ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ– Α.Π.Θ.
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Θεολογίας
εξειδικεύει την προβλεπόμενη από την Πρυτανική Απόφαση αριθμ. 19251/23-032015 που αντικαθιστά την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 42621/Β7/14-7-2008 (ΦΕΚ
1365) (παράταση με βάση Υ.Α. 75548/Β7/2010 ΦΕΚ 1032 τεύχ. Β΄ μέχρι 31-12-2012
και με βάση την Υ.Α. 38465/Β7/20-3-2013 ΦΕΚ 734/29-3-2013 τ. Β΄ μέχρι 31-122014) λειτουργία και οργάνωση του Π.Μ.Σ. και του κύκλου διδακτορικών σπουδών
στο πλαίσιο του Ν. 3685/2008 και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του
Α.Π.Θ. (Σ.Ε.Σ. 127/2-2-2011 και 16-2-2011).
Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Θεολογίας αναπτύσσονται σε δύο
επίπεδα, τα οποία ολοκληρώνονται, αντίστοιχα, με τη χορήγηση Μεταπτυχιακού
Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) και Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.).
Κ ε φ ά λ α ι ο Α΄
Μεταπτυχιακές Σπουδές πρώτου επιπέδου
Άρθρο 2
Διοίκηση του Π.Μ.Σ.
1. Όργανα διοίκησης του Π.Μ.Σ. είναι:
α) Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.), που απαρτίζεται από τον
Πρόεδρο και τα μέλη Δ.Ε.Π. της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος που έχουν
αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και από δύο μεταπτυχιακούς σπουδαστές, οι οποίοι
εκλέγονται από συνέλευση όλων των μεταπτυχιακών σπουδαστών του Τμήματος.
Εάν δεν υφίσταται Σύλλογος Μεταπτυχιακών Σπουδαστών, η ειδική αυτή συνέλευση
των μεταπτυχιακών σπουδαστών καλείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος εντός του
μηνός Ιουνίου για το επόμενο ακαδ. έτος.
β) Η Συντονιστική Επιτροπή, που απαρτίζεται από πέντε μέλη Δ.Ε.Π. (1 μέλος
από κάθε Τομέα), τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή επίβλεψη
διδακτορικών διατριβών, και από τον Διευθυντή Σπουδών. Τα μέλη Δ.Ε.Π. της
Συντονιστικής Επιτροπής ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Ο Διευθυντής Σπουδών οφείλει
να είναι μέλος Δ.Ε.Π. από τις δύο ανώτερες βαθμίδες και ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.,
σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. δ του νόμου 3685/2008 (ΦΕΚ 1487/16.07.2008). Ο
ορισμός της Συντονιστικής Επιτροπής και του Διευθυντή Σπουδών γίνεται στο τέλος
του ακαδημαϊκού έτους με θητεία δύο ετών, που μπορεί να ανανεώνεται.
2. Η Γ.Σ.Ε.Σ. ασκεί τις αρμοδιότητες του νόμου 3685/2008, ιδίως δε:
α) Καταρτίζει και εισηγείται τις προτάσεις για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ.
β) Επικυρώνει τον τελικό πίνακα επιτυχόντων στο Π.Μ.Σ.
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γ) Ορίζει τα μέλη των συμβουλευτικών επιτροπών με πρόταση του
επιβλέποντος καθηγητή.
δ) Ορίζει τα μέλη των εξεταστικών επιτροπών.
ε) Απονέμει τα μεταπτυχιακά διπλώματα.
3. Η Συντονιστική Επιτροπή ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 2 του νόμου
3685/2008, ιδίως δε:
α) Εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία του Π.Μ.Σ.
β) Επιβλέπει και διενεργεί την επιλογή των υποψηφίων σπουδαστών,
εφαρμόζοντας τα κριτήρια του παρόντος Κανονισμού.
γ) Επιβλέπει την ορθή και σύμφωνη με τον Κανονισμό κατανομή των
υποψηφίων στις ειδικεύσεις του Προγράμματος.
4. Ο Διευθυντής Σπουδών ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 3 του νόμου
3685/2008, ιδίως δε:
α) Έχει την ευθύνη της διοικητικής, οργανωτικής και λειτουργικής διεύθυνσης
του Π.Μ.Σ.
β) Εισηγείται στη Συντονιστική Επιτροπή και στη Γ.Σ.Ε.Σ. κάθε θέμα που
αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία και στην ποιοτική βελτίωση του Π.Μ.Σ.
γ) Μετέχει με πλήρη δικαιώματα στη Συντονιστική Επιτροπή.
Άρθρο 3
Διοικητική Υποστήριξη
Η διοικητική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. ανατίθεται στη Γραμματεία Τμήματος
Θεολογίας.
Άρθρο 4
Προϋποθέσεις εγγραφής
1. Κάθε έτος μέχρι 20 Ιουνίου η Γ.Σ.Ε.Σ. αποφασίζει πόσες θέσεις
μεταπτυχιακών σπουδαστών θα διαθέσει σε κάθε ειδίκευση για το επόμενο
ακαδημαϊκό έτος.
2. Μέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε έτους με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. δημοσιεύεται
επίσημη προκήρυξη των θέσεων αυτών και καλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλουν τις
αιτήσεις τους για εγγραφή στην ειδίκευση της προτίμησής τους. Οι αιτήσεις
υποβάλλονται εντός Σεπτεμβρίου. Η ακριβής προθεσμία υποβολής ανακοινώνεται
από τον Ιούνιο με την προκήρυξη των θέσεων.
3. Με την αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει την ειδίκευση που επιθυμεί να
ακολουθήσει και υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Αντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχιούχου από ομοταγές ίδρυμα του
εξωτερικού υποβάλλεται και η νόμιμη αναγνώριση του πτυχίου.
β) Πίνακα αναλυτικής βαθμολογίας όλων των προπτυχιακών μαθημάτων.
γ) Πιστοποιητικό γνώσης τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας (Lower, Sorbonne
1, Mittelstuffe II, και αντίστοιχα για τις άλλες γλώσσες ή πτυχίο κρατικής
πιστοποίησης επιπέδου Β2 για τις αντίστοιχες γλώσσες, ή οποιοδήποτε άλλο
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πιστοποιητικό που να καλύπτει το ως άνω επίπεδο, όπως πτυχίο ή δίπλωμα από
Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, ή απολυτήριο ξένων αναγνωρισμένων λυκείων). Σε
περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο
πιστοποιητικό. Για τη γνώση σλαβικών γλωσσών υποβάλλεται πιστοποιητικό από το
ΙΜΧΑ ή τίτλος σπουδών αναγνωρισμένου ιδρύματος. Οι αλλοδαποί καταθέτουν
πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής
Γλώσσας Α.Ε.Ι., καθώς και πτυχίο μιας δυτικοευρωπαϊκής γλώσσας, όπως παραπάνω.
Σε περίπτωση που είναι πτυχιούχοι ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος, το
πτυχίο αυτό επέχει θέση και πιστοποιητικού επάρκειας της Ελληνικής γλώσσας.
δ) Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για
συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών, καθώς και για
επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης.
ε) Βιογραφικό σημείωμα.
στ) Δύο Συστατικές Επιστολές από μέλη ΔΕΠ, από τα οποία το ένα θα πρέπει
να είναι του Τμήματος και σχετικής ειδίκευσης με αυτήν που έχει επιλέξει ο/η
υποψήφιος/α να σπουδάσει.
ζ) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Άρθρο 5
Διαδικασία επιλογής
1. Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων για εγγραφή περατούται μέχρι τις
10 Οκτωβρίου.
2. Η επιλογή γίνεται με βάση τη δήλωση του υποψηφίου και το σύνολο των
μορίων που προκύπτουν από τη συνεκτίμηση των κριτηρίων, τα οποία προβλέπονται
στο άρθρο 4, παρ. 1 εδαφ. α και β, του Ν. 3685/2008, ως εξής:
α) Γενικός βαθμός του πτυχίου (πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή τρία (3) )
β) Μέσος όρος των προπτυχιακών βαθμών στα συναφή ανά ειδίκευση
μαθήματα (πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή τέσσερα(4))
γ) Τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, καθώς επίσης και
συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών, από
μία(1) μέχρι πέντε (5) μονάδες.
δ) Πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (έξι (6) μονάδες)
ε) Κατοχή δευτέρου πτυχίου (έξι (6) μονάδες)
στ) Τυχόν κατοχή άλλου μεταπτυχιακού τίτλου (έξι (6) μονάδες) ή
διδακτορικού τίτλου επτά (7) μονάδες.
3. Ο Πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας προτιμάται όποιος έχει το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου.
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Άρθρο 6
Κατανομή θέσεων
Κάθε έτος ο αριθμός εισακτέων στο Π. Μ. Σ. ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε
ογδόντα (80), που κατανέμονται σε κάθε ειδίκευση. Ο ακριβής αριθμός των
δυναμένων να εισαχθούν σε κάθε ειδίκευση του άρθρου 3 της Απόφασης του
Πρύτανη ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Θεολογίας στο τέλος του
Ακαδημαϊκού έτους πριν την προκήρυξη των θέσεων.
Επίσης είναι δυνατόν να εισαχθούν ένας υπότροφος του ΙΚΥ και ένας
αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους ως υπεράριθμοι με βάση το άρθρο 4
παρ. 3 του Ν.3685/2008. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί
να αυξάνεται.

