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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 

Αριθμός απόφασης: Γ3/Σ129/21-12-2020 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 

Απόσπασμα Πρακτικών από τη συνεδρίαση της Συγκλήτου 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 129/21-12-2020 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 21-12-2020 στις 10.30 μέσω τηλεδιάσκεψης μετά την 

έγγραφη πρόσκληση του Πρύτανη με αριθμό πρωτοκόλλου 2149/18-12-2020, η οποία επιδόθηκε στα 

μέλη της Συγκλήτου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 37 μελών και την απουσία 2 μελών. 

Παρόντες: 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Βαθμίδα  Παρατηρήσεις 

Θεοδουλίδης Θ. Πρύτανης Καθηγητής  

Σαριαννίδης Ν. Αντιπρύτανης Καθηγητής  

Μαρόπουλος Στ. Αντιπρύτανης Καθηγητής  

Ιορδανίδης Γ. Αντιπρύτανης Καθηγητής  

Σπύρτου Α. Αντιπρύτανης Καθηγήτρια  

 

Σχολές Τμήμα Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Βαθμίδα Παρατηρήσεις 

Πολυτεχνική  

Κοσμητεία Τριανταφύλλου Αθ. Κοσμήτορας Καθηγητής  

ΜΜ Νενές Γ. Πρόεδρος Αν. Καθηγητής  

ΧΜ Φροντιστής Ζ. Πρόεδρος Αν. Καθηγητής  

ΜΟΠ Καπαγερίδης Ι. Πρόεδρος Αν. Καθηγητής  

ΗΜΜΥ Χριστοφορίδης Γ. Πρόεδρος Καθηγητής  

ΜΧΠΣ Κακούλης Κ. Πρόεδρος Καθηγητής  

Κοινωνικών και 

Ανθρωπιστικών 

Επιστημών 

Κοσμητεία Δημητριάδου Αικ. Κοσμήτορας Καθηγήτρια  

ΠΤΔΕ Θωίδης Ι. Πρόεδρος Αν. Καθηγητής  

ΠΤΝ Ντίνας Κ. Πρόεδρος Καθηγητής  

ΕΨΜ Μιχαήλ Δ. Πρόεδρος Καθηγήτρια χωρίς ψήφο 

ΨΥΧ Πνευματικός Δ. Πρόεδρος Καθηγητής χωρίς ψήφο 

Καλών Τεχνών 
Κοσμητεία  

ΤΕΕΤ 
Ζιώγας Ι. Κοσμήτορας Αν. Καθηγητής  

Θετικών 

Επιστημών 

Κοσμητεία Καλογηράτου Ζ. Κοσμήτορας Καθηγήτρια  

ΜΑΘ Μπίσμπας Α. Αν. Πρόεδρος Καθηγητής χωρίς ψήφο 

ΠΛΗ Δόσης Μ. Πρόεδρος Καθηγητής  

Γεωπονικών 

Επιστημών 
ΓΕΩ Μέλφου Αικ. Κοσμήτορας Καθηγήτρια  

Επιστημών Υγείας 

Κοσμητεία Τσανακτσίδης Κ. Κοσμήτορας Καθηγητής χωρίς ψήφο 

ΕΡΓ Στημονιάρης Α.  Αν. Πρόεδρος Επ. Καθηγητής χωρίς ψήφο 

ΜΑΙ Σαββίδης Σ. Πρόεδρος Καθηγητής 
χωρίς ψήφο, αποχωρεί 

στις 10:57 

Οικονομικών 

Επιστημών 

Κοσμητεία Καταραχιά Αν. Κοσμήτορας Αν. Καθηγήτρια  

ΔΕΟΣ Βελέντζας Ι. Πρόεδρος Καθηγητής χωρίς ψήφο 

ΔΕΤ Τριαντάρη Σ. Πρόεδρος Καθηγήτρια  

ΛΧΡ Δριτσάκη Χ. Πρόεδρος Καθηγήτρια  
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ΟΕ Μονοβασίλης Θ. Πρόεδρος Καθηγητής χωρίς ψήφο 

