
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 680/26-4-2018 
  Έγκριση Κανονισμού Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών του Τμήματος Γερμανικής Γλώσ-
σας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Γερμανική 
Φιλολογία: Θεωρία - Εφαρμογές» .

Η  ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Α φού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114), και ειδικότερα 
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85.

2. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 
3α του άρθρου 42 του ν. 4521 «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».

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

4. Την αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

5. Την 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος κατάρτι-
σης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών»

6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δι-
ασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

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

8. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄ 124) «Ίδρυση, με-
τονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμή-
ματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών».

9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄, 02-08-2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 14/03/2018).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 23-3-2018).

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρία 4-4-2018).

13. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Την έγκριση του Κανονισμού του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γερμανικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, με τίτλο «Γερμανική 
Φιλολογία: Θεωρία - Εφαρμογές», από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Αντικείμενο - Σκοπός

Σκοπός του ΠΜΣ «Γερμανική Φιλολογία: Θεωρία - 
Εφαρμογές» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυ-
χιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Γερμα-
νικής Φιλολογίας, της θεωρίας και των εφαρμογών της, 
όπως προσδιορίζονται στις δύο ειδικεύσεις του προ-
γράμματος («Γερμανική Λογοτεχνία - Ελληνογερμανικές 
σχέσεις στη Λογοτεχνία, τον Πολιτισμό και τις Τέχνες» και 
«Διεπαφές Γλωσσολογίας και Διδακτικής»).

Ειδικότερα σκοπός του ΠΜΣ είναι η ακαδημαϊκή 
κατάρτιση, η ανάπτυξη επιστημονικής έρευνας, η πα-
ραγωγή νέας γνώσης και η ειδίκευση επιστημονικού 
δυναμικού, ικανού να καλύψει ανάγκες για έρευνα και 
διδασκαλία στα γνωστικά αντικείμενα των ανωτέρω ει-
δικεύσεων και να συμβάλει στον τομέα του πολιτισμού.

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή «Διπλώματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών» στις ειδικεύσεις «Γερμανική Λο-
γοτεχνία: Ελληνογερμανικές σχέσεις στη Λογοτεχνία, τον 
Πολιτισμό και τις Τέχνες» και «Διεπαφές Γλωσσολογίας 
και Διδακτικής» μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση 
των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Γερμανικής Γλώσ-
σας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 2
Δομή και Όργανα του ΠΜΣ

Αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του ΠΜΣ σύμφωνα 
με το νόμο 4485/2017 είναι:

1. Η Συνέλευση του Τμήματος
2. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ: απαρτίζεται 

από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, που έχουν αναλά-
βει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση 
του Τμήματος για διετή θητεία. Τα μέλη της ΣΕ δεν δικαι-
ούνται επιπλέον αμοιβή ή αποζημίωση για τη συμμετοχή 
τους στην επιτροπή. Πρόεδρος της ΣΕ είναι ο Διευθυντής 
του ΠΜΣ, ο οποίος ορίζεται από τη Συνέλευση μεταξύ 
των μελών της ΣΕ. Η θητεία του Προέδρου της ΣΕ μπο-
ρεί να ανανεωθεί μία φορά. Η ΣΕ είναι αρμόδια για την 
παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας 
του προγράμματος και

- εισηγείται στη Συνέλευση την κατανομή του διδακτι-
κού έργου μεταξύ των διδασκόντων του ΠΜΣ

- εισηγείται στη Συνέλευση σχετικά με την επιλογή και 
κατανομή των μαθημάτων στα εξάμηνα

- ορίζει τον επιβλέποντα και τα μέλη της τριμελούς επι-
τροπής εξέτασης διπλωματικών εργασιών, ο ορισμός της 
οποίας επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος

- εξετάζει φοιτητικά θέματα όπως αιτήσεις αναστο-
λής φοίτησης, παράτασης σπουδών, αναγνώρισης 
μαθημάτων από προηγούμενη μεταπτυχιακή εκπαί-
δευση, αντικατάστασης μαθημάτων του παρόντος Προ-
γράμματος με μαθήματα άλλων Μεταπτυχιακών Προ-
γραμμάτων κ.ά. και εισηγείται σχετικά στη Συνέλευση 
του Τμήματος

- εξετάζει εκπαιδευτικά-ερευνητικά θέματα που άπτο-
νται της λειτουργίας του ΠΜΣ και εισηγείται σχετικά στη 
Συνέλευση του Τμήματος.

- Η Συντονιστική Επιτροπή, με εξουσιοδότηση της Συ-
νέλευσης του Τμήματος, αποφασίζει ως προς την οικονο-
μική διαχείριση και ειδικότερα ως προς την έγκριση των 
δαπανών του προγράμματος και πιστοποιεί τη σχέση 
εκπαιδευτικών αναγκών του συγκεκριμένου προγράμ-
ματος με τις εκάστοτε αιτούμενες δαπάνες.

3. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ και ο Αναπληρωτής του: Ο 
Διευθυντής του ΠΜΣ είναι μέλος ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας 
ή της βαθμίδας του αναπληρωτή του ιδίου ή συναφούς 
γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο 
του ΠΜΣ. Επιπλέον, είναι μέλος και Πρόεδρος της ΣΕ. 
Ορίζεται, μαζί με τον Αναπληρωτή του, με απόφαση Συ-
νέλευσης του Τμήματος.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ εισηγείται στα αρμόδια όργανα 
του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά την αποτελε-
σματική λειτουργία του προγράμματος. Ο Διευθυντής 
δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχό-
μενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το 
διοικητικό του έργο ως Διευθυντή. Έχει, δε, τις ακόλου-
θες αρμοδιότητες:

α) συγκαλεί σε συνεδρίαση τη ΣΕ
β) καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εν λόγω συ-

νεδριάσεων, λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις των μελών 
και οργάνων του ΠΜΣ

γ) ορίζει εκλογές για την αναπλήρωση μελών συμβου-
λευτικών επιτροπών λόγω κένωσης θέσης

δ) έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού και 
απολογισμού του Προγράμματος, τους οποίους υποβάλ-
λει στη Συνέλευση για έγκριση

ε) είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εκτέλε-
σης του προϋπολογισμού και για την έκδοση των εντο-
λών πληρωμής των σχετικών δαπανών

στ) κατά τη λήξη της θητείας του, καθώς και της ΣΕ, 
συντάσσει αναλυτικό απολογισμό του ερευνητικού και 
εκπαιδευτικού έργου του ΠΜΣ, 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 ΠΜΣ.

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του ΠΜΣ είναι Καθηγητής 
ή Αναπληρωτής Καθηγητής και εκπληρώνει τα καθήκο-
ντα του Διευθυντή σε περίπτωση απουσίας του.

Ο Κανονισμός του ΠΜΣ εγκρίνεται από τη Συνέλευση 
του Τμήματος και δύναται να αναθεωρείται μία φορά 
κάθε ακαδημαϊκό έτος.

