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Άρθρο 1 

Ίδρυση του ΠΜΣ 

Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Ε.Κ.Π.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας οργανώνει και 

λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο 

«Νευροεπιστήμη της Εκπαίδευσης» (Μ.Sc., Master of Science Program in Neuroscience and Education)». Το 

Π.Μ.Σ. ιδρύθηκε και λειτουργεί με βάση την υπ’ αριθμ. 107420/Β7 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1951, τ. Βʹ, σελ. 

24456–24458, 18/07/2014), με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα και ο Εσωτερικός Κανονισμός που εγκρίθηκε 

από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος στην 20/23-01-2014 συνεδρίασή της. 
 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 
  

Άρθρο 2 

Αντικείμενο-Σκοποί 

1. Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην «Νευροεπιστήμη 

της Εκπαίδευσης» (Master of Science in Neuroscience and Education), δίδοντας έμφαση τόσο στην ακαδημαϊκή 

όσο και στην επαγγελματική εκπαίδευση, ώστε οι πτυχιούχοι του προγράμματος να αποκτήσουν ισχυρό 

επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και επαγγελματική δεοντολογία. 

2.  Σκοποί του προγράμματος σπουδών είναι οι εξής: 

– Παροχή γνώσης σχετικά με σύγχρονα δεδομένα στις επιστήμες του Εγκεφάλου, της Συμπεριφοράς και της 

Εκπαίδευσης και αλληλεπίδρασή τους. 

– Ανάπτυξη νέας γνώσης στους παραπάνω τομείς. 

– Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, στο 

δημόσιο και στον ακαδημαϊκό τομέα. 

– Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου. 
 

Άρθρο 3 

Μεταπτυχιακός τίτλος 

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην κατεύθυνση της 

«Νευροεπιστήμης της Εκπαίδευσης» (Master of Science, M.Sc., in Neuroscience and Education).  
 

Άρθρο 4 

Διεύθυνση-Συντονιστική Επιτροπή-Γραμματεία 

1.  Όργανα αρμόδια για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. σε επίπεδο Τμήματος είναι η Γενική Συνέλευση Ειδικής 

Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) και η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.). 

2.  Στα πλαίσια λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ορίζεται Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Προγράμματος και 

Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του 

Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής. 

3.  Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. έχει τον ρόλο του Συντονιστή του Π.Μ.Σ. Ως Διευθυντής ορίζεται μέλος 

Δ.Ε.Π. που ανήκει στις βαθμίδες του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή.  

4.  Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης 

της Σ.Ε., τη σύγκλιση της Σ.Ε., την εισήγηση θεμάτων προς την Γ.Σ.Ε.Σ. και την υλοποίηση των αποφάσεών της, 

δηλαδή κάθε θέμα που αφορά την αποτελεσματική λειτουργία του Π.Μ.Σ. (άρθρο 6, Ν. 2454/1997). 

5.  Σε περίπτωση παραίτησης ή μακροχρόνιας απουσίας ή αμέλειας αποφασίζει η Γ.Σ.Ε.Σ. για αναπλήρωση 

ή αντικατάσταση μέλους της Σ.Ε. ή του Διευθυντή.  

6.  Το Π.Μ.Σ. υποστηρίζεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 

και τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.  

7.  Η Σ.Ε. αποτελείται από τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος. Η θητεία της Σ.Ε. και του Διευθυντή θα 

λήγει με τη συμπλήρωση ενός κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών (διετής). 
 

Άρθρο 5 

Λειτουργία Συντονιστικής Επιτροπής 

1. Η Σ.Ε. συνεδριάζει υπό την προεδρία του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. τουλάχιστον μία φορά περίπου τον 

μήνα ή όποτε άλλοτε κριθεί τούτο αναγκαίο, με καθορισμένη ημερήσια διάταξη, η οποία κοινοποιείται στα μέλη 
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της Σ.Ε. τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την σύγκλησή της.  

2. Η Σ.Ε. θεωρείται ότι είναι σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον δύο (2) μέλη της.  

3. Οι αποφάσεις της Σ.Ε. για εισήγηση στη Γ.Σ.Ε.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. 

4. Οι αποφάσεις που αναφέρονται στη λειτουργία του Π.Μ.Σ. λαμβάνονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από 

σχετικές εισηγήσεις της Σ.Ε. διά του Διευθυντή. 

5. Η Σ.Ε. χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο εισερχομένων-εξερχομένων εγγράφων της Γραμματείας του 

Π.Μ.Σ.  