ΟΔΕ Κοντέος Γ. Πρόεδρος Αν. Καθηγητής χωρίς ψήφο 

ΠΔΑ Μπακούρος Ι. Πρόεδρος Καθηγητής χωρίς ψήφο 

ΣΑΕ Αναστασιάδου Σ. Πρόεδρος Καθηγήτρια χωρίς ψήφο 

 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Παρατηρήσεις 

Ντίνας Ν. Αν. Εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π.  

Τίγγος Αντ.  Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π.  

Σεληνιωτάκης Χαρ. Εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών  

Γκουντινίδης Ν. Εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών  

Ελισαίου Αν. Εκπρόσωπος διοικητικού προσωπικού  

 

Απόντες: 

Τμήμα Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Βαθμίδα Παρατηρήσεις 

ΕΡΓ Τσιαμήτρος Δ. Πρόεδρος Αν. Καθηγητής χωρίς ψήφο 

 Σιδηροπούλου Χρ. Εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π.   

 

Εκπρόσωποι Ε.Ε.Π. και φοιτητών 

Εκπρόσωπος Ε.Ε.Π.: δεν έχει εκλεγεί 

Εκπρόσωπος μεταπτυχιακών φοιτητών: δεν έχει εκλεγεί 

 

Πρακτικά τήρησε ο προϊστάμενος της Γραμματείας Συγκλήτου Ε. Μυλωνάς. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Γ. Ακαδημαϊκά θέματα 

3. Έγκριση ίδρυσης Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διαπολιτισμικές 

Σπουδές-Η ελληνική ως 2η/ξένη γλώσσα (Intercultural Studies – Greek as a second/foreign 

Language)» του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών 

Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Τμήματος Επιστημών Αγωγής του 

Πανεπιστημίου Frederick Κύπρου 

Ο Πρύτανης εισάγει τα μέλη της Συγκλήτου στο θέμα αναφέροντας ότι πρόκειται για την έγκριση 

ίδρυσης του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διαπολιτισμικές 

Σπουδές-Η ελληνική ως 2η/ξένη γλώσσα (Intercultural Studies – Greek as a second/foreign 

Language)» του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών 

Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Τμήματος Επιστημών Αγωγής του 

Πανεπιστημίου Frederick Κύπρου. 

Ακολουθεί συζήτηση και το σώμα της Συγκλήτου, λαμβάνοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 92/2003 (Α’ 83 - «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»), 

2. Το Π.Δ. 72/2013 (Α’ 119 - «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και 

ίδρυση−συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας»), 

3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ (άρθρα 13–22 - «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του Ν. 

4610/2019 (Α’ 70 - «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις»), 

4. Την απόφαση με αριθμό 137444/Ζ1/6-9-2019 του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 

(Υ.Ο.Δ.Δ. 709) με θέμα «Διορισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας», 
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5. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Ν. 4485/2017 (Α’ 114 - «Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»), 

6. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 (Α΄189/02-08-2005 - «Διασφάλιση 

της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών 

μονάδων – Παράρτημα διπλώματος»), 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.Α’), 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α’) «Δομή, λειτουργία, 

διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ’ του Ν. 4025/2011 

(ΦΕΚ 228 Α’), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α’) και του άρθρου 34, παρ. 2 

του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α’), 

9. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83 Α΄), όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

10. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 

για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 32,35,37 και 85.  

11. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1 (Β΄4334/12-12-2017) «Τρόπος κατάρτισης του 

αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 

Μεταπτυχιακών Σπουδών». 

12. Τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄). 

13. Την με αριθμό 41931/Ζ1/2018 Υπουργική Απόφαση (Β’ 972/19-03-2018) «Ρύθμιση θεμάτων 

ίδρυσης κοινών Π.Μ.Σ. και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη μεταξύ ημεδαπών 

Α.Ε.Ι. και αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων ή ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της 

αλλοδαπής. 