Άρθρο 7
Εγγραφή/ Ορισμός επιβλέποντα καθηγητή
Με την εγγραφή των υποψηφίων ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ για κάθε σπουδαστή
ένας επιβλέπων καθηγητής από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος που έχουν
μεταπτυχιακό έργο, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 3685/2008, ο οποίος είναι
αρμόδιος για την καθοδήγηση, παρακολούθηση και έλεγχο της πορείας των σπουδών
του.
Άρθρο 8
Μαθήματα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
1. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει επιτυχώς
τουλάχιστον τρία (3) εξαμηνιαία κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα ειδίκευσης
(30 ECTS), τρία (3) μαθήματα είτε από την ειδίκευση, στην περίπτωση που
προσφέρονται περισσότερα των τριών, είτε από την κατεύθυνση του Π.Μ.Σ. του
Τμήματος, στην οποία ανήκει η συγκεκριμένη ειδίκευση (30 ECTS), και το ανώτερο
τρία (3) εξαμηνιαία μεταπτυχιακά μαθήματα επιλογής ή υποχρεωτικά από το Π.Μ.Σ.
του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της ημεδαπής ή
άλλων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής (30 ECTS). Για την
αναγνώριση των μαθημάτων αυτών ισχύουν τα νόμιμα μέσα στο πλαίσιο των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων κινητικότητας σπουδαστών.
Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα περιλαμβάνει δύο ώρες διδασκαλίας και 1 ώρα
άσκησης ανά εβδομάδα και 3 τουλάχιστον ώρες έρευνας και αντιστοιχεί σε 10 ECTS.
Τα εννέα μαθήματα συνολικά αντιστοιχούν σε ενενήντα (90) ECTS, ενώ η
μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ECTS.
Η παρακολούθηση των μαθημάτων από τους φοιτητές είναι υποχρεωτική.
2. Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. αναλαμβάνει μεταπτυχιακό έργο με απόφαση της
Γ.Σ.Ε.Σ. και δηλώνει τον Ιούνιο του προηγούμενου ακαδ. έτους τα μαθήματα και τα
ειδικά θέματα που θα διδάξει μόνος ή σε συνεργασία με άλλα μέλη ΔΕΠ κατά το
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επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Οι τίτλοι των μαθημάτων ανακοινώνονται από τη
Γραμματεία και δημοσιεύονται στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος.
3. Κάθε φοιτητής του Π.Μ.Σ., εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις της
ισχύουσας Απόφασης του Πρύτανη, δηλώνει στην αρχή κάθε εξαμήνου τα ειδικά
μαθήματα, που επιλέγει.
4. α. Σε περίπτωση μερικής φοίτησης ο φοιτητής παρακολουθεί εννέα (9)
μαθήματα κατά τη διάρκεια τεσσάρων (4) εξαμήνων. Τα μαθήματα στην περίπτωση
αυτή κατανέμονται ως εξής: τρία (3) μαθήματα κατά το πρώτο εξάμηνο και από δύο
(2) σε κάθε ένα από τα υπόλοιπα τρία εξάμηνα (σύνολο ενενήντα (90) ECTS).
β. Στο τέλος του τέταρτου εξαμήνου στην περίπτωση μερικής φοίτησης
κατατίθεται το θέμα της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, η οποία
συγγράφεται και κατατίθεται κατά το πέμπτο εξάμηνο, με δυνατότητα παράτασης του
χρόνου κατάθεσής της κατά ένα έτος σύμφωνα με όσα προβλέπονται και για την
κανονική φοίτηση στο άρθρο 10.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α΄ ΒΙΒΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ – ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ
ECTS
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

