ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
τίτλος ΠΜΣ: ‘’Σύγχρονες προσεγγίσεις στη γλώσσα και τα κείμενα’’

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΓΣΕΣ = Γενική Συνέλευση με Ειδική Σύνθεση
ΔΕ = Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
ΔΜΣ = Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΕΑΥ = Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων
ΕΚ = Επιβλέπων Καθηγητής
ΙΚΥ = Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
ΜΔΕ = Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
ΜΣ = Μεταπτυχιακές Σπουδές
ΜΦ = Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
ΠΜ = Πιστωτικές Μονάδες (ECTS Credits)
ΠΜΣ = Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΠΠ = Πανεπιστήμιο Πατρών
ΠΣ = Πρόγραμμα Σπουδών
ΣΕ = Συντονιστική Επιτροπή
ΣΕΣ = Σύγκλητος με Ειδική Σύνθεση
ΤΕΕ = Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
τίτλος ΠΜΣ: ‘’ ’Σύγχρονες προσεγγίσεις στη γλώσσα και τα κείμενα’’
Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ

Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το ΠΜΣ ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ 48980/Β7 απόφαση (ΦΕΚ 1133. τ.
Β’/27.7.2004) και ισχύει, όπως ενεκρίθη από τη ΣΕΣ του ΠΠ (αρ. συνεδρ.
90/9.6.2016) και τις ΓΣΕΣ του Τμήματος 293/30.3.2016 και 294/6.4.2016.
Διέπεται από τις διατάξεις τoυ νόμου 3685/2008, όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΠ για τις Μεταπτυχιακές
Σπουδές καθώς και του παρόντος Κανονισμού.
2. ΣΚΟΠΟΣ
Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην ανάπτυξη της έρευνας, βασικής και εφαρμοσμένης,
στα αντίστοιχα πεδία ειδίκευσης που προσφέρει (Βυζαντινή Φιλολογία,
Γλωσσολογία, Κλασικές Σπουδές, Νεοελληνική Φιλολογία), στην προαγωγή και
προώθηση της διεπιστημονικής συζήτησης, στην ανάπτυξη και δημιουργική
αξιοποίηση του ακαδημαϊκού δυναμικού του Τμήματος και στη διεύρυνση των
ικανοτήτων των νέων επιστημόνων για βελτιστοποίηση της επαγγελματικής
απόδοσής τους. Το Π.M.Σ αποσκοπεί, επίσης, στην ανάπτυξη επιστημονικού
διαλόγου και συνεργασίας με αναγνωρισμένα ομοταγή Ιδρύματα, Κέντρα και
Ινστιτούτα της Eλλάδας, χωρών-μελών της E.E. και άλλων χωρών του
εξωτερικού.
Περισσότερες πληροφορίες για το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ παρέχονται
στην ιστοσελίδα: http://www.philology-upatras.gr
Το ΠΜΣ «Σύγχρονες προσεγγίσεις στη γλώσσα και τα κείμενα» οδηγεί
αποκλειστικά στην απονομή
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης
(ΜΔΕ) στις εξής ειδικεύσεις:
1. Βυζαντινής Φιλολογίας
2. Γλωσσολογίας
3. Kλασικών Σπουδών
4. Nεοελληνικής Φιλολογίας
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3. ΟΡΓΑΝΑ & ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΜΣ
3.1. Στα διοικητικά όργανα συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ (Καθηγητές και Λέκτορες)
του ΠΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του αρθρ. 2 του νόμου
3685/08 καθώς και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας για τις
Μεταπτυχιακές Σπουδές του ΠΠ. Για την οργάνωση και λειτουργία του
ΠΜΣ, αρμόδια όργανα είναι τα εξής:
α) Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) του Ιδρύματος: είναι αρμόδια
για κάθε θέμα διοικητικού ή οργανωτικού χαρακτήρα το οποίο σχετίζεται με τις
μεταπτυχιακές σπουδές.
β) Η Γενική Συνέλευση με Ειδική Σύνθεση (ΓΣΕΣ): Απ αρ τίζεται από τον
Π ρό εδρο το υ Τμήματο ς, τα μέλ η ΔΕΠ της Σ υν έλ ευσ ης του
Τμήματο ς και δ ύο ( 2) εκπροσ ώπο υς μεταπ τυχιακών φοιτητών το υ
Τμήματο ς .
Η ΓΣΕΣ έχει τις κατωτέρω αρμοδιότητες, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που
προβλέπεται από επί μέρους διατάξεις:
 Ορίζει τη ΣΕ του ΠΜΣ «Σύγχρονες προσεγγίσεις στη γλώσσα και τα
κείμενα»
 Ορίζει τη διαδικασία επιλογής των εισακτέων ΜΦ
 Επιλέγει τους εισακτέους ΜΦ μετά από σχετική εισήγηση της ΣΕ
γ) Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του Π Μ Σ : απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π.
του Τμήματος, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή την επίβλεψη
διδακτορικών διατριβών, τα οποία ορίζονται από τη ΓΣΕΣ και έχει την
ακόλουθη σύνθεση:
Τακτικά μέλη:
1. Χριστόπουλος Μενέλαος, Καθηγητής (πρόεδρος ΣΕ)
2. Αρχάκης Αργύριος Καθηγητής
3. Γεωργιάδου Αριστούλα Αναπλ. Καθηγήτρια
4. Γκότση Γεωργία Αναπλ. Καθηγήτρια
5. Νούσια Φεβρωνία Λέκτορας
και αναπληρωματικά τους κάτωθι:
1. Μαρκόπουλος Θεόδωρος Επίκ. Καθηγητής
2. Καρακάντζα Ευφημία Επίκ. Καθηγήτρια
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3. Κατσιγιάννη Άννα-Μαρίνα Επίκ. Καθηγήτρια
4. Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Επίκ. Καθηγήτρια
Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας
του προγράμματος και ειδικότερα:
 Εισηγείται στη ΓΣΕΣ τη σύνθεση των ΕΑΥ και ΤΕΕ
 Προτείνει στη ΓΣΕΣ, τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων
 Ενημερώνει τη ΓΣΕΣ για όλα τα θέματα που άπτονται του Π.Μ.Σ.
 Επιλέγει με βάση τις ορισθείσες διαδικασίες τους επιτυχόντες του Π.Μ.Σ.
δ) Ο Διευθυντής Σπουδών του ΠΜΣ: Προεδρεύει της Σ.Ε. και ορίζεται
με απόφαση της ΓΣΕΣ, για διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης. Ο
ΔΜΣ εισηγείται στη ΓΣΕΣ κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική
εφαρμογή του ΠΜΣ και ειδικότερα ασκεί τα κατωτέρω καθήκοντα :
 Εισηγείται στη ΓΣΕΣ για όλα τα θέματα που άπτονται του Π.Μ.Σ.
 Έχει την ευθύνη της ομαλής λειτουργίας 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
 Είναι υπεύθυνος ώστε να τηρούνται οι αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων,
κατά το μέρος που αφορά στις επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών όπως αυτές
προβλέπονται στο ΦΕΚ λειτουργίας του ΠΜΣ