6. Στις συνεδριάσεις της Σ.Ε. τηρούνται πρακτικά, από τη Γραμματέα του Π.Μ.Σ., τα οποία υπογράφονται 

από όλα τα παρόντα μέλη της αναφερόμενης συνεδρίασης.  

7. Η Σ.Ε. εισηγείται στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης τον ορισμό του Επιβλέποντα Καθηγητή της 

Διπλωματικής Εργασίας Ειδίκευσης, το θέμα της Διπλωματικής Εργασίας, καθώς και την Τριμελή Εξεταστική 

Επιτροπή για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή. 

8. Η Σ.Ε. ενημερώνει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τα μέλη Δ.Ε.Π. που διδάσκουν στο Π.Μ.Σ. για 

κάθε θέμα που τους αφορά.  
 

Άρθρο 6 

Διδάσκοντες 

Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., τη διδασκαλία των μαθημάτων αναλαμβάνουν: 

1. Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

2. Μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, Ομότιμοι 

Καθηγητές, Εντεταλμένοι Επίκουροι Καθηγητές, Ειδικοί Επιστήμονες (σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80), οι οποίοι 

συνεπικουρούν στο έργο των μελών ΔΕΠ και στην εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας. Τα μέλη Δ.Ε.Π. δεν 

επιτρέπεται να απασχολούνται αποκλειστικά με το Π.Μ.Σ.  

3. Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που είναι κάτοχοι 

διδακτορικού διπλώματος και έχουν επαρκή επιστημονική ή ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα δύνανται 

να αξιοποιηθούν για την κάλυψη ειδικών διδακτικών αναγκών. 

4. Μέλη Ε.Τ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής είναι δυνατόν να 

συμμετέχουν στην εκτέλεση συναφών υποστηρικτικών εργασιών του Π.Μ.Σ. 
 

 

Β. ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Μ.Δ.Ε.) 
 

Άρθρο 7 

Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών 

1. Στο Π.Μ.Σ. «Νευροεπιστήμη της Εκπαίδευσης» του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 

Πολιτικής γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. με πτυχία Τμημάτων Ψυχολογίας, Βιολογίας, Φιλοσοφίας, 

Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης, Κοινωνικών, Θετικών, Βιοϊατρικών και συναφών Επιστημών, πτυχιούχοι 

αναγνωρισμένων ομοταγών Τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και συναφών Τμημάτων Τ.Ε.Ι. αντιστοίχων 

ειδικοτήτων, με βάση το άρθρο 4 της υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 753/19.5.2004) και σύμφωνα με την παράγρ. 

12γ του άρθρου 5 του Ν. 2916/2001.  

2. Ο αριθμός των εισακτέων καθορίζεται ύστερα από εκτίμηση των δυνατοτήτων του επιστημονικού 

προσωπικού να υποστηρίξει αποτελεσματικά το Π.Μ.Σ. και δεν μπορεί να υπερβεί το ανώτατο όριο των είκοσι 

(20) μεταπτυχιακών φοιτητών.  

3.  Aπαραίτητη προϋπόθεση για υποψηφιότητα στο Π.Μ.Σ. αποτελεί η άριστη γνώση της Αγγλικής 

γλώσσας (επιπέδου Γ2/C2), όπως αυτή τεκμηριώνεται σύμφωνα με τα κριτήρια γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ, 

ενδεικτικά λ.χ., με την κατοχή Proficiency από τα Πανεπιστήμια Cambridge ή Michigan, TOEFL, ΙELTS κ.τ.λ. 

(Κάποιες διαλέξεις ή κάποια από τα μαθήματα δυνατόν να διδάσκονται στην Αγγλική γλώσσα, σύμφωνα με τις 

εξελίξεις της διεθνούς επιστήμης). 

4. Γενικά, ως κριτήρια επιλογής ορίζονται: α) ο γενικός βαθμός του βασικού πτυχίου (μέγιστο 10 μόρια), 

β) η συνάφεια των προπτυχιακών σπουδών (μέγιστο 5 μόρια), γ) η αξιολόγηση δύο (2) συστατικών επιστολών 

(μέγιστο 5 μόρια έκαστη, δηλαδή συνολικό μέγιστο 10 μόρια), δ) η αξιολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας 

(μέγιστο 15 μόρια) και ε) η προφορική συνέντευξη (μέγιστο 10 μόρια). H συνάφεια πτυχιακής εργασίας, η 

προγενέστερη ερευνητική εμπειρία, τυχόν υπάρχουσες επιστημονικές δημοσιεύσεις και άλλα σχετικά βιογραφικά 

στοιχεία μπορούν να συνυπολογιστούν στην αξιολόγηση (δ) του φακέλου υποψηφιότητας.  
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5.  Η αξιολόγηση και η σύνταξη του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων γίνεται από τη Συντονιστική 

Επιτροπή (Σ.Ε.) ή εναλλακτικά από ειδική τριμελή επιτροπή η οποία ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Τα τρία 

(3) αυτά μέλη θα είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας. 

