
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. απόφ. 1011/31-01-2022 
Έγκριση Κανονισμού Κοινού Προγράμματος Με-

ταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Ιστορί-

ας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ, Φιλολογίας του 

ΕΚΠΑ, Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστη-

μίου Κύπρου και του Ερευνητικού Κέντρου ’’ΑΘΗ-

ΝΑ’’ με τίτλο: ’’MSc in Digital Humanities (Ψηφια-

κές Ανθρωπιστικές Επιστήμες)’’.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114), και ειδικότερα τα άρθρα 30 
έως και 37, 43, 45 και 85,

2. την υπό στοιχεία 41931/Ζ1/13-3-2018 υπουργική 
απόφαση«Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης κοινών ΠΜΣ και 
εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη 
μεταξύ ημεδαπών ΑΕΙ και αναγνωρισμένων ως ομοτα-
γών ιδρυμάτων ή ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων 
της αλλοδαπής (Β’ 972),

3. την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

4. την υπό στοιχεία 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋ-
πολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334),

5. τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 3α του 
άρθρου 42 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38),

6. τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018 
(Α’ 102),

7. τον ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195), 

8. τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 83), 

9. το π.δ. 85/2013 «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρό-
τηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καπο-
διστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (Α’ 124),

10. τα άρθρα 14 και 15 του ν. 3374/2005 «Διασφάλι-
ση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα 

μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - 
Παράρτημα διπλώματος» (Α’ 189), 

11. την υπό στοιχεία Φ5/89656/Β3/13-8-2007 υπουρ-
γική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς 
και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» (Β’ 1466),

12. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 
1η/23.09.2021),

13. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Φιλολογίας του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 2η/29.09.2021),

14. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου 
Κύπρου (συνεδρίαση 4η/02.08.2021),

15. το απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Κέντρου Έρευνας ’’ΑΘΗΝΑ’’ (συνεδρίαση 
307η/30-09-2021),

16. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(7η συνεδρίαση 27.10.2021),

17. το απόσπασμα πρακτικού του Πρυτανικού Συμβου-
λίου του Πανεπιστημίου της Κύπρου (31η συνεδρίαση 
4.11.2021),

18. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

Την έγκριση του Κανονισμού του Κοινού Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας 
και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ, του Τμήματος Φιλολογίας 
του ΕΚΠΑ, του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 
Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ερευνητικού Κέντρου 
’’ΑΘΗΝΑ’’ με τίτλο: ’’MSc in Digital Humanities (Ψηφια-
κές Ανθρωπιστικές Επιστήμες)’’, από το ακαδημαϊκό έτος 
2023-2024, ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΣ

Γνωστικό αντικείμενο του ξενόγλωσσου ΚΠΜΣ ’’MSc 
in Digital Humanities (Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επι-
στήμες)’’, το οποίο θα διδάσκεται στην αγγλική γλώσσα, 
αποτελούν οι ψηφιακές εφαρμογές που χρησιμοποιού-
νται στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Digital Humanities) 
με σκοπό την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής 
κληρονομιάς.

Στόχοι του ΚΠΜΣ είναι:
- η ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας και της επι-

στημονικής γνώσης στο διεπιστημονικό πεδίο των Ψη-
φιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών και
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- η υψηλού επιπέδου κατάρτιση και η εξειδίκευση με-
ταπτυχιακών φοιτητών/τριών, προερχόμενων από τις 
επιστημονικές περιοχές των ανθρωπιστικών, θετικών 
και τεχνολογικών επιστημών.

Βασικές επιδιώξεις του ΚΠΜΣ είναι:
- να αποτελέσει πόλο έλξης νέων επιστημόνων και 

ερευνητών/τριών -κυρίως από την αλλοδαπή- και να τους 
προσφέρει υψηλού επιπέδου επιστημονικές γνώσεις και 
ερευνητική κατάρτιση, κατ’ αντιστοιχία προς τις απαιτή-
σεις της σύγχρονης έρευνας και της σύγχρονης κοινωνίας,

- να ενισχύσει και να διευρύνει τη διεθνή προβολή 
του επιστημονικού και ερευνητικού έργου των συνερ-
γαζόμενων Τμημάτων και του Ερευνητικού Κέντρου στα 
επιστημονικά αντικείμενα που θεραπεύουν,

- να προαγάγει και να αναπτύξει τις διεπιστημονικές 
προσεγγίσεις του υλικού πολιτισμού του παρελθόντος και

- να ενισχύσει τις επιστημονικές και ερευνητικές δυ-
νατότητες των Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Το ΚΠΜΣ στοχεύει στην απονομή Διπλώματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών ’’MSc in Digital Humanities’’, μετά 
την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης, σύμ-
φωνα με το πρόγραμμα σπουδών.

Ο τίτλος απονέμεται από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαι-
ολογίας του ΕΚΠΑ με αναφορά όλων των συνεργαζόμε-
νων Τμημάτων και Ιδρυμάτων.

Άρθρο 2 
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΠΜΣ

Αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του ΚΠΜΣ σύμφω-
να με τον ν. 4485/2017 (Α’ 114) είναι:

1. Η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (ΕΔΕ) του ΚΠΜΣ, η 
οποία συγκροτείται από επτά (7) μέλη ΔΕΠ ή Ερευνητές/
τριες των συνεργαζόμενων Τμημάτων και του Ερευνη-
τικού Κέντρου που εκλέγονται από τη Συνέλευση κάθε 
Τμήματος για διετή θητεία, καθώς και από δύο (2) εκπρο-
σώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του ΚΠΜΣ, 
που εκλέγονται από τους/τις φοιτητές/τριες του ΚΠΜΣ 
για ετήσια θητεία. Η κατανομή των μελών της ΕΔΕ ανά 
συνεργαζόμενο Τμήμα στο ΚΠΜΣ έχει ως εξής:

- δύο (2) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιο-
λογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών,

- δύο (2) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,

- ένα (1) μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαι-
ολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και

- δύο (2) Ερευνητές/τριες του Ερευνητικού Κέντρου 
’’ΑΘΗΝΑ’’.

Τα μέλη της ΕΔΕ εκλέγονται από τις Συνελεύσεις των 
συνεργαζόμενων Τμημάτων και το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Ερευνητικού Κέντρου. Ο/Η Πρόεδρος της ΕΔΕ και ο/η 
Διευθυντής/τρια του ΚΠΜΣ προέρχονται από το Τμήμα 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ, το οποίο έχει τη 
διοικητική υποστήριξη του ΚΠΜΣ.