ε) Ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων
του Πανεπιστημίου Πατρών: έχει την εποπτεία και τον γενικότερο
συντονισμό των μεταπτυχιακών σπουδών, σε επίπεδο Ιδρύματος.
3.2 Τη διδασκαλία των μαθημάτων και ασκήσεων του Π.Μ.Σ., την επίβλεψη ΜΦ ή
την εξέταση ΔΕ, μπορούν να αναλαμβάνουν οι αναφερόμενοι στις διατάξεις του
άρθρου 5 του ν. 3685 και ειδικότερα:
1. αα) Μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. του οικείου Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ίδιου ή
άλλου Α.Ε.Ι., αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές, επισκέπτες
καθηγητές, ειδικοί επιστήμονες ή διδάσκοντες βάσει του π.δ. 407/1980 (ΦΕΚ 112
Α΄), οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. αβ) Ερευνητές
αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι
οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν επαρκή επιστημονική
συγγραφική ή ερευνητική δραστηριότητα. αγ) Επιστήμονες αναγνωρισμένου
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κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο
γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. β) Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να
ανατίθεται επικουρικό έργο σε διδάσκοντες βάσει του π.δ. 407/1980 ή σε
Καθηγητές Εφαρμογών των Τ.Ε.Ι. και της Α.Σ.ΠΑΙ. Τ.Ε., οι οποίοι κατέχουν τα
εκ του νόμου προβλεπόμενα τυπικά προσόντα, εφόσον η δυνατότητα αυτή
προβλέπεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος. 2. Τα
μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Π. δεν επιτρέπεται να απασχολούνται αποκλειστικά σε Π.Μ.Σ.,
όπως ειδικότερα ορίζεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του οικείου
Ιδρύματος. 3. Η διδασκαλία των μαθημάτων και των ασκήσεων του Π.Μ.Σ.
ανατίθεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. με απόφασή της, ύστερα από εισήγηση της Γενικής
Συνέλευσης των μελών Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. του Τμήματος. Ειδικότερες προϋποθέσεις
ανάθεσης διδασκαλίας και ασκήσεων ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Ιδρύματος. 4. Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή, ο οποίος
παρακολουθεί Π.Μ.Σ. που απονέμει Μ.Δ.Ε., ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από
πρόταση της Σ.Ε., ένα μόνιμο μέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. ως επιβλέπων. Η Σ.Ε. και ο
επιβλέπων έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας
των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή. Ερευνητές αναγνωρισμένων
ερευνητικών ιδρυμάτων, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή άλλα
μόνιμα μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. μπορεί να ορίζονται συνεπιβλέποντες του
μεταπτυχιακού φοιτητή. Για την εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος τριμελής επιτροπή, στην οποία
συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο (2) άλλα μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. ή ερευνητές των
βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη
της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το
γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος.
4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των Φιλοσοφικών
Σχολών και σχετικών τμημάτων άλλων σχολών Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και
Ιστορικών Σπουδών (π.χ. του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών και του Τμήματος
Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Πατρών, του Τμήματος Ιστορίας και Ανθρωπολογίας του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ.λπ.) των ελληνικών Α.Ε.Ι. και ομοταγών
αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων του εξωτερικού, καθώς και απόφοιτοι τμημάτων
Τ.Ε.Ι.
Χρονική Διάρκεια
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε απαιτείται ελάχιστη φοίτηση διάρκειας τεσσάρων (4)
εξαμήνων. Η φοίτηση μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) εξάμηνα, κατόπιν
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τεκμηριωμένης αιτιολόγησης και απόφασης της Γ.Σ.Ε.Σ. Σε κάθε περίπτωση η
φοίτηση δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Αριθμός εισακτέων
Για τη διετία 2016-2018 προκηρύσσονται έως εξήντα πέντε (65) θέσεις για το
Μ.Δ.Ε με την εξής κατανομή: έως δέκα (10) στη Βυζαντινή Φιλολογία, έως δέκα
πέντε(15) στη Γλωσσολογία έως είκοσι πέντε(25) στις Κλασικές Σπουδές και
έως δέκα πέντε (15) στη Νεοελληνική Φιλολογία.
Επιλογή υποψηφίων
Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με βάση τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις και τα
προσόντα που ορίζονται στην προκήρυξη και έχουν ως εξής:
A) Απαραίτητοι όροι –τυπικά προσόντα
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
α) Να έχουν γενικό βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν καλώς» .
β) Να γνωρίζουν Αγγλικά σε επίπεδο Β2. Επιθυμητή είναι η γνώση δεύτερης
ξένης γλώσσας.
Η επαρκής γνώση της ξένης γλώσσας πιστοποιείται από τα υποβαλλόμενα
συνοδευτικά δικαιολογητικά. Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας μπορούν να
προέρχονται από οποιονδήποτε αναγνωρισμένο ελληνικό ή ξένο φορέα. Αν ο
υποψήφιος δεν διαθέτει το απαιτούμενο δίπλωμα γλωσσομάθειας, υποβάλλεται σε
σχετική εξέταση υπό την εποπτεία της Ειδίκευσης.
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
α) Να έχουν γενικό βαθμό πτυχίου τουλάχιστον επτά (7).
β) Να έχουν συγκεντρώσει μέσο όρο βαθμολογίας στα μαθήματα ειδίκευσης
τουλάχιστον 7,5
 Ως μαθήματα ειδίκευσης ορίζονται όσα υπάγονται στους τομείς της Γενικής,
Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας.
γ) Να γνωρίζουν Αγγλικά σε επίπεδο B2. Επιθυμητή είναι η γνώση δεύτερης
ξένης γλώσσας.
ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
α) Να έχουν γενικό βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν καλώς».
β) Να γνωρίζουν Αγγλικά σε επίπεδο Β2. Επιθυμητή είναι η γνώση δεύτερης
ξένης γλώσσας.
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
α) Να έχουν γενικό βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν καλώς» .
β) Να γνωρίζουν Αγγλικά σε επίπεδο Β2. Επιθυμητή είναι η γνώση δεύτερης
ξένης γλώσσας.
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Δίδακτρα
Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση του ΜΔΕ ορίζονται σε 2.000 ευρώ και
επιμερίζονται σε τέσσερεις ισόποσες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την
εγγραφή στο πρόγραμμα. Οι υπόλοιπες τρεις δόσεις καταβάλλονται κατά το πρώτο
εικοσαήμερο κάθε εξαμήνου. Η διαδικασία καταβολής των διδάκτρων γίνεται μέσω
του ΕΛΚΕ. Η οποιαδήποτε δαπάνη γίνεται με βάση τη σχετική απόφαση της ΓΣΕΣ.
Σε περίπτωση αναμονής για λήψη υποτροφίας απαλλαγής διδάκτρων, ο υποψήφιος
μπορεί να μην καταβάλλει δίδακτρα μέχρι την κοινοποίηση της απόφασης
κατανομής των υποτροφιών
Φοιτητές που δεν καταβάλουν τα δίδακτρα για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών
του Π.Μ.Σ. και δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτά δεν δικαιούνται την
απονομή του Μ.Δ.Ε. Οι ανωτέρω μεταπτυχιακοί φοιτητές, δικαιούνται απλού
πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης των μαθημάτων, όπου έλαβαν
προαγωγικό βαθμό.
Σε περίπτωση διαγραφής του φοιτητή από το Π.Μ.Σ δεν επιστρέφονται δίδακτρα
που καταβλήθηκαν.
4.1 Για την εισαγωγή ΜΦ διενεργείται προκήρυξη (Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος) με εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της ΓΣΕΣ του ΠΜΣ κάθε
δυο χρόνια με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών
το αργότερο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Η δημοσίευση της προκήρυξης
γίνεται από το ΠΠ με ευθύνη του Τμήματος, ενώ το σχετικό κόστος βαρύνει το
ΠΜΣ.
Με εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της ΓΣΕΣ ορίζεται κάθε δυο έτη η ΕΑΥ, η
οποία απαρτίζεται από το πρόεδρο της Σ.Ε. και τέσσερα τακτικά και 4
αναπληρωματικά μέλη (Μέλη ΔΕΠ Τμήματος Φιλολογίας), και ειδικότερα ένα
μέλος ΔΕΠ ανά ειδίκευση.
Η επιλογή ολοκληρώνεται μέχρι τις 20 Οκτωβρίου του έτους εισαγωγής.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της
πλατφόρμας
https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm# και είναι
τα εξής:
1) Αίτηση (υπάρχει στη πλατφόρμα) στην οποία θα δηλώνουν απαραίτητα την
ειδίκευση που τους ενδιαφέρει (μόνο μια από τις τέσσερεις προσφερόμενες
ειδικεύσεις του ΠΜΣ).
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2) Περιγραφή στόχων: Υπόμνημα µιας σελίδας, στο οποίο να δικαιολογείται και
να τεκμηριώνεται η πρόθεση για εγγραφή στη συγκεκριμένη ειδίκευση του
Π.Μ.Σ
3) Βιογραφικό σημείωμα.
4) Δύο Συστατικές Επιστολές. Εάν ο υποψήφιος προέρχεται από το Τμήμα
Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών θα πρέπει να δηλώσει τα ονόματα των
καθηγητών του Τμήματος που έχουν συμφωνήσει να δώσουν συστατική
επιστολή.
5) Αντίγραφο Πτυχίου (µε αναγνώριση από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, όπου απαιτείται).
6) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
7) Αντίτυπο πτυχιακής εργασίας (εάν υπάρχει) και πιθανών δημοσιευμάτων σε
ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.
8) Πιστοποιητικά Β2 ξένων γλωσσών (αν δεν διατίθεται, οι υποψήφιοι είναι
δυνατό να κληθούν να αποδείξουν το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους με γραπτή
εξέταση).
9) Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του
Τμήματος Φιλολογίας: www.philology-upatras.gr ή από τη Γραμματεία του
Τμήματος
Φιλολογίας
του
Πανεπιστημίου
Πατρών,
Τ.Κ.
26504
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα. Τηλ.: 2610-997546 fax: 2610-996197, email: philsec@upatras.gr.
4.2 Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των Φιλοσοφικών
Σχολών και σχετικών τμημάτων άλλων σχολών Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών
και Ιστορικών Σπουδών (π.χ. του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών και του
Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Πατρών, του Τμήματος Ιστορίας και Ανθρωπολογίας του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ.λπ.) των ελληνικών Α.Ε.Ι. και ομοταγών
αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων του εξωτερικού, καθώς και απόφοιτοι τμημάτων
Τ.Ε.Ι.
Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω τμημάτων, υπό
την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των
Σπουδών τους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία συνεδρίασης της ΓΣΕΣ για
επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων. Στην περίπτωση αυτή αντίγραφο του
πτυχίου ή του διπλώματός τους προσκομίζεται πριν από την ημερομηνία
έναρξης του προγράμματος.
Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών.
4.3 Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο στους 65 (εξήντα
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πέντε) με την εξής κατανομή: έως δέκα (10) στη Βυζαντινή Φιλολογία, έως
δέκα πέντε(15) στη Γλωσσολογία έως είκοσι πέντε(25) στις Κλασικές Σπουδές
και έως δέκα πέντε (15) στη Νεοελληνική Φιλολογία.
Στο ΠΜΣ, 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 ΓΣΕΣ ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί να
αυξάνεται.
4.4 Η επιλογή γίνεται κυρίως με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: το γενικό
βαθμό του πτυχίου/διπλώματος, τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα
που είναι σχετικά με τα μαθήματα του ΠΜΣ, την επίδοση σε διπλωματική
εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο και την τυχούσα
ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου. (βλ. και άρθρο 67 του Εσωτερικού
Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών)
Κριτήρια επιλογής – Συντελεστές βαρύτητας
Ο πίνακας επιτυχόντων καταρτίζεται µε βάση τα εξής:
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
Γραπτές εξετάσεις: 30%
Βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων ειδίκευσης: 20%