6.  Τα κριτήρια επιλογής για αποφοίτους ελληνικών Α.Ε.Ι. καθώς και Έλληνες αποφοίτους Α.Ε.Ι. της 

αλλοδαπής εξειδικεύονται σύμφωνα με το εδάφιο 4, παραπάνω. Η προφορική συνέντευξη δίνεται από τους 

υποψήφιους ενώπιον της τριμελούς Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. και βαθμολογείται με άριστα το δέκα 

(ποσοστό 20% του συνόλου των μορίων). O βαθμός πτυχίου με κλίμακα 0–10 (ποσοστό 20% του συνόλου των 

μορίων). Οι βαθμοί πτυχίου στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα, ώστε να προκύψουν οι 

βαθμοί 5, 6, 7, 8, 9 και 10. Για τους Έλληνες αποφοίτους Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής απαιτείται ισοτιμία του πτυχίου 

τους από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). 

7. Προϋποθέσεις για δικαίωμα αίτησης αλλοδαπών υποψηφίων με πτυχίο Α.Ε.Ι. εξωτερικού είναι: 

α) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.  

β) Πτυχίο συναφές με το αντικείμενο της ειδίκευσης. 

γ) Ισοτιμία του πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ. 

δ) Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές ή ερευνητές αναγνωρισμένων κέντρων έρευνας της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής. 

ε) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ2/C2 σύμφωνα με το εδάφιο 3 παραπάνω. 

στ) Επάρκεια γνώσης της Ελληνικής γλώσσας.  
 

Άρθρο 8 

Διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών 

1. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών για την παρακολούθηση του εγκριθέντος Π.Μ.Σ. που οδηγεί 

στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Νευροεπιστήμη της Εκπαίδευσης» θα γίνεται τον Σεπτέμβριο 

κάθε έτους και ύστερα από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για έναρξη των μαθημάτων κατά το 

χειμερινό εξάμηνο.  

2. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. για υποψηφιότητα όπως 

θα προβλέπεται από την προκήρυξη. Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτηση, υποβάλλουν, φωτοτυπία της αστυνομικής 

ταυτότητας, βιογραφικό σημείωμα, επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου, βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ για 

τους πτυχιούχους της αλλοδαπής, πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, δύο πρωτότυπες συστατικές 

επιστολές και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο το οποίο θα ενισχύσει την υποψηφιότητά τους (επικυρωμένο 

αντίγραφο άλλου πτυχίου Τμήματος Α.Ε.Ι., επικυρωμένο αντίγραφο άλλου μεταπτυχιακού τίτλου, αποδεικτικά 

γνώσης ξένων γλωσσών, πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ, βεβαίωση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας, ερευνητικές 

εργασίες, αντίγραφα συμβάσεων εργασίας, βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια κ.τ.λ.).  

3. Είναι δυνατόν να υποβάλουν αίτηση και να μετάσχουν στις διαδικασίες επιλογής του Π.Μ.Σ. και 

τελειόφοιτοι που θα έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους σε μαθήματα και πτυχιακή εργασία, όπου αυτή 

προβλέπεται, όπως θα βεβαιώνεται από σχετικό επίσημο έγγραφο της Γραμματείας του Τμήματος προέλευσής 

τους, εντός της σχετικής προθεσμίας που προσδιορίζεται από την προκήρυξη. 

4. Η Σ.Ε. οφείλει να ολοκληρώσει άμεσα τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων και να συντάξει 

πίνακα κατάταξης τον οποίο θα υποβάλει στη Γ.Σ.Ε.Σ. που συνέρχεται και αυτή άμεσα υπό την προεδρία του 

Προέδρου του Τμήματος, προκειμένου να οριστικοποιήσει και να ανακοινώσει τον τελικό πίνακα των εισακτέων. 