Η ΕΔΕ έχει τις εξής αρμοδιότητες:
- ορίζει τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής,
- κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκό-

ντων του ΚΠΜΣ,
- διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης 

για απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ),

- απονέμει τα ΔΜΣ με την καθομολόγηση των υποψη-
φίων ενώπιόν της,

- αποφασίζει ως προς την οικονομική διαχείριση και 
ειδικότερα ως προς την έγκριση των δαπανών του προ-
γράμματος, και πιστοποιεί τη σχέση εκπαιδευτικών ανα-
γκών του συγκεκριμένου προγράμματος με τις εκάστοτε 
αιτούμενες δαπάνες και

- ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από 
τις διατάξεις του νόμου.

2. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΚΠΜΣ, η οποία 
απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ και Ερευνητές/τριες 
των συνεργαζόμενων Τμημάτων και του Ερευνητικού 
Κέντρου που έχουν αναλάβει διδακτικό έργο στο ΚΠΜΣ 
και εκλέγονται από την ΕΔΕ για διετή θητεία. Μέλη της 
ΣΕ μπορούν να αποτελούν και μέλη της ΕΔΕ. Η κατανομή 
των μελών της ΣΕ ανά συνεργαζόμενο Τμήμα στο ΚΠΜΣ 
έχει ως εξής:

- δύο (2) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιο-
λογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών,

- ένα (1) μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,

- ένα (1) μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαι-
ολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και

- ένας/μία (1) Ερευνητής/τρια του Ερευνητικού Κέ-
ντρου ’’ΑΘΗΝΑ’’.

Πρόεδρος της ΣΕ είναι ο/η Διευθυντής/τρια του ΚΠΜΣ, 
ο/η οποίος/α εκλέγεται από την ΕΔΕ μεταξύ των μελών 
της ΣΕ. Η θητεία του/της Προέδρου της ΣΕ μπορεί να 
ανανεωθεί μία φορά. Τα μέλη της ΣΕ δεν δικαιούνται 
επιπλέον αμοιβής ή αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους 
σε αυτήν. Η ΣΕ είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και 
τον συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος και:

- εισηγείται στην ΕΔΕ την κατανομή του διδακτικού 
έργου μεταξύ των διδασκόντων/ουσών του ΚΠΜΣ,

- ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα και τα μέλη της τρι-
μελούς επιτροπής εξέτασης διπλωματικών εργασιών, ο 
ορισμός της οποίας επικυρώνεται από την ΕΔΕ και

- εξετάζει όλα τα φοιτητικά θέματα. Ενδεικτικά ανα-
φέρονται η επιλογή των εισακτέων φοιτητών/τριών, οι 
αιτήσεις αναστολής φοίτησης ή παράτασης σπουδών, 
διακοπής της φοίτησης λόγω μη καταβολής τελών φοί-
τησης και η επανεξέταση επιστημονικών εργασιών και 
Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών των φοιτητών/
τριών. Η ΣΕ εισηγείται σχετικά στην ΕΔΕ.

3. Ο/Η Διευθυντής/τρια του ΚΠΜΣ και ο/η Αναπληρω-
τής/τρια Διευθυντής/τρια του ΚΠΜΣ: Ο/Η Διευθυντής/
τρια του ΚΠΜΣ είναι μέλος ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας ή της 
βαθμίδας του Αναπληρωτή, του ιδίου ή συναφούς γνωστι-
κού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του ΚΠΜΣ. 
Επιπλέον, είναι μέλος και Πρόεδρος της ΣΕ. Εκλέγεται, μαζί 
με τον/την Αναπληρωτή/τριά του/της, με απόφαση της 
ΕΔΕ για διετή θητεία. Ο/Η Διευθυντής/τρια του ΚΠΜΣ 
εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε 
θέμα που αφορά την αποτελεσματική λειτουργία του 
Προγράμματος. Ο/Η Διευθυντής/τρια δεν μπορεί να έχει 
περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν 
δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο 
ως Διευθυντής/τρια. Έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

- συγκαλεί σε συνεδρίαση τη ΣΕ,
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- καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εν λόγω συνε-
δριάσεων, λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις των μελών 
και οργάνων του ΚΠΜΣ,

- ορίζει εκλογές για την αναπλήρωση μελών επιτροπών 
λόγω κένωσης θέσης,

- έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού και 
απολογισμού του Προγράμματος, τους οποίους υποβάλ-
λει στην ΕΔΕ για έγκριση,

- είναι υπεύθυνος/η για την παρακολούθηση της εκτέ-
λεσης του προϋπολογισμού και για την έκδοση των εντο-
λών πληρωμής των σχετικών δαπανών και

- κατά τη λήξη της θητείας του/της, καθώς και της ΣΕ, 
συντάσσει αναλυτικό απολογισμό του ερευνητικού και 
εκπαιδευτικού έργου του ΚΠΜΣ, καθώς και των λοιπών 
δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των 
σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου 
δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδο-
μών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων 
πόρων του ΚΠΜΣ.

Ο/Η Αναπληρωτής/τρια Διευθυντής/τρια του ΚΠΜΣ 
είναι Καθηγητής/τρια ή Αναπληρωτής/τρια Καθηγητής/
τρια και εκπληρώνει τα καθήκοντα του/της Διευθυντή/
τριας σε περίπτωση απουσίας του/της.

Το ΚΠΜΣ υποστηρίζεται από Γραμματεία του Προ-
γράμματος που είναι εγκατεστημένη στο Τμήμα Ιστο-
ρίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ και βρίσκεται υπό την 
επιστασία της Γραμματείας του Τμήματος Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ. Η Γραμματεία του ΚΠΜΣ έχει 
ως καθήκον τη γραμματειακή υποστήριξη του ΚΠΜΣ, 
όπως την προετοιμασία της διαδικασίας εισδοχής υπο-
ψηφίων, την τήρηση των οικονομικών στοιχείων του 
Προγράμματος, τη γραμματειακή υποστήριξη της ΣΕ, 
την καταχώριση βαθμολογιών κ.λπ.

Άρθρο 3 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Στο ΚΠΜΣ ’’MSc in Digital Humanities (Ψηφιακές Αν-
θρωπιστικές Επιστήμες)’’ γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Πα-
νεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής ή ομοταγών 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής με κατεύθυνση τις Ανθρω-
πιστικές, Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες.

Γίνονται επίσης δεκτοί ως υπεράριθμοι μέλη των κατη-
γοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του 
άρθρου 34 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Το ΚΠΜΣ "MSc in Digital Humanities (Ψηφιακές Ανθρω-
πιστικές Επιστήμες)" θα δέχεται έως σαράντα (40) φοι-
τητές ανά ακαδημαϊκό έτος. Οι διδάσκοντες/ουσες στο 
ΚΠΜΣ υπολογίζονται σε είκοσι (20) και άρα αντιστοιχεί 
ένας/μία (1) διδάσκων/ουσα ανά δύο (2) φοιτητές/τριες.