1101 Χριστολογική ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης (Ι)
1103 Προφητεία και Λατρεία στην προαιχμαλωσιακή περίοδο (I)

10
10

Βλ. άρθρο 6, παρ. 2 Απόφασης του Πρύτανη (Π.Α.)

10
30

Σύνολο Εξαμήνου
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

1102 Μεταφραστικά προβλήματα του Πρωτότυπου κειμένου της Παλαιάς
Διαθήκης (II)
1104 Προφήτες της αιχμαλωσιακής περιόδου(II)

10

Βλ. άρθρο 6, παρ. 2 (Π.Α.)

10
30

Σύνολο Εξαμήνου
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

10

1105 Μεσσιανικά κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης (III)
1106 Προφήτες της μεταιχμαλωσιακής Περιόδου (III)

10

Βλ. άρθρο 6, παρ. 2 (Π.Α.)

10
30

Σύνολο Εξαμήνου
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

10

30
120

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α΄ ΒΙΒΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ – ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ
ECTS
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

1107 Η λατρεία κατά τους χρόνους της Καινής Διαθήκης (I)
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10

1109 Οι Επιστολές της Καινής Διαθήκης (I)
1113 Η ερμηνεία της Καινής Διαθήκης με τη συνδρομή της αρχαιολογίας (I)
Σύνολο Εξαμήνου
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

10
10
30

1108 Η λατρεία κατά τους χρόνους της Καινής Διαθήκης (II)
1110 Οι Επιστολές της Καινής Διαθήκης (II)
1114 Η ερμηνεία της Καινής Διαθήκης με τη συνδρομή της αρχαιολογίας (II)

10

Σύνολο Εξαμήνου
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

30

1115 Η λατρεία κατά τους χρόνους της Καινής Διαθήκης (III)
1116 Η Σχολή του Ιωάννη (III)
1118 Θέματα Εισαγωγής στην Κ. Διαθήκη (III)

10
10

Σύνολο Εξαμήνου
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

30

10
10

10

30
120

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α΄ ΒΙΒΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ – ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΒΙΒΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ECTS
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

1111 Θέματα βιβλικής και πατερικής γλώσσας (I)

10

Βλ. άρθρο 6, παρ. 2 (Π.Α.)

10
10
30

Βλ. άρθρο 6, παρ. 2 (Π.Α.)

Σύνολο Εξαμήνου
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

1112 Θέματα Χειρόγραφης Παράδοσης και Κριτικής Κειμένου (II)

10

Βλ. άρθρο 6, παρ. 2 (Π.Α.)

10
10
30

Βλ. άρθρο 6, παρ. 2 (Π.Α.)

Σύνολο Εξαμήνου
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

1117 Μεταφραστική θεωρία και πράξη στο χώρο της θεολογικής
γραμματείας (III)

10

Βλ. άρθρο 6, παρ. 2 (Π.Α.)

10
10
30

Βλ. άρθρο 6, παρ. 2 (Π.Α.)

Σύνολο Εξαμήνου
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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30
120

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β΄ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ – ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ECTS
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

2101 Το Επισκοπικό ζήτημα 1880-1882 και η Εκκλησία της Κρήτης (I)
2103 Εκκλησιαστική ιστορία κατά τη Βυζαντινή περίοδο (I)
2108 Μεθοδολογία έρευνας στην Εκκλησιαστική Ιστορία της Ελλάδος (I)

10

Σύνολο Εξαμήνου
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Βλ. άρθρο 6, παρ. 2 (Π.Α.)

30

2102 Το Μητροπολιτικό ζήτημα και η εκκλησιαστική οργάνωση της Κρήτης
(1897-1900) (II)
2104 Εκκλησιαστική ιστορία κατά τη Βυζαντινή περίοδο (II)
2107 Έλληνες λόγιοι (15ος - 17ος αι.) (II)
2109 Μεθοδολογία έρευνας στην Εκκλησιαστική Ιστορία της Ελλάδος (II)

10

Σύνολο Εξαμήνου
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Βλ. άρθρο 6, παρ. 2 (Π.Α.)