5. Ο χρόνος έναρξης των εργασιών της Ε.Α.-Ε., η ημερομηνία συνεδρίασης της Σ.Ε. και της Γ.Σ.Ε.Σ. θα 

ορίζονται κάθε φορά με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. κατά την έγκριση της προκήρυξης κάθε κύκλου Π.Μ.Σ. 

6. Οι επιλεγόμενοι μεταπτυχιακοί υποψήφιοι θα πρέπει να προσέλθουν για εγγραφή στη Γραμματεία του 

Π.Μ.Σ. εντός της πρώτης εβδομάδας έπειτα από την ανακοίνωση της απόφασης της Γ.Σ.Ε.Σ. για να 

συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση. Σε περίπτωση μη εγγραφής τους προσκαλούνται για εγγραφή οι επιλαχόντες 

σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους και εφόσον έχουν συγκεντρώσει τις προϋποθέσεις εγγραφής. 
 

Άρθρο 9 

Διάρκεια του Προγράμματος – Παρακολούθηση – Εξετάσεις  

1. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε 

τέσσερα (4) εξάμηνα. 

2. Η ολοκλήρωση του προγράμματος προϋποθέτει την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση του συνόλου 

των προβλεπόμενων στο Π.Μ.Σ. μαθημάτων του κύκλου σπουδών, καθώς και την επιτυχή εκπόνηση της 



 
5 

διπλωματικής εργασίας.  

3. Τα μαθήματα του κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, δύναται να περιλάβουν πέραν των παραδόσεων, 

διαλέξεις από προσκεκλημένους ομιλητές (βλ. και Άρθρο 6, εδάφιο 3) και παρουσιάσεις επιλεγμένων 

ερευνητικών εργασιών (με μορφή ημερίδων βιβλιογραφικής ενημέρωσης τύπου «Journal Club» για κάθε 

θεματική ενότητα). Η παρακολούθηση των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωτική και αξιολογείται κατά την 

κρίση του διδάσκοντα. Στην περίπτωση που ένας μεταπτυχιακός φοιτητής παρακολούθησε λιγότερο από το 80% 

των ωρών διδασκαλίας ενός μαθήματος τότε αποφασίζει σχετικά η Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από εισήγηση της Σ.Ε. 

4. Τα μαθήματα και η ερευνητική απασχόληση (στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας) που απαιτούνται 

για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ορίζονται ως εξής: 

α) Το κάθε διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δώδεκα με δεκατρείς (12–13) πλήρεις διδακτικές 

εβδομάδες. Το κάθε εξαμηνιαίο μάθημα ισοδυναμεί με δέκα (10) πιστωτικές μονάδες, ενώ η Μεταπτυχιακή 

Διπλωματική Εργασία ισοδυναμεί με είκοσι (20) πιστωτικές μονάδες. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 

απονέμεται μετά τη συμπλήρωση εκατόν είκοσι (120) πιστωτικών μονάδων. 

β) Οι εξετάσεις των μαθημάτων του κάθε εξαμήνου διεξάγονται μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας. Η 

ακριβής χρονική περίοδος διεξαγωγής των εξετάσεων αποφασίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από πρόταση της Σ.Ε. 

Ο τρόπος εξέτασης θα γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διδάσκοντος και θα ανακοινώνεται υποχρεωτικά 

στην αρχή του κάθε εξαμήνου. Η κατάθεση της βαθμολογίας στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. γίνεται μέσα σε 

δεκαπέντε (15) ημέρες από τη λήξη των εξετάσεων. Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να προσέλθει στην 

εξέταση όλων των προσφερόμενων μαθημάτων του εξαμήνου. Σε περίπτωση αποτυχίας ο φοιτητής έχει 

δικαίωμα επανεξέτασης τον Σεπτέμβριο.  

γ) Η κλίμακα βαθμολογίας είναι από το μηδέν (0) έως το δέκα (10) με υποδιαιρέσεις ημιακέραιους ή 

ακέραιους αριθμούς και βάση επιτυχίας το έξι (6). Η παρακολούθηση των παραδόσεων είναι υποχρεωτική, ενώ 

επιτρέπονται έως δύο (2) δικαιολογημένες απουσίες. 

δ) Αν κάποιος μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει δύο φορές σε εξετάσεις οποιουδήποτε μαθήματος, τότε 

παραπέμπεται στη Γ.Σ.Ε.Σ. με εισήγηση της Σ.Ε. η οποία κατόπιν εξέτασης της γενικής απόδοσής του, 

αποφασίζει τη διαγραφή του ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις τη δυνατότητα μιας επιπλέον εξέτασης (δηλαδή 

εφόσον υπάρχουν πολύ σοβαροί λόγοι που δικαιολογούν τη μειωμένη απόδοσή του).  