Άρθρο 4 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Η επιλογή των φοιτητών/τριών γίνεται σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία και τις προβλέψεις του παρόντος 
Κανονισμού.

Με απόφαση της ΕΔΕ του ΚΠΜΣ δημοσιεύεται και 
αναρτάται στην ιστοσελίδα των συνεργαζόμενων Τμη-
μάτων και του Ερευνητικού Κέντρου προκήρυξη για την 
εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΚΠΜΣ (1η πε-
ρίοδος αιτήσεων: Ιανουάριος και 2η περίοδος: Μάιος). 
Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογη-

τικά κατατίθενται στη Γραμματεία του ΚΠΜΣ, σε προθε-
σμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη και μπορεί να 
παραταθεί με απόφαση της ΕΔΕ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
1. Αίτηση συμμετοχής
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση πε-

ράτωσης σπουδών
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
5. Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή 

διαβατηρίου
6. Μία συστατική επιστολή
7. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσ-

σας: (α) Δίπλωμα επιπέδου Β2 ή ανώτερο. (β) ITOEFL με 
συνολική βαθμολογία τουλάχιστον 88 και επιμέρους 
βαθμολογίες ως εξής: Listening: τουλάχιστον 17, Writing: 
τουλάχιστον 17, Reading: τουλάχιστον 18 και Speaking: 
τουλάχιστον 20. (γ) IELTS με συνολική βαθμολογία του-
λάχιστον 6,5 και επιμέρους βαθμολογίες τουλάχιστον 
5,5 σε κάθε αντικείμενο

8. Πρόταση ακαδημαϊκών/ερευνητικών ενδιαφερό-
ντων (έως 1000 λέξεις).

9. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, αν υπάρχουν
10. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δρα-

στηριότητας, αν υπάρχουν
11. Βεβαιώσεις που πιστοποιούν όσα αναφέρονται στο 

Βιογραφικό σημείωμα
Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην ελληνική 

ή την αγγλική γλώσσα. Τα επίσημα έγγραφα σε άλλες 
γλώσσες υποβάλλονται μεταφρασμένα στα αγγλικά και 
επικυρωμένα από επίσημο φορέα της χώρας προέλευ-
σης του φοιτητή.

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται από τη ΣΕ 
με την εξέταση των φακέλων υποψηφιοτήτων με βάση 
τα ακόλουθα κριτήρια:

- Βαθμός πτυχίου και ακαδημαϊκές επιδόσεις
- Τα ακαδημαϊκά, ερευνητικά και επαγγελματικά επι-

τεύγματα των υποψηφίων που σχετίζονται με το γνωστι-
κό αντικείμενο του ΚΠΜΣ, με βάση τα βιογραφικά τους 
σημειώματα και τις σχετικές βεβαιώσεις

- Πρόταση ακαδημαϊκών/ερευνητικών ενδιαφερόντων
- Συστατικές επιστολές
Εφόσον το κρίνει απαραίτητο, η ΣΕ δύναται να ζητήσει 

συμπληρωματικά έγγραφα, τα οποία να τεκμηριώνουν 
όσα αναφέρονται στα Βιογραφικά σημειώματα των υπο-
ψηφίων, αλλά και να τους/τις καλέσει σε προφορική συ-
νέντευξη διά ζώσης ή με τηλεδιάσκεψη.

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η ΣΕ καταρτίζει τον 
Πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών/τριών με σειρά επί-
δοσης και τον καταθέτει προς έγκριση στην ΕΔΕ, η οποία 
και αποφασίζει για τον τελικό αριθμό εισακτέων και την 
τελική σειρά επιτυχίας.

Σε περίπτωση πλήρους ισοβαθμίας, εγγράφονται οι 
ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι σε ποσοστό που δεν υπερ-
βαίνει το 10% του ανώτατου αριθμού εισακτέων.

Οι επιτυχόντες/ούσες θα πρέπει να εγγραφούν στη 
Γραμματεία του ΚΠΜΣ εντός είκοσι (20) ημέρων. Σε πε-
ρίπτωση μη εγγραφής ενός/μίας ή περισσοτέρων φοιτη-
τών/τριών, θα κληθούν να εγγραφούν στο Πρόγραμμα, 
οι επιλαχόντες/ούσες, αν υπάρχουν, με βάση τη σειρά 
τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα.

Downloaded from eduguide.gr



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ8660 Τεύχος B’ 873/25.02.2022

Άρθρο 5 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΚΠΜΣ που οδηγεί 
στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ), 
ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στην οποία 
περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής 
εργασίας.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των 
σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, 
έπειτα από αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη αίτηση του/
της φοιτητή/τριας, σχετική εισήγηση της ΣΕ και έγκριση 
από την ΕΔΕ και μόνον για σοβαρούς λόγους υγείας και 
άλλους εξίσου σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς 
λόγους. Δεν προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτη-
σης ούτε προσωρινής αναστολής της φοίτησης ούτε πα-
ράταση των σπουδών πέρα από τα τέσσερα (4) εξάμηνα.

Άρθρο 6 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το ΚΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακα-
δημαϊκού έτους.

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα 
(90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοι-
τητές/τριες υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυ-
χή εξέταση θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, 
ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών 
εργασιών κ.ά., καθώς και σε εκπόνηση Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας.

Η διδασκαλία γίνεται με μαθήματα διά ζώσης ή/και με 
τηλεδιάσκεψη, διαλέξεις και πρακτική άσκηση.

Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματο-
ποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην 
αγγλική γλώσσα.

Στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους η ΕΔΕ, έπειτα από 
σχετική εισήγηση της ΣΕ, αποφασίζει ποια από τα μαθή-

ματα άλλων αγγλόφωνων ΠΜΣ του Τμήματος Ιστορίας 
και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ, του Τμήματος Φιλολογίας 
του ΕΚΠΑ και του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 
Πανεπιστημίου Κύπρου θα προσφέρονται ως μαθήματα 
ελεύθερης επιλογής στους/στις φοιτητές/τριες του ΚΠΜΣ.