To ΠΜΣ «Γερμανική Φιλολογία: Θεωρία - Εφαρμογές» 
υποστηρίζεται από Γραμματεία του Προγράμματος που 
είναι εγκατεστημένη στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και βρίσκεται υπό την επιστασία 
της Γραμματείας του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας του ΕΚΠΑ. Η Γραμματεία του ΠΜΣ έχει ως 
καθήκον τη γραμματειακή υποστήριξη του ΠΜΣ, όπως 
την ανακοίνωση προκηρύξεων, την προετοιμασία της 
διαδικασίας εισδοχής υποψηφίων, την τήρηση των οικο-
νομικών στοιχείων του Προγράμματος, τη γραμματειακή 
υποστήριξη της ΣΕ, την τήρηση φακέλων βαθμολογίας 
των φοιτητών, την προετοιμασία για τη διαδικασία χο-
ρήγησης τίτλων κ.λπ.

Άρθρο 3
Κατηγορίες και Αριθμός Εισακτέων

Στο ΠΜΣ «Γερμανική Φιλολογία: Θεωρία - Εφαρμο-
γές» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου Α΄ κύκλου σπου-
δών Τμημάτων Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 
των Τμημάτων Φιλοσοφικών Σχολών, του Τμήματος 
Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονί-
ου Πανεπιστημίου, και άλλων Τμημάτων ΑΕΙ συναφούς 
γνωστικού αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής 
ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυ-
μάτων της αλλοδαπής.

Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη 
των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την 
παρ. 8 του άρ. 34 του ν. 4485/2017.

Οι πτυχιούχοι, που δεν προέρχονται από Τμήματα 
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της ημεδαπής και 
της αλλοδαπής ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου 
Πανεπιστημίων γερμανόφωνων χωρών, οφείλουν να 
έχουν πιστοποιημένη την άριστη γνώση της γερμανικής 
γλώσσας (Επίπεδο Γ2).

Οι αλλοδαποί κάτοχοι ισότιμου πτυχίου αναγνωρισμέ-
νων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σε συναφή 
γνωστικά αντικείμενα οφείλουν να έχουν πιστοποιημένη 
καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας (Επίπεδο: Β2).

ΑΔΑ: ΩΤΔΤ46ΨΖ2Ν-ΜΛΗ
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Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανακοινώνονται 
στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ ταυτόχρονα με την προκήρυξη 
των θέσεων.

Η ύλη των εξετάσεων για την εισαγωγή των μεταπτυ-
χιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα καθορίζεται από τη 
Συνέλευση, μετά από εισήγηση της ΣΕ και ανακοινώνεται 
ταυτόχρονα με την προκήρυξη των θέσεων. Η εξεταστέα 
ύλη για κάθε ειδίκευση καλύπτει τους θεματικούς άξονες 
των βασικών τους αντικειμένων.

Το ΠΜΣ «Γερμανική Φιλολογία: Θεωρία - Εφαρμογές» 
δέχεται είκοσι (20) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος και 
προγραμματίζεται να απασχολεί έως είκοσι (20) συνο-
λικά διδάσκοντες, εκ των οποίων τουλάχιστον το 60% 
θα προέρχεται από το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας του ΕΚΠΑ. Το υπόλοιπο ποσοστό δύναται 
να καλυφθεί από διδάσκοντες από Πανεπιστήμια και 
Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής και της Αλλοδαπής. 
Με βάση τα παραπάνω η αντιστοιχία διδασκόντων/φοι-
τητών διαμορφώνεται σε περίπου ένα (1) διδάσκοντα 
ανά φοιτητή.

Σημειώνεται ότι ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών 
φοιτητών στα ΠΜΣ του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας 
και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ προβλέπεται να είναι περίπου 
είκοσι (20) ανά έτος, ενώ το Τμήμα έχει περίπου εκατόν 
εβδομήντα (170) προπτυχιακούς φοιτητές ανά έτος και 
ακαδημαϊκό προσωπικό δεκαεννέα (19) διδασκόντων.

Τα ανωτέρω στοιχεία δίνονται κατά προσέγγιση και 
ανταποκρίνονται στα δεδομένα του έτους σύνταξης του 
Κανονισμού.

Άρθρο 4
Τρόπος Εισαγωγής

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το 
ν. 4485/2017 και τις προβλέψεις του παρόντος Κανονι-
σμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Κάθε Μάιο, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήμα-
τος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α, 
δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμή-
ματος και του Ιδρύματος προκήρυξη για την εισαγωγή 
μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ. Οι σχετικές αιτήσεις 
μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη 
Γραμματεία του ΠΜΣ, σε προθεσμία που ορίζεται κατά 
την προκήρυξη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση 
της Συνέλευσης του Τμήματος.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
1. Αίτηση Συμμετοχής (αναρτημένη στον ιστότοπο 

του ΠΜΣ).
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση πε-

ράτωσης σπουδών.
4. Ανάτυπα/Φωτοτυπίες δημοσιευμάτων σε περιοδικά 

με κριτές σε σχετικό με την επιλεγείσα ειδίκευση επιστη-
μονικό πεδίο, εφόσον υπάρχουν.

5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δρα-
στηριότητας (σε σχετικό με την επιλεγείσα ειδίκευση 
επιστημονικό πεδίο), εφόσον υπάρχουν.

6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας 
ή του διαβατηρίου.

7. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας γερμανικής γλώσσας 
επιπέδου τουλάχιστον Γ2 (ισχύει για τους πτυχιούχους 

που δεν προέρχονται από Τμήματα Γερμανικής Γλώσ-
σας και Φιλολογίας, όπως ορίζεται από το άρθρο 3 του 
παρόντος κανονισμού).

8. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου τουλάχι-
στον Β2 (ισχύει για τους αλλοδαπούς κατόχους ισότιμου 
πτυχίου αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλ-
λοδαπής, όπως ορίζεται από το άρθρο 3 του παρόντος 
κανονισμού).

Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να 
προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμί-
ας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ. 34, παρ. 7 του 
ν. 4485/2017.

Την ευθύνη της επιλογής των φοιτητών του ΠΜΣ έχει 
η ΣΕ. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών πραγμα-
τοποιείται κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων. Τα κριτήρια 
τα οποία συνυπολογίζονται για την επιλογή είναι τα ακό-
λουθα (με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας):

- Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 20%.
- Μέσος όρος βαθμολογίας των σχετικών με την επιλε-

γείσα ειδίκευση μαθημάτων σε ποσοστό 5%.
- Επίδοση σε Διπλωματική εργασία (συναφούς προς 

την επιλεγείσα ειδίκευση γνωστικού αντικειμένου), όπου 
αυτή προβλέπεται στον Α΄ κύκλο σπουδών, σε ποσοστό 
5%.

- Ερευνητική δραστηριότητα ή/και δημοσιεύσεις (σε 
σχετικό με την επιλεγείσα ειδίκευση επιστημονικό πεδίο) 
σε ποσοστό 10%

- Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 10%.
- Επίδοση στις εισαγωγικές εξετάσεις για το ΠΜΣ σε 

ποσοστό 50%.
Για την επιλογή των υποψηφίων ακολουθείται η εξής 

διαδικασία: Η Συνέλευση ορίζει την εξεταστική επιτροπή 
επιλογής των υποψηφίων. Μετά τον έλεγχο των δικαιο-
λογητικών τους, οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋ-
ποθέσεις της προκήρυξης καλούνται σε τρίωρη γραπτή 
εξέταση. Η βαθμολόγηση των γραπτών (με καλυμμένο 
το ονοματεπώνυμο των υποψηφίων) γίνεται από δύο 
βαθμολογητές, που ορίζονται από τη Συνέλευση. Σε 
περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο βαθ-
μολογητών ίση ή μεγαλύτερη από τρεις βαθμούς, γίνεται 
αναβαθμολόγηση από βαθμολογητές που ορίζει η Συ-
νέλευση. Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν στη γραπτή 
εξέταση καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον επιτροπής 
μελών ΔΕΠ του ΠΜΣ σχετικής ειδίκευσης. (Επιτυχής θε-
ωρείται η γραπτή εξέταση, όταν ο υποψήφιος έχει λάβει 
τουλάχιστον 50% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας).

