μαθημάτων του ΔΠΜΣ γίνεται κατά προτεραιότητα από μέλη ΕΠ του
Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων και Προσχολικής Αγωγής του ΤΕΙ Αθήνας. Τη διδασκαλία
των μαθημάτων, της πρακτικής άσκησης, των εργαστηριακών και των φροντιστηριακών
ασκήσεων καθώς και την επίβλεψη διπλωματικών εργασιών στο ΔΠΜΣ αναλαμβάνουν κατά
προτεραιότητα μέλη ΕΠ του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων και Προσχολικής Αγωγής και
κατόπιν άλλων Τμημάτων του ΤΕΙ Αθήνας. Συντονισμός και αναθέσεις δύναται να γίνουν και
σε μελή ΕΠ ή ΔΕΠ Τμημάτων άλλου ΑΕΙ, ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών
Ιδρυμάτων οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν επαρκή
επιστημονική ή συγγραφική δραστηριότητα, σε ομότιμους καθηγητές, σε επισκέπτες
καθηγητές και σε ειδικούς επιστήμονες κάτοχους διδακτορικού διπλώματος με την ιδιότητα
του επιστημονικού συνεργάτη, σε επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους οι οποίοι
διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.
3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148) και του Ν. 4009/2011. Ειδικότερα, με απόφαση της ΕΔΕ μπορεί να
ανατίθεται επικουρικό έργο σε διδάσκοντες βάσει του ΠΔ 407/1980 και της Γνωμοδότησης
445/2011 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (τμήμα Γ΄, συνεδρίαση της 31ης
Οκτωβρίου 2011) ή σε Καθηγητές Εφαρμογών των ΤΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ, οι οποίοι κατέχουν
τα εκ του νόμου προβλεπόμενα τυπικά προσόντα. Τα μέλη ΕΠ δεν επιτρέπεται να
απασχολούνται αποκλειστικά στο ΔΠΜΣ.
Η ανάθεση διδασκαλίας στα μαθήματα του ΔΠΜΣ γίνεται με απόφαση της ΕΔΕ. Οι
ειδικότερες προϋποθέσεις ανάθεσης διδασκαλίας και τα κριτήρια επιλογής των
διδασκόντων ορίζονται ως εξής:
1. Προγενέστερη εμπειρία στην διδασκαλία του αντίστοιχου ή ομόλογου μαθήματος σε
προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών.
2. Ερευνητική ενασχόληση με το αντικείμενο του μαθήματος.
Για την άσκηση των καθηκόντων των μελών ΕΠ του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων και
Προσχολικής Αγωγής, στα οποία έχει γίνει ανάθεση διδασκαλίας στα πλαίσια του ΔΠΜΣ,
είναι δυνατή η μερική απαλλαγή από τις διδακτικές τους υποχρεώσεις, αναλόγως με τον
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επιπρόσθετο φόρτο εργασίας, η οποία καθορίζεται με απόφαση της ΕΔΕ και επικυρώνεται
από το Συμβούλιο του ΤΕΙ.
Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή, ο οποίος παρακολουθεί το ΔΠΜΣ, ορίζεται από την ΕΔΕ
ύστερα από πρόταση της ΣΕ, ένα μόνιμο μέλος ΕΠ του ΤΕΙ Αθήνας στο οποίο έχει γίνει
ανάθεση διδασκαλίας στο ΔΠΜΣ ως σύμβουλος. Η ΣΕ και ο σύμβουλος έχουν την ευθύνη
της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού
φοιτητή.
Με ευθύνη της ΣΕ ανακοινώνονται στην αρχή του εξαμήνου κατεύθυνσης πιθανά θέματα
μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών, που έχουν προταθεί από τους διδάσκοντες στο
ΔΠΜΣ. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής σε συνεννόηση μ' έναν από τους διδάσκοντες του ΔΠΜΣ
αναλαμβάνει την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ο οποίος και
αναλαμβάνει την επίβλεψή της.
Για την παρακολούθηση και εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ορίζεται
από την ΕΔΕ του ΔΠΜΣ μετά από σχετική εισήγηση της ΣΕ τριμελής επιτροπή, στην οποία
συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο (2) άλλα μέλη ΕΠ ή ερευνητές ή λοιποί επιστήμονες,
όλοι τους κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.
Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας έχει ως σκοπό να δείξει την εκ
μέρους του μεταπτυχιακού φοιτητή αυτοδύναμη κατοχή γνώσεων και ικανοτήτων
επιστημονικής ανάλυσης, σύνθεσης, αξιολόγησης και αποτίμησης, καθώς και ενδεχόμενης
αξιοποίησής τους στην προαγωγή της έρευνας ενός συγκεκριμένου θέματος. Επιπρόσθετα,
σκοπός της εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι να καταδείξει ο
φοιτητής την ικανότητά του να συμβάλει στον επιστημονικό διάλογο και να συμμετέχει
στην ερευνητική διαδικασία. Ειδικότερα, στοχεύει στα ακόλουθα:
1. επιλογή, ανάλυση και σαφή διατύπωση ερευνητικού θέματος,
2. σχεδιασμό ερευνητικής πορείας,
3. κριτική επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας (και αναφορά στη συναφή
συζήτηση) γύρω από το επιλεγμένο θέμα,
4. εντοπισμό των σχετικών γενικότερων ερευνητικών ερωτήσεων,
5. οργάνωση ενός συγκεκριμένου επιχειρήματος, το οποίο οδηγεί σε ενδεχόμενες νέες
θεωρητικές ερωτήσεις που θα συνεισφέρουν στη σχετική βιβλιογραφία,
6. συζήτηση/αποτίμηση των αποτελεσμάτων (ή συμπερασμάτων),
7. συνεισφορά στον επιστημονικό διάλογο μέσω των ευρημάτων.
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Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εγκρίνεται από τον επιβλέποντα και στη συνέχεια,
υποστηρίζεται δημόσια από τον φοιτητή ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής από
την οποία βαθμολογείται. Εάν παρέλθει ένα εξάμηνο μετά την ανάθεση του θέματος χωρίς
ο επιβλέπων να έχει στοιχεία για την πορεία εκπόνησης της εργασίας, η ανάθεση του
θέματος ακυρώνεται.