1ο Εξάμηνο
Κατά το πρώτο εξάμηνο σπουδών προσφέρονται τέσ-

σερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα (με συνολικά 30 ECTS).
2ο εξάμηνο
Στην αρχή του εξαμήνου οι φοιτητές επιλέγουν, με 

δήλωσή τους στη Γραμματεία, μία από τις τρεις ειδικεύ-
σεις του ΚΠΜΣ:

1) ’’Geographic Information Systems (Γεωγραφικά Συ-
στήματα Πληροφοριών)’’,

2) ’’Data Science (Επιστήμη Δεδομένων)’’,
3) ’’3D Technologies (Εφαρμογές στις τρισδιάστατες 

τεχνολογίες)’’.
Κατά το Εαρινό Εξάμηνο παρακολουθούν τα δύο 

υποχρεωτικά μαθήματα της ειδίκευσης που επέλεξαν 
(10 ECTS έκαστο). Επίσης, παρακολουθούν είτε ένα από 
μαθήματα που προσφέρονται σε μία από τις υπόλοιπες 
ειδικεύσεις (10 ECTS), είτε κάποιο από τα επιλεγμένα μα-
θήματα από τα αγγλόφωνα ΠΜΣ των συμμετεχόντων 
Τμημάτων (10 ECTS), είτε το επιλεγόμενο μάθημα της 
Πρακτικής Άσκησης (10 ECTS). Σε περίπτωση που φοιτη-
τές/τριες παρακολουθήσουν μαθήματα από υφιστάμενα 
μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Πανεπιστη-
μίου Κύπρου θα πρέπει να κάνουν επίσης εγγραφή στα 
συγκεκριμένα μαθήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου.

3ο εξάμηνο
Στο 3ο εξάμηνο εκπονείται η Μεταπτυχιακή Διπλωμα-

τική Εργασία (MA Thesis) και επιπλέον οι φοιτητές/τριες 
παρακολουθούν το μάθημα ’’Μεθοδολογικά προβλήμα-
τα κατά τη συγγραφή των ΜΔΕ’’.

Α. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως 
εξής:

Α’ Εξάμηνο
Είδος μαθήματος Τίτλος μαθήματος ECTS

Υποχρεωτικό Digital Resources for the Humanities 
(Ψηφιακά Εργαλεία για τις Ψηφιακές Επιστήμες) 6

Υποχρεωτικό Introduction in GIS 
(Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών) 8

Υποχρεωτικό  Introduction in Data Science 
(Εισαγωγή στην Επιστήμη Δεδομένων) 8

Υποχρεωτικό  Introduction in 3D Technologies 
(Εισαγωγή στις τρισδιάστατες τεχνολογίες) 8

 Σύνολο 30
Β’ Εξάμηνο

Είδος μαθήματος Τίτλος μαθήματος 
Υποχρεωτικό 1ης ειδίκευσης Advanced GIS I (Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Ι) 10
Υποχρεωτικό 1ης ειδίκευσης Advanced GIS II (Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΙΙ) 10
Υποχρεωτικό 2ης ειδίκευσης Advanced Data Science I (Επιστήμη Δεδομένων Ι) 10
Υποχρεωτικό 2ης ειδίκευσης Advanced Data Science II (Επιστήμη Δεδομένων ΙΙ) 10
Υποχρεωτικό 3ης ειδίκευσης Advanced 3D I (Τρισδιάστατες τεχνολογίες Ι) 10
Υποχρεωτικό 3ης ειδίκευσης Advanced 3D II (Τρισδιάστατες τεχνολογίες ΙΙ) 10

Επιλεγόμενο για όλες τις ειδικεύσεις Practical Training (Πρακτική Άσκηση) 10
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Επιλεγόμενα για όλες τις ειδικεύσεις 
Ένα από τα μαθήματα που προσφέρονται σε μία διαφορετική 
ειδίκευση, από εκείνη που επέλεξε ο φοιτητής ή επιλεγμένα 
μαθήματα από τα αγγλόφωνα ΠΜΣ των συμμετεχόντων Τμημάτων 

10

 Σύνολο 30
Γ’ Εξάμηνο

Είδος μαθήματος Τίτλος μαθήματος 
 
 

MA Thesis (Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία) 
Thesis Writing Methodological Problems 25

 (Μεθοδολογικά ζητήματα και προβλήματα κατά τη 
συγγραφή των ΜΔΕ) 5

 Σύνολο 30
Γενικό Σύνολο 90

Περιγραφή μαθημάτων
Digital Resources for the Humanities 
(Ψηφιακά Εργαλεία για τις Ψηφιακές Επιστήμες)
Αυτό το εισαγωγικό μάθημα έχει ως στόχο να εξοικει-

ώσει τους/τις φοιτητές/τριες με τις βασικές αρχές του 
καινοτόμου και διεπιστημονικού πεδίου των Ψηφιακών 
Ανθρωπιστικών Επιστημών (Digital Humanities), την με-
θοδολογία και το θεωρητικό υπόβαθρο της παραγωγής 
και διάχυσης ψηφιακής πληροφορίας στο πλαίσιο της 
δημόσιας ιστορίας και αρχαιολογίας. Θα εξετασθούν 
αναλυτικά και συστηματικά τα σημαντικότερα από τα 
ψηφιακά εργαλεία που είναι διαθέσιμα στην διεθνή επι-
στημονική κοινότητα. Οι φοιτητές/τριες θα εξοικειωθούν 
με τη χρήση τους και κυρίως με τις ειδικότερες και προ-
ηγμένες λειτουργίες τους.

Introduction in GIS 
(Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών)
Το συγκεκριμένο μάθημα προσφέρει στους/στις φοι-

τητές/τριες μία εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα 
Πληροφοριών (GIS). Συγκεκριμένα, θα εξοικειωθούν με 
τις βασικές αρχές χαρτογραφίας, τα συστήματα συντε-
ταγμένων και τις χαρτογραφικές προβολές. Επιπλέον, θα 
γνωρίσουν τις εφαρμογές του GIS στις Ανθρωπιστικές 
Επιστήμες μέσα από συγκεκριμένες μελέτες περίπτωσης 
και παραδείγματα από ενεργά ερευνητικά προγράμματα 
των διδασκόντων/ουσών. Τέλος, θα γνωρίσουν τα κύρια 
λογισμικά που χρησιμοποιούνται για το GIS και θα μά-
θουν τις βασικές λειτουργίες του ArcGIS Pro.

Introduction in Data Science 
(Εισαγωγή στην Επιστήμη Δεδομένων)
Σε αυτό το μάθημα οι φοιτητές/τριες θα γνωρίσουν 

τις βασικές αρχές του διεπιστημονικού πεδίου της Επι-
στήμης Δεδομένων, δηλαδή του τρόπου συλλογής και 
ανάλυσης δεδομένων, καθώς και τις εφαρμογές της στις 
Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Θα μελετήσουν τις κύριες αρ-
χές της Οντολογίας και θα μάθουν σχεδιασμό βάσεων 
δεδομένων, γλώσσες σεναρίων (scripting languages), ψη-
φιακή επιμέλεια και διαχείριση αποθετηρίων ψηφιακών 
δεδομένων. Το μάθημα θα στηριχθεί σε συγκεκριμένες 
μελέτες περίπτωσης και παραδείγματα από το αναλογικό 
και ψηφιακό υλικό των εργαστηρίων των συμμετεχόντων 
φορέων και σε ενεργά ερευνητικά προγράμματα των δι-
δασκόντων/ουσών. Οι φοιτητές/τριες θα διδαχθούν τις 
βασικές αρχές χρήσης προηγμένων βάσεων δεδομένων 
(PostgreSQL, MySQL κ.λπ.) και θα μάθουν τις βασικές αρ-