Η ΣΕ καταρτίζει τον Πίνακα Αξιολόγησης των φοιτητών 
βάσει των αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης, της 
συνέντευξης και της συνεκτίμησης των ανωτέρω κρι-
τηρίων και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμμα-
τεία του ΠΜΣ εντός τριάντα (30) ημερών από την ανα-
κοίνωση της απόφασης της Συνέλευσης στον ιστότοπο 
του Τμήματος και του ΠΜΣ.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, γίνονται δεκτοί ως υπε-
ράριθμοι οι ισοβαθμούντες με τον τελευταίο εισακτέο 
φοιτητή. Η κατανομή των θέσεων ανά ειδίκευση μπορεί 
να αλλάξει μετά από απόφαση της Συνέλευσης, κατόπιν 
αιτιολογημένης εισήγησης της ΣΕ.

ΑΔΑ: ΩΤΔΤ46ΨΖ2Ν-ΜΛΗ
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Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοι-
τητών, θα κληθούν εάν υπάρχουν, επιλαχόντες, με βάση 
τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να 
εγγραφούν στο Πρόγραμμα.

Άρθρο 5
Διάρκεια Φοίτησης

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί 
στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) 
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία 
περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής 
εργασίας.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των 
σπουδών, ορίζεται στα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα, έπει-
τα από αιτιολογημένη αίτηση του φοιτητή και έγκριση 
από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Για τους εργαζόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές προ-
βλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Οι φοιτητές 
αυτής της κατηγορίας πρέπει αποδεδειγμένα να εργάζο-
νται τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα και να 
προσκομίσουν σχετική σύμβαση εργασίας ή βεβαίωση 
εργοδότη.

Μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμε-
νους φοιτητές που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις της πλήρους φοίτησης για λόγους υγείας, 
οικογενειακούς, στράτευσης κ.ά.

Η διάρκεια μερικής φοίτησης δεν μπορεί να ξεπερνάει 
τα δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής με αίτησή του μπορεί να 
ζητήσει αιτιολογημένα αναστολή φοίτησης (προσκομί-
ζοντας στη Γραμματεία υποχρεωτικά όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά). Η Συνέλευση αποφασίζει την έγκριση ή 
την απόρριψη του αιτήματος κατόπιν δικαιολογημένης 
πρότασης της ΣΕ.

Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν 
προσμετρούνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρ-
κεια κανονικής φοίτησης. Η αναστολή φοίτησης είναι 
προσωρινή και δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τα 
δύο εξάμηνα. Για την αναστολή φοίτησης αποφασίζει η 
Συνέλευση του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φι-
λολογίας κατόπιν εισήγησης της ΣΕ.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών

Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδη-
μαϊκού έτους. Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συ-
νολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). 
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές 
υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση 
μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική δραστηριότητα 
και συγγραφή επιστημονικών εργασιών κ.ά., καθώς και σε 
εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Συγκε-
κριμένα: Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να πα-
ρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς συνολικά σε 
εννέα (9) μαθήματα, κατανεμημένα ανά τρία (3) μαθήματα 
στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο εξάμηνο σπουδών, ενώ στο 
τέταρτο εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική εργασία. Πα-
ράλληλα οι φοιτητές οφείλουν να παρακολουθήσουν ένα 
ειδικό σεμινάριο (Κolloquium), στο οποίο συζητούν επι-
λεγμένα ζητήματα των εργασιών τους. Για κάθε μάθημα 
του ΠΜΣ προβλέπονται τρεις (3) ώρες διδασκαλίας εβδο-
μαδιαίως και τουλάχιστον δεκατρείς (13) εβδομάδες ανά 
εξάμηνο. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται δια ζώσης.

Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματο-
ποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στη 
γερμανική γλώσσα.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά ειδίκευση διαμορ-
φώνεται ως εξής:

1. Ειδίκευση: 
«ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ − ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ»

Κωδ. Mαθήματα Α΄ Εξαμήνου Διδ. ώρες* ECTS

Λ011 Σύγχρονες Τάσεις στη Θεωρίατης Λογοτεχνίας 3 10 

Λ012 Προβλήματα Ιστοριογράφησης της Λογοτεχνίας 3 10 
Λ013 Ανάλυση Κειμένων (Ιστορικές Εποχές) 3 10 

Σύνολο 9 30 

Κωδ. Mαθήματα Β΄ Εξαμήνου Διδ. ώρες* ECTS

Λ014 Επιλεγμένα Θέματα Συγκριτολογίας 3 10 
Λ015 Ζητήματα Αισθητικής και Ιστορίας της Τέχνης 3 10 
Λ016 Ανάλυση Κειμένων (Λογοτεχνικά Είδη) 3 10 

Σύνολο 9 30 

Κωδ. Mαθήματα Γ΄ Εξαμήνου Διδ. ώρες* ECTS

Λ017 Ελληνογερμανικές Γραμματειακές Σχέσεις 3 10 
Λ018 Ελληνογερμανικές Πολιτισμικές Σχέσεις 3 10 
Λ019 Συνολική Παραδειγματική Ανάλυση ενός Θέματος 3 10 

Σύνολο 9 30 

ΑΔΑ: ΩΤΔΤ46ΨΖ2Ν-ΜΛΗ
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Κωδ. Δ΄ Εξάμηνο
Eιδικό Σεμινάριο (Kolloquium)και εκπόνηση ΔΕ Διδ. ώρες* ECTS

Λ010 Ειδικό Σεμινάριο (Kolloquium): Συζήτηση των 
Θεμάτωντων Διπλωματικών Εργασιών 3 4 

Λ050 Εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας - 26 
Σύνολο 3 30 

Σύ νολο Π.Μ.Σ. 30 120 

2. Ειδίκευση: 
«ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ» 

Κωδ. Μαθήματα Α΄ Εξαμήνου
(επιλέγονται 3 μαθήματα από τα 4 κάτωθι) Διδ. ώρες* ECTS

Γ011 Πραγματολογία και Διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας 3 10 

Γ012 Θεωρίες Γραμματικής και Διδασκαλία 
της Ξένης Γλώσσας 3 10 

Γ013 Κατάκτηση Πρώτης Γλώσσας 3 10 

Γ014 Ειδικά Ζητήματα Γλωσσολογικής Ανάλυσης: 
Θεωρία - Εφαρμογές 3 10 

Σύ νολο 9 30 

Κωδ. Μαθήματα Β΄ Εξαμήνου
(επιλέγονται 3 μαθήματα από τα 4 κάτωθι) Διδ. ώρες* ECTS