Άρθρο 6. Παρακολούθηση Μαθημάτων και Επίδοση Φοιτητών
6.1. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, οι φοιτητές
υποχρεούνται να αποκτήσουν εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες. Η φοίτηση
περιλαμβάνει την επιτυχή επίδοση στα μαθήματα του ΔΠΜΣ, τη συγγραφή ερευνητικών
εργασιών ανά μάθημα, την πρακτική άσκηση και την επιτυχή εκπόνηση διπλωματικής
μεταπτυχιακής εργασίας. Ο βαθμός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης προκύπτει
από το βαθμό αξιολόγησης στα μαθήματα, την πρακτική άσκηση και τη διπλωματική
εργασία. Αναλυτικότερα σε κάθε εξάμηνο ο φοιτητής πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές
μονάδες. Στα τέσσερα (4) εξάμηνα ο φοιτητής πιστώνεται με εκατόν είκοσι 120 πιστωτικές
μονάδες. Ο βαθμός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης προκύπτει από το βαθμό
αξιολόγησης α) στα μαθήματα σε ποσοστό 60% και β) στη διπλωματική εργασία σε
ποσοστό 20% και γ) στην πρακτική άσκηση σε ποσοστό 20%.
6.2. Η επιτυχής ολοκλήρωση κάθε μεταπτυχιακού μαθήματος προκύπτει από το βαθμό
επιτυχίας σε προφορική, γραπτή ή άλλης μορφής εξέταση, (βαθμός τουλάχιστον 5,0 στην
κλίμακα 0-10). Οι μέθοδοι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών καθορίζονται από τον
διδάσκοντα, ο οποίος μπορεί να οργανώνει γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις ή και να
στηρίζεται σε ενδιάμεσες δοκιμασίες, εργασίες ή εργαστηριακές ασκήσεις. Παρέχεται
επίσης η δυνατότητα, μετά από εισήγηση του διδάσκοντα και απόφαση της ΣΕ, συγγραφής
ερευνητικής εργασίας η οποία λαμβάνει βαθμολογικό ποσοστό ανάλογα με τον εκάστοτε
προσδιορισμένο φόρτο εργασίας και τις απαιτούμενες ώρες ερευνητικής εποπτείας.
6.3. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Η φοίτηση είναι επαρκής,
εφόσον το σύνολο των απουσιών του φοιτητή δεν υπερβαίνει το 10% του συνολικού
αριθμού των πραγματοποιηθεισών ωρών στο σύνολο του ακαδημαϊκού έτους. Για ειδικούς
λόγους, ο αριθμός των απουσιών μπορεί να αυξάνεται στο 20% του συνολικού αριθμού των
ωρών. Οι λόγοι αυτοί θα πρέπει να οφείλονται σε αντικειμενικά σοβαρές αιτίες και να
τεκμηριώνονται. Η βαθμολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με βαθμολογική
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κλίμακα από το 0 μέχρι το 10 με βάση το 5. Μεταπτυχιακοί φοιτητές που αποτυγχάνουν
στην εξέταση μαθήματος στη κανονική περίοδο εξέτασής του, δικαιούνται μίας
επανεξέτασης κατά την επαναληπτική εξεταστική περίοδο. Ο διδάσκων του μαθήματος με
τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του ΔΠΜΣ μπορεί να αξιοποιεί την υλικοτεχνική
υποδομή που προσφέρεται από τα Τμήματα, την πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκμάθησης του
ΤΕΙ Αθήνας και τις σύγχρονες τεχνολογίες συμπληρωματικά, με τη συμβατική, δια ζώσης ή