ε) Ειδικά για τους αποφοίτους συναφών Τμημάτων Τ.Ε.Ι. αντιστοίχων ειδικοτήτων, για να μπορέσουν να 

παρακολουθήσουν χωρίς γνωστικά ελλείμματα, το πρόγραμμα θα πρέπει επιπλέον να υποχρεωθούν να 

παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε έναν αριθμό προπτυχιακών μαθημάτων που θα καθοριστεί από τη 

Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από λεπτομερή αξιολόγηση του γνωστικού επιπέδου του επιτυχόντα και αφού ληφθούν υπ’ όψιν 

όσα βιογραφικά στοιχεία σπουδών προσκομίσει κατά την υποβολή της αίτησής του (σπουδές «εξομοίωσης-

ομοιογενοποίησης»). 

στ) περί αναστολής των σπουδών ενσωματώνεται εδώ το άρθρο 14 Ν. 3549. 

5. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής διδάσκεται συνολικά όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών. Το 

γνωστικό αντικείμενο της μεταπτυχιακής-διπλωματικής εργασίας επιλέγεται σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα 

καθηγητή.  

6. Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών είναι τα παρακάτω (βλ. επίσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ): 
 

6.1    Πρώτο Εξάμηνο κύκλου σπουδών  

6.1.1 Υποχρεωτικά Μεταπτυχιακά Μαθήματα  

1. Θεμέλια Nευροβιολογίας και Νευροανατομικής 

2. Η Διερεύνηση τιου Εγκεφάλου: Mέθοδοι των Νευροεπιστημών 

3. Νόηση, Εγκέφαλος και Εκπαίδευση 

6.2    Δεύτερο Εξάμηνο κύκλου σπουδών  

6.2.1 Υποχρεωτικά Μεταπτυχιακά Μαθήματα  

1. Λειτουργική Ολοκλήρωση: Νευροχημεία και Νευροφυσιολογία  

2. Συμπεριφορική, Γνωστική και Κλινική Νευροεπιστήμη: Η Βιολογία της Νόησης 

3. Nευροβιολογικές Βάσεις της Ειδικής Αγωγής 

6.3 Τρίτο Εξάμηνο κύκλου σπουδών  

6.3.1 Υποχρεωτικά Μεταπτυχιακά Μαθήματα  

1. Αναπτυξιακή, Κοινωνική και Συναισθηματική Νευροεπιστήμη 

2. Εγκεφαλική Ευπλαστότητα και Διά Βίου Μάθηση  

3. Ο Διαστελλόμενος Εγκέφαλος: Νευροεπιστήμες Πέραν της Βιοϊατρικής 
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6.4 Τέταρτο Εξάμηνο κύκλου σπουδών 

6.4.1 Υποχρεωτικό Μεταπτυχιακό Μάθημα και Διπλωματική Εργασία  

Το εξάμηνο αυτό περιλαμβάνει το υποχρεωτικό μάθημα «Ειδικά Θέματα Έρευνας Εγκεφάλου» υπό τον 

τύπο «Journal Club» και την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας. Τα θέματα των Διπλωματικών Εργασιών 

επιλέγονται από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στο τέλος του τρίτου (Γʹ) εξαμήνου σπουδών τους. Η 

θεματολογία θα προτείνεται από τους διδάσκοντες στην αρχή του τρίτου (Γʹ) εξαμήνου του κύκλου σπουδών 

του Π.Μ.Σ. Η εκπόνηση θα πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη μέλους Δ.Ε.Π., η οποία θα οδηγεί στην 

απόκτηση του Μ.Δ.Ε., μετά από παρουσίαση και εξέταση σε τριμελή επιτροπή. 
 

Άρθρο 10 

Διπλωματική Εργασία  

1. Μετά από πρόταση της Σ.Ε., ένα μέλος Δ.Ε.Π. εκ των διδασκόντων στο Πρόγραμμα ορίζεται ως ο 

Επιβλέπων Καθηγητής. Ο Επιβλέπων Καθηγητής έχει την ευθύνη της παρακολούθησης, της καθοδήγησης και 

του ελέγχου της πορείας της εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή. Ταυτόχρονα ορίζονται μετά από πρόταση 

της Σ.Ε. και έγκριση από τη Γ.Σ.Ε.Σ., τα άλλα δύο μέλη που θα συνεξετάσουν τη Μ.Δ.Ε. του υποψηφίου.  