Γ015 Εμπειρική Γλωσσολογική Έρευνα –
Διάγνωση Γλωσσικών Επιπέδων 3 10 

Γ016 Κατάκτηση Ξένης Γλώσσας 3 10 

Γ017 Θεωρητική Γλωσσολογία 3 10 

Γ018 Κειμενογλωσσολογία και οι Εφαρμογές της 
στη Διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας 3 10 

Σύ νολο 9 30 

Κωδ. Μαθήματα Γ΄ Εξαμήνου 
(επιλέγονται 3 μαθήματα από τα 4 κάτωθι) Διδ. ώρες* ECTS

Γ019 Φωνητική/Φωνολογία και Διδασκαλία 
της Προφοράς 3 10 

Γ020 Λεξικολογία και Διδασκαλία του Λεξιλογίου 3 10 

Γ021 Υπολογιστική Γλωσσολογία: Δίγλωσσες 
και Πολύγλωσσες Εφαρμογές 3 10 

Γ022 Γλωσσολογία: Θεωρητικές 
και Διδακτικές Προσεγγίσεις 3 10 

Σύ νολο 9 30 

Κωδ. Δ΄ Εξάμηνο
Ειδικό Σεμινάριο (Kolloquium)και εκπόνηση ΔΕ Διδ. ώρες* ECTS

ΑΔΑ: ΩΤΔΤ46ΨΖ2Ν-ΜΛΗ
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Γ010 Ειδικό Σεμινάριο (Kolloquium): Συζήτηση 
των Θεμάτων των Διπλωματικών Εργασιών 3 4 

Γ050 Εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας - 26 

Σύ νολο 3 30 

Σύ νολο Π.Μ.Σ. 30 120 

*Διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα.
Η επιλογή και η κατανομή των μαθημάτων στα εξάμηνα γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης, μετά από πρόταση 

της ΣΕ. Όλα τα μαθήματα του ΠΜΣ είναι υποχρεωτικά.
Β. Περιεχόμενο/Περιγραφή μαθημάτων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
«ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ: ΘΕΩΡΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»
1. Ειδίκευση 
«ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ − ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, 
ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ»

Α΄ Εξάμηνο

Λ011 Σύγχρονες Τάσεις στη Θεωρία της Λογοτεχνίας 

Στόχος του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις νεότερες τάσεις στη Θεωρία της Λογο-
τεχνίας και η εμβάθυνση σε καίρια θεωρητικά ζητήματα. Το περιεχόμενο και η ειδικότερη θεματική 
του μαθήματος εναλλάσσονται.

Λ012 Προβλήματα Ιστοριογράφησης της Λογοτεχνίας 

Στόχος του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των φοιτητών με ζητήματα που σχετίζονται με την ιστοριο-
γράφηση της λογοτεχνίας στην Ελλάδα και στις γερμανόφωνες χώρες. Γι΄ αυτόν τον λόγο το μάθημα 
εστιάζει στην συστηματική παρουσίαση επιλεγμένων περιόδων της γερμανόφωνης και της ελληνι-
κής λογοτεχνίας, καθώς και σε κείμενα και συγγραφείς που εντάσσονται ή δεν εντάσσονται σαφώς σε 
αυτές τις εποχές/ρεύματα.

Λ013 Ανάλυση Κειμένων (Ιστορικές Εποχές) 

Στο σεμινάριο αυτό επιδιώκεται η αυτόνομη ανάλυση λογοτεχνικών κειμένων με έμφαση στην ιστορι-
κή εποχή. Στο πλαίσιο αυτό τα κείμενα ερμηνεύονται ως απότοκα των ιστορικο-κοινωνικών και πολιτι-
σμικών συμφραζομένων της εκάστοτε υπό εξέταση εποχής.

Β΄  Εξάμηνο

Λ014 Επιλεγμένα Θέματα Συγκριτολογίας 

Το σεμινάριο αυτό συνδυάζει τη θεωρία και την πράξη της Συγκριτικής Γραμματολογίας, εστιάζοντας, 
ωστόσο, σε συγκεκριμένα ζητήματα (π.χ. πρόσληψη, δια καλλιτεχνικότητα, δια πολιτισμικότητα κ.ά.) 
τα οποία συζητούνται σε βάθος. Οι συμμετέχοντες καλούνται να αντιπαρατεθούν κριτικά σε θεωρη-
τικά σχετικά κείμενα καθώς και να συνδέσουν θεωρητικές θέσεις με τη συγκριτολογική αντιμετώπιση 
επιλεγμένων κειμένων, που αφορούν κατά κύριο λόγο τις ελληνογερμανικές λογοτεχνικές ή ευρύτερα 
πολιτισμικές σχέσεις.

Λ015 Ζητήματα Αισθητικής και Ιστορίας της Τέχνης 

Αντικείμενο αυτού του σεμιναρίου είναι η τέχνη στις γερμανόφωνες χώρες, αλλά γίνονται αναφορές 
και στην Ελλάδα. Στο επίκεντρο βρίσκεται η πράξη των εικαστικών τεχνών και των τεχνών του θεάμα-
τος, λαμβάνονται υπόψη, όμως, και οι θεωρητικές σκέψεις και οι γενικότερες ιστορικές συνθήκες στις 
οποίες βασίζεται η πράξη των καλλιτεχνών.

Λ016 Ανάλυση Κειμένων (Λογοτεχνικά Είδη) 

Το σεμινάριο στοχεύει στην κριτική ενασχόληση με θεωρίες των λογοτεχνικών ειδών και την αυτόνομη 
εφαρμογή τους σε πεζά, ποιητικά και θεατρικά κείμενα. Το περιεχόμενο και η ειδικότερη θεματική του 
μαθήματος εναλλάσσονται. 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43451Τεύχος Β’ 3459/21.08.2018

Γ΄ Εξάμηνο

Λ017 Ελληνογερμανικές Γραμματειακές Σχέσεις 

Το σεμινάριο στοχεύει στη μελέτη των αμφίδρομων ελληνογερμανικών γραμματειακών σχέσεων από 
τον 18ο αιώνα και μετά, με έμφαση στην πρόσληψη και επίδραση της αρχαιοελληνικής γραμματείας στη 
γερμανική λογοτεχνία, στις εκφάνσεις του φιλελληνικού λόγου και της πρόσληψής του στην Ελλάδα, 
όπως και στην καταγραφή και διερεύνηση της εισαγωγής λογοτεχνικών παραδειγμά των από τη γερ-
μανική στην νεότερη ελληνική γραμματεία. Το περιεχόμενο και η ειδικότερη θεματική του μαθήματος 
εναλλάσσονται.

Λ018 Ελληνογερμανικές Πολιτισμικές Σχέσεις 

Στόχος του σεμιναρίου είναι η ιστορική προσέγγιση των ελληνογερμανικών πολιτισμικών και λογοτεχνικών 
σχέσεων από τους νεότερους χρόνους έως σήμερα. Η επιδιωκόμενη εμβάθυνση υποστηρίζεται με γραπτό 
και οπτικοακουστικό υλικό, όπως λογοτεχνικά έργα, άρθρα από τον γερμανικό και ελληνικό τύπο κ.ά.