30
30
10

2110 Εκκλησιαστικά ζητήματα Κρήτης 19ος- 20ος αιώνας (IIΙ)
2111 H ιστορία των Σχισμάτων (III)
2113 Έλληνες λόγιοι (18ος -19ος αι. ) (III)
2114 Το Αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος (III)
Σύνολο Εξαμήνου
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

10
10

10
10
10

10
10
10
30
30
120

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β΄ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ – ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ECTS
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
10
2115 Εκκλησιαστική Γραμματεία της Δύσης (I)

2117 Ερμηνευτική Πατερικών Κειμένων (Ι)
2119 Αγιολογικά πρότυπα πρώτης χιλιετίας (Ι)

10

Σύνολο Εξαμήνου
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

30

2116 Εκκλησιαστική Γραμματεία της Δύσης (ΙΙ)
2118 Ερμηνευτική Πατερικών Κειμένων (ΙΙ)
2131 Αγιολογικά πρότυπα δεύτερης χιλιετίας (ΙΙ)

10

Σύνολο Εξαμήνου
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

30

2122 Ο Πελαγιανισμός στη Δύση (ΙΙΙ)
2123 Χειρόγραφη Πατερική Παράδοση και κριτική έκδοση Πατερικών

10
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10

10
10

10

κειμένων (III)
2124 Μάρτυρες - Μαρτυρολόγια (ΙΙΙ)
Σύνολο Εξαμήνου
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

10
30
30
120

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β΄ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ – ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
ECTS
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

2126 Θέματα Χριστολογικής εικονογραφίας (Ι)
2128 Μεταβυζαντινή ζωγραφική: Οι Κρήτες ζωγράφοι κατά τον 15ο αι. (Ι)

10

Βλ. άρθρο 6, παρ. 2 (Π.Α.)

10
30

Σύνολο Εξαμήνου
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

10

2129 Μεταβυζαντινή ζωγραφική: Οι Κρήτες ζωγράφοι κατά τον 16ο και 17ο
αι. (ΙΙ)
2132 Θέματα ερμηνείας της Βυζαντινής τέχνης

10

Βλ. άρθρο 6, παρ. 2 (Π.Α.)

10
30

Σύνολο Εξαμήνου
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

10

2127 Θέματα Θεομητορικής εικονογραφίας (ΙΙΙ)
2130 Το πορτραίτο του καλλιτέχνη κατά τη Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή
περίοδο (ΙΙΙ)

10

Βλ. άρθρο 6, παρ. 2 (Π.Α.)

10
30

Σύνολο Εξαμήνου
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

10

30
120

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β΄ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ – ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΛΑΒΙΚΕΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
ECTS
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
10
2105 Εισαγωγή στο Σλαβικό φιλελληνισμό (I)

2120 Εκκλησιαστική Γραμματεία και πνευματικός βίος των Σλάβων (Πρώιμη
Περίοδος) (Ι)

10

Βλ. άρθρο 6, παρ. 2 (Π.Α.)

10
30

Σύνολο Εξαμήνου
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Σελ. 8 από 24

2106 Σλαβικός φιλελληνισμός (II)
2121 Εκκλησιαστική Γραμματεία και πνευματικός βίος των Σλάβων
(Περίοδος ανάπτυξης) (ΙΙ)

10
10

Βλ. άρθρο 6, παρ. 2 (Π.Α.)

10
30

Σύνολο Εξαμήνου
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

2112 Φιλοσλαβικά ρεύματα στην Ελλάδα (III)
2125 Εκκλησιαστική Γραμματεία και πνευματικός βίος των Σλάβων
(Νεότερη περίοδος) (ΙΙΙ)

10
10

Βλ. άρθρο 6, παρ. 2 (Π.Α.)

10
30

Σύνολο Εξαμήνου
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

30
120

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ΄ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ
Βλ. άρθρο 6, παρ. 2 (Π.Α.)

ECTS

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

3101 Δόγμα και Φιλοσοφία στην Ορθόδοξη Παράδοση (Ι)
3103 Σύγχρονα Εκκλησιολογικά προβλήματα (Ι)
3105 Η Δογματική της Ορθοδοξίας στους νεότερους χρόνους (Ι)
3107 Δογματική Θεολογία στη Δύση κατά τους νεότερους χρόνους (Ι)

10

Σύνολο Εξαμήνου
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

30

3102 Δόγμα και Φιλοσοφία στην Ορθόδοξη Παράδοση (ΙΙ)
3104 Σύγχρονα Εκκλησιολογικά προβλήματα (ΙΙ)
3106 Η Δογματική της Ορθοδοξίας στους νεότερους χρόνους (ΙΙ)
3108 Δογματική Θεολογία στη Δύση κατά τους νεότερους χρόνους (ΙΙ)

10
10

Σύνολο Εξαμήνου
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

30

3109 Δόγμα και Φιλοσοφία στην Ορθόδοξη παράδοση (ΙΙΙ)
3110 Σύγχρονα Εκκλησιολογικά προβλήματα (ΙΙΙ)
3111 Η Δογματική της Ορθοδοξίας στους νεότερους χρόνους (ΙΙΙ)
3112 Δογματική Θεολογία στη Δύση κατά τους νεότερους χρόνους (ΙΙΙ)

10

Σύνολο Εξαμήνου
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

30
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10
10
10

10
10

10
10
10

30
120

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ΄ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ECTS
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

3113 Ιστορία της Φιλοσοφίας (Ι)

10

Βλ. άρθρο 6, παρ. 2 (Π.Α.)

10
10
30

Βλ. άρθρο 6, παρ. 2 (Π.Α.)

Σύνολο Εξαμήνου
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

3114 Ιστορία της Φιλοσοφίας (ΙΙ)

10

Βλ. άρθρο 6, παρ. 2 (Π.Α.)

10
10
30

Βλ. άρθρο 6, παρ. 2 (Π.Α.)