Ως μαθήματα ειδίκευσης

ορίζονται όσα αφορούν τη Βυζαντινή και

Μεσαιωνική Φιλολογία και τον Βυζαντινό Πολιτισμό.
Προφορική συνέντευξη: 20%
Ξένες γλώσσες: 15%
γλώσσα 10%]

[Αγγλικά άνω του Β2: 5%, δεύτερη/τρίτη/τέταρτη

Γενικός βαθμός πτυχίου: 10%
Συγγραφική/ερευνητική δραστηριότητα: 5%


Ως

συγγραφική/ερευνητική

δραστηριότητα

λογίζεται

η

επίδοση

σε

διπλωματική εργασία ή άλλες προπτυχιακές εργασίες, η εν γένει ερευνητική
δραστηριότητα και άλλα ειδικά προσόντα όπως η συμμετοχή σε ερευνητικά
προγράμματα, η συμμετοχή σε Summer Schools, τυχόν δημοσιεύσεις, η
συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus κ.ά.
Συνολικός κατώτερος βαθμός επιτυχίας: 60%
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ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Συνέντευξη: 35%
Βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων ειδίκευσης: 30%


Ως μαθήματα ειδίκευσης

ορίζονται όσα υπάγονται στους τομείς της

Γενικής, Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας.
Ξένες γλώσσες: 15%
γλώσσα: 10%]

[Αγγλικά άνω του Β2: 5%, δεύτερη/τρίτη/τέταρτη

Γενικός βαθμός πτυχίου: 10%
Επίδοση σε διπλωματική εργασία – άλλες εργασίες: 5%
Ερευνητική δραστηριότητα: 5%


Ως ερευνητική δραστηριότητα λογίζεται, πλην της τυχόν αυτελούς

έρευνας, και άλλα ειδικά προσόντα όπως η συμμετοχή σε ερευνητικά
προγράμματα, η συμμετοχή σε Summer Schools, δημοσιεύσεις, η συμμετοχή σε
προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus κ.ά.
Συνολικός κατώτερος βαθμός επιτυχίας: 60%
ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων ειδίκευσης: 20%


Ως μαθήματα ειδίκευσης ορίζονται όσα αφορούν την Αρχαία Ελληνική και

Λατινική Γραμματεία, την Αρχαία Ελληνική και Ρωμαϊκή Ιστορία και τον Αρχαίο
Ελληνικό και Ρωμαϊκό Πολιτισμό μέχρι την περίοδο της Ύστερης Αρχαιότητας.
Προφορική συνέντευξη – εξέταση: 50% [εξέταση: 30%, συνέντευξη: 20%]


Εκτός των γραμματολογικών δεδομένων της κλασικής γραμματείας, όπως

ορίζεται στην Ύλη Εξετάσεων (βλ. κατωτέρω), στη συνέντευξη ενδέχεται να
εξεταστεί η γνώση των υποψηφίων στην κατανόηση της αρχαίας ελληνικής και
της λατινικής γλώσσας.
Ξένες γλώσσες: 15%
γλώσσα: 10%]

[Αγγλικά άνω του Β2: 5%, δεύτερη/τρίτη/τέταρτη

Γενικός βαθμός πτυχίου: 10%
Συγγραφική/ερευνητική δραστηριότητα: 5%
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Ως

συγγραφική/ερευνητική

δραστηριότητα

λογίζεται

η

επίδοση

σε

διπλωματική εργασία ή άλλες προπτυχιακές εργασίες, η εν γένει ερευνητική
δραστηριότητα και άλλα ειδικά προσόντα όπως η συμμετοχή σε ερευνητικά
προγράμματα, η συμμετοχή σε Summer Schools, τυχόν δημοσιεύσεις, η
συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus κ.ά.
Συνολικός κατώτερος βαθμός επιτυχίας: 60%
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
Γραπτές εξετάσεις: 30%
Βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων ειδίκευσης: 20%


Ως μαθήματα ειδίκευσης ορίζονται όσα αφορούν τη Νεοελληνική και

Ευρωπαϊκή Φιλολογία, τον Νεοελληνικό και Ευρωπαϊκό Πολιτισμό, τη Θεωρία
λογοτεχνίας και τη Συγκριτική Γραμματολογία.
Προφορική συνέντευξη: 20%
Ξένες γλώσσες: 15%
γλώσσα: 10%]

[Αγγλικά άνω του Β2: 5%, δεύτερη/τρίτη/τέταρτη

Γενικός βαθμός πτυχίου: 10%
Συγγραφική/ερευνητική δραστηριότητα: 5%


Ως

συγγραφική/ερευνητική

δραστηριότητα

λογίζεται

η

επίδοση

σε

διπλωματική εργασία ή άλλες προπτυχιακές εργασίες, η εν γένει ερευνητική
δραστηριότητα και άλλα ειδικά προσόντα όπως η συμμετοχή σε ερευνητικά
προγράμματα, η συμμετοχή σε Summer Schools, τυχόν δημοσιεύσεις, η
συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus κ.ά.
Συνολικός κατώτερος βαθμός επιτυχίας: 60%
Tα παραπάνω κριτήρια επιλογής δεν ισχύουν για τους ημεδαπούς και
αλλοδαπούς υποτρόφους του Ι.Κ.Υ., που κρίνονται κατά περίπτωση, βάσει
κυρίως των όρων της υποτροφίας τους. Στο Π.Μ.Σ. 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. Στο πρόγραμμα μπορούν να
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συμμετέχουν περιστασιακά ως υπεράριθμοι και φοιτητές του
μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων (SOCRΑTES/ERASMUS).

εξωτερικού

Αν η ειδίκευση κρίνει ότι κάποιος επιτυχών χρειάζεται ενίσχυση των γνώσεων
υποδομής, μπορεί να ζητήσει την παρακολούθηση των απαιτούμενων
προπτυχιακών μαθημάτων, με τη σύμφωνη γνώμη και έγκριση από τη
Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών.
4.5 Η ΕΑΥ καταρτίζει πίνακα αξιολογικής σειράς των επιτυχόντων, ο οποίος (με τη
σύμφωνη γνώμη της ΣΕ) επικυρώνεται από την ΓΣΕΣ, λαμβάνοντας υπόψη τα
κριτήρια επιλογής της παραγράφου 4.4.
Επιλέγονται οι υποψήφιοι που θα συγκεντρώνουν συνολική βαθμολογία
τουλάχιστον 60%.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας δυο ή περισσοτέρων υποψηφίων, γίνονται δεκτοί όλοι
οι ισοβαθμούντες.
Εάν κάποιος φοιτητής γίνει δεκτός και εγκαταλείψει το πρόγραμμα, η θέση του
δεν συμπληρώνεται.
5. ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ/ΑΣΚΗΣΕΩΝ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
5.1 Η εγγραφή των εισακτέων ΜΦ γίνεται σε προθεσμίες που ορίζονται από τη
ΓΣΕΣ με βάση το άρθρο 68 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του

Πανεπιστημίου Πατρών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι εισακτέοι ΜΦ μπορούν να ενημερώνονται
από την ιστοσελίδα του Τμήματος Φιλολογίας: www.philology-upatras.gr ή από
τη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Τ.Κ.
26504 Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα. Τηλ.: 2610-969312, 2610-969324
fax: 2610-996197, e-mail: philsec@upatras.gr.
Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, είναι εφικτή η εγγραφή εντός μηνός από τη
λήξη της προθεσμίας, με απόφαση της ΓΣΕΣ, μετά από αιτιολογημένη αίτηση
του ενδιαφερομένου.
5.2 Οι Μ.Φ. υποχρεούνται να ανανεώνουν την εγγραφή τους ανά εξάμηνο. H
ανανέωση
εγγραφής
γίνεται
ηλεκτρονικά
στην
εξής
διεύθυνση
https://idp.upnet.gr/idp/Authn/UserPassword στην αρχή κάθε εξαμήνου,
μέσα σε προθεσμίες που ορίζονται από τη Γραμματεία του Τμήματος, που έχει
τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος.
Φοιτητής, που δεν ανανέωσε την εγγραφή του και δεν παρακολούθησε
μαθήματα ή δεν διεξήγε έρευνα για δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα, χάνει τη
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ιδιότητα του
Π.M.Σ.