Λ019 Συνολική Παραδειγματική Ανάλυση ενός Θέματος 

Στο πλαίσιο αυτού του σεμιναρίου επιχειρείται μια κατά το δυνατόν σφαιρική προσέγγιση ενός επιλεγ-
μένου επιστημονικού ζητήματος, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη: επισκόπηση της σχετικής 
βιβλιογραφίας, παρουσίαση των θεωρητικών προϋποθέσεων και της μεθοδολογίας, παραδειγματική 
ανάλυση κειμένων και συμπεράσματα.

Δ΄  Εξάμηνο

Λ010 Ειδικό Σεμινάριο (Colloquium)

Συζήτηση επιλεγμένων ζητημάτων και των θεμάτων των διπλωματικών εργασιών.

Λ050 Εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας 

2. Ειδίκευση:
«ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ» 

Α΄ Εξάμηνο (επιλέγονται 3 μαθήματα από τα 4 κάτωθι)

Γ011 Πραγματολογία και Διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας 

Στόχος του σεμιναρίου είναι η διερεύνηση τρόπων και μέσων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της 
πραγματολογικής ικανότητας όσων διδάσκονται τη γερμανική ως ξένη γλώσσα, εστιάζοντας στις σχέ-
σεις μεταξύ εκφωνήματος και επικοινωνιακής περίστασης και αξιοποιώντας σχετικές γλωσσολογικές, 
γλωσσο-φιλοσοφικές και κοινωνιο-γλωσσολογικές προσεγγίσεις.

Γ012 Θεωρίες Γραμματικής και Διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας 

Αντικείμενο του σεμιναρίου αποτελεί η διάκριση μεταξύ γλωσσολογικής και διδακτικής/εκπαιδευ-
τικής Γραμματικής. Με βάση Θεωρίες Γραμματικής, οι οποίες διατυπώθηκαν για την περιγραφή και 
ανάλυση γραμματικών (μορφοσυντακτικών) φαινομένων στο πλαίσιο διαφόρων γλωσσολογικών θε-
ωριών, στόχος είναι η εφαρμογή τους στο μάθημα της Γραμματικής της ξένης γλώσσας, λαμβάνοντας 
υπόψιν αρχές της σύγχρονης Διδακτικής.

Γ013 Κατάκτηση Πρώτης Γλώσσας 

Στόχος του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των φοιτητών με νευροεπιστημονικές βάσεις της κατάκτη-
σης της πρώτης γλώσσας και με τις διάφορες φάσεις της μέχρι τις αρχές της παιδικής αφήγησης. Επί-
σης εξετάζονται κριτικά οι σημαντικότερες σχετικές θεωρίες.

Γ014 Ειδικά Ζητήματα Γλωσσολογικής Ανάλυσης: Θεωρία - Εφαρμογές 

Στόχος του σεμιναρίου είναι η διερεύνηση - με βάση τα πορίσματα της σύγχρονης βιβλιογραφίας-επι-
λεγμένων ζητημάτων της Συγκριτικής ή/και της Θεωρητικής Γλωσσολογίας με γνώμονα την αξιοποίη-
σή τους στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας.
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Β ́  Εξάμηνο (επιλέγονται 3 μαθήματα από τα 4 κάτωθι)

Γ015 Εμπειρική Γλωσσολογική Έρευνα – Διάγνωση Γλωσσικών Επιπέδων 

Στόχος του μαθήματος «Εμπειρική Γλωσσολογική Έρευνα –Διάγνωση Γλωσσικών Επιπέδων» είναι η 
ανάδειξη της αξίας των εμπειρικών μεθόδων, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της ψυχογλωσσο-
λογίας και της κοινωνιογλωσσολογίας, τόσο για τη διαμόρφωση όσο και για τον έλεγχο των θεωρητικών 
προσεγγίσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις μεθόδους διάγνωσης του γλωσσικού επιπέδου των μαθητών.

Γ016 Κατάκτηση Ξένης Γλώσσας 

Στο σεμινάριο παρουσιάζονται οι θεωρίες κατάκτησης ξένης γλώσσας και ταυτόχρονα εξετάζονται 
οι συνθήκες του περιβάλλοντος, στις οποίες διδάσκεται. Χρησιμοποιούνται αυθεντικά παραδείγματα 
συντακτικού και πραγματολογικού ενδιαφέροντος από μαθητές της γερμανικής ως ξένης γλώσσας. 
Προτείνονται λύσεις σύμφωνα με τις σύγχρονες υποθέσεις κατάκτησης ξένης γλώσσας, με το Κοινό 
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ) και με το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες 
(ΕΠΣ-ΞΓ), οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν κατά τη διδακτική πράξη στην Ελλάδα, με στόχο την 
ανάπτυξη της συντακτικής, της πραγματολογικής,αλλά και της γενικής επικοινωνιακής ικανότητας.

Γ017 Θεωρητική Γλωσσολογία 

Το σεμινάριο αποσκοπεί στην εμβάθυνση στις βασικές θεωρίες της γλώσσας (παραδοσιακές γραμμα-
τικές, Λειτουργισμός, Δομισμός, Γνωσιακές Γραμματικές της Νόησης/των Προθέσεων,Γενετική Γραμ-
ματική) και στη διάκριση των πλέον σημαντικών διαφορών μεταξύ τους. Εξετάζονται ζητήματα από 
την συγχρονική και ιστορική φωνολογία, από την μορφολογία, την σύνταξη, την σημασιολογία, την 
πραγματολογία, την κειμενογλωσσολογία και την βιο-γλωσσολογία με στόχο οι συμμετέχοντες να 
εντρυφήσουν σε κρίσιμα επιστημολογικά ζητήματα της σύγχρονης θεωρίας της γλωσσολογίας.

Γ018 Κειμενογλωσσολογία και οι Εφαρμογές της στη Διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας

Στο σεμινάριο αυτό αναλύονται βασικοί όροι και θεωρητικές αρχές της Κειμενο γλωσσολογίας (όπως: 
συνοχή και συνεκτικότητα κειμένου, αναφορική και καταφορική λειτουργία, ενδείκτες διάρθρωσης, 
κειμενικό είδος) και η εφαρμογή τους στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται 
στη χρησιμότητα των αρχών αυτών για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του γραπτού λόγου (κατανόηση 
κειμένων και παραγωγή γραπτού λόγου) σε άτομα που μαθαίνουν τη Γερμανική ως ξένη γλώσσα.

Γ΄ Εξάμηνο (επιλέγονται 3 μαθήματα από τα 4 κάτωθι)

Γ019 Φωνητική/Φωνολογία και Διδασκαλία της Προφοράς 

Στόχος του σεμιναρίου είναι η απόκτηση εκείνων των γνώσεων που οδηγούν τον καθηγητή/τηνκαθη-
γήτρια στον αποτελεσματικότερο τρόπο διδασκαλίας της προφοράς της ξένης γλώσσας όπως είναι 
η περιγραφή και σύγκριση γερμανικήςκαι ελληνικής γλώσσας σε φωνητικό και φωνολογικό, τα λάθη 
προφοράς, η μεθοδολογία της διδασκαλίας της προφοράς, η τυπολογία των ασκήσεων προφοράς και 
η αξιολόγηση των ασκήσεων προφοράς.