με τηλεδιάσκεψη σύγχρονη ή ασύγχρονη διδασκαλία του μαθήματος. Σε περίπτωση που το
μάθημα στο οποίο ο μεταπτυχιακός φοιτητής απέτυχε, δεν προσφέρεται εκ νέου, μπορεί να
αντικατασταθεί από άλλο μάθημα ή άλλη εργασία ισότιμης έρευνας, το οποίο ορίζεται με
απόφαση της ΣΕ. Λοιπά θέματα καθορίζονται από τον ειδικότερο Κανονισμό του ΔΠΜΣ, που
συντάσσεται από τα συντονιστικά όργανα του ΔΠΜΣ.
6.4. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση των εννέα (9) μεταπτυχιακών μαθημάτων (α΄ και β΄
εξαμήνου), ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής ακολουθεί τα μαθήματα της κατεύθυνσης που
έχει αρχικά επιλέξει (γ΄ εξάμηνο). Ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής της κατεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποχρεούται να επιλέξει πέραν των δύο
υποχρεωτικών μαθημάτων της κατεύθυνσης ΜΥΚ.3.2.1 και ΜΥΚ.3.2.7 και τουλάχιστον δύο
εκ των πέντε προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής της κατεύθυνσης: ΜΕΚ.3.2.1,
ΜΕΚ.3.2.2, ΜΕΚ.3.2.3, ΜΕΚ.3.2.4, ΜΕΚ.3.2.5 ώστε να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός
τριάντα πιστωτικών μονάδων της κατεύθυνσης.
Επιπλέον, κατά το δεύτερο έτος Σπουδών, δίνεται η δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς
φοιτητές, πλέον των υποχρεωτικών μαθημάτων της κατεύθυνσής τους, να επιλέξουν
εφόσον το επιθυμούν μέχρι και δύο μαθήματα από άλλη κατεύθυνση.
Στο δ΄ εξάμηνο ο μεταπτυχιακός φοιτητής επιλέγει την Πρακτική Άσκηση ΙΙ και ανατίθεται
σε κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού. Την
επίβλεψη της εργασίας αναλαμβάνει ένα από τα μέλη ΕΠ του ΔΠΜΣ, μετά από συνεννόηση
με το φοιτητή, και την ανακοινώνει εγγράφως στη Συντονιστική Επιτροπή. Την ευθύνη της
επίβλεψης της μεταπτυχιακής εργασίας, έχουν μέλη ΕΠ/ΔΕΠ, διδάσκοντες στο ΔΠΜΣ (παρ.
4, άρθρο 5, ν. 3685/2008).
6.5. Άδεια παράτασης σπουδών ή προσωρινής διακοπής προβλέπεται μόνον σε εξαιρετικές
περιπτώσεις και ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της ΣΕ.
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6.6. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής θεωρείται ότι περάτωσε επιτυχώς τις σπουδές του και τού
απονέμεται το ΜΔΕ, εφόσον:
(α) συμπλήρωσε τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων,
(β) περάτωσε επιτυχώς τα μαθήματα (βαθμός επιτυχίας είναι το 5,0 και άνω της κλίμακας 010),
(γ) ολοκλήρωσε επιτυχώς τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (βαθμός επιτυχίας: 5,0
και άνω της κλίμακας 0-10). Αντίγραφα της μεταπτυχιακής εργασίας κατατίθενται από τον
μεταπτυχιακό φοιτητή σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, όπως
και στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος.
(δ) ολοκλήρωσε επιτυχώς την πρακτική άσκηση Ι και ΙΙ (βαθμός επιτυχίας: 5,0 και άνω της
κλίμακας 0-10).