14. Τις διατάξεις του Ν.4635/2019 και ιδίως το άρθρο 171 (ΦΕΚ 167/τ.Α´30.10.2019 -  

«Τροποποιήσεις στο ν. 4485/2017»). 

15. Το απόσπασμα πρακτικών της συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση με αριθμό 32/29-10-2020) «Έγκριση ειδικού πρωτοκόλλου 

συνεργασίας Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών με το Πανεπιστήμιο Frederic της Κύπρου». 

16. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής 

Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδριάσεις 

με αριθμό 347/03-09-2020 και 354/27-11-2020). 

17. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 629/03-12-2020 διαβιβαστικό έγγραφο του Τμήματος. 

18. Το από 15/11/2020 Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με το Πανεπιστήμιο Frederick της Κύπρου. 

19. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας (αριθμός συνεδρίασης 15/21-12-2020).  

20. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Frederick της Κύπρου (αριθμός 

συνεδρίασης 133/22-10-2020). 

αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση ίδρυσης του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

με τίτλο «Διαπολιτισμικές Σπουδές-Η ελληνική ως 2η/ξένη γλώσσα (Intercultural Studies – Greek as a 

second/foreign Language)» του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Κοινωνικών και 

Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Τμήματος Επιστημών 

Αγωγής του Πανεπιστημίου Frederick Κύπρου ως εξής: 
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Άρθρο 1 

Γενικές Διατάξεις 

Το Τμήμα Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Frederick και το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διαπολιτισμικές σπουδές - Η ελληνική ως 

2η/ξένη γλώσσα» (Intercultural Studies - Greek as a second/foreign Language)», σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Ως επισπεύδον Ίδρυμα ορίζεται το Πανεπιστήμιο Frederick, το οποίο θα έχει την επιστημονική ευθύνη 

(διά του Τμήματος Επιστημών Αγωγής) και την οικονομική διαχείριση όλου του διδακτικού έργου το 

οποίο θα διεξάγεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μεθοδολογία την οποία το 

Πανεπιστήμιο Frederick έχει αναπτύξει, εφαρμόσει και αξιολογήσει στη βάση διεθνών πρακτικών, θα 

αφορά δηλαδή τη διδασκαλία και εξέταση των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του παρόντος. Το 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (διά του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών) θα έχει την 

επιστημονική ευθύνη και την οικονομική διαχείριση του μέρους της φοίτησης που αφορά την ανάθεση, 

εποπτεία και υποστήριξη των διπλωματικών εργασιών των φοιτητών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 

του παρόντος και περιγράφεται λεπτομερώς στον Κανονισμό Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. 

 

Άρθρο 2 

Αντικείμενο-Σκοπός 

Αντικείμενο του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Διαπολιτισμικές 

σπουδές - Η ελληνική ως 2η/ξένη γλώσσα» (Intercultural Studies - Greek as a second/foreign 

Language)» είναι η προσφορά στους αποφοίτους του της κατάλληλης κατάρτισης και ειδίκευσης, ώστε 

να διαχειρίζονται με αποτελεσματικό τρόπο τη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας ως 

δεύτερης/ξένης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και στην ελληνική και κυπριακή Διασπορά, 

έχοντας αυξημένη διαπολιτισμική επίγνωση. 