Γ020 Λεξικολογία και Διδασκαλία του Λεξιλογίου 

Στόχο του σεμιναρίου αποτελούν η διερεύνηση των στοιχείων που απαρτίζουν τη λεξιλογική ικανότη-
τα, η εξέταση των αρχών που διέπουν την αποτελεσματική διδασκαλία του λεξιλογίου και η επεξεργα-
σία δυνατοτήτων προαγωγής της λεξιλογικής ικανότητας με βάση τα πορίσματα της σύγχρονης διδα-
κτικής των ξένων γλωσσών. Αφετηρία αποτελεί η λέξη ως βασική γλωσσική σημασιολογική μονάδα, 
ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις πολυλεκτικές μονάδες.

Γ021 Υπολογιστική Γλωσσολογία: Δίγλωσσες και Πολύγλωσσες Εφαρμογές 

Το σεμινάριο εστιάζεται σε επιλεγμένα ζητήματα Υπολογιστικής Γλωσσολογίας ως προς την κατα-
σκευή και αξιολόγηση δίγλωσσων και πολύγλωσσων συστημάτων αλληπίδρασης ανθρώπου-μηχα-
νής (στην εκπαίδευση, στην παροχή υπηρεσιών), εξειδικευμένων γλωσσικών πόρων (ηλεκτρονικά 
λεξικά και λεξικά-σημασιολογικά δίκτυα) και συστημάτων μηχανικής μετάφρασης.
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Γ022 Γλωσσολογία: Θεωρητικές και Διδακτικές Προσεγγίσεις 

Στόχος του σεμιναρίου«Γλωσσολογία: Θεωρητικές και Διδακτικές Προσεγγίσεις» είναι η ενασχόληση 
με γλωσσολογικές θεωρίες, οι οποίες έχουν συμβάλλει στη διαμόρφωση των Αρχών της Διδακτικής, 
με έμφαση στη Διδασκαλία της ξένης γλώσσας, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εφαρμοσμένο-εμπει-
ρικό επίπεδο

Δ΄  Εξάμηνο

Γ010 Ειδικό Σεμινάριο (Colloquium) 

Συζήτηση επιλεγμένων ζητημάτων και των θεμάτων των διπλωματικών εργασιών.

Γ050 Εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας 

Άρθρο 7
Εξετάσεις και Αξιολόγηση 
Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρ-
θρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, το χειμερινό και το 
εαρινό, έκαστο εκ των οποίων περιλαμβάνει τουλάχι-
στον 13 εβδομάδες διδασκαλίας και τρεις εβδομάδες 
εξετάσεων.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. 
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δεν μπορούν να απουσιάσουν 
περισσότερες από τρεις (3) φορές από κάθε μάθημα. 
Περαιτέρω απουσία συνεπάγεται την εκ νέου παρακο-
λούθηση του μαθήματος το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Τα παρουσιολόγια κατατίθενται από τον εκάστοτε δι-
δάσκοντα στη Γραμματεία του Τμήματος μετά το πέρας 
των μαθημάτων του εξαμήνου.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εκπονούν στο πλαίσιο των 
σεμιναρίων τους γραπτές εργασίες, όπως ορίζει για κάθε 
μάθημα ο εκάστοτε διδάσκων. Η έκταση των σεμιναρια-
κών εργασιών ορίζεται στις 15-30 σελίδες ή 5.500-10.000 
λέξεις. Η ακριβής έκταση της εργασίας για κάθε σεμινά-
ριο καθορίζεται από τον διδάσκοντα, αλλά θα πρέπει να 
βρίσκεται εντός των ανωτέρω ορίων. Εργασίες οι οποίες 
είτε υπολείπονται είτε υπερβαίνουν το προκαθορισμένο 
όριο έκτασης δεν γίνονται δεκτές. (Λεπτομερείς οδηγί-
ες για την συγγραφή των σεμιναριακών εργασιών είναι 
αναρτημένες στον ιστότοπο του Τμήματος και του ΠΜΣ). 
Η βαθμολογία ακολουθεί το ισχύον και στον προπτυχια-
κό κύκλο σύστημα (άριστα 10, βάση 5). Οι εργασίες των 
μεταπτυχιακών φοιτητών παραδίδονται στους διδάσκο-
ντες έως την προκαθορισμένη ημερομηνία κατάθεσης 
και εκείνοι ακολούθως καταθέτουν τη βαθμολογία στη 
Γραμματεία του Τμήματος.

Οι ημερομηνίες κατάθεσης και βαθμολόγησης των 
εργασιών καθορίζονται από τη Συνέλευση μετά από ει-
σήγηση της ΣΕ στην αρχή κάθε εξαμήνου. Τα μαθήματα 
του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου εξετάζονται 
επαναληπτικώς κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου. Εάν 
ο μεταπτυχιακός φοιτητής δεν καταθέσει την εργασία 
του έως την προκαθορισμένη ημερομηνία εκάστοτε 
εξαμήνου (χειμερινού ή εαρινού), δύναται να την κατα-
θέσει στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου που 
ακολουθεί. Η αθέτηση της προθεσμίας κατάθεσης της 
εργασίας το αργότερο έως την εξεταστική περίοδο του 

Σεπτεμβρίου συνεπάγεται επανάληψη της παρακολού-
θησης του μαθήματος το επόμενο έτος.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του τρίτου εξαμήνου οφεί-
λουν, προκειμένου να παρακολουθήσουν το ειδικό σε-
μινάριο (Κοlloquium) στο τέταρτο εξάμηνο, να έχουν 
ολοκληρώσει τουλάχιστον έξι (6) από τα συνολικά εννέα 
(9) μαθήματα των τριών πρώτων εξαμήνων του ΠΜΣ.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι έχουν ολοκληρώ-
σει με επιτυχία τις υποχρεώσεις τους (τουλάχιστον έξι (6) 
από τα συνολικά εννέα (9) μαθήματα του Προγράμμα-
τος) έως το τέλος του τρίτου εξαμήνου, δικαιούνται να 
εκπονήσουν τη διπλωματική μεταπτυχιακή τους εργασία 
κατά το τέταρτο εξάμηνο. Σε διαφορετική περίπτωση η 
έναρξη της εκπόνησης μετατίθεται στο αμέσως επόμε-
νο εαρινό εξάμηνο φοίτησης, με την προϋπόθεση ότι ο 
μεταπτυχιακός φοιτητής έχει ολοκληρώσει με επιτυχία 
τα απαιτούμενα εννέα (9) μαθήματα του ΠΜΣ μέχρι την 
έναρξη αυτού.

Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προ-
βλέπεται η αναπλήρωσή του. Η ημερομηνία και η ώρα 
αναπλήρωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ με 
ευθύνη του διδάσκοντα.

Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών και η επί-
δοσή τους στα μαθήματα που υποχρεούνται να παρακο-
λουθήσουν στο πλαίσιο του ΠΜΣ πραγματοποιείται στο 
τέλος κάθε εξαμήνου μετά από εκπόνηση εργασιών καθ’ 
όλη τη διάρκεια του εξαμήνου, σε συνδυασμό με προ-
φορική παρουσίαση (Referat). Η βαθμολόγηση γίνεται 
στην κλίμακα 1-10 (άριστα 10, βάση 5). Η βαθμολογία 
των μαθημάτων κατατίθεται στη Γραμματεία του ΠΜΣ 
εντός της προθεσμίας που έχει οριστεί από τη Συνέλευση 
κατόπιν πρότασης της ΣΕ.