Σύνολο Εξαμήνου
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

3115 Ιστορία της Φιλοσοφίας (ΙΙΙ)

10

Βλ. άρθρο 6, παρ. 2 (Π.Α.)

10
10
30

Βλ. άρθρο 6, παρ. 2 (Π.Α.)

Σύνολο Εξαμήνου
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

30
120

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ΄ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ
Βλ. άρθρο 6, παρ. 2 (Π.Α.)

ECTS

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

3116 Ο θεολογικός διάλογος μεταξύ Ορθοδόξου και Ρωμαιοκαθολικής
Εκκλησίας (Ι)
3117 Ετεροδοξία και Οικουμενισμός (Ι)
3118 Δογματική και διάλογος της Ορθοδοξίας στους νεότερους χρόνους (Ι)
3119 Θέματα νεότερου και σύγχρονου Δυτικού Θεολογικού
προβληματισμού (Ι)
3120 Σύγχρονος Οικουμενικός διάλογος και εκκλησιολογικός
προβληματισμός (Ι)
3121 Διαθρησκειακοί διάλογοι (Ι)

10

Σύνολο Εξαμήνου
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

30

3122 Ο θεολογικός διάλογος μεταξύ Ορθοδόξου και Ρωμαιοκαθολικής
Εκκλησίας (ΙΙ)
3123 Ετεροδοξία και Οικουμενισμός (ΙΙ)
3124 Δογματική και διάλογος της Ορθοδοξίας στους νεότερους χρόνους (ΙΙ)

10

Σελ. 10 από 24

10
10
10
10
10

10
10

3125 Θέματα νεότερου και σύγχρονου Δυτικού Θεολογικού
προβληματισμού (ΙΙ)
3126 Σύγχρονος Οικουμενικός διάλογος και εκκλησιολογικός
προβληματισμός (ΙΙ)
3127 Διαθρησκειακοί διάλογοι (ΙΙ)

10

Σύνολο Εξαμήνου
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

30

3128 Ο θεολογικός διάλογος μεταξύ Ορθοδόξου και Ρωμαιοκαθολικής
Εκκλησίας (ΙΙΙ)
3129 Ετεροδοξία και Οικουμενισμός (ΙΙΙ)
3130 Δογματική και διάλογος της Ορθοδοξίας στους νεότερους χρόνους (ΙΙΙ)
3131 Θέματα νεότερου και σύγχρονου Δυτικού Θεολογικού
προβληματισμού (ΙΙΙ)
3132 Οικουμενική Κοινωνική Ηθική (ΙΙΙ)
3133 Διαθρησκειακοί διάλογοι (ΙΙΙ)

10

Σύνολο Εξαμήνου
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

30

10
10

10
10
10
10
10

30
120

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Δ΄ ΗΘΙΚΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΗΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ – ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ
ECTS
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

4101 Ηθική, Θρησκεία και Επιστήμες (Ι)

10

Βλ. άρθρο 6, παρ. 2 (Π.Α.)

10
10
30

Βλ. άρθρο 6, παρ. 2 (Π.Α.)

Σύνολο Εξαμήνου
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

4102 Ηθική, Θρησκεία και Επιστήμες (ΙΙ)
4105 Η Ενορία στην ιστορία και το παρόν (ΙΙ)

10
10

Βλ. άρθρο 6, παρ. 2 (Π.Α.)

10
30

Σύνολο Εξαμήνου
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

4103 Ειδικά θέματα Ηθικής (ΙΙΙ)

10

Βλ. άρθρο 6, παρ. 2 (Π.Α.)

10
10
30

Βλ. άρθρο 6, παρ. 2 (Π.Α.)

Σύνολο Εξαμήνου
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Σελ. 11 από 24

30
120

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Δ΄ ΗΘΙΚΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΗΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ – ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
ECTS
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

4107 Άνθρωπος, Θρησκεία, Πολιτισμός (Ι)
4109 Κοινωνία και ιερό (Ι)
4111 Θέματα Σύγχρονης Κοινωνικής Θεωρίας (Ι)

10
10
10

Σύνολο Εξαμήνου
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

30

4108 Άνθρωπος, Θρησκεία, Πολιτισμός (ΙΙ)
4110 Μεθοδολογία κοινωνικών Επιστημών (ΙΙ)
4112 Θέματα Κοινωνιολογίας του Χριστιανισμού (ΙΙ)

10
10

Σύνολο Εξαμήνου
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

30

4113 Κοινωνικά προβλήματα (ΙΙΙ)
4114 Κοινωνιολογία της Ηθικής (ΙΙΙ)
4115 Κοινωνική πολιτική και φροντίδα του ανθρώπου (ΙΙΙ)

10
10

Σύνολο Εξαμήνου
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

30

10

10

30
120

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Δ΄ ΗΘΙΚΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΗΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ – ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
ΣΠΟΥΔΗ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
ECTS
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

4116 Θεωρία και μεθοδολογία για την επιστημονική μελέτη της θρησκείας
(I)
4117 Τα Ασιατικά Θρησκεύματα (I)

10

Βλ. άρθρο 6, παρ. 2 (Π.Α.)

10
30

Σύνολο Εξαμήνου
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

10

4118 Οι θρησκείες και λατρείες της ελληνιστικής εποχής (IΙ)
4119 Τα Ασιατικά Θρησκεύματα (II)

10
10

Βλ. άρθρο 6, παρ. 2 (Π.Α.)

10
30

Σύνολο Εξαμήνου
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

4120 Η περιπλάνηση του ατόμου στον ελληνορωμαϊκό κόσμο (III)
4121 Ισλάμ, σύγχρονη πραγματικότητα και διαθρησκειακός διάλογος (III)

10
10

Βλ. άρθρο 6, παρ. 2 (Π.Α.)