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ., που απευθύνεται και σε εκπαιδευτικούς και σε ανθρώπους που η επαγγελματική 

τους ενασχόληση απαιτεί αυξημένη διαπολιτισμική επίγνωση αλλά και σε κάθε σύγχρονο άνθρωπο, 

είναι η εξειδικευμένη επιστημονική γνώση, η κατάρτιση και η εμβάθυνση στις διάφορες θεωρίες και 

τους στόχους μιας διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, η απόκτηση ικανοτήτων που θα συμβάλουν στην 

εποικοδομητική συμβίωση μέσα σε ένα πολυπολιτισμικό κοινωνικό περιβάλλον όχι μόνο με την αποδοχή 

και τον σεβασμό του διαφορετικού, αλλά και με την αναγνώριση της πολιτισμικής του ταυτότητας, μέσα 

από μια καθημερινή προσπάθεια διαλόγου, κατανόησης και συνεργασίας. Παράλληλος αλλά απολύτως 

συναφής στόχος του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η εξειδίκευση των συμμετεχόντων σε σημαντικά ζητήματα θεωρίας 

και πράξης για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και η προσέγγιση σύγχρονων 

αρχών, μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας σε άτομα με διαφορετικές επικοινωνιακές, συναισθηματικές 

και μαθησιακές ανάγκες, ατομικούς ρυθμούς μάθησης, δεξιότητες και πολιτισμικές αναφορές 

(θρησκεία, έθιμα, συνήθειες, αξίες κ.λπ.). 

Οι πτυχιούχοι του Προγράμματος θα έχουν αποκτήσει τις ικανότητες που συμβάλλουν στην 

εποικοδομητική συμβίωση μέσα σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία αξιοποιώντας, τη διαφορετικότητα 

των πολιτισμών και εμποδίζοντας τον σχηματισμό στερεοτύπων και προκαταλήψεων απέναντι σε 

πρόσωπα και πολιτισμούς με την υπέρβαση κάθε μορφής εθνοκεντρικής αντιμετώπισης.  

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία της ελληνικής ως 2ης/ξένης γλώσσας, επιδιώκεται, με την 

ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες να έχουν αποκτήσει το κατάλληλο υπόβαθρο: 

 Α) Σε επίπεδο γνώσεων: κατάκτηση της γνώσης των ιδιαιτεροτήτων της ελληνικής και κατανόηση των 

βασικών μοντέλων διδασκαλίας της,  
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Β) Σε επίπεδο ικανοτήτων/δεξιοτήτων: ικανότητα υιοθέτησης και εφαρμογής αποτελεσματικού 

διδακτικού μοντέλου και ικανότητα διδασκαλίας της ελληνικής σε αλλόγλωσσους αλλά και σε μέλη της 

Ομογένειας απανταχού της γης, και 

Γ) Σε επίπεδο αξιών: υιοθέτηση κουλτούρας ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση και χωρίς διακρίσεις ή 

περιορισμούς εκμάθηση της ελληνικής σε αλλόγλωσσους μαθητές και Έλληνες και Ελληνοκύπριους της 

Διασποράς. 

 

Άρθρο 3 

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι 

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Διϊδρυματικό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Δ.Μ.Δ.Ε.) με τίτλο 

«Διαπολιτισμικές σπουδές και η ελληνική ως 2η/ξένη γλώσσα». εκδιδόμενο από τα δύο συνεργαζόμενα 

Πανεπιστήμια. Ο χορηγούμενος τίτλος θα είναι στην Ελληνική.  

 

Άρθρο 4 

Κατηγορίες Πτυχιούχων 

Στο Δ.Π.Μ.Σ. «Διαπολιτισμικές σπουδές - Η ελληνική ως 2η/ξένη γλώσσα» (Intercultural Studies - Greek 

as a second/foreign Language)» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Φιλοσοφικής Σχολής (όλων των τμημάτων), 

Ξενόγλωσσων τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής, Παιδαγωγικών Τμημάτων (Δημοτικής Εκπαίδευσης 

και Προδημοτικής Εκπαίδευσης / Νηπιαγωγών), Κοινωνικής Εργασίας, Τμημάτων Μουσικής και 

Θεάτρου, Θεολογικής Σχολής καθώς και εκπαιδευτικοί της Διασποράς (προσοντούχοι, απόφοιτοι των 

Τμημάτων Ελληνικών Σπουδών, Ελληνικής Φιλολογίας, με πιστοποίηση ελληνομάθειας επιπέδου Γ1). 