Άρθρο 7. Διδακτικές Μέθοδοι και Τεχνικές Αξιολόγησης
7.1. Η διδασκαλία και η αξιολόγηση κάθε μαθήματος είναι κατά κανόνα ευέλικτες και
εξατομικεύονται από τον κάθε διδάσκοντα στο σχεδιασμό του μαθήματος. Οι μέθοδοι
διδασκαλίας συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων: διαλέξεις, σεμινάρια, φροντιστήριο,
εργαστηριακή άσκηση, άσκηση πεδίου, παρουσιάσεις, διαδραστική διδασκαλία, συμμετοχή
σε ομάδες, άσκηση ρόλων, εκπόνηση μελέτης (project), προσκεκλημένους ομιλητές,
πρακτική σε Η/Υ. Σεμιναριακή ή φροντιστηριακή υποστήριξη διενεργείται όταν κρίνεται
απαραίτητη.
7.2. Οι μέθοδοι αξιολόγησης της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών αφορούν
ενδεικτικά τη διαμορφωτική ή συμπερασματική αξιολόγηση, τη δοκιμασία πολλαπλής
επιλογής, τις ερωτήσεις σύντομης απάντησης, τις ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων, την
επίλυση προβλημάτων, τη γραπτή εργασία, την έκθεση-αναφορά, την προφορική εξέταση,
τη δημόσια παρουσίαση, την εργαστηριακή εργασία.
7.3. Πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα κάθε μαθήματος διανέμεται στην αρχή κάθε εξαμήνου
συμπληρωμένο απαραίτητα με τον τρόπο αξιολόγησης και κατάλογο βιβλιογραφίας,
ωστόσο βασικές μέθοδοι αξιολόγησης αποτελούν για το ΔΠΜΣ, οι τελικές εξετάσεις και το
μεικτό