10
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Σύνολο Εξαμήνου
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

30
30
120

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Δ΄ ΗΘΙΚΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΗΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ – ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ECTS
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

4122 Μεθοδολογία και αρχές έρευνας. Ηλεκτρονικές πηγές και αναζητήσεις
(Ι)

10

Βλ. άρθρο 6, παρ. 2 (Π.Α.)

10
10
30

Βλ. άρθρο 6, παρ. 2 (Π.Α.)

Σύνολο Εξαμήνου
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

4123 Πολυμέσα Α: Ψηφιακή δημιουργία και επεξεργασία πολιτιστικών
αντικειμένων (ΙΙ)

10

Βλ. άρθρο 6, παρ. 2 (Π.Α.)

10
10
30

Βλ. άρθρο 6, παρ. 2 (Π.Α.)

Σύνολο Εξαμήνου
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

4124 Πολυμέσα Β: Ψηφιακή επεξεργασία αρχείων, κειμένων και συλλογών
(ΙΙΙ)

10

Βλ. άρθρο 6, παρ. 2 (Π.Α.)

10
10
30

Βλ. άρθρο 6, παρ. 2 (Π.Α.)

Σύνολο Εξαμήνου
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

30
120

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ε΄ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ – ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Βλ. άρθρο 6, παρ. 2 (Π.Α.)

ECTS

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

5101 Τα Αναλυτικά Προγράμματα και το μάθημα των Θρησκευτικών στην
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Ι)
5103 Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα (Ι)
5105 Ψυχοπαιδαγωγικές προϋποθέσεις της παιδικής και εφηβικής ηλικίας
και η χριστιανική αγωγή (Ι)
5107 Βασικές έννοιες της Διδακτικής και το Μάθημα των Θρησκευτικών (Ι)

10

Σύνολο Εξαμήνου
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

30

5102 Τα Αναλυτικά Προγράμματα και το μάθημα των Θρησκευτικών στην

10
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10
10
10

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΙΙ)
5104 Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα (ΙΙ)
5106 Ψυχοπαιδαγωγικές προϋποθέσεις της παιδικής και εφηβικής ηλικίας
και η χριστιανική αγωγή (ΙΙ)
5108 Βασικές έννοιες της Διδακτικής και το Μάθημα των Θρησκευτικών (ΙΙ)

10
10
10

Σύνολο Εξαμήνου
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

30

5109 Ηθική και θρησκευτική ανάπτυξη και αγωγή στην παιδική και
εφηβική ηλικία (ΙΙΙ)
5110 Διδακτικές μεθοδολογίες σε σύγχρονα μαθησιακά περιβάλλοντα (ΙΙΙ)
5111 Μουσειακή εκπαίδευση και χριστιανική αγωγή (ΙΙΙ)
5112 Σύγχρονοι προβληματισμοί στο χώρο της Σχολικής Παιδαγωγικής και
το Μάθημα των Θρησκευτικών (ΙΙΙ)

10

Σύνολο Εξαμήνου
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

30

10
10
10

30
120

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ε΄ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ – ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ
ECTS
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

5115 Θέματα Εορτολογίου και Ευχολογίου (Ι)

10

Βλ. άρθρο 6, παρ. 2 (Π.Α.)

10
10
30

Βλ. άρθρο 6, παρ. 2 (Π.Α.)

Σύνολο Εξαμήνου
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

5116 Θέματα Εορτολογίου και Ευχολογίου (ΙΙ)

10

Βλ. άρθρο 6, παρ. 2 (Π.Α.)

10
10
30

Βλ. άρθρο 6, παρ. 2 (Π.Α.)

Σύνολο Εξαμήνου
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

5118 Θέματα Θεολογίας της Λατρείας και σύγχρονα λειτουργικά
προβλήματα (ΙΙΙ)

10

Βλ. άρθρο 6, παρ. 2 (Π.Α.)

10
10
30

Βλ. άρθρο 6, παρ. 2 (Π.Α.)

Σύνολο Εξαμήνου
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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30
120

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ε΄ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ – ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΟΜΙΛΗΤΙΚΗ
ECTS
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

5113 Μεθοδολογία, έρευνα και συγγραφή Επιστημονικών εργασιών (Ι)

10

Βλ. άρθρο 6, παρ. 2 (Π.Α.)

10
10
30

Βλ. άρθρο 6, παρ. 2 (Π.Α.)

Σύνολο Εξαμήνου
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

5114 Το μήνυμα του Ευαγγελίου και οι παράγοντες της επικοινωνίας (ΙΙ)

10

Βλ. άρθρο 6, παρ. 2 (Π.Α.)

10
10
30

Βλ. άρθρο 6, παρ. 2 (Π.Α.)

Σύνολο Εξαμήνου
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

5117 Από την ομιλία στον ύμνο: ο ομιλητικός χαρακτήρας της νεκρώσιμης
ακολουθίας (ΙΙΙ)

10

Βλ. άρθρο 6, παρ. 2 (Π.Α.)

10
10
30

Βλ. άρθρο 6, παρ. 2 (Π.Α.)

Σύνολο Εξαμήνου
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

30
120

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ε΄ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ – ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ECTS
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
10
5119 Σχέσεις Εκκλησίας - Πολιτείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ι)
Βλ. άρθρο 6, παρ. 2 (Π.Α.)

10
10
30

Βλ. άρθρο 6, παρ. 2 (Π.Α.)

Σύνολο Εξαμήνου
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

5120 Συγκριτικό δίκαιο θρησκευμάτων (ΙΙ)

10

Βλ. άρθρο 6, παρ. 2 (Π.Α.)

10
10
30

Βλ. άρθρο 6, παρ. 2 (Π.Α.)

Σύνολο Εξαμήνου
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

5121 Αυτοκρατορική Νομοθεσία και Ιεροί Κανόνες (ΙΙΙ)
Βλ. άρθρο 6, παρ. 2 (Π.Α.)
Βλ. άρθρο 6, παρ. 2 (Π.Α.)