 

Άρθρο 5 

Χρονική Διάρκεια 

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Διαπολιτισμικές σπουδές - Η ελληνική ως 2η/ξένη γλώσσα» (Intercultural Studies - Greek 

as a second/foreign Language)» διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία 

περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 

 

Άρθρο 6 

Όργανα διοίκησης 

Για τον συντονισμό των απαραίτητων ενεργειών σχεδιασμού και υλοποίησης του Διϊδρυματικού ΠΜΣ 

συστήνεται εξαμελής Ακαδημαϊκή Επιτροπή Εποπτείας (ΑΕΕ), αποτελούμενη από τρία (3) μέλη του 

ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου Frederick και από τρία (3) μέλη του ακαδημαϊκού 

προσωπικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Δύο (2) μέλη της ΑΕΕ (ένα μέλος από κάθε 

συμβαλλόμενο μέρος) ορίζονται ως Επιστημονικώς Υπεύθυνοι του Διϊδρυματικού ΠΜΣ. Το κάθε 

συμβαλλόμενο μέρος ορίζει τα τρία μέλη στην ΑΕΕ με εσωτερικές διαδικασίες του κάθε Πανεπιστημίου 

και του Τμήματος που ορίζεται στο Άρθρο 1. Επίσης, το κάθε Πανεπιστήμιο δύναται να ορίσει μέχρι 

ένα (1) εκ των τριών μελών του στην ΑΕΕ το οποίο να είναι Εξωτερικός Εμπειρογνώμονας και όχι μέλος 

ΔΕΠ του Πανεπιστημίου, αν αυτό κριθεί σκόπιμο για τον καλύτερο σχεδιασμό του Προγράμματος.  Ο 

Πρόεδρος της ΑΕΕ, ο οποίος δύναται να είναι και ο Διευθυντής Σπουδών του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ., 

ορίζεται εναλλάξ από τα δύο ιδρύματα ξεκινώντας από το επισπεύδον Ίδρυμα. Ο Αντιπρόεδρος/ 

Αναπληρωτής Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. προέρχεται από το έτερο συνεργαζόμενο Ίδρυμα.  

 

Άρθρο 7 
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Πρόγραμμα Σπουδών 

Κατά τη διάρκεια των σπουδών κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει έξι (6) Μαθήματα και 

να εκπονήσει Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ), η οποία εκπονείται στο τρίτο (Γ’) εξάμηνο 

σπουδών. 

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής: 

«Διαπολιτισμικές σπουδές - Η ελληνική ως 2η/ξένη γλώσσα»  

(Intercultural Studies - Greek as a second/foreign Language)» 

 

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Θεματικές Ενότητες  ECTS 

1. DLINTER501 - Διαπολιτισμικότητα και εκπαίδευση / Η 

παιδαγωγική και κοινωνική διάσταση (υποχρεωτικό) 

2. DLINTER502-Διγλωσσία και δίγλωσση εκπαίδευση-Μεθοδολογία 

διδακτικής της ελληνικής ως 2ης/ξένης γλώσσας(υποχρεωτικό) 

3. DLINTER504 -Μεθοδολογία της έρευνας (υποχρεωτικό) 

 

10 

 

10 

10 

Σύνολο ECTS Α΄ Εξαμήνου  30 

 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Θεματικές Ενότητες  ECTS 

• DLINTER503 -Αναλυτικά προγράμματα και διδακτικό υλικό για 

τη διδασκαλία της ελληνικής ως 2ης/ξένης γλώσσας 

(υποχρεωτικό) 

• 1 ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ 

• DLINTER513 -1ο επίπεδο διατριβής (υποχρεωτικό) 

 

10 

10 

10 

Σύνολο ECTS Β΄ Εξαμήνου  30 

 

 