2. Η ανάθεση του θέματος εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας σε κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή θα 

πρέπει να γίνεται στην αρχή του τετάρτου (Δʹ) εξαμήνου του κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, σύμφωνα με τα 

παρακάτω: 

i. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Προγράμματος είναι υποχρεωμένα, στην αρχή του τρίτου (Γʹ) εξαμήνου του κύκλου 

μεταπτυχιακών σπουδών να εισηγηθούν στη Σ.Ε. τα θέματα των μεταπτυχιακών εργασιών τα οποία προτίθενται 

να επιβλέψουν για τον τρέχοντα κύκλο σπουδών του Π.Μ.Σ. 

ii. Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. του Προγράμματος έχει τη δυνατότητα να αναλάβει την επίβλεψη έως οκτώ (8) 

μεταπτυχιακών φοιτητών. 

iii. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν το θέμα της μεταπτυχιακής εργασίας σε συνεργασία με τον 

Επιβλέποντα Καθηγητή. Το θέμα υποβάλλεται στη Σ.Ε. από το μέλος Δ.Ε.Π. το οποίο θα είναι και ο Επιβλέπων 

Καθηγητής και συνυπογράφεται από τον φοιτητή. Στη συνέχεια η Σ.Ε. εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. για την έγκριση 

της κατανομής και της ανάθεσης των θεμάτων των Διπλωματικών Εργασιών.  

3. Είναι δυνατόν ένας φοιτητής, με αίτησή του, να ζητήσει μία μόνο φορά την αλλαγή του Επιβλέποντα 

Καθηγητή, εντός του Δʹ εξαμήνου του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών, αφού εξηγήσει γραπτώς και επαρκώς 

τους λόγους της αλλαγής. Τυχόν αλλαγή του Επιβλέποντα Καθηγητή συνεπάγεται και την αλλαγή του θέματος 

της Διπλωματικής Εργασίας, το οποίο επιλέγεται από τα εναπομείναντα θέματα.  

4. Η διπλωματική εργασία εξετάζεται από Τριμελή Επιτροπή, στην οποία συμμετέχει ο Επιβλέπων 

Καθηγητής και δύο άλλα μέλη. Τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής προτείνονται στη Σ.Ε. από τον 

Επιβλέποντα Καθηγητή και εγκρίνονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από πρόταση της Σ.Ε. Τα μέλη θα πρέπει να 

ανήκουν στην ίδια ή σε συγγενή επιστημονική ειδικότητα με αυτήν στην οποία εκπονεί ο υποψήφιος τη 

Διπλωματική Εργασία ή να απαιτείται η συμβολή της επιστημονικής ειδικότητάς του.  

5. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση της Διπλωματικής Εργασίας από την Τριμελή Επιτροπή είναι 

η συμπλήρωση όλων των διδακτικών μονάδων των μαθημάτων (παρουσία και επιτυχής επίδοση στις εξετάσεις). 

6. Κάθε διπλωματική εργασία περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές: το θεωρητικό μέρος, τον σκοπό και τις 

ερευνητικές υποθέσεις, τις μεθόδους και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων, τα αποτελέσματα, τη 

συζήτηση και τα συμπεράσματα. Μετά το πέρας της εκπόνησης και της συγγραφής της Διπλωματικής Εργασίας 

από κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή, σύμφωνα με τις οδηγίες, αυτή κατατίθεται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., η οποία 

με τη σειρά της την αποστέλλει στα δύο άλλα μέλη της εξεταστικής επιτροπής με ευθύνη του Διευθυντή του 

Π.Μ.Σ. Τα μέλη αυτά κάνουν παρατηρήσεις, διορθώσεις και εισηγήσεις στο όλο περιεχόμενο της Μ.Δ.Ε. και την 

επιστρέφουν μέσω της Γραμματείας του Π.Μ.Σ. στον υποψήφιο, ο οποίος αφού κάνει τις απαραίτητες 

μετατροπές και διορθώσεις, σύμφωνα με τις υποδείξεις, την καταθέτει εκ νέου στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., η 

οποία τη διαβιβάζει στην Τριμελή Επιτροπή ή την καταθέτει στην Τριμελή Επιτροπή. Η Τριμελής Επιτροπή 