σύστημα

τελικών

γραπτών

και

προφορικών

εξετάσεων

και

γραπτών

εργασιών/project.
7.4. Σε κάθε Ακαδημαϊκό εξάμηνο διεξάγεται κοινή συνεδρίαση των μεταπτυχιακών
φοιτητών, των διδασκόντων και της ΣΕ για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του
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εκπαιδευτικού, επιστημονικού και ερευνητικού έργου του ΔΠΜΣ. Τα πορίσματα της
εσωτερικής αυτής αξιολόγησης επιτάσσουν και διαμορφώνουν το πλαίσιο μιας διαρκούς
αναπροσαρμογής του εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων καθώς και των υποχρεώσεων
των μεταπτυχιακών φοιτητών.

Άρθρο 8. Διάρκεια ΔΠΜΣ, Χρόνος Εισαγωγής και Απονομή ΜΔΕ
Η διάρκεια σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) ή οκτώ (8) εξάμηνα, για την πλήρη ή μερική
φοίτηση, αντίστοιχα, που αντιστοιχούν σε 120 ECTS (30 ECTS ανά εξάμηνο πλήρους
φοίτησης). Το πρώτο, δεύτερο και τέταρτο εξάμηνο σπουδών είναι κοινό για όλους τους
μεταπτυχιακούς φοιτητές. Το τρίτο εξάμηνο διαφοροποιείται ανάλογα με την κατεύθυνση
(Προσχολικής Αγωγής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης). Τα τρία (3)
πρώτα εξάμηνα, για την πλήρη φοίτηση, αντιστοιχούν σε διδασκαλία μαθημάτων και
χορηγούν 90 ECTS στον φοιτούντα, ενώ το τέταρτο εξάμηνο για την πλήρη φοίτηση,
αντιστοιχεί στην πρακτική άσκηση II και την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας και χορηγεί 30 ECTS στο φοιτούντα. Η φοίτηση δύναται να ανασταλεί για σοβαρό
λόγο που εξετάζεται από την ΕΔΕ, υπό την προϋπόθεση της καταβολής του συνόλου των
διδάκτρων.
Η διπλωματική εργασία συντάσσεται στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα. Σε κάθε
περίπτωση απαιτείται και εκτενής περίληψη στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, στην
αρχικές σελίδες της εργασίας.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να δοθεί αναστολή φοίτησης με απόφαση της ΕΔΕ και ο
χρόνος αυτός δεν υπολογίζεται στην συνολική απαιτούμενη διάρκεια απονομής του ΜΔΕ.
Για την απονομή ΜΔΕ απαιτείται η επιτυχής εξέταση στα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα
μαθημάτων σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του μεταπτυχιακού φοιτητή στο σύνολο των
αντιστοίχων μεταπτυχιακών δραστηριοτήτων. Το πρόγραμμα ξεκινά δέχεται αιτήσεις
υποψηφίων φοιτητών κάθε Ακαδημαϊκό έτος.

Άρθρο 9. Τελετουργικό Αποφοίτησης
Μετά την ικανοποίηση του συνόλου των απαιτήσεων του Προγράμματος, ο φοιτητής
υποβάλλει αίτηση στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ για την απονομή του Μεταπτυχιακού
Διπλώματος Ειδίκευσης. Ο Μεταπτυχιακός Τίτλος χορηγείται μετά τη σχετική ορκωμοσία
και σύμφωνα με το γενικό κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τεχνολογικού
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Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας.

Άρθρο 10. Διοικητική Υποστήριξη
Την διοικητική υποστήριξη του ΔΠΜΣ αναλαμβάνει το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων του ΤΕΙ
Αθήνας. Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του ΔΠMΣ και των οργάνων τα οποία
λειτουργούν στο πλαίσιο αυτού παρέχει η Γραμματεία του ΔΠΜΣ η οποία στελεχώνεται
ειδικά για τη διοικητική υποστήριξη του εν λόγω προγράμματος. Η διοικητική υποστήριξη
του ΔΠΜΣ συνίσταται στη γραμματειακή εξυπηρέτηση των οργάνων, στη 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 έκδοση πάσης φύσεως
πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, στην προώθηση διαδικασιών χορήγησης δανείων,
υποτροφιών, δελτίων σπουδαστικών ταυτοτήτων και λοιπών παροχών προβλεπομένων υπό
των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων, διαδικασιών απονομής τίτλων, στην ενημέρωση
βιβλίων και στην παροχή πάσης φύσεως πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία του
προγράμματος σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών και σύμφωνα με το ΠΔ 514/5-10-1989
(218 Α΄).

Άρθρο 11. Παράρτημα Διπλώματος
Το ΜΔΕ συνοδεύεται από παράρτημα σπουδών, το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με
τα προσόντα και την εξειδίκευση που απέκτησε ο υποψήφιος, την κατεύθυνση που επέλεξε,
τη διάρκεια και το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών και τη βαθμολογία του,
σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων (ECTS). Ο τίτλος απονέμεται από
κοινού από τα συνεργαζόμενα τμήματα.