Σύνολο Εξαμήνου
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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10
10
10
30
30
120

Με πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. και έγκριση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης
μπορεί να γίνει τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων.

Άρθρο 9
Διδακτικό Προσωπικό
1. Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Π.Μ.Σ. αναλαμβάνουν όλα τα μέλη
Δ.Ε.Π. του Τμήματος Θεολογίας.
2. Για τη διδασκαλία μαθημάτων του Π.Μ.Σ. του Τμήματος μπορούν να
καλούνται καθηγητές άλλων Τμημάτων του Α.Π.Θ ή άλλων Α.Ε.Ι..
3. Μαθήματα του Π.Μ.Σ. μπορούν να ανατίθενται σε ομότιμους καθηγητές
και σε επισκέπτες καθηγητές ή ειδικούς επιστήμονες, καθώς επίσης και σε καθηγητές
της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού της Βοστόνης των Η.Π.Α., με απόφαση
της Γ.Σ.Ε.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148
Α΄).

Άρθρο 10
Εξέταση μαθημάτων και βαθμός Μ.Δ.Ε.
1. Η εξέταση των μαθημάτων μπορεί να περιλαμβάνει γραπτή ή προφορική
δοκιμασία ή συγγραφή εργασίας ή εργασιών ή συνδυασμό αυτών.
2.Η βαθμολόγηση των μαθημάτων γίνεται από τους διδάσκοντες αυτά σε
κλίμακα βαθμολογίας από 1 έως 10. Προβιβάσιμος βαθμός είναι τουλάχιστον το 6.
3. Η κρίση και βαθμολόγηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
γίνεται από τριμελή εξεταστική επιτροπή με την παραπάνω κλίμακα.
4. Ο βαθμός του Μ.Δ.Ε. εξάγεται ως εξής: στο τριπλάσιο του μέσου όρου της
βαθμολογίας των μαθημάτων προστίθεται ο μέσος όρος βαθμολογίας της
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, από τα τρία μέλη της εξεταστικής επιτροπής.
Το άθροισμα αυτό διαιρείται με το τέσσερα. Το εξαγόμενο είναι ο βαθμός του Μ.Δ.Ε.
5. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
από τα τρία μέλη της εξεταστικής επιτροπής δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 6.

Άρθρο 11
Χρονική διάρκεια φοίτησης
Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. είναι τέσσερα διδακτικά
εξάμηνα, από τα οποία το τέταρτο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας. Ο χρόνος κατάθεσης της Μεταπτυχιακής εργασίας μπορεί να
παραταθεί κατά ένα έτος με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.
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Σε περίπτωση «μερικής φοίτησης» η χρονική διάρκεια αυξάνεται κατά ένα
εξάμηνο.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και πριν την παρέλευση της διετίας από την
εγγραφή, μπορεί να δοθεί αναστολή φοίτησης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με απόφαση
της Γ.Σ.Ε.Σ.. Ο χρόνος αναστολής φοίτησης του μεταπτυχιακού φοιτητή δεν
υπολογίζεται στη διετή συνολική χρονική διάρκεια της φοίτησης.