υποχρεούται να περατώσει το έργο της εξέτασης του υποψηφίου εντός τριάντα (30) ημερών από την οριστική 

κατάθεση της Μ.Δ. Με ευθύνη της Επιτροπής αυτής, μέσω του επιβλέποντα, γίνεται από τον μεταπτυχιακό 

φοιτητή παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διπλωματικής εργασίας με τη μορφή διάλεξης ενώπιον ανοικτού 

ακροατηρίου. Η ημερομηνία της παρουσίασης για τον κάθε υποψήφιο ορίζεται από τον Διευθυντή της Σ.Ε. και 

γνωστοποιείται επίσημα (με έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) τόσο σε όλα τα μέλη που διδάσκουν στο Π.Μ.Σ. όσο 

και στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Μετά την παρουσίαση της διπλωματικής, αποχωρούν τα μέλη του 

ακροατηρίου και τα μέλη της Επιτροπής εξετάζουν τον υποψήφιο στο θέμα της διπλωματικής του. Στη συνέχεια 
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κρίνουν το πρωτότυπο της μεταπτυχιακής εργασίας και αποφασίζουν για το αποτέλεσμα της αποδοχής ή της 

απόρριψής της, δίνοντας ταυτόχρονα και τη σχετική βαθμολογία. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της 

διαδικασίας εντός του παραπάνω αναφερθέντος χρόνου, την ευθύνη έχει ο Επιβλέπων Καθηγητής και ο 

Διευθυντής του Π.Μ.Σ., οι οποίοι θα πρέπει να δικαιολογήσουν την αργοπορία στον Πρόεδρο του Τμήματος, 

προκειμένου να ενημερωθεί η Γ.Σ.Ε.Σ. και να αποφασίσει σχετικά. 

7. Κριτήρια βάσει των οποίων θα αξιοποιούνται οι διπλωματικές εργασίες θεωρούνται: 

 α) Η δομή της διπλωματικής, δηλαδή η σαφήνεια, η διατύπωση ορθών επιχειρημάτων, η καλή 

διασύνδεση των επιμέρους υποενοτήτων, η ποιότητα της περίληψης και η ακρίβεια των παραπομπών. 

β) Η επαρκής ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. 

γ) Ο τρόπος σχεδιασμού της έρευνας και η ανάλυση των δεδομένων. 

δ) Ο τρόπος της διατύπωσης των συμπερασμάτων με γνώμονα τους περιορισμούς της έρευνας. 

ε) Οι προτάσεις για τη διερεύνηση «ανοικτών» ερωτημάτων.  

 στ) Κατά πόσο το παραχθέν έργο προσεγγίζει αυτό που σχεδιάστηκε αρχικά. 
 

Άρθρο 11 

Αξιολόγηση μαθημάτων, διδασκόντων, φοιτητών, υποδομής Τμήματος 

Στο τέλος του κάθε εξαμήνου, με την ευθύνη της Σ.Ε., πραγματοποιείται η αξιολόγηση του κάθε μαθήματος 

(περιεχομένου και διδασκόντων) του εξαμήνου από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με στόχο τη βελτίωση του 

Προγράμματος. Η αξιολόγηση γίνεται με τρόπο που να διασφαλίζεται η ανωνυμία του μεταπτυχιακού φοιτητή. 
 

Άρθρο 12 

Προϋποθέσεις – Υποχρεώσεις για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. 

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται: 

1. Η επιτυχής εξέταση στα προβλεπόμενα από το Π.Μ.Σ. μαθήματα σε συνδυασμό με τη συμμετοχή τού 

μεταπτυχιακού φοιτητή στο σύνολο της εκπαιδευτικής δραστηριότητας του Π.Μ.Σ.  

2. Η πραγματοποίηση ερευνητικής εργασίας. Το αντικείμενο της εργασίας αυτής θα πρέπει να έχει 

πρωτότυπο ερευνητικό χαρακτήρα και τα αποτελέσματα να παρουσιάζονται υπό τη μορφή διατριβής η οποία 

χαρακτηρίζεται ως «Διπλωματική Εργασία Ειδίκευσης». Η εργασία αυτή εκπονείται στο Τμήμα Εκπαιδευτικής 

και Κοινωνικής Πολιτικής ή ακόμη και σε άλλα Ερευνητικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής μετά από 

την εισήγηση της Σ.Ε. και την έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ. 

3. Ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να έχει περατώσει πλήρως και επιτυχώς τον κύκλο του Π.Μ.Σ. 