μεταπτυχιακού φοιτητή και διαγράφεται από τα μητρώα του

5.3 Διακοπή φοίτησης Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί με σχετική αίτησή
του στη Γραμματεία του Τμήματος να ζητήσει τη διακοπή της φοίτησής του για
διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο έτη, για αποδεδειγμένα
σοβαρούς λόγους Το διάστημα προσωρινής διακοπής της φοίτησης δεν
συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο διάρκειας της φοίτησης για την απόκτηση
του ΜΔΕ .
Την αίτηση διακοπής φοίτησης εξετάζει η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., η οποία και
εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος την αποδοχή ή την απόρριψή της. Η
αίτηση διακοπής δεν μπορεί να υποβληθεί μετά τη λήξη του τέταρτου
εξαμήνου φοίτησης.
5.3 Φοιτητής, που δεν ανανέωσε την εγγραφή του και δεν παρακολούθησε
μαθήματα ή δεν διεξήγαγε έρευνα για δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα, χάνει τη
ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή και διαγράφεται από τα μητρώα του
ΠΜΣ.
5.4 Οι ΜΦ στο πρώτο εξάμηνο φοίτησης οφείλουν μέσα σε οριζόμενες από το
τμήμα
ημερομηνίες
και
μέσω
της
ηλεκτρονικής
διεύθυνσης
https://idp.upnet.gr/idp/Authn/UserPassword να κάνουν δήλωση της
ειδίκευσης στην οποία έχουν επιλεγεί καθώς και δήλωση των μαθημάτων που
θα παρακολουθήσουν.
Φοιτητής που δεν έκανε δήλωση μαθημάτων στις οριζόμενες προθεσμίες χάνει
τη δυνατότητα εξέτασης στα μαθήματα και άρα χάνει τη ιδιότητα του
μεταπτυχιακού φοιτητή και διαγράφεται από τα μητρώα του Π.M.Σ.
Φοιτητής, που δεν ανανέωσε την εγγραφή του και δεν παρακολούθησε
μαθήματα ή δεν διεξήγε έρευνα για δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα, χάνει τη
ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή και διαγράφεται από τα μητρώα του
Π.M.Σ.
5.5 Oι όροι φοίτησης που περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Σπουδών του ΠΜΣ
γίνονται αποδεκτοί από κάθε υποψήφιο με την εγγραφή του. Ο υποψήφιος, πριν
εγγραφεί, λαμβάνει γνώση αυτού του Κανονισμού
6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΜΣ


Το κάθε μάθημα του Μ.Δ.Ε. αντιστοιχεί σε 3 διδακτικές μονάδες και
δεκαπέντε (15) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
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Η κατανομή των προσφερόμενων μαθημάτων ανά εξάμηνο (και για τις τρεις
ειδικεύσεις) είναι δυνατόν να αλλάξει με εισήγηση της Σ.Ε.Μ.Σ. και κατόπιν
έγκρισης της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.



Η αξιολόγηση του κάθε μαθήματος και τον διδάσκοντα γίνεται στο τέλος κάθε
εξαμήνου με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τους φοιτητές.



Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων αναρτάται κάθε εξάμηνο στον ιστότοπο
του Τμήματος www.philology-upatras.gr.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (Π.Μ. ή ECTS) που απαιτούνται για την
απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε 120 ECTS. Η διδασκαλία των μαθημάτων
μπορεί να γίνεται στην Ελληνική και/ή στην Αγγλική Γλώσσα. Για τη λήψη του
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) οι φοιτητές υποχρεούνται να
παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε συνολικά 6 εξαμηνιαία
μαθήματα κατά τα 3 πρώτα εξάμηνα (δηλ. 2 μαθήματα στο Α΄ εξάμηνο, 2 στο Β’
εξάμηνο και 2 στο Γ’ εξάμηνο) και να εκπονήσουν επιτυχώς Διπλωματική Εργασία
(Δ.Ε.) ειδίκευσης κατά το 4ο εξάμηνο. Τα μαθήματα πιστώνονται με συνολικό
φόρτο εργασίας 90 ECTS και η Μ.Δ. με συνολικό φόρτο εργασίας 30 ECTS. Tα
μαθήματα του Μ.Δ.Ε. είναι επιλογής εφόσον προσφέρονται περισσότερα από δύο
ανά εξάμηνο.
Διπλωματική Εργασία
Το θέμα της Διπλωματικής Εργασίας και ο επιβλέπων καθηγητής, που πρέπει να
είναι διδάσκων του Π.Μ.Σ, ορίζεται στο τέλος του τρίτου εξαμήνου μετά από
σχετική συνεννόηση των δύο πλευρών. Τα θέματα των Διπλωματικών Εργασιών
και οι επιβλέποντες καθηγητές τους εγκρίνονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από
σχετική εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Η έκταση της Διπλωματικής Εργασίας
περιορίζεται στις 20.000 με 25.000 λέξεις. Στα όρια αυτά συμπεριλαμβάνονται οι
υποσημειώσεις και η βιβλιογραφία, αλλά εξαιρούνται τα παραρτήματα που
περιλαμβάνουν σώματα δεδομένων, κείμενα, εικονογράφηση κ.ά., εκτός εάν
πρόκειται για βιβλιογραφικού τύπου εργασία, οπότε η έκταση καθορίζεται από τον
επιβλέποντα καθηγητή. Διπλωματικές Εργασίες που υπερβαίνουν το
προκαθορισμένο όριο λέξεων δεν γίνονται δεκτές. Η συγγραφή της Διπλωματικής
Εργασίας μπορεί να γίνει στην ελληνική ή στην αγγλική. Στη Διπλωματική Εργασία
δηλώνεται ρητά από τον υποψήφιο ότι είναι συγγραφέας αυτής της πρωτότυπης
Διπλωματικής Εργασίας και ότι έχει αναφέρει όλες τις πηγές από τις οποίες
έκανε χρήση δεδομένων, ιδεών ή λέξεων είτε αυτές αναφέρονται ακριβώς είτε
παραφρασμένες.
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Προθεσμία παράδοσης –παράταση της προθεσμίας- διόρθωση
Ως καταληκτική ημερομηνία παράδοσης των Διπλωματικών Εργασιών ορίζεται η
30η Σεπτεμβρίου 2018, ενώ η αξιολόγηση των Διπλωματικών Εργασιών και η
κατάθεση της σχετικής βαθμολογίας στη Γραμματεία του Τμήματος
ολοκληρώνεται μέσα σε διάστημα ενός μηνός από την παράδοση.
Για σοβαρούς και τεκμηριωμένους λόγους (όπως υγείας ή οικογενειακούς)
και εφόσον υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα, ο φοιτητής μπορεί να
ζητήσει παράταση της ημερομηνίας υποβολής της Διπλωματικής Εργασίας, οπότε
παρατείνεται ανάλογα και η αξιολόγησή της. Η παράταση αυτή δεν είναι δυνατό να
υπερβαίνει τα δυο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Ο συνολικός χρόνος σπουδών (μαζί με
την παράταση) δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει το ανώτατο όριο διάρκειας της
φοίτησης για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε., δηλαδή τα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Για την παράταση απαιτείται έγκριση από τη Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από εισήγηση της
Σ.Ε.Μ.Σ. Εφόσον ο φοιτητής δεν παραδώσει τη μεταπτυχιακή διατριβή ως την
30ή Σεπτεμβρίου 2018 ο βαθμός της Διπλωματικής Εργασίας θα μειώνεται κατά
μία μονάδα ανά εξάμηνο παράτασης.
Για την εξέταση της Διπλωματικής Εργασίας ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του
Τμήματος τριμελής επιτροπή στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο (2)
άλλα μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές των βαθμίδων Α’, Β’, Γ’, οι οποίοι είναι κάτοχοι
διδακτορικού διπλώματος και διαθέτουν συναφή επιστημονική δραστηριότητα. Η
Διπλωματική Εργασία παραδίδεται σε τρία αντίτυπα, βαθμολογείται από την
τριμελή επιτροπή και η βαθμολογία κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος.
Παρασιώπηση βιβλιογραφικών ή άλλων πηγών, υιοθέτηση απόψεων τρίτων χωρίς
σχετική αναφορά στα ονόματα και τα έργα τους, μεταφορά αυτούσιου κειμένου
αντλημένου από βιβλία, άρθρα ή άλλα δημοσιεύματα (συμβατικά ή ηλεκτρονικά)
χωρίς τη χρήση εισαγωγικών («…»), οικειοποίηση ανέκδοτων μελετών χωρίς τη
σύμφωνη γραπτή εξουσιοδότηση του συγγραφέα τους, καθώς και οποιαδήποτε
άλλη μορφή λογοκλοπής συνεπάγεται απόρριψη της σεμιναριακής εργασίας ή της
Διπλωματικής Εργασίας και διαγραφή του φοιτητή από το Π.Μ.Σ. Τη διαγραφή
εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ προσκομίζοντας απαραιτήτως και τα
σχετικά αποδεικτικά στοιχεία και επικυρώνει υποχρεωτικά η Γ.Σ.Ε.Σ., εκτός αν
κρίνει ότι τα προσκομισθέντα στοιχεία δεν είναι επαρκή.
Μετά την έγκριση της Διπλωματικής Εργασίας και την καταχώρηση των
διορθώσεων, αλλά πριν από την καθομολόγηση, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές
υποχρεούνται να καταθέσουν ένα ηλεκτρονικό αντίτυπο (CD-ROM) σε μορφή που
δεν επιδέχεται επεμβάσεις (pdf) στη Γραμματεία του Τμήματος συνοδευόμενο από
σχετική αίτηση, ένα (1) αντίτυπο στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, η
οποία το καταχωρεί υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων της, και ένα
στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος.
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Αποφοίτηση
Οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε 6 (έξι)
μαθήματα, τα οποία κατανέμονται ισόποσα στα τρία πρώτα εξάμηνα φοίτησης, ενώ
στο τέταρτο εξάμηνο εκπονείται η Διπλωματική Εργασία. Σε περίπτωση κατά
την οποία η Δ.Ε. εξεταστεί ανεπιτυχώς, ο φοιτητής μπορεί να επανεξετασθεί
για μια ακόμη φορά, όχι νωρίτερα από τρεις μήνες, ούτε αργότερα από
έξι, από την προηγούμενη εξέταση. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας ο
φοιτητής διαγράφεται από το Πρόγραμμα μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.
Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις υποχρεώσεις
τους απονέμεται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε). Η αποφοίτηση των
φοιτητών και ο τελικός βαθμός που συγκέντρωσαν στο Μ.Δ.Ε. εγκρίνονται από τη
Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.
Λοιπές διατάξεις
Επιμέρους λεπτομέρειες που αφορούν στη λειτουργία του Π.Μ.Σ. ρυθμίζονται με
βάση τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών και την
ισχύουσα νομοθεσία.