Για την απόκτηση ΔΜΣ κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής 
οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς 
στο σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων του ΠΜΣ 
και να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, 
συγκεντρώνοντας έτσι εκατόν είκοσι (120) ECTS.

Εάν μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση 
μαθήματος ή μαθημάτων, ούτως ώστε σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών 
θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρό-
γραμμα, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή 
επιτροπή μελών ΔΕΠ του Τμήματος, τα μέλη της οποίας 
έχουν το ίδιο ή συναφές αντικείμενο με το εξεταζόμενο 
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μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. 
Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος διδάσκων του 
υπό εξέταση μαθήματος (παρ.6, άρ. 34, ν. 4 485/2017). Ο 
τρόπος εξέτασης ορίζεται από την τριμελή επιτροπή. Σε 
περίπτωση που η εξέταση αποβεί εκ νέου ανεπιτυχής, ο 
φοιτητής οφείλει να επαναλάβει την παρακολούθηση 
του μαθήματος το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Στο τέταρτο εξάμηνο του Προγράμματος προβλέπεται 
η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η 
Συντονιστική Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του υποψη-
φίου, η οποία κατατίθεται το αργότερο στο τρίτο εξάμηνο 
φοίτησης και στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμε-
νος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος 
επιβλέπων (αν δεν έχει ορισθεί ως επιβλέπων του μετα-
πτυχιακού φοιτητή ήδη από την έναρξη των μεταπτυ-
χιακών σπουδών του) και επισυνάπτεται περίληψη της 
προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον επιβλέποντα αυτής 
και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την 
έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι 
και ο επιβλέπων (παρ. 4, άρ. 34, ν. 4485/2017).

Ως επιβλέπων της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργα-
σίας ορίζεται μέλος ΔΕΠ του Τμήματος. Οι διδάσκοντες 
δεν μπορούν να αναλάβουν επίβλεψη άνω των δύο δι-
πλωματικών εργασιών. Κατά τη διάρκεια της συγγραφής 
της διπλωματικής εργασίας ο μεταπτυχιακός φοιτητής 
οφείλει να συνεργάζεται στενά με τον επιβλέποντα κα-
θηγητή.

Τα υπόλοιπα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτρο-
πής μπορούν να είναι μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Γερμανι-
κής Γλώσσας και Φιλολογίας, μέλη ΔΕΠ από άλλα Τμή-
ματα και Ιδρύματα ή λοιποί διδάσκοντες του ΠΜΣ, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 10 του παρόντος Κανονισμού.

Το αντικείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής ερ-
γασίας πρέπει να έχει ερευνητικό χαρακτήρα.

Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματι-
κής εργασίας είναι η γερμανική.

Η έκταση των διπλωματικών εργασιών ορίζεται στις 
50-100 σελίδες ή 15.000-35.000 λέξεις. Η έκταση της 
εκάστοτε εργασίας ορίζεται σε συνεργασία με τον επό-
πτη καθηγητή, αλλά θα πρέπει να βρίσκεται εντός των 
ανωτέρω ορίων. Στα όρια αυτά συμπεριλαμβάνονται οι 
υποσημειώσεις, αλλά εξαιρούνται η βιβλιογραφία και τα 
τυχόν παραρτήματα (π.χ. σώματα δεδομένων, κείμενα, 
εικονογράφηση κ.ά.). (Λεπτομερείς οδηγίες για την συγ-
γραφή των εργασιών είναι αναρτημένες στον ιστότοπο 
του Τμήματος και του ΠΜΣ.)

Η διπλωματική εργασία παραδίδεται στον επιβλέ-
ποντα καθηγητή και -με τη σύμφωνη γνώμη του- στα 
άλλα δύο μέλη της τριμελούς επιτροπής. Για να εγκριθεί 
η εργασία μετά την κατάθεσή της ο φοιτητής οφείλει 
να την υποστηρίξει ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής 
επιτροπής (παρ. 4, άρ. 34, ν. 4485/2017). Αν η βαθμολο-
γική απόκλιση μεταξύ του εποπτεύοντος και των δύο 
άλλων βαθμολογητών υπερβαίνει τους τρεις βαθμούς, 
η ΣΕ επιλαμβάνεται του θέματος.

Η ημερομηνία κατάθεσης και βαθμολόγησης της δι-
πλωματικής εργασίας καθορίζεται από τη Συνέλευση 
μετά από εισήγηση της ΣΕ. Η βαθμολογία της διπλωματι-
κής εργασίας κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος.

Σε περίπτωση αδυναμίας έγκαιρης κατάθεσης της δι-
πλωματικής εργασίας που εκπονείται κατά το 4ο εξάμηνο 
φοίτησης στο ΠΜΣ, είναι δυνατόν να δοθεί παράταση 
μετά από αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή στη ΣΕ και 
με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα. Η παράταση, η 
οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος, πρέπει να 
λάβει έγκριση από τη Συνέλευση.

Οι διπλωματικές μεταπτυχιακές εργασίες εφόσον 
εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται 
υποχρεωτικά, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου 
του ΕΚΠΑ, στο Ψηφιακό Αποθετήριο "ΠΕΡΓΑΜΟΣ", στο 
οποίο παραπέμπει σχετικός σύνδεσμος στον διαδικτυ-
ακό τόπο του Τμήματος και του ΠΜΣ (βλ. αρ. 34. παρ. 5 
ν. 4485/2017).

Για τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο ΠΜΣ πριν 
από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Κανονισμού 
(ήτοι πριν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019) ισχύουν 
τα ακόλουθα: H φοίτησή τους διέπεται από τον προηγού-
μενο Κανονισμό Σπουδών του ΠΜΣ. Οι φοιτητές αυτοί 
οφείλουν να ολοκληρώσουν την φοίτησή τους μέσα σε 
δύο (2) ακαδημαϊκά έτη από την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος Κανονισμού. Μετά την πάροδο του διαστήματος 
αυτού θα διαγράφονται.

Άρθρο 8
Υποχρεώσεις και Δικαιώματα 
Μεταπτυχιακών Φοιτητών

1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώ-
ματα και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοι-
τητές του Α΄ κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος 
παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Το Ίδρυ-
μα υποχρεούται να εξασφαλίσει στους φοιτητές με 
αναπηρία ή/και ειδικές ανάγκες προσβασιμότητα στα 
προτεινόμενα συγγράμματα και τη διδασκαλία (παρ.3, 
αρ. 34, ν. 4485/2017). Περισσότερες πληροφορίες πα-
ρέχονται στον σχετικό ιστότοπο του ΕΚΠΑ για τη Μονά-
δα Προσβασιμότητας ΦΜΕΑ. (Βλ. https://www.uoa.gr/
to_panepistimio/ypiresies_panepistimiakes_monades/
monada_prosbasimotitas_foititon_me_anapiria_fmea/).

2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να παρακο-
λουθούν και να συμμετέχουν σε σεμινάρια ερευνητικών 
ομάδων, συζητήσεις βιβλιογραφικής ενημέρωσης, επι-
σκέψεις, συνέδρια/ημερίδες με γνωστικό αντικείμενο 
συναφές με αυτό του ΠΜΣ, διαλέξεις ή άλλες επιστημο-
νικές εκδηλώσεις του ΠΜΣ κ.ά.