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Θεματικές Ενότητες  ECTS 

• 1 ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ 

• DLINTER513 - 2ο επίπεδο διατριβής  

10 

20 

Σύνολο ECTS Γ΄ Εξαμήνου  30 

 

Σύνολο Α’, Β’ και Γ’ εξαμήνου  90 ECTS 

Γλώσσα διδασκαλίας όλων των Μαθημάτων καθώς και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 

είναι η Ελληνική. 
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Άρθρο 8 

Αριθμός Εισακτέων 

Ο ανώτατος αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται στους 150 φοιτητές ανά εξάμηνο. Η 

Ακαδημαϊκή Επιτροπή Εποπτείας (ΑΕΕ) του προγράμματος δύναται, ανάλογα με τις συνθήκες και τις 

δυνατότητες του προγράμματος, να  αποφασίζει σχετικά με τον ακριβή αριθμό των ανά εξάμηνο 

φοιτητών και να αυξήσει τον αριθμό των εισακτέων.  

Το Δ.Π.Μ.Σ. δεν δύναται να υλοποιηθεί, εάν δεν συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός εισακτέων, 

ανερχόμενος σε δεκαπέντε (15), εκτός εάν η ΑΕΕ, με πλήρως αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη 

απόφασή της, κρίνει ότι συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να υλοποιηθεί με μικρότερο 

συνολικά αριθμό φοιτητών. 

 

Άρθρο 9 

Υποτροφίες 

Το Δ.Π.Μ.Σ. δύναται να χορηγεί υποτροφίες ή βραβεία αριστείας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές βάσει 

ακαδημαϊκών κριτηρίων, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 

Σπουδών. 

 

Άρθρο 10 

Προσωπικό 

Τη διδασκαλία των μαθημάτων στο Δ.Π.Μ.Σ. και την εποπτεία των διπλωματικών εργασιών μπορούν 

να αναλαμβάνουν: 

• Καθηγητές των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων - Τμημάτων. 

• Μέλη της κατηγορίας Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων - Τμημάτων 

κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, εκτός αν το αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης 

ιδιαιτερότητας, για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. 

• Διδάσκοντες σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 των συνεργαζόμενων Τμημάτων. 

• Ομότιμα και αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ. 

• Μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων ή επισκέπτες καθηγητές 

αναγνωρισμένου κύρους από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή 

• Μπορούν να προσλαμβάνονται και διδάκτορες για την υποβοήθηση της διδασκαλίας των 

μαθημάτων και την πραγματοποίηση των ασκήσεων. 

 

Άρθρο 11 

Υλικοτεχνική υποδομή 

Για την υλοποίηση του Δ.Π.Μ.Σ. «Διαπολιτισμικές σπουδές - Η ελληνική ως 2η/ξένη γλώσσα» 

(Intercultural Studies - Greek as a second/foreign Language)» θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα 

υλικοτεχνική υποδομή (πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης, αίθουσες διδασκαλίας, 

εργαστήρια, βάσεις δεδομένων, βιβλιοθήκες, εξοπλισμός) του Πανεπιστημίου Frederick και του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

 

Άρθρο 12 

Διάρκεια Λειτουργίας 
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Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2027-

2028 υπό την προϋπόθεση της συνέχισης της συνεργασίας των δύο Ιδρυμάτων, ενώ δύναται να 

παραταθεί με κοινό αίτημα και αντίστοιχες αποφάσεις αμφοτέρων των Ιδρυμάτων. 

 

Άρθρο 13 

Κόστος Λειτουργίας 

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Διαπολιτισμικές σπουδές - Η ελληνική ως 2η/ξένη γλώσσα» (Intercultural Studies - Greek 

as a second/foreign Language)» είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και το κόστος λειτουργίας του θα 

καλυφθεί από την οικονομική συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και από άλλες πηγές, 

όπως εισφορές, χορηγίες, υποτροφίες και δωρεές από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς κ.λπ. 