και να έχει αποκτήσει το Μ.Δ.Ε. το αργότερο μέχρι το τέλος του πέμπτου εξαμήνου από την πρώτη εγγραφή του 

στο Π.Μ.Σ. Σε αντίθετη περίπτωση, με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από την εισήγηση της Σ.Ε., ο μεταπτυχιακός 

φοιτητής διαγράφεται και του δίδεται σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. 

Λαμβάνεται υπ’ όψιν αν ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει σοβαρούς λόγους υγείας ή αν έχει σοβαρό οικογενειακό 

πρόβλημα ή αν η μεταπτυχιακή εργασία έχει ειδικά ερευνητικά χαρακτηριστικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι 

δυνατόν η Γ.Σ.Ε.Σ. να του δώσει πρόσθετο χρόνο μετά από την εισήγηση της Σ.Ε.  

4. Η τελική βαθμολογία του Μ.Δ.Ε. θα προκύπτει από αλγόριθμο [βαθμός πτυχίου: Σ(σ.β)Χ(β.μ.)/Σ(σ.β)] 

που θα συνεκτιμά: (1) τη βαθμολογία του συνόλου των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. [Σ(β.μ)], (2) τη βαθμολογία της 

Διπλωματικής Εργασίας Ειδίκευσης και (3) τις διδακτικές μονάδες (δ.μ.) που αναλογούν σε κάθε επιμέρους 

βαθμό και καθορίζουν τον συντελεστή βαρύτητας (σ.β). Η βαθμολογία για το Μ.Δ.Ε. θα είναι περιγραφική και 

σε παρένθεση θα αναγράφεται η αριθμητική βαθμολογία του μεταπτυχιακού φοιτητή με ακρίβεια δύο δεκαδικών 

ψηφίων: Άριστα (8,50 – 10,00), Λίαν Καλώς (6,50 – 8,49) και Καλώς (5,00 – 6,49). 
 

Άρθρο 13 

Πειθαρχικά ζητήματα 

Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής δεοντολογίας παραπέμπεται στη Σ.Ε., η οποία εξετάζει 

το ζήτημα και εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ., η οποία είναι υπεύθυνη για την τελική εκτίμηση και την λήψη αποφάσεων. 

Σε περιπτώσεις παραπτώματος ιδιάζουσας βαρύτητας η Σ.Ε. εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. προτάσεις για την 

αντιμετώπιση του θέματος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

 

Πρόγραμμα και Τίτλοι των Μαθημάτων 

 

ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ 

Χειμερινό Εξάμηνο 

Θεμέλια Nευροβιολογίας και Νευροανατομικής  

Η Διερεύνηση του Εγκεφάλου: Mέθοδοι των Νευροεπιστημών  

Νόηση, Εγκέφαλος και Εκπαίδευση  

Εαρινό Εξάμηνο 

Λειτουργική Ολοκλήρωση: Νευροχημεία και Νευροφυσιολογία  

Συμπεριφορική, Γνωστική και Κλινική Νευροεπιστήμη: Η Βιολογία της Νόησης  

Nευροβιολογικές Βάσεις της Ειδικής Αγωγής  

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ 

Χειμερινό Εξάμηνο 

Αναπτυξιακή, Κοινωνική και Συναισθηματική Νευροεπιστήμη  

Εγκεφαλική Ευπλαστότητα και Διά Βίου Μάθηση  

Ο Διαστελλόμενος Εγκέφαλος: Νευροεπιστήμες Πέραν της Βιοϊατρικής  

Εαρινό Εξάμηνο 

Ειδικά Θέματα Έρευνας Εγκεφάλου  

Διπλωματική Εργασία  

 

 

 

MASTER OF SCIENCE IN “NEUROSCIENCE AND EDUCATION”  

COURSE SCHEDULE 

 

YEAR ONE 

Fall Semester 

Fundamentals of Neurobiology and Neuroanatomy  

Probing the Brain: Methods in the Neurosciences  

Mind, Brain and Education  

Spring Semester 

Functional Integration: Neurochemistry and Neurophysiology  

Behavioral, Cognitive and Clinical Neuroscience: The Biology of Mind  

Neurobiological Foundations of Special Education  

 

YEAR TWO 

Fall Semester 

Developmental, Social and Affective Neuroscience  

Brain Plasticity and Lifelong Learning  

The Expanding Brain: Neuroscience Beyond Biomedicine  

Spring Semester 

Special Topics in Brain Research  

Master’s Thesis  

 

 

 

 