3. Η Συνέλευση του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας 
και Φιλολογίας, μετά από εισήγηση της ΣΕ, δύναται να 
αποφασίσει τη διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών

- εάν υπερβούν το ανώτατο όριο απουσιών
- εάν έχουν αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μα-

θημάτων και δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρό-
γραμμα,

- εάν υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης 
στο ΠΜΣ, όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό,

- εάν έχουν παραβιάσει τις κείμενες διατάξεις όσον 
αφορά την αντιμετώπιση πειθαρχικών παραπτωμάτων 
από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα,

- αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των μεταπτυχιακών 
φοιτητών,
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- εάν υποπέσουν σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δί-
καιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ν. 2121/1993) κατά 
τη συγγραφή των προβλεπομένων εργασιών τους.

3. Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιείται αξιολό-
γηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος από τους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές (παρ.1., άρ. 44, ν. 4485/2017). 
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κατατίθενται στη 
ΣΕ προκειμένου να αξιοποιηθούν σε μελλοντικές εσω-
τερικές και εξωτερικές αξιολογήσεις του ΠΜΣ και του 
Τμήματος. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ δύναται να συμπερι-
λάβει τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων στον τελικό 
απολογισμό που συντάσσει και καταθέτει κατά τη λήξη 
της θητείας του (βλ. άρθρο 9 του παρόντος Κανονισμού).

4. Η καθομολόγηση γίνεται στο πλαίσιο της Συνέλευ-
σης του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
και σε χώρο του Τμήματος ή της Σχολής, παρουσία του 
Διευθυντή του ΠΜΣ ή του Αναπληρωτή του, του Προέ-
δρου του Τμήματος ή του Αναπληρωτή του και, κατά τις 
δυνατότητες, ενδεχομένως εκπροσώπου του Πρυτάνεως.

Πιο συγκεκριμένα, το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Γερμανική Φιλολογία: 
Θεωρία − Εφαρμογές» στις εξής ειδικεύσεις:

Ι) «ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ − ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕ-
ΧΝΕΣ» και

ΙΙ) «ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ».
5. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται 

σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου 
από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί μέ-
χρι το πέρας της φοίτησής του από τον Διεπιστημονικό 
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πλη-
ροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 
(Α΄ 80).

6. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να αιτηθούν 
την έκδοση παραρτήματος διπλώματος.

7. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δύνανται να συμμετά-
σχουν στο πρόγραμμα ERASMUS, εφόσον το προβλέ-
πουν οι τρέχουσες συμβάσεις του Τμήματος με πανε-
πιστήμια του εξωτερικού στο πλαίσιο των διεθνών 
συνεργασιών του.

8. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ενθαρρύνονται να συμμε-
τέχουν σε συνέδρια και άλλες επιστημονικές/ερευνητικές 
δραστηριότητες, αλλά και να υποστηρίζουν εν γένει την 
ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος Γερμανικής Γλώσ-
σας και Φιλολογίας.

Άρθρο 9
Υποδομή ΠΜΣ

1. Για την εύρυθμη λειτουργία του ΠΜΣ θα διατεθούν 
αίθουσες διδασκαλίας και σεμιναρίων, αμφιθέατρα εξο-
πλισμένα με οπτικοακουστικά μέσα και εργαστήρια του 
Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

2. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του ΠΜΣ 
γίνεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ.

3. Η χρηματοδότηση του ΠΜΣ μπορεί να προέρχεται 
από:

α) τον προϋπολογισμό του Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών και των συνεργαζόμενων για 
την οργάνωσή του φορέων σύμφωνα με το άρθρο 43,

β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων,

γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 
χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετεί-
ται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 
4270/2014 (Α΄ 143), ή του ιδιωτικού τομέα,

δ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
ε) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

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

δυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) και
ζ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
4. Κατά τη λήξη της θητείας της ΣΕ, με ευθύνη του 

απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απο-
λογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου και 
των λοιπών δραστηριοτήτων του ΠΜΣ, ο οποίος κατατί-
θεται στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του 
ΕΚΠΑ (παρ. 2, άρ. 44, ν. 4485/2017). Ο εν λόγω απολογι-
σμός με ευθύνη της Κοσμητείας αποστέλλεται αμελλητί 
στα μέλη της ΕΣΕ (παρ. 5, άρ. 44, ν. 4485/2017).

5. Η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του ΠΜΣ 
θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του 
ν. 4485/2017.

Άρθρο 10
Ανάθεση Διδασκαλίας/Διδάσκοντες στο ΠΜΣ

Οι διδάσκοντες του ΠΜΣ προέρχονται, τουλάχιστον 
κατά 60%, από:

- μέλη Δ.Ε.Π. Του Τμήματος,
- μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. Του Τμήματος, κατόχους 

διδακτορικού διπλώματος,
- ομότιμους καθηγητές (άρ. 69, ν. 4386/2016) και αφυ-

πηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. Του οικείου Τμήματος,
- διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α’ 112),
- επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους είτε κάτοχους 

διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιους διδάκτορες 
είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, οι οποίοι μπορεί να 
απασχολούνται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι με απόφαση 
της Συνέλευσης και πράξη του Προέδρου του οικείου 
Τμήματος για τη διεξαγωγή διδακτικού και ερευνητικού 
έργου, καθοριζόμενου με τη σύμβαση που υπογράφεται 
μεταξύ του ακαδημαϊκού υποτρόφου και του Πρύτανη 
του οικείου ΑΕΙ. (παρ. 7, άρ. 29, ν. 4009/2011).

Με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμή-
ματος ανατίθεται διδασκαλία σε:

- μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ,
- ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του αρ. 13Α, 

ν. 4310/2014, της Ακαδημίας Αθηνών,
- επισκέπτες καταξιωμένους επιστήμονες από την ημε-

δαπή ή την αλλοδαπή, που έχουν θέση ή προσόντα κα-
θηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή 
επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες 
γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο 
του ΠΜΣ,

- επισκέπτες μεταδιδακτορικούς ερευνητές, Έλληνες ή 
αλλοδαπούς νέους επιστήμονες, κάτοχους διδακτορικού 
διπλώματος (παρ. 7, άρ. 16, ν. 4009/2011) ή γίνονται νέες 
προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω (παρ. 
1, 2, 5 και 6, αρ. 36, ν. 4485/2017).
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Η ανάθεση διδασκαλίας σε διδάσκοντες που δεν προ-
έρχονται από το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολο-
γίας γίνεται από τη Συνέλευση κατόπιν αιτιολογημένης 
εισηγήσεως της ΣΕ. Η Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Δι-
ευθυντή του ΠΜΣ να απευθύνει ειδική πρόσκληση προς 
τον προτεινόμενο διδάσκοντα.

- Για τη διδασκαλία στο ΠΜΣ του Τμήματος Γερμανικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας δεν προβλέπεται αποζημίωση.

Για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει, το οποίο δεν πε-
ριλαμβάνεται στον Κανονισμό Σπουδών του ΠΜΣ, απο-
φασίζουν τα αρμόδια όργανα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
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