Άρθρο 12. Πόροι του ΔΠΜΣ – Διαχείριση Εσόδων
Το κόστος λειτουργίας του προγράμματος θα καλύπτεται με δίδακτρα. Προβλέπεται η
χορήγηση υποτροφιών. Με απόφαση της ΕΔΕ, το ΔΠΜΣ δύναται να χορηγήσει ορισμένο
αριθμό υποτροφιών προς του φοιτητές. Το ύψος και οι προϋποθέσεις χορήγησης των
υποτροφιών ορίζονται από την ΕΔΕ. Το ύψος των διδάκτρων αποφασίζεται κάθε
ακαδημαϊκό έτος από την ΕΔΕ και δεν υπερβαίνει τις 4,500€. Με την ίδια απόφαση της ΕΔΕ
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καθορίζονται ειδικές κατηγορίες διδάκτρων, υποτροφιών, ενισχύσεων αδύναμων φοιτητών,
κλπ. Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 το ύψος των διδάκτρων ορίζεται στις 3,500€. Για τα
δίδακτρα που καταβάλλει κάθε φοιτητής στο ΤΕΙ Αθήνας την ευθύνη διαχείρισης αυτών
φέρει ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Αθήνας. Τα έξοδα μετακίνησης
και διαμονής του Επιστημονικού και Διοικητικού προσωπικού, θα βαρύνουν τον
προϋπολογισμό του ΔΠΜΣ.

Άρθρο 13. Αξιολόγηση ΔΠΜΣ - Διασφάλιση Ποιότητας
Το ΔΠΜΣ εντάσσεται στις διαδικασίες αξιολόγησης βάσει του σχεδίου που έχει καταρτιστεί
από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) και τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας
(ΜΟΔΙΠ) του Ιδρύματος. 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 όποιου 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 ΣΕ και έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών. Κάθε πέντε έτη
διενεργείται εξωτερική αξιολόγηση. Στην αξιολόγηση συμπεριλαμβάνονται δείκτες που
αναδεικνύουν την ανταγωνιστικότητα του ΔΠΜΣ, ως προς την προτίμηση του από τους
υποψήφιους φοιτητές αλλά και την εικόνα του στην αγορά εργασίας. Ως υπεύθυνος
Διασφάλισης Ποιότητας της λειτουργίας του ΔΠΜΣ ορίζεται ο Διευθυντής.

Άρθρο 14. Αναθεώρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Μεταπτυχιακών
Σπουδών
Η τακτική αναθεώρηση του παρόντος εσωτερικού κανονισμού μεταπτυχιακών σπουδών του
πραγματοποιείται κάθε διετία. Αναθεώρηση ή προσθήκη/διαγραφή συγκεκριμένων
άρθρων δύναται να υλοποιηθεί εκτάκτως κατά τη διάρκεια των δύο ετών μετά από
απόφαση της ΕΔΕ. Στην περίπτωση αυτή η ΕΔΕ ορίζει επιτροπή αναθεώρησης η οποία
εισηγείται συγκεκριμένες τροποποιητικές διατάξεις. Για την ενσωμάτωση των εν λόγω
διατάξεων/άρθρων απαιτείται η τελική έγκριση από την ΕΔΕ.
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Άρθρο 15. Γλώσσα Διδασκαλίας
Τα μαθήματα στο ΔΠΜΣ πραγματοποιούνται στην Ελληνική γλώσσα. Υπάρχει δυνατότητα
πραγματοποίησης του Προγράμματος και στην Αγγλική μετά από απόφαση της ΕΔΕ.

Άρθρο 16. Μετακίνηση Διδακτικού Προσωπικού
Προβλέπεται η δυνατότητα μετακίνησης εκπαιδευτικού και διδακτικού προσωπικού, με
τους όρους και τις προϋποθέσεις που ρυθμίζονται από την ΣΕ. Η υλοποίηση του
προγράμματος θα απασχολήσει κυρίως μέλη ΕΠ του ΤΕΙ Αθήνας. Επιστήμονες συναφών
αντικειμένων από άλλα ΑΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και Ειδικοί
Επιστήμονες, μπορούν επίσης να διδάξουν στο πρόγραμμα.