χές προγραμματισμού σε SQL και XML. εφαρμογές του 
GIS στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Introduction in 3D Technologies 
(Εισαγωγή στις τρισδιάστατες τεχνολογίες)
Το συγκεκριμένο μάθημα προσφέρει μία εισαγω-

γή στις νέες τεχνολογίες τρισδιάστατης εικόνας (3D 
Technologies) και τις εφαρμογές τους στις Ανθρωπιστι-
κές Επιστήμες. Οι φοιτητές/τριες θα εξοικειωθούν με τις 
δυνατότητες που προσφέρει η τρισδιάστατη εκτύπωση 
(3D printing) αλλά και με τις δυνατότητες που υπάρχουν 
για την ψηφιακή δημιουργία τρισδιάστατων αντιγράφων 
αντικειμένων, μνημείων και τοπίων, καθώς και άλλων 
ιστορικών πηγών, μέσα από παραδείγματα που θα προ-
έλθουν από το υλικό των εργαστηρίων των συμμετεχό-
ντων φορέων καθώς και από ενεργά ερευνητικά προ-
γράμματα. Τέλος, θα γνωρίσουν τα κυριότερα λογισμικά 
που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία τρισδιάστατων 
μοντέλων (Βlender, Unity κ.λπ.).

Advanced GIS I 
(Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Ι)
Σε αυτό το μάθημα οι φοιτητές/τριες θα εξοικειωθούν 

με τις προηγμένες αρχές της γεωχωρικής ανάλυσης 
(Geospatial Analysis) και Μοντελοποίησης (Modelling) 
που χρησιμοποιούνται στο GIS. Θα μάθουν να σχεδιά-
ζουν και να δημιουργούν γεωχωρικές βάσεις δεδομένων, 
αλλά και τις δυνατότητες που προσφέρει το ArcGIS για τη 
στατιστική και γεωχωρική ανάλυση Mεγάλων Δεδομένων 
(Βig Data), καθώς και την απεικόνισή τους σε χάρτες. Το 
μάθημα θα στηριχθεί σε συγκεκριμένα παραδείγματα από 
ερευνητικά προγράμματα των διδασκόντων/ουσών του 
προγράμματος.

Advanced GIS II 
(Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΙΙ)
Στο συγκεκριμένο μάθημα οι φοιτητές/τριες θα εξοι-

κειωθούν με τη φωτογραμμετρία και θα μάθουν προηγ-
μένες τεχνικές για την άντληση δεδομένων από εικόνες 
που προέρχονται από drone και δορυφόρους (Imagery 
Analysis). Θα γνωρίσουν τα σημαντικότερα αποθετήρια 
δορυφορικών εικόνων αλλά και πώς μπορούν να αντλή-
σουν δεδομένα από αυτά για να τα χρησιμοποιήσουν σε 
μία μελέτη. Θα εξοικειωθούν με τη χρήση αλγόριθμων για 
την αυτόματη αναγνώριση μοτίβων στις εικόνες, καθώς 
και με τις βασικές αρχές προγραμματισμού σε Python. Τέ-
λος, θα γνωρίσουν τις λειτουργίες 3D που προσφέρονται 
στο ArcGIS, έτσι ώστε να είναι σε θέση να δημιουργήσουν 
τρισδιάστατους χάρτες.
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Advanced Data Science I (Επιστήμη Δεδομένων Ι)
Σε αυτό το μάθημα οι φοιτητές/τριες θα μελετήσουν 

αναλυτικότερα την Οντολογία και τεχνικές ανάλυσης Με-
γάλων Δεδομένων (Βig Data). Θα γνωρίσουν τις δυνατό-
τητες που προσφέρει η ανάπτυξη αλγορίθμων, οι τεχνικές 
μηχανικής μάθησης, οι τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης, 
καθώς και τις εφαρμογές τους στο πεδίο των Ανθρωπι-
στικών Επιστημών. Οι φοιτητές/τριες θα εξοικειωθούν 
περαιτέρω στη χρήση προηγμένων βάσεων δεδομένων 
(PostgreSQL, MySQL κ.λπ.) και τον προγραμματισμό σε 
SQL και XML. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στους 
τρόπους εύληπτης παρουσίασης των δεδομένων με τη 
βοήθεια εξειδικευμένων τεχνικών (Data Storytelling).

Advanced Data Science II (Επιστήμη Δεδομένων ΙΙ)
Αυτό το μάθημα θα εστιάσει στην υπολογιστική ανά-

λυση γλωσσικών δεδομένων με τη βοήθεια αλγορίθμων 
και ειδικών υπολογιστικών εργαλείων. Επίσης, οι φοιτη-
τές/τριες θα γνωρίσουν τις βασικές αρχές χρήσης της 
γλώσσας προγραμματισμού R και τις αρχές της στατιστι-
κής ανάλυσης. Θα μελετηθούν αναλυτικά τα διαθέσιμα 
διεθνώς ψηφιακά εργαλεία και οι υπάρχουσες βάσεις 
δεδομένων. Επίσης, θα εξετασθούν συγκεκριμένες με-
λέτες περίπτωσης μέσα από ερευνητικά προγράμματα 
των διδασκόντων/ουσών και μέσα από το υλικό των 
εργαστηρίων των εμπλεκόμενων φορέων.

Advanced 3D I (Τρισδιάστατες τεχνολογίες Ι)
Στο συγκεκριμένο μάθημα οι φοιτητές/τριες θα γνω-

ρίσουν τις βασικές αρχές της Τρισδιάστατης Μοντελο-
ποίησης (3D Modeling) αντικειμένων και μνημείων. Θα 
μάθουν να χρησιμοποιούν εξειδικευμένα λογισμικά 
(Βlender κ.ά.) για να δημιουργούν ψηφιακά μοντέλα 
ευρημάτων από αρχαιολογικές ανασκαφές αλλά και 
μνημείων και καταλοίπων διαφόρων ιστορικών περι-
όδων. Επίσης, θα εξοικειωθούν με τις τεχνικές του laser 
scanning. Οι φοιτητές/τριες θα μάθουν πώς να χρησι-
μοποιούν αυτά τα τρισδιάστατα μοντέλα στο πλαίσιο 
μίας αρχαιογνωστικής και ιστορικής έρευνας αλλά και 
πώς μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία ψηφιακών 
εκθεμάτων για μουσειακές εκθέσεις. Τέλος, θα γνωρί-
σουν τις τεχνολογικές δυνατότητες που υπάρχουν για τη 
δημιουργία εξολοκλήρου ψηφιακών μουσείων.