Άρθρο 12
Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία
1.Η διαδικασία σύνταξης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας αρχίζει
με την ανάθεση του θέματος από τον επιβλέποντα καθηγητή στο τέλος του τρίτου
εξαμήνου σπουδών και την ανακοίνωσή του θέματος στη Γ.Σ.Ε.Σ. Απαραίτητη
προϋπόθεση για την κατάθεση του θέματος είναι η ολοκλήρωση των υποχρεώσεων
του φοιτητή στα έξι (6) μαθήματα. Το θέμα αυτό εγγράφεται σε ειδικό κατάλογο
μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών, που τηρείται στη Γραμματεία. Στον
κατάλογο αυτόν περιλαμβάνεται απαραιτήτως το όνομα του υποψηφίου, ο επιβλέπων
καθηγητής, η ημερομηνία της ανακοίνωσης στη Γ.Σ.Ε.Σ. και η ημερομηνία λήξης της
διαδικασίας, είτε με αποδοχή είτε με απόρριψη. Η μεταπτυχιακή διπλωματική
εργασία δεν μπορεί να κατατεθεί προς κρίση πριν ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις του
σπουδαστή στα εννέα (9) μαθήματα.
2. Η λήξη της διαδικασίας κρίσης και βαθμολόγησης της μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα έτος μετά την κατάθεσή της.
3. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή του θέματος ενός υποψηφίου, παρά μόνο με
απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του επιβλέποντος καθηγητή.
Αλλαγή θέματος μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας σε καμιά περίπτωση δεν
αποτελεί λόγο για παράταση των ανωτέρω προθεσμιών.
4. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία συγγράφεται στην Ελληνική
γλώσσα. Με αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. είναι δυνατή η συγγραφή της
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας σε άλλη γλώσσα.
5. Όταν περατωθεί η σύνταξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας,
υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος με σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος
καθηγητή, ότι πληροί τις προϋποθέσεις για να εισαχθεί προς κρίση, σε 5 αντίτυπα.
6. Στην πρώτη μετά την υποβολή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
συνεδρίαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζεται από αυτήν τριμελής εξεταστική επιτροπή, στην
οποία μετέχει ο επιβλέπων καθηγητής και άλλα δύο μέλη Δ.Ε.Π, από εκείνα που
έχουν δικαίωμα να μετέχουν στις εξεταστικές επιτροπές σύμφωνα με το νόμο. Ο
ορισμός των άλλων μελών γίνεται μετά από πρόταση του επιβλέποντα καθηγητή.
7. Μετά τον ορισμό της επιτροπής ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. αποστέλλει την
εργασία στα μέλη της εξεταστικής επιτροπής, η οποία πρέπει σε εύλογο χρονικό
διάστημα από την αποστολή να αποφανθεί, μετά από δημόσια εξέταση, περί της
αποδοχής ή μη και βαθμολόγησής της, με κλίμακα βαθμολογίας 0-10, αποστέλλοντας
στη Γραμματεία το Πρακτικό της εξέτασης του υποψηφίου.
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8. Για να εγκριθεί μία μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, πρέπει να
ανταποκρίνεται στις παρακάτω απαιτήσεις.
α) Η πραγμάτευση, χωρίς κατ’ ανάγκη να έχει παντελώς νέα στοιχεία, να
γίνεται με νέο τρόπο προσέγγισης των πηγών και της βιβλιογραφίας, ώστε να
παρουσιάζεται η ερευνητική προσπάθεια και επίδοση του υποψηφίου.
β) Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία να έχει έκταση τουλάχιστον είκοσι
πέντε χιλιάδων (25.000) λέξεων και να μη ξεπερνά τις σαράντα χιλιάδες (40.000).
9. Για την τελική κρίση και βαθμολόγηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας του υποψηφίου η τριμελής εξεταστική επιτροπή καλεί αυτόν σε δημόσια
εξέταση επί του θέματος της εργασίας του, η οποία μπορεί να διαρκέσει μέχρι μία
ώρα. Η πρόσκληση και ανακοίνωση για τη δημόσια εξέταση απευθύνεται από τον
Πρόεδρο του Τμήματος, ύστερα από συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή. Ο
επιβλέπων καθηγητής φροντίζει να συντονίσει τη διαδικασία, στην οποία και
προεδρεύει.
10. Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των
μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ορίζεται από μηδέν έως δέκα, ως εξής: Άριστα (8,5
έως 10), λίαν καλώς (6,5 έως 8,5 (μη συμπεριλαμβανομένου)), καλώς (6).
Προβιβάσιμος βαθμός είναι το 6 και οι μεγαλύτεροί του. Ο βαθμός του Μ.Δ.Ε.
προσδιορίζεται από τους βαθμούς των μαθημάτων του προγράμματος και το βαθμό
της διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 13
Αναγόρευση
1.Η αναγόρευση των μεταπτυχιακών σπουδαστών σε διπλωματούχους γίνεται
με ανακοίνωση ενώπιον της Γ.Σ.Ε.Σ., στην οποία παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι. Η
διαδικασία αυτή μπορεί να είναι δημόσια.
2. Πριν την επίσημη αναγόρευση ο διπλωματούχος μπορεί να λαμβάνει
πιστοποιητικό του τίτλου του για διοικητική χρήση.
Άρθρο 14
Αξιολόγηση του Π.Μ.Σ.
Κάθε τετραετία πραγματοποιείται αποτίμηση της λειτουργίας και της
ποιότητας του Π.Μ.Σ. από τη Γ.Σ.Ε.Σ. με βάση επιμέρους εκθέσεις που υποβάλλονται
σε αυτήν και συγγράφεται έκθεση αξιολόγησης.
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Κ ε φ ά λ α ι ο Β΄
Μεταπτυχιακές Σπουδές δευτέρου επιπέδου
Άρθρο 15
Προϋποθέσεις και διαδικασία για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος

1. Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές δευτέρου επιπέδου αποβλέπουν στην απόκτηση
Διδακτορικού Διπλώματος και συνίστανται στη μελέτη και επιστημονική έρευνα
ειδικού πρωτότυπου θέματος (διδακτορικής διατριβής) υπό την επίβλεψη τριμελούς
συμβουλευτικής επιτροπής, με την οποία συνεργάζεται ο υποψήφιος τουλάχιστον ανά
τρίμηνο. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος δεν
μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία
ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Η μέγιστη χρονική διάρκειά του
είναι έξι (6) έτη, με δυνατότητα παράτασης του χρόνου αυτού κατά ένα έτος μετά από
αιτιολογημένη εισήγηση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Μετά τη
συμπλήρωση του μέγιστου χρόνου των έξι ετών, ο υποψήφιος που δεν έχει υποβάλει
την επί διδακτορία διατριβή του, διαγράφεται από τον κατάλογο των υποψηφίων
διδακτόρων του Τμήματος.
2. Για την ένταξη στη διαδικασία απόκτησης Διδακτορικού Διπλώματος
(Δ.Δ.) απαιτείται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή άλλος αναγνωρισμένος
ισότιμος μεταπτυχιακός τίτλος (Master).
3. Για την έναρξη της διαδικασίας απόκτησης Διδακτορικού Διπλώματος
απαιτείται η υποβολή στη Γραμματεία του Τμήματος:
α) σχετικής αίτησης, που συνοδεύεται από τους τίτλους σπουδών, β) αναλυτικού
σχεδιασμού της περιοχής του θέματος της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
(μέχρι τρεις χιλιάδες λέξεις), εγκεκριμένου από σύμβουλο καθηγητή, που ανήκει στις
βαθμίδες Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή και Επίκουρου Καθηγητή του
Τμήματος, γ) βιογραφικού σημειώματος και δ) πιστοποιητικού γνώσης μιας ξένης
γλώσσας.
Αιτήσεις για την ένταξη υποψηφίων στις Μεταπτυχιακές Σπουδές δευτέρου επιπέδου
γίνονται δεκτές δύο φορές το χρόνο: από 1 έως 10 Οκτωβρίου και από 1-10
Φεβρουαρίου.
Άρθρο 16
Διδακτορική διατριβή
1.Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., τριμελής
συμβουλευτική επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για την καθοδήγηση και επίβλεψη
του υποψηφίου. Η συμβουλευτική επιτροπή απαρτίζεται