Άρθρο 17. Τόπος Διεξαγωγής Μαθημάτων ΔΠΜΣ
Ως τόπος διεξαγωγής των μαθημάτων ορίζονται οι εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Αθήνας στο
Αιγάλεω καθώς και του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής στο Κέντρο Προστασίας του Παιδιού
Αττικής «Η Μητέρα». Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του ΤΕΙ Αθήνας θα καλύπτει τις
ανάγκες λειτουργίας του ΔΠΜΣ (κτιριακές εγκαταστάσεις, εργαστήρια, αμφιθέατρα,
εργαστηριακός και ειδικός εξοπλισμός, βιβλιοθήκες, χρήση διαδικτύου, λογισμικό με
δυνατότητες ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης).

Άρθρο 18. Λοιπές Διατάξεις
Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του ΔΠΜΣ τροποποιείται μετά από εισήγηση
της ΣΕ στην ΕΔΕ. Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό θα
ρυθμίζονται από την ΣΕ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΑΙΤΗΣΗ
Ημερομηνία υποβολής αίτησης … - … - 20 …
Παρακαλώ δεχτείτε την αίτησή μου για εγγραφή στο Δ.Π.Μ.Σ. «Παιδαγωγικά μέσω
Καινοτόμων Προσεγγίσεων, Τεχνολογίες και Εκπαίδευση»
1. Στοιχεία Υποψηφίου/ας
1.1. Επώνυμο …………………………………
1.2. Όνομα ………………………………….… Όνομα Πατέρα / Μητέρας …………………………………….
1.3. Ημερομηνία και τόπος γέννησης ………………………………….…………………………………….…
1.4. Διεύθυνση επικοινωνίας Οδός ……………………………………… Αριθμός …… Τ.Κ. …….…
1.5. Τηλέφωνο: σταθερό….………………………… Κινητό …………………………….
1.6. E-mail: ……………………………………………...
2. Α. Προπτυχιακές σπουδές
2.Α.1. Ίδρυμα …………………………………………….. Έτος Αποφοίτησης…………...
2.Α.2. Τμήμα ……………………………………………..
2.Α.3. Βαθμός πτυχίου …………….
2.Β. Άλλες προπτυχιακές σπουδές
2.Β.1. Ίδρυμα …………………………………………….. Έτος Αποφοίτησης ……………..
2.Β.2. Τμήμα ……………………………………………..
2.Β.3. Βαθμός πτυχίου …………………
3.Α. Μεταπτυχιακές σπουδές
3.Α.1. Ίδρυμα …………………………………………….. Έτος Αποφοίτησης …………..
3.Α. 2. Τμήμα ……………………………………………..
3.Α.3. Βαθμός πτυχίου………………….
3.Β.1. Άλλες μεταπτυχιακές σπουδές
3.Β.1. Ίδρυμα …………………………………………….. Έτος Αποφοίτησης ………..…
3.Β.2. Τμήμα ……………………………………………..
3.Β.3. Βαθμός πτυχίου………..
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Συνημμένα υποβάλλω:

Έλεγχος Γραμματείας

Αντίγραφο Πτυχίου
Αναλυτική Βαθμολογία
Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης
Βιογραφικό σημείωμα
Τυχόν συγγραφική ή/και ερευνητική δραστηριότητα
Επαγγελματική εμπειρία
Άλλο δικαιολογητικό (Προσδιορίστε)

Ο/Η αιτών/ούσα

Υπογραφή

Ονοματεπώνυμο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Εξηγείστε σε ένα κείμενο μέχρι 2 σελίδων τους λόγους για τους οποίους θέλετε να
παρακολουθήσετε το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) του
Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων και του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του Τεχνολογικού
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Αθήνας με τίτλο «Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων
Προσεγγίσεων, Τεχνολογίες και Εκπαίδευση».
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