Advanced 3D II (Τρισδιάστατες τεχνολογίες ΙΙ)
Σε αυτό το μάθημα οι φοιτητές/τριες θα γνωρίσουν τις 

βασικές αρχές της Ψηφιακής Απεικόνισης της Πραγματικό-
τητας (Reality Modeling), της Εικονικής Πραγματικότητας 
(Virtual Reality) και της Επαυξημένης Πραγματικότητας 
(Αugmented Reality). Έμφαση θα δοθεί στην δημιουργία 
τρισδιάστατων ψηφιακών τοπίων με τη βοήθεια εξειδικευ-
μένου λογισμικού (Unity). Θα γνωρίσουν τις δυνατότητες 
που υπάρχουν για τη δημιουργία εκπαιδευτικών εργαλεί-
ων και εκπαιδευτικών παιχνιδιών. Τέλος, θα μάθουν πώς 
αυτά τα εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να την 
ανασύσταση ενός τοπίου του παρελθόντος.

Practical Training (Πρακτική Άσκηση)
Οι φοιτητές/τριες θα ενταχθούν σε ένα από τα ερευ-

νητικά προγράμματα των διδασκόντων/ουσών του Προ-
γράμματος και των εργαστηρίων των συμμετεχόντων 
Ιδρυμάτων, ανάλογα με την κατεύθυνση που επέλεξαν. 
Θα έχουν έτσι τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην 
ανάπτυξη νέων ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών, 
αποκτώντας σημαντική πρακτική εμπειρία.

Thesis Writing Methodological Problems 
(Μεθοδολογικά ζητήματα και προβλήματα κατά την 

συγγραφή των ΜΔΕ)
Σε αυτό το μάθημα εξετάζονται τα μεθοδολογικά ζη-

τήματα που προκύπτουν κατά τη συγγραφή της Μετα-
πτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Οι φοιτητές/τριες 
θα έχουν την ευκαιρία να συζητούν αναλυτικά με τους/
τις διδάσκοντες/ουσες του Προγράμματος αλλά και να 
παρουσιάζουν σε τακτά διαστήματα τα αποτελέσματα 
της μελέτης και έρευνάς τους.

Άρθρο 7 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρ-
θρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, το χειμερινό και το 
εαρινό, έκαστο εκ των οποίων περιλαμβάνει τουλάχιστον 
δεκατρείς (13) εβδομάδες διδασκαλίας και τρεις (3) εβδο-
μάδες για την υποβολή και εξέταση των επιστημονικών 
εργασιών ή για τη διεξαγωγή προφορικών και γραπτών 
εξετάσεων. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ) 
υποβάλλεται στο τέλος του χειμερινού εξαμήνου του 
δεύτερου έτους σπουδών.

Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος 
προβλέπεται η αναπλήρωσή του. Η παρακολούθηση 
μαθημάτων, εργαστηρίων κ.λπ. είναι υποχρεωτική.

Σε περίπτωση που το ποσοστό απουσιών φοιτητή/τρι-
ας ξεπερνά το 20% ανά μάθημα, τίθεται θέμα διαγραφής 
του/της. Το εν λόγω θέμα εξετάζεται από τη ΣΕ, η οποία 
γνωμοδοτεί σχετικά στην ΕΔΕ του ΚΠΜΣ.

Για την απόκτηση ΔΜΣ κάθε μεταπτυχιακός/ή φοιτη-
τής/τρια οφείλει να παρακολουθήσει:

1) τα τέσσερα υποχρεωτικά μαθήματα του 1ου εξαμή-
νου, 2) τα δύο υποχρεωτικά μαθήματα της ειδίκευσής του 
στο 2ο εξάμηνο, 3) ένα επιλεγόμενο μάθημα (είτε ένα 
από τα υποχρεωτικά μαθήματα άλλης ειδίκευσης είτε 
ένα από τα μαθήματα των υπόλοιπων αγγλόφωνων ΠΜΣ 
που προσφέρουν τα Τμήματα είτε την Πρακτική Άσκηση), 
4) να παρακολουθήσει επιτυχώς το μάθημα ’’Μεθοδο-
λογικά ζητήματα και προβλήματα κατά την συγγραφή 
των ΜΔΕ’’ και να εκπονήσει Μεταπτυχιακή Διπλωματική 
Εργασία, συγκεντρώνοντας έτσι ενενήντα (90) ECTS.

Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών 
και της επίδοσής τους στα μαθήματα που υποχρεούνται 
να παρακολουθήσουν στο πλαίσιο του ΚΠΜΣ, πραγμα-
τοποιείται στο τέλος κάθε εξαμήνου με γραπτές ή/και 
προφορικές εξετάσεις ή/και με εκπόνηση εργασιών 
καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Ο τρόπος αξιολό-
γησης καθορίζεται από τον/την διδάσκοντα/ουσα του 
κάθε μαθήματος. Επιτυχής θεωρείται η ολοκλήρωση 
ενός μαθήματος εφόσον η συνολική βαθμολογία του/
της φοιτητή/τριας σε αυτό είναι τουλάχιστον πέντε (5) 
στην κλίμακα ένα έως δέκα (1-10). Οι μεταπτυχιακοί/
ές φοιτητές/τριες υποχρεούνται να προσέρχονται στις 
εξεταστικές περιόδους. Η μη προσέλευση ισοδυναμεί με 
ανεπιτυχή προσπάθεια. Η βαθμολογία των μαθημάτων 
κατατίθεται στη Γραμματεία του ΚΠΜΣ εντός είκοσι (20) 
ημερών από τη λήξη της εξεταστικής περιόδου.

Σε περίπτωση που κάποιος/α φοιτητής/τρια δεν λάβει 
προβιβάσιμο βαθμό σε ένα από τα μαθήματα των δύο 
πρώτων εξαμήνων, τότε επαναλαμβάνεται η εξέταση τον 
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Σεπτέμβριο από μία τριμελή επιτροπή, την οποία ορίζει η 
ΕΔΕ, έπειτα από εισήγηση της ΣΕ. Σε περίπτωση που και 
πάλι ο βαθμός δεν είναι προβιβάσιμος, τότε διαγράφεται 
ο/η φοιτητής/τρια από το ΚΠΜΣ, χωρίς να επιστραφούν 
τα δίδακτρα που έχουν καταβληθεί μέχρι το διάστημα 
της εξέτασης.

Στο Γ’ εξάμηνο του Προγράμματος προβλέπεται η 
εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. 
Η ανάθεση γίνεται από τη ΣΕ ύστερα από αίτηση, η οποία 
συνυπογράφεται από τον/την υποψήφιο/α και τον/την 
επιβλέποντα/ουσα και στην οποία αναγράφεται ο προ-
τεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας και περι-
έχεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας.