6.1 Διάρκεια και διάρθρωση Σπουδών – Διδακτικό ημερολόγιο
Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα,
συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπόνησης της ΔΕ, ως ο νόμος ορίζει.
Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα χρόνο πέραν της
κανονικής διάρκειας φοίτησης, όπως αυτή ορίζεται στην απόφαση ίδρυσης του
Π.Μ.Σ. Ως εκ τούτου, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ ανέρχεται στα έξι
(6) εξάμηνα.
Τα όρια των εξαμήνων ορίζονται ως εξής (καλύπτονται τουλάχιστον 11 εβδομάδες
διδασκαλίας):
Χειμερινό εξάμηνο:
Οκτώβριος – Φεβρουάριος
Εαρινό εξάμηνο: Μάρτιος – Ιούνιος
Για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 ορίζονται ως εξής:
31 Οκτωβρίου 2016 – 24 Φεβρουαρίου 2017 (χειμερινό)
6 Μαρτίου 2017 – 30 Ιουνίου 2017 (εαρινό).
Για το ακαδημαϊκό
τροποποιηθούν):

έτος

2017-2018

ορίζονται ως εξής (πιθανόν να
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12 Οκτωβρίου 2017 – 12 Φεβρουαρίου 2018 (χειμερινό)
29 Φεβρουαρίου 2018 – 30 Ιουνίου 2018 (εαρινό).
Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιούνται οι εξετάσεις των
μαθημάτων. Η εξεταστική περίοδος δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μια
εβδομάδα.
H Συντονιστική Επιτροπή κάθε Π.M.Σ. καθορίζει και ανακοινώνει το
ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων και εξετάσεων κάθε εξαμήνου τουλάχιστον
ένα δεκαήμερο πριν από την έναρξη του εξαμήνου.

6.2 Μαθήματα


Το κάθε μάθημα του Μ.Δ.Ε. αντιστοιχεί σε 3 διδακτικές μονάδες και
δεκαπέντε(15) πιστωτικές μονάδες (ECTS).



Η κατανομή των προσφερόμενων μαθημάτων ανά εξάμηνο (και για τις τρεις
ειδικεύσεις) είναι δυνατόν να αλλάξει με εισήγηση της Σ.Ε.Μ.Σ. και κατόπιν
έγκρισης της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.



Η αξιολόγηση του κάθε μαθήματος και του/της διδάσκοντος γίνεται στο τέλος
κάθε εξαμήνου με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τους φοιτητές.



Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων αναρτάται κάθε εξάμηνο στον ιστότοπο
του Τμήματος.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (Π.Μ. ή ECTS) που απαιτούνται για την
απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε 120 ECTS. Η διδασκαλία των μαθημάτων
μπορεί να γίνεται στην Ελληνική και/ή στην Αγγλική Γλώσσα. Για τη λήψη του
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) οι φοιτητές υποχρεούνται να
παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε συνολικά 6 εξαμηνιαία
μαθήματα κατά τα 3 πρώτα εξάμηνα (δηλ. 2 μαθήματα στο Α΄ εξάμηνο, 2 στο Β’
εξάμηνο και 2 στο Γ’ εξάμηνο) και να εκπονήσουν επιτυχώς Διπλωματική Εργασία
(Δ.Ε.) ειδίκευσης κατά το 4ο εξάμηνο. Τα μαθήματα πιστώνονται με συνολικό
φόρτο εργασίας 90 ECTS και η Δ.Ε. με συνολικό φόρτο εργασίας 30 ECTS. Tα
μαθήματα του Μ.Δ.Ε. είναι επιλογής εφόσον προσφέρονται περισσότερα από δύο
ανά εξάμηνο . Τα προσφερόμενα μαθήματα του M.Δ.E. ανά ειδίκευση και ανά
εξάμηνο σπουδών είναι τα εξής:
Κατεύθυνση: Βυζαντινή Φιλολογία με θέμα «Βυζαντινή Φιλολογία: κειμενικές,
διακειμενικές, εκδοτικές και γραμματολογικές προσεγγίσεις»
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A΄ εξάμηνο

Β΄ εξάμηνο
Μαθήματα

ECTS

(2 μαθήματα από τα ακόλουθα)
Βυζαντινή Επιστολογραφία
Βυζαντινή Ρητορική
Τα Βυζαντινά Κείμενα και η εποχή
τους
Ερευνητικά
Ζητήματα
της
Βυζαντινής Φιλολογίας
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Μαθήματα

ECTS

(2 μαθήματα από τα ακόλουθα)
15 Βυζαντινή Αγιολογία
15
15 Ύστερη Αρχαιότητα και Βυζάντιο 15
Το Αρχαίο Μυθιστόρημα και
15
15
πρόσληψή του στο Βυζάντιο
Γραμματειακά Είδη και Θέματα Ι
15
15
30 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ B΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Γ΄ εξάμηνο

30

Δ΄ εξάμηνο
Μαθήματα

(2 μαθήματα από τα ακόλουθα)
Δημώδης Βυζαντινή Γραμματεία
Βυζαντινή Επιγραφική
Παλαιογραφία,
Εκδοτική
και
Κριτική κειμένων
Γραμματειακά Είδη και Θέματα ΙΙ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ECTS
15
15
15

Μαθήματα

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας

15
30 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ECTS

30

30

Κατεύθυνση: Γλωσσολογία με θέμα «Γλωσσολογία: θεωρία και εφαρμογές»
A΄ εξάμηνο

Β΄ εξάμηνο
Μαθήματα

(2 μαθήματα από τα ακόλουθα)
Μεθοδολογία επιστημονικής
έρευνας

ECTS
15

Προσωδιακή φωνολογία και
15
γλωσσική ποικιλία
Διαχρονική γλωσσολογία και
15
γλωσσική αλλαγή
Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία
15
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Γ΄ εξάμηνο

30

Μαθήματα
(2 μαθήματα από τα ακόλουθα)
Σχηματισμός και ανάλυση
λέξεων: θεωρητικές
προσεγγίσεις στη γλωσσική
ποικιλία
Ερευνητικά θέματα στη
γλωσσολογία
Συντακτική θεωρία και
διαγλωσσικές διαφορές
Γλωσσολογική ανάλυση και
εφαρμογές
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ B΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ECTS

15

15
15
15
30

Δ΄ εξάμηνο
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Μαθήματα
(2 μαθήματα από τα ακόλουθα)
Επιλεγμένα θέματα λεξικολογικής
ανάλυσης
Μελέτη νεοελληνικών διαλέκτων
Κοινωνιογλωσσολογική ποικιλία και
ανάλυση λόγου
Ψυχογλωσσολογία: γλωσσολογική
θεωρία, γλωσσική επεξεργασία και
ανθρώπινος εγκέφαλος
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ECTS

Μαθήματα

ECTS

15
15
15

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας

30

15
30 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30

Κατεύθυνση: Kλασικές Σπουδές με θέμα «Αρχαίες και σύγχρονες αναγνώσεις της
αρχαιότητας: κατοπτρισμοί και προσλήψεις»
A΄ εξάμηνο

Β΄ εξάμηνο
Μαθήματα

(2 μαθήματα από τα ακόλουθα)
Μεθοδολογία επιστημονικής
έρευνας
Έπος, λυρική ποίηση και δράμα Ι
Πεζογραφία Ι