Η οικονομική διαχείριση ανατίθεται στο Πανεπιστήμιο Frederick ως επισπεύδον Ίδρυμα. Η οικονομική 

συμμετοχή των φοιτητών θα καταβάλλεται στο Πανεπιστήμιο Frederick, το οποίο θα έχει και την 

ευθύνη της διαχείρισης και υλοποίησης όλων των ενεργειών λειτουργίας του Προγράμματος. Τα έσοδά 

του Προγράμματος προέρχονται αποκλειστικά από την οικονομική συμμετοχή των φοιτητών, η οποία 

ορίζεται σε: δίδακτρα 600€ για κάθε Μάθημα 10 πιστωτικών μονάδων ECTS, 1000€ για τη 

Διπλωματική Εργασία και τέλος φοίτησης 100€ ανά εξάμηνο εγγραφής. Έτσι το πλήρες κόστος 

φοίτησης για φοιτητή που θα σπουδάζει με πλήρη φοίτηση και θα ολοκληρώσει τις σπουδές του σε 3 

εξάμηνα είναι 4.900€.  

Οι δαπάνες του Δ.Π.Μ.Σ. τις οποίες αναλαμβάνει να εκκαθαρίζει και να καταβάλλει (εξοφλεί) το 

Πανεπιστήμιο Frederick από την οικονομική συμμετοχή των φοιτητών του προγράμματος αφορούν:  

• Δαπάνες διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης, 

• Προμήθεια και διανομή διδακτικού υλικού, όπου απαιτείται,  

• Αναλώσιμα υλικά, 

• Δαπάνες μετακίνησης μελών ΔΕΠ και ΣΕΠ, 

• Αμοιβές μελών ΣΕΠ, 

• Δαπάνες web editing και e-learning, 

• Διευθυντική και Ακαδημαϊκή Εποπτεία, 

• Αμοιβές Συντονιστών και Διδασκόντων (tutors), 

• Δαπάνες προώθησης και διαφήμισης,  

• Τελετή λήξης και απονομής, 

• Υποτροφίες, 

• Λοιπά έξοδα 

Οι δαπάνες του Δ.Π.Μ.Σ. τις οποίες αναλαμβάνει να εκκαθαρίζει και να καταβάλλει (εξοφλεί) το 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας από την οικονομική συμμετοχή των φοιτητών του προγράμματος 

αφορούν μόνο τις δαπάνες Εποπτείας των Διπλωματικών Εργασιών. 

 

Άρθρο 14 

Προϋπολογισμός του Προγράμματος 

Τα έσοδα και τα έξοδα του προγράμματος περιγράφονται ποσοστιαία στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΜΣ   

ΕΣΟΔΑ  
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Οικονομική συμμετοχή φοιτητών  100%  

  

ΕΞΟΔΑ    

Αμοιβές ακαδημαϊκού/διδακτικού προσωπικού 33% 

Λειτουργικά έξοδα (π.χ. βιβλιοθήκη, διανομή υλικού, 

δαπάνες ψηφιοποίησης) 
12% 

Δαπάνες Προώθησης και Δημοσιότητας 15% 

Λοιπές Δαπάνες 5% 

Υποτροφίες 5% 

Έξοδα Διοικητικής στήριξης του Προγράμματος  20% 

ΣΥΝΟΛΟ: 90% 

  

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ (διανέμεται εξίσου μεταξύ των δύο 

Τμημάτων)    10%  

 

Άρθρο 15 

Μεταβατικές Διατάξεις 

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό 

Μεταπτυχιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Στη συνέχεια επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα, λύεται η συνεδρίαση της Συγκλήτου και υπογράφεται το 

πρακτικό ως ακολούθως: 

Κοζάνη, 21-12-2020 

 Ο Πρύτανης  Ο γραμματέας της Συγκλήτου  

 

Καθηγητής Θ. Θεοδουλίδης Ε. Μυλωνάς  
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