Η ΣΕ ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα και τα άλλα 
δύο μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής για την 
έγκριση-βαθμολόγηση της εργασίας. Τουλάχιστον ένα 
μέλος της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει να 
προέρχεται από Τμήμα διαφορετικό από εκείνο του/της 
επιβλέποντος/ουσας.

Ως επιβλέποντες και μέλη της τριμελούς εξεταστικής 
επιτροπής μπορούν να οριστούν όλοι οι διδάσκοντες του 
ΚΠΜΣ, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, με συναφές 
γνωστικό αντικείμενο.

Το αντικείμενο της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Ερ-
γασίας πρέπει να έχει ερευνητικό χαρακτήρα και να είναι 
σχετικό με το αντικείμενο του ΚΠΜΣ.

Η γλώσσα συγγραφής της Μεταπτυχιακής Διπλωματι-
κής Εργασίας είναι η αγγλική.

Οδηγίες συγγραφής της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας (π.χ. εξώφυλλο, γραμματοσειρά, ελάχιστος-
μέγιστος αριθμός λέξεων κ.λπ.) καθορίζονται από τη ΣΕ 
και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΚΠΜΣ.

Στο εσώφυλλο κάθε Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας αναγράφεται σε εμφανές σημείο η σύνθεση 
της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και την απονομή 
του ΔΜΣ.

Για να εγκριθεί η εργασία ο/η φοιτητής/τρια οφείλει 
να την υποστηρίξει ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής 
επιτροπής.

Η εξέταση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
θεωρείται επιτυχής όταν ο/η φοιτητής/τρια λάβει βαθμό 
μεγαλύτερο του πέντε (5) από τουλάχιστον δύο μέλη της 
τριμελούς εξεταστικής επιτροπής και εφόσον η συνολική 
βαθμολογία είναι τουλάχιστον πέντε (5) στην κλίμακα 
μηδέν έως δέκα (0-10).

Ο βαθμός του ΔΜΣ προκύπτει από το άθροισμα του 
βαθμού της ΜΔΕ και του βαθμού που προκύπτει από 
τον μέσο όρο της βαθμολογίας των μαθημάτων των δύο 
πρώτων εξαμήνων διαιρουμένων διά του δύο (2). Το 
«Άριστα» αντιστοιχεί σε Μ.Ο. βαθμολογίας από 8,5 έως 
10, το «Λίαν Καλώς» σε Μ.Ο. βαθμολογίας από 6,5 έως 
8,49 και το «Καλώς» σε Μ.Ο. βαθμολογίας από 5 έως 6,49.

Οι Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες, εφόσον 
εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, δύνανται να κα-
τατεθούν στο Ψηφιακό Αποθετήριο ’’ΠΕΡΓΑΜΟΣ’’ και σε 
αντίστοιχα αποθετήρια των συνεργαζόμενων Τμημάτων.

Σε περίπτωση ανεπιτυχούς υποστήριξης της Μεταπτυ-
χιακής Διπλωματικής Εργασίας, μπορεί να γίνει μία φορά 
αναπομπή της και να κριθεί εκ νέου μετά την παρέλευση 
ενός εξαμήνου. Σε περίπτωση δεύτερης ανεπιτυχούς 

έκβασης της εξέτασης ο/η φοιτητής/τρια διαγράφεται 
από το Μητρώο του ΚΠΜΣ.

Άρθρο 8 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

1. Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες έχουν όλα τα 
δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται για τους/
τις φοιτητές/τριες του Α’ κύκλου σπουδών, πλην του δι-
καιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. 
Το Ίδρυμα υποχρεούται να εξασφαλίσει στους φοιτητές 
με αναπηρία ή/και ειδικές ανάγκες προσβασιμότητα στα 
προτεινόμενα συγγράμματα και τη διδασκαλία (παρ. 3 
του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, Α’ 114). Ιδιαίτερα ση-
μαντικό είναι το έργο της Μονάδας Προσβασιμότητας 
του ΕΚΠΑ. Η Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές 
με Αναπηρία (ΜοΠροΦμεΑ) του ΕΚΠΑ ιδρύθηκε και λει-
τουργεί με την από 23 Φεβρουαρίου 2006 απόφαση της 
Πανεπιστημιακής Συγκλήτου και την από 22 Μαρτίου 
2006 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου.

2. Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες καλούνται:
- να παρακολουθήσουν επιτυχώς τα προσφερόμενα 

μαθήματα. Συγκεκριμένα οφείλουν να παρακολουθή-
σουν το σύνολο των ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων 
και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των μαθημάτων 
που αναφέρονται στο Πρόγραμμα Σπουδών και

- να υποβάλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες 
τις εργασίες που τους ανατίθενται για καθένα μάθημα.

Η μη τήρηση των παραπάνω αποτελεί αιτία απορρι-
πτικού βαθμού ή και αποκλεισμού του/της μεταπτυχια-
κού/ής φοιτητή/τριας από το Πρόγραμμα, ύστερα από 
εισήγηση των διδασκόντων/ουσών Καθηγητών/τριών 
και σχετική απόφαση της ΕΔΕ.

Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες παροτρύνονται 
να συμμετέχουν σε και να παρακολουθούν σεμινάρια 
ερευνητικών ομάδων, συζητήσεις βιβλιογραφικής ενημέ-
ρωσης, επισκέψεις εργαστηρίων, συνέδρια/ημερίδες με 
γνωστικό αντικείμενο συναφές με αυτό του ΚΠΜΣ, δια-
λέξεις ή άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις του ΚΠΜΣ κ.ά.

3. Η ΕΔΕ του ΚΠΜΣ, μετά την εισήγηση της ΣΕ, δύναται 
να αποφασίσει τη διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών εάν:

- υπερβούν το ανώτατο όριο απουσιών,
- έχουν αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημά-

των και δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα,
- υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο 

ΚΠΜΣ, όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό,
- έχουν παραβιάσει τις κείμενες διατάξεις όσον αφορά 

την αντιμετώπιση πειθαρχικών παραπτωμάτων από τα 
αρμόδια πειθαρχικά όργανα,

- αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των μεταπτυχιακών 
φοιτητών/τριών,

- δεν καταβάλουν το προβλεπόμενο τέλος φοίτησης.
4. Σχετικά με την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης ισχύει 

ό,τι προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Επιπλέον, απαλλάσ-
σονται από την υποχρέωση καταβολής της τρίτης δόσης 
των διδάκτρων οι δύο (2) φοιτητές/τριες με την καλύτε-
ρη επίδοση στα μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων. 
Η επιλογή των φοιτητών γίνεται από την ΕΔΕ, έπειτα από 
εισήγηση της ΣΕ, στο τέλος του χειμερινού εξαμήνου.

5. Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιείται αξιο-
λόγηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος/ουσας 
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από τους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες. Για την αξι-
ολόγηση εφαρμόζονται τα κριτήρια και τα πρότυπα που 
έχει ορίσει η ΕΘΑΑΕ.

6. Η καθομολόγηση γίνεται στο πλαίσιο της συνεδρί-
ασης της ΕΔΕ, παρουσία του/της Διευθυντή/τριας του 
ΚΠΜΣ ή του/της Αναπληρωτή/τριάς του/της, του/της 
Προέδρου του Τμήματος που έχει τη διοικητική υποστή-
ριξη ή του/της Αναπληρωτή/τριάς του/της και, εφόσον 
είναι δυνατόν, εκπροσώπου του/της Πρυτάνεως.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του ΚΠΜΣ απονέμε-
ται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ’’MSc in Digital 
Humanities’’, με αναφορά στην ειδίκευση που επέλεξε 
ο φοιτητής, δηλαδή:

1) ’’Geographic Information Systems (Γεωγραφικά 
Συστήματα Πληροφοριών)’’, 2) ’’Data Science (Επιστή-
μη Δεδομένων)’’, 3) ’’3D Technologies (Εφαρμογές στις 
τρισδιάστατες τεχνολογίες)’’.

7. Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες μπορούν να αι-
τηθούν την έκδοση παραρτήματος διπλώματος.

8. Για τη συμμετοχή τους στο ΚΠΜΣ ’’MSc in Digital 
Humanities (Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες)’’ οι με-
ταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες καταβάλλουν τέλη φοίτη-
σης που ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 4.500 ευρώ. 
Η καταβολή του τέλους γίνεται ως εξής:

1.500 ευρώ το αργότερο έξι (6) εβδομάδες από την 
ημερομηνία ανακοίνωσης των ονομάτων των εισακτέων, 
1.500 ευρώ το αργότερο δύο εβδομάδες πριν από την 
έναρξη του Β’ εξαμήνου, 1.500 ευρώ το αργότερο δύο 
εβδομάδες πριν από την έναρξη του Γ’ εξαμήνου.

Άρθρο 9 
ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΠΜΣ

1. Για την εύρυθμη λειτουργία του ΚΠΜΣ θα διατε-
θούν αίθουσες διδασκαλίας και σεμιναρίων, αμφιθέατρα 
εξοπλισμένα με οπτικοακουστικά μέσα και εργαστήρια 
των συνεργαζόμενων Τμημάτων και του Ερευνητικού 
Κέντρου ’’ΑΘΗΝΑ’’.

2. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του 
ΚΠΜΣ γίνεται από τη Γραμματεία του ΚΠΜΣ, η οποία 
στελεχώνεται από ένα άτομο.

3. Η χρηματοδότηση του ΚΠΜΣ μπορεί να προέρχεται 
από:

α) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 
χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται 
στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 
(Α’ 143), ή του ιδιωτικού τομέα,

β) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
γ) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών,
δ) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κον-

δυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΕΚΠΑ, 
ε) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
4. Κατά τη λήξη της θητείας της ΣΕ, με ευθύνη του/της 

απερχόμενου/ης Διευθυντή/τριας, συντάσσεται αναλυ-
τικός απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού 
έργου και των λοιπών δραστηριοτήτων του ΚΠΜΣ, ο 
οποίος κατατίθεται στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
του ΕΚΠΑ. Ο εν λόγω απολογισμός αποστέλλεται στα 
αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

5. Η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του ΚΠΜΣ 
θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νο-
μοθεσίας.

Άρθρο 10 
ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 
ΣΤΟ ΚΠΜΣ

Οι διδάσκοντες/ουσες του ΚΠΜΣ, προέρχονται, του-
λάχιστον κατά 80%, από:

- μέλη ΔΕΠ, των συνεργαζόμενων Τμημάτων και ερευ-
νητές/τριες του Ερευνητικού Κέντρου,

- μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των συνεργαζόμενων Τμημάτων,
- ομότιμους/ες καθηγητές/τριες (άρθρο 69 του 

ν. 4386/2016, Α’ 83) και αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ των 
συνεργαζόμενων Τμημάτων,

- διδάσκοντες/ουσες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 
(Α’ 112) των συνεργαζόμενων Τμημάτων,

- επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους είτε κάτοχους 
διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιους διδάκτορες 
είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, οι οποίοι μπορεί να 
απασχολούνται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι με απόφα-
ση της Συνέλευσης και πράξη του/της Προέδρου του 
οικείου Τμήματος για τη διεξαγωγή διδακτικού και ερευ-
νητικού έργου, καθοριζόμενου με τη σύμβαση που υπο-
γράφεται μεταξύ του/της ακαδημαϊκού/ής υποτρόφου 
και του/της Πρυτάνεως του ΕΚΠΑ (παρ. 7 του άρθρου 29 
του ν. 4009/2011, Α’ 195).

Με αιτιολογημένη απόφαση της ΕΔΕ ανατίθεται δι-
δασκαλία σε:

- μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ,
- ερευνητές/τριες από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 

13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) και της Ακαδημίας Αθηνών,
- επισκέπτες καταξιωμένους επιστήμονες από την 

ημεδαπή ή την αλλοδαπή, που έχουν θέση ή προσόντα 
καθηγητή/τριας ή ερευνητή/τριας σε ερευνητικό κέντρο, 
επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες 
γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο 
του ΚΠΜΣ,

- επισκέπτες μεταδιδακτορικούς/ές ερευνητές/τριες, 
Έλληνες ή αλλοδαπούς νέους επιστήμονες, κάτοχους 
διδακτορικού διπλώματος (παρ. 7 του άρθρου 16 του 
ν. 4009/2011, Α’ 195) ή γίνονται νέες προσλήψεις/συμ-
βάσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (παρ. 1, 2, 5 
και 6 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017, Α’ 114).

Η ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων, σεμιναρίων και 
ασκήσεων του ΚΠΜΣ σε όλες τις κατηγορίες διδασκό-
ντων/ουσών, όπως προαναφέρονται, γίνεται ύστερα από 
εισήγηση της ΣΕ και έγκριση της ΕΔΕ.

Σε μαθήματα με περισσότερους/ες του/της ενός/μίας 
διδάσκοντες/ουσες ορίζεται συντονιστής/τρια που θα 
είναι μέλος ΔΕΠ των συνεργαζόμενων Τμημάτων, καθώς 
και αναπληρωτής/τρια συντονιστή/τριας.

Για όσα θέματα δεν ορίζονται στον παρόντα κανονι-
σμό, αρμόδια να αποφασίσει είναι η ΕΔΕ του ΚΠΜΣ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρύτανης
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