ECTS
15
15
15

Λατινική Φιλολογία Ι
Ερευνητικά θέματα κλασικής
φιλολογίας Ι

15

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30

15

Γ΄ εξάμηνο

Μαθήματα
(2 μαθήματα από τα ακόλουθα)
Έπος, λυρική ποίηση και δράμα
ΙΙ
Λατινική Φιλολογία ΙΙ
Ερευνητικά θέματα κλασικής
φιλολογίας ΙΙ
Μύθος και θρησκεία Ι
Κριτική και σχολιασμός κειμένου
(χειρόγραφα, πάπυροι,
επιγραφές) Ι
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ B΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ECTS
15
15
15
15
15
30

Δ΄ εξάμηνο
Μαθήματα

(2 μαθήματα από τα ακόλουθα)
Λατινική Φιλολογία ΙΙΙ
Ερευνητικά θέματα κλασικής
φιλολογίας ΙΙΙ
Μύθος και θρησκεία ΙΙ
Πεζογραφία ΙΙ
Κριτική και σχολιασμός κειμένου
(χειρόγραφα, πάπυροι, επιγραφές)
ΙΙ

ECTS

Μαθήματα

ECTS

15
15
15
15

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας

30

15
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ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30

Κατεύθυνση: Νεοελληνική Φιλολογία με θέμα «Νεοελληνική φιλολογία: ιστορικές,
θεωρητικές, συγκριτολογικές προσεγγίσεις»
A΄ εξάμηνο

Β΄ εξάμηνο
Μαθήματα

ECTS

Μαθήματα

(2 μαθήματα από τα ακόλουθα)
Κριτική και θεωρία της λογοτεχνίας

(2 μαθήματα από τα ακόλουθα)
15 Συγκριτική φιλολογία Ι

Ερευνητικά θέματα της

Ζητήματα νεοελληνικής
15 φιλολογίας ΙΙ: 19ος-20ός αι.

νεοελληνικής φιλολογία

ECTS
15
15

Μεθοδολογία
επιστημονικής
Ρεύματα
και
κινήματα
της
15
15
έρευνας
ευρωπαϊκής λογοτεχνίας
Ζητήματα νεοελληνικής φιλολογίας
Νεοελληνική κριτική
15
15
ος
ος
Ι: 15 -18 αι.
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
30 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
30
ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΜΟΝΑΔΩΝ B΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Γ΄ εξάμηνο

Δ΄ εξάμηνο
Μαθήματα

(2 μαθήματα από τα ακόλουθα)
Συγκριτική φιλολογία ΙΙ
Σχέσεις διακειμενικότητας
Λογοτεχνικά είδη και θέματα
Εκδοτική κειμένων
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ECTS

Μαθήματα

15
15
Εκπόνηση Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας
15
15
30 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ECTS

30
30

Με πρόταση της ΓΣΕΣ και έγκριση της Σ.Ε.Σ. μπορεί να γίνεται τροποποίηση
του προγράμματος των μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων.
Η διδασκαλία των μαθημάτων και η διεξαγωγή των ασκήσεων ή σεμιναρίων, όπου
προβλέπεται, ανατίθεται από τη ΓΣΕΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5
παρ. 1 και 3 του Ν.3685/2008.
Τα μαθήματα θα διδάσκονται στην Ελληνική γλώσσα.
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6.3 Παρακολούθηση μαθημάτων
Τα μαθήματα έχουν τη μορφή σεμιναρίων ή και παραδόσεων και είναι δυνατόν να
πλαισιώνονται με σεμινάρια και διαλέξεις προσκεκλημένων επιστημόνων της
Ελλάδας και του εξωτερικού.
Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και θα πρέπει να
αποφεύγεται η καθυστερημένη προσέλευση ή πρόωρη αποχώρηση των φοιτητών.
Οι φοιτητές διαγράφονται από μάθημα εάν ο μέγιστος αριθμός των απουσιών τους
υπερβεί τις 2. Για τη δικαιολόγηση των 2 απουσιών απαιτείται προσκόμιση των
σχετικών πιστοποιητικών. Για ειδικές περιπτώσεις και αν συντρέχουν ειδικοί
λόγοι, αρμόδια είναι η Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από σχετική εισήγηση της Σ.Ε.Μ.Σ.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές
δραστηριότητες του Τμήματος, να επικουρούν τα μέλη ΔΕΠ και να συμμετέχουν
στην εποπτεία των εξετάσεων.

6.4 Βαθμολογία - Εξετάσεις – Ορισμός ΕΚ και ΤΕΕ
Η επίδοση σε κάθε μάθημα αξιολογείται από τον διδάσκοντα και βαθμολογείται με
την ισχύουσα, για τους προπτυχιακούς φοιτητές, κλίμακα βαθμολογίας.
Συγκεκριμένα , οι βαθμοί που δίδονται, κυμαίνονται από μηδέν (0) μέχρι δέκα
(10) με διαβαθμίσεις της ακέραιης ή μισής μονάδας. Προβιβάσιμοι βαθμοί είναι το
5 και οι μεγαλύτεροί του.
Σε περίπτωση αποτυχίας εξέτασης σε μάθημα του Α’ ή Β’ ή Γ’ εξαμήνου ο
μεταπτυχιακός φοιτητής δύναται να εξεταστεί πριν την έναρξη του χειμερινού
εξαμήνου του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Η παραπάνω εξέταση είναι
επαναληπτική των μαθημάτων των αντίστοιχων εξαμήνων. Εάν το μάθημα στο
οποίο απέτυχε είναι του Γ’ εξαμήνου, τότε η διπλωματική εργασία του, εφόσον
έχει εκπονηθεί, θα πιστώνεται μόνο σε περίπτωση επιτυχίας στο μάθημα.
Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας σε μάθημα, ο μεταπτυχιακός φοιτητής
διαγράφεται από το Πρόγραμμα.
Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας στο τελευταίο μάθημα, με το οποίο ο
φοιτητής ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του στο ΠΜΣ, μετά από αίτηση του
φοιτητή, δίνεται η δυνατότητα επανεξέτασής του από Τριμελή Εξεταστική
Επιτροπή, η οποία θα ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής
Σύνθεσης του Τμήματος.
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Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή που παρακολουθεί το Π.Μ.Σ. (για απόκτηση
Μ.Δ.Ε.), ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από πρόταση της Σ.Ε.Μ.Σ., ένα μέλος
Δ.Ε.Π. ως ακαδημαϊκός σύμβουλος. Η Σ.Ε.Μ.Σ και ο ακαδημαϊκός σύμβουλος
έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των
σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή.
Για την εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, ορίζεται από τη
ΓΣΕΣ, ΤΕΕ, στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο (2) άλλα μέλη Δ.Ε.Π. ή
ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού
διπλώματος και ανήκουν στην ίδια ή συγγενή ειδικότητα με αυτή, στην οποία
εκπονήθηκε η εργασία.
Η έγκριση της διπλωματικής εργασίας μπορεί να ληφθεί και με τη σύμφωνη γνώμη
μόνο των δύο μελών της ΤΕΕ, τα οποία και βαθμολογούν.
Σε
περίπτωση αποτυχίας στην εξέταση της ΔΕ, ο φοιτητής μπορεί να
επανεξετασθεί για μια ακόμη φορά, όχι νωρίτερα από τρεις μήνες, ούτε αργότερα
από έξι, από την προηγούμενη εξέταση. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας ο
φοιτητής διαγράφεται από το Πρόγραμμα μετά από απόφαση της ΓΣΕΣ.
Για την απονομή του Μ.Δ.Ε., απαιτείται προαγωγικός βαθμός σε όλα τα
μεταπτυχιακά μαθήματα και στη ΔΕ. Αν η εν λόγω προϋπόθεση δεν επιτευχθεί
μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, ο μεταπτυχιακός φοιτητής δικαιούται
απλού πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης των μαθημάτων, όπου έλαβε
προαγωγικό βαθμό και αποχωρεί.

7.(ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΔΕ)
Για την εκπόνηση και συγγραφή της ΔΕ, ισχύουν τα κάτωθι:
Το θέμα της ΔΕ ορίζεται στο τέλος του τρίτου εξαμήνου. Η έκτασή της
περιορίζεται στις 20.000 με 25.000 λέξεις. Στα όρια αυτά συμπεριλαμβάνονται οι
υποσημειώσεις και η βιβλιογραφία, αλλά εξαιρούνται τυχόν παραρτήματα (π.χ.
σώματα δεδομένων, κείμενα, εικονογράφηση κ.α.).
Προθεσμίες παράδοσης και διόρθωσης
Παράδοση: 1 Σεπτεμβρίου
Διόρθωση: 30 Σεπτεμβρίου
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Η τελική παράδοση της ΔΕ μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να παραταθεί
έως και δυο ακαδημαϊκά εξάμηνα, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του επόπτη
καθηγητή και τη σχετική έγκριση της ΣΕΜΣ.
Οι επόπτες καθηγητές οφείλουν να παρακολουθούν συστηματικά τους
μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες κατά τη διάρκεια εκπόνησης της ΔΕ και
αναλαμβάνουν να ενημερώνουν τη ΣΕΜΣ του ΠΜΣ για την πρόοδο των φοιτητών
που εποπτεύουν.
Η μη σαφής δήλωση βιβλιογραφικών ή άλλων πηγών, όπως και οποιαδήποτε
μορφή λογοκλοπής σε κάθε εργασία, συμπεριλαμβανομένης της ΔΕ, συνεπάγεται
απόρριψη.
Μετά την έγκριση της ΔΕ και την καταχώριση των διορθώσεων, αλλά πριν από
την καθομολόγηση, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να καταθέσουν στην
οικεία βιβλιοθήκη ένα τυπωμένο αντίτυπο καθώς και ένα αντίτυπο σε ηλεκτρονική
μορφή (CD-ROM) σε μορφή αρχείου που δεν επιδέχεται επεμβάσεις (pdf).

7.1 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας
Το θέμα της Διπλωματικής Εργασίας και ο επιβλέπων καθηγητής, που πρέπει να
είναι διδάσκων του Π.Μ.Σ, ορίζεται στο τέλος του τρίτου εξαμήνου μετά από
σχετική συνεννόηση των δύο πλευρών. Τα θέματα των Διπλωματικών Εργασιών
και οι επιβλέποντες καθηγητές τους εγκρίνονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από
σχετική εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Η έκταση της Διπλωματικής Εργασίας
περιορίζεται στις 20.000 με 25.000 λέξεις. Στα όρια αυτά συμπεριλαμβάνονται οι
υποσημειώσεις και η βιβλιογραφία, αλλά εξαιρούνται τα παραρτήματα που
περιλαμβάνουν σώματα δεδομένων, κείμενα, εικονογράφηση κ.ά., εκτός εάν
πρόκειται για βιβλιογραφικού τύπου εργασία, οπότε η έκταση καθορίζεται από τον
επιβλέποντα καθηγητή. Εργασίες που υπερβαίνουν το προκαθορισμένο όριο
λέξεων δεν γίνονται δεκτές. Η συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να
γίνει στην ελληνική ή στην αγγλική. Στη Διπλωματική Εργασία δηλώνεται ρητά από
τον υποψήφιο ότι είναι συγγραφέας αυτής της πρωτότυπης μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας και ότι έχει αναφέρει όλες τις πηγές από τις οποίες έκανε
χρήση δεδομένων, ιδεών ή λέξεων είτε αυτές αναφέρονται ακριβώς είτε
παραφρασμένες.
Προθεσμία παράδοσης –παράταση της προθεσμίας- διόρθωση
Ως καταληκτική ημερομηνία παράδοσης των Διπλωματικών Εργασιών ορίζεται η
30η Σεπτεμβρίου 2018, ενώ η αξιολόγηση των Εργασιών και η κατάθεση της
σχετικής βαθμολογίας στη Γραμματεία του Τμήματος ολοκληρώνεται μέσα σε
διάστημα ενός μηνός από την παράδοση.
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Για σοβαρούς και τεκμηριωμένους λόγους (όπως υγείας ή οικογενειακούς)
και εφόσον υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα, ο φοιτητής μπορεί να
ζητήσει παράταση της ημερομηνίας υποβολής της Διπλωματικής Εργασίας, οπότε
παρατείνεται ανάλογα και η αξιολόγησή της. Η παράταση αυτή δεν είναι δυνατό να
υπερβαίνει τα δυο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Ο συνολικός χρόνος σπουδών (μαζί με
την παράταση) δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει το ανώτατο όριο διάρκειας της
φοίτησης για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε., δηλαδή τα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Για την παράταση απαιτείται έγκριση από τη Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από εισήγηση της
Σ.Ε.Μ.Σ. Εφόσον ο φοιτητής δεν παραδώσει τη Διπλωματική Εργασία ως την 30ή
Σεπτεμβρίου 2018 ο βαθμός της Εργασίας θα μειώνεται κατά μία μονάδα ανά
εξάμηνο παράτασης.
Για την εξέταση της Διπλωματικής Εργασίας ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του
Τμήματος τριμελής επιτροπή στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο (2)
άλλα μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές των βαθμίδων Α’, Β’, Γ’, οι οποίοι είναι κάτοχοι
διδακτορικού διπλώματος και διαθέτουν συναφή επιστημονική δραστηριότητα. Η
Διπλωματική Εργασία παραδίδεται σε τρία αντίτυπα, βαθμολογείται από την
τριμελή επιτροπή και η βαθμολογία κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος.
Παρασιώπηση βιβλιογραφικών ή άλλων πηγών, υιοθέτηση απόψεων τρίτων χωρίς
σχετική αναφορά στα ονόματα και τα έργα τους, μεταφορά αυτούσιου κειμένου
αντλημένου από βιβλία, άρθρα ή άλλα δημοσιεύματα (συμβατικά ή ηλεκτρονικά)
χωρίς τη χρήση εισαγωγικών («…»), οικειοποίηση ανέκδοτων μελετών χωρίς τη
σύμφωνη γραπτή εξουσιοδότηση του συγγραφέα τους, καθώς και οποιαδήποτε
άλλη μορφή λογοκλοπής συνεπάγεται απόρριψη της σεμιναριακής εργασίας ή της
Διπλωματικής Εργασίας και διαγραφή του φοιτητή από το Π.Μ.Σ. Τη διαγραφή
εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ προσκομίζοντας απαραιτήτως και τα
σχετικά αποδεικτικά στοιχεία και επικυρώνει υποχρεωτικά η Γ.Σ.Ε.Σ., εκτός αν
κρίνει ότι τα προσκομισθέντα στοιχεία δεν είναι επαρκή.
Μετά την έγκριση της Διπλωματικής Εργασίας και την καταχώρηση των
διορθώσεων, αλλά πριν από την καθομολόγηση, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές
υποχρεούνται να καταθέσουν ένα ηλεκτρονικό αντίτυπο (CD-ROM) σε μορφή που
δεν επιδέχεται επεμβάσεις (pdf) στη Γραμματεία του Τμήματος συνοδευόμενο από
σχετική αίτηση, ένα (1) αντίτυπο στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, η
οποία το καταχωρεί υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων της, και ένα
στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος.

7.2 Συγγραφή διπλωματικής εργασίας
Θέματα που αφορούν στη συγγραφή της Δ.Ε., όπως π.χ. γλώσσα, γραμματοσειρά,
οδηγίες για την περίληψη, το περιεχόμενο, τη διάρθρωση και τον τρόπο
παρουσίασης της εργασίας, ζητήματα βιβλιογραφίας, κ.λ.π., ορίζονται από τη ΤΕΕ
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7.3 Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας
Η παρουσίαση, εφόσον απαιτηθεί, γίνεται ενώπιον της ΤΕΕ, η οποία ορίζεται από
τη ΓΣΕΣ.
Η βαθμολόγηση της ΔΕ στηρίζεται στην αξιολόγηση της ΤΕΕ
Μετά την παρουσίαση, καταρτίζεται πρακτικό το οποίο υπογράφεται από την ΤΕΕ.
Για την καταχώρηση της βαθμολογίας της ΔΕ, το πρακτικό παρουσίασης,
υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος.
8. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΦ
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές
δραστηριότητες του Τμήματος, να επικουρούν τα μέλη ΔΕΠ και να συμμετέχουν
στην εποπτεία των εξετάσεων.
9. ΑΠΟΝΟΜΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ ΜΔΕ
Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις υποχρεώσεις
τους απονέμεται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε). Η αποφοίτηση των
φοιτητών και ο τελικός βαθμός που συγκέντρωσαν στο Μ.Δ.Ε. εγκρίνονται από τη
Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.

9.1 Προϋποθέσεις Απονομής ΜΔΕ
Ο μεταπτυχιακός φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και λαμβάνει το
πτυχίο/δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών, όταν εκπληρώσει όλες τις, υπό του
Προγράμματος και του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας για τις
Μεταπτυχιακές Σπουδές του Πανεπιστημίου Πατρών, προβλεπόμενες
υποχρεώσεις. Ειδικότερα:
οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε
συνολικά 6 εξαμηνιαία μαθήματα κατά τα 3 πρώτα εξάμηνα (δηλ. 2 μαθήματα στο
Α΄ εξάμηνο, 2 στο Β’ εξάμηνο και 2 στο Γ’ εξάμηνο) και να εκπονήσουν επιτυχώς
Διπλωματική Εργασία (Δ.Ε.) ειδίκευσης κατά το 4ο εξάμηνο.

9.2 Υπολογισμός βαθμού ΜΔΕ
Ο τελικός βαθμός του Μ.Δ.Ε. προκύπτει από τον βαθμό των μεταπτυχιακών
μαθημάτων και τον βαθμό της ΔΕ, σύμφωνα με απόφαση της ΓΣΕΣ, ως
ακολούθως:
Ο βαθμός του μάθε μαθήματος στο οποίο έχουν επιτύχει καθώς και της ΔΕ
πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS) που αντιστοιχεί
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στο κάθε μάθημα και το άθροισμα που προκύπτει από τα αποτελέσματα των
πολλαπλασιασμών διαιρείται με το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (120)
Ο βαθμός του ΜΔΕ πιστοποιεί την επιτυχή αποπεράτωση των σπουδών του ΜΦ.
Στα απονεμόμενα M.Δ.E. αναγράφεται χαρακτηρισμός Καλώς, Λίαν Καλώς,
Άριστα που αντιστοιχεί σε:
 «Άριστα» από 8,50 έως 10
 «Λίαν Καλώς» από 6,50 έως 8,49
 «Καλώς» από 5 έως 6,49
Η απονομή των τίτλων ΜΔΕ εγκρίνεται από τη ΓΣΕΣ.

9.3 Απαραίτητα δικαιολογητικά

Αφού γίνει και η έγκριση απονομής από τη ΓΣΕΣ ο Μ.Φ. θα πρέπει να καταθέσει
στη Γραμματεία του Τμήματος:
α) βεβαίωση από το “Νημερτής” (είναι το ιδρυματικό αποθετήριο του
Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο φιλοξενεί όλη την πνευματική παραγωγή του
ιδρύματος και λειτουργεί ως βάση για τις διδακτορικές διατριβές και τις
μεταπτυχιακές εργασίες που έχουν εκπονηθεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών),
β) μια υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) η οποία περιλαμβάνει τα εξής:
 Το σύνολο της εργασίας αποτελεί πρωτότυπο έργο, παραχθέν από εμένα,
και δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων καθ’ οιονδήποτε τρόπο,
 Εάν η εργασία περιέχει υλικό, το οποίο δεν έχει παραχθεί από εμένα, αυτό
πρέπει να είναι ευδιάκριτο και να αναφέρεται ρητώς εντός του κειμένου της
εργασίας ως προϊόν εργασίας τρίτου, σημειώνοντας με παρομοίως σαφή
τρόπο τα στοιχεία ταυτοποίησής του, ενώ παράλληλα βεβαιώνει πως στην
περίπτωση χρήση αυτούσιων γραφικών αναπαραστάσεων, εικόνων,
γραφημάτων κλπ., έχει λάβει τη χωρίς περιορισμούς άδεια του κατόχου
των πνευματικών δικαιωμάτων για τη συμπερίληψη και επακόλουθη
δημοσίευση του υλικού αυτού.
 Φέρω αποκλειστικά την ευθύνη της δίκαιης χρήσης του υλικού που
χρησιμοποίησα και τίθομαι αποκλειστικός υπεύθυνος των πιθανών
συνεπειών της χρήσης αυτής. Αναγνωρίζω δε ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών
δεν φέρει ούτε αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη που τυχόν προκύψει από
πλημμελή εκκαθάριση πνευματικών δικαιωμάτων.
 Η σύνταξη, κατάθεση και διάθεση της εργασίας δεν κωλύεται από
οποιαδήποτε παραχώρηση των πνευματικών δικαιωμάτων του συγγραφέα
σε τρίτους, π.χ. σε εκδότες μονογραφιών ή επιστημονικών περιοδικών, σε
οποιοδήποτε διάστημα, πριν ή μετά τη δημοσίευση της εργασίας, και πως ο
συγγραφέας αναγνωρίζει ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών δεν απεμπολεί τα
δικαιώματα διάθεσης του περιεχομένου της διπλωματικής ή μεταπτυχιακής
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εργασίας ή της διδακτορικής διατριβής σύμφωνα με τα μέσα που το ίδιο
επιλέγει.
Δηλώνω ότι:
 Έχω λάβει γνώση και γνωρίζω τις συνέπειες του νόμου και των
οριζομένων στους Κανονισμούς Σπουδών του ΠΜΣ και του Τμήματος και
στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών,
καθώς και ότι η εργασία που καταθέτω έχει εκπονηθεί με δική μου ευθύνη
τηρουμένων των προϋποθέσεων που ορίζονται στις ισχύουσες διατάξεις
και στον Κανονισμό για τα πνευματικά δικαιώματα,
 Δεν έχω εκκρεμότητες με τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών,
(Φοιτητική Λέσχη, Φοιτητική Εστία, Κεντρική Βιβλιοθήκη), δεν έχω ειδική
ταυτότητα δωρεάν σίτισης για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος και δεν διαθέτω
δωμάτιο στη Φοιτητική Εστία.
γ) ένα αντίτυπο της ΔΕ σε ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM) σε μορφή αρχείου που
δεν επιδέχεται επεμβάσεις (pdf).

9.4 Τελετουργικό Απονομής ΜΔΕ

H απονομή των M.Δ.E. γίνεται τουλάχιστον δύο φορές κατ’ έτος, ενιαία για όλα τα
Mεταπτυχιακά Προγράμματα, σε ειδική δημόσια τελετή, στην οποία παρίστανται η
Πρύτανις, οι Πρόεδροι των Τμημάτων και όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, που
έχουν εκπληρώσει τις προϋποθέσεις απονομής M.Δ.E.
Κατά το, μέχρι της απονομής του πτυχίου/διπλώματος, χρονικό διάστημα,
χορηγείται, από τη Γραμματεία του ΠΜΣ, πιστοποιητικό ολοκλήρωσης των
σπουδών στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία αποφοίτησης.
10. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

10.1 Γενικά
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές για απόκτηση ΜΔΕ, που δεν έχουν υγειονομική
κάλυψη, δικαιούνται τις παροχές φοιτητικής μέριμνας καθ’ όλη τη διάρκεια των
σπουδών τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και τον Εσωτερικό
Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΠ.

10.2 Φοιτητικές υποτροφίες
Δίνονται υποτροφίες σε αριθμό φοιτητών ίσο τουλάχιστον με το 20% του συνόλου
των εισαχθέντων ανά ειδίκευση, με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια. Οι υπότροφοι
απαλλάσσονται από τα δίδακτρα (ολικά ή εν μέρει). Οι φοιτητές που δικαιούνται
υποτροφία με βάση τη σειρά εισαγωγής τους απαλλάσσονται από τα δίδακτρα του
πρώτου έτους. Οι φοιτητές που δικαιούνται υποτροφία με βάση τη συνολική
επίδοσή τους στο πρώτο έτος απαλλάσσονται από τα δίδακτρα του δεύτερου
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έτους. Μετά την τελική ανακοίνωση των επιτυχόντων για εγγραφή στο Π.Μ.Σ.
καθώς και μετά την ανακοίνωση της βαθμολογίας του πρώτου έτους (και των δύο
εξαμήνων) οι φοιτητές που δικαιούνται υποτροφία με βάση την επίδοσή τους
καταθέτουν τη σχετική αίτηση εντός μίας εβδομάδας ή εντός διαστήματος που
ανακοινώνεται από τη Σ.Ε (συντονιστική επιτροπή). Επιπρόσθετα κριτήρια
(οικονομικά και κοινωνικά) και η συνεκτίμησή τους, όπου απαιτείται, εγκρίνονται
από τη ΓΣΕΣ μετά από εισήγηση της Σ.Ε.
11. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΜΣ
-

Για τα θέματα του ΠΜΣ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη
Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Τ.Κ.
26504 Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα.
Τηλ.: 2610-969312, 2610969324 fax: 2610-996197, e-mail: philsec@upatras.gr.

-

Ωράριο λειτουργίας και εξυπηρέτησης κοινού: Δευτέρα – Τετάρτη –
Πέμπτη 10.00-12.00

-

Οι Μ.Φ. που επιθυμούν να λάβουν πιστοποιητικά / βεβαιώσεις μέσω της
ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://idp.upnet.gr/idp/Authn/UserPassword
κάνουν ηλεκτρονική αίτηση και την επόμενη ημέρα που θα είναι ανοιχτή η
γραμματεία μπορούν να παραλαμβάνουν το πιστοποιητικό / βεβαίωση.

12. ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΜΣ

Πηγές χρηματοδότησης
Δίδακτρα
Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση του ΜΔΕ ορίζονται σε 2.000 ευρώ και
επιμερίζονται σε τέσσερεις ισόποσες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την
εγγραφή στο πρόγραμμα. Οι υπόλοιπες τρεις δόσεις καταβάλλονται κατά το πρώτο
εικοσαήμερο κάθε εξαμήνου. Η διαδικασία καταβολής των διδάκτρων γίνεται μέσω
του ΕΛΚΕ. Η οποιαδήποτε δαπάνη γίνεται με βάση τη σχετική απόφαση της ΓΣΕΣ.
Σε περίπτωση αναμονής για λήψη υποτροφίας απαλλαγής διδάκτρων, ο υποψήφιος
μπορεί να μην καταβάλει δίδακτρα μέχρι την κοινοποίηση της απόφασης
κατανομής των υποτροφιών
Φοιτητές που δεν καταβάλουν τα δίδακτρα για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών
του Π.Μ.Σ. και δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτά δεν δικαιούνται την
απονομή του Μ.Δ.Ε. Οι ανωτέρω μεταπτυχιακοί φοιτητές, δικαιούνται απλού
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πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης των μαθημάτων, όπου έλαβαν
προαγωγικό βαθμό.
Σε περίπτωση διαγραφής του φοιτητή από το Π.Μ.Σ δεν επιστρέφονται δίδακτρα
που καταβλήθηκαν.
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