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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Διαδικασία και κριτήρια Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Κάθε ακαδημαϊκό έτος ή ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο τα τμήματα δημοσιεύουν
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών.
Τρέχουσες προσκλήσεις αναρτώνται στις ανακοινώσεις του Ιδρύματος.
Στα Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων
ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Αν ο προπτυχιακός τίτλος αποκτήθηκε στο
εξωτερικό, τότε αυτός θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένος ως ισότιμος από τον
ΔΟΑΤΑΠ.
Για την εγγραφή σε ένα ΠΜΣ οι Έλληνες πτυχιούχοι πρέπει αποδεδειγμένα να
γνωρίζουν μια ξένη γλώσσα, οι δε αλλοδαποί την ελληνική. Στα διακρατικά ΠΜΣ οι
εκπαιδευτικές δραστηριότητες μπορούν να διεξάγονται και σε άλλη γλώσσα εκτός
της ελληνικής και συνεπώς στην περίπτωση αυτή απαιτείται η γνώση της γλώσσας
αυτής.
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:





του γενικού βαθμού του πτυχίου
της βαθμολογίας στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το πρόγραμμα
μεταπτυχιακών σπουδών
της επίδοσης στη διπλωματική εργασία, όπου προβλέπεται στο προπτυχιακό
επίπεδο.
της τυχόν ερευνητικής δραστηριότητας του υποψηφίου.

Η Γενική Συνέλευση κάθε Τμήματος ή η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε)
καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων αυτών, τον ορισμό
συμπληρωματικών κριτηρίων ή την πιθανή εξέταση σε ορισμένα μαθήματα, Η
επιλογή των εισακτέων στο ΠΜΣ γίνεται από επιτροπή μελών ΔΕΠ του οικείου
Τμήματος ή Προγράμματος, η οποία συγκροτείται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της
Ε.Δ.Ε. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τα αρμόδια κάθε φορά συλλογικά
όργανα.
Κάθε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει εξειδικεύσει τα
κριτήρια επιλογής των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών του. Ο ενδιαφερόμενος
μπορεί να ενημερώνεται σχετικά από τον ιστότοπο κάθε Προγράμματος.

Διάρκεια Φοίτησης και αναστολή Σπουδών
Τα μεταπτυχιακά προγράμματα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης έχουν διάρκεια από ένα
ημερολογιακό έτος έως δύο ακαδημαϊκά έτη ανάλογα με το Πρόγραμμα Σπουδών.
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Παράταση της διάρκειας σπουδών μπορεί να δοθεί στο μεταπτυχιακό φοιτητή μετά
από αίτησή του και σύμφωνη γνώμη της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος ή της Ε.Δ.Ε. του
Προγράμματος.
Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης, ωστόσο, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει
τη διπλάσια από την προβλεπόμενη κανονική διάρκεια σπουδών.
Αναστολή σπουδών για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους μπορεί να δοθεί μετά από
αίτηση που αποστέλλει ή καταθέτει ο φοιτητής στην Γραμματεία του Τμήματος ή του
Προγράμματος. Το αρμόδιο συλλογικό όργανο εξετάζει το αίτημα και αποφαίνεται
σχετικά.

Επόπτης μεταπτυχιακού φοιτητή
Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή, ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ή την Ε.Δ.Ε. ένα μέλος
Δ.Ε.Π. ως επιβλέπων - επόπτης. Η Συντονιστική Επιτροπή και το επιβλέπον μέλος
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 ΔΕΠ ή Ε.Π.
μπορεί να ορίζονται συνεπιβλέποντες του μεταπτυχιακού φοιτητή.

Πρόγραμμα Σπουδών και Διδασκαλία Μαθημάτων
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, ο μεταπτυχιακός
φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς ένα πρόγραμμα σπουδών, που
περιλαμβάνει μαθήματα, σεμινάρια, εργαστήρια ή και πρακτική άσκηση ,
μεταπτυχιακή εργασία ανάλογα με τις προβλέψεις του κάθε ΠΜΣ.
Τη διδασκαλία μαθημάτων και των ασκήσεων μπορούν να αναλαμβάνουν:






Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή των συνεργαζόμενων Τμημάτων,
αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές, ειδικοί
επιστήμονες ή διδάσκοντες βάσει του Π.Δ. 407/1980.
Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν επαρκή
επιστημονική ή ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα.
Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες
γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Ωστόσο, δεν επιτρέπεται στα μέλη Δ.Ε.Π. να απασχολούνται αποκλειστικά σε Π.Μ.Σ.
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 συνέλευσης των μελών ΔΕΠ του
αρμόδιου Τομέα. Ειδικότερες προϋποθέσεις για ανάθεση διδασκαλίας και ασκήσεων
ορίζονται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.

Μεταπτυχιακή Εργασία
Η μεταπτυχιακή εργασία μπορεί να εκπονείται στην ελληνική, ή άλλη, γλώσσα,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του Προγράμματος ή στο
πρωτόκολλο συνεργασίας, αν πρόκειται για διιδρυματικό ή διακρατικό πρόγραμμα.
Ωστόσο, σε περίπτωση κατά την οποία η μεταπτυχιακή εργασία συντάσσεται σε άλλη
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γλώσσα πλην της ελληνικής, ο υποψήφιος πρέπει να συμπεριλάβει στη μελέτη του
εκτενή περίληψη στην Ελληνική.
Για την εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.
του Τμήματος τριμελής επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων καθηγητής
και δύο (2) άλλα μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄,Β΄,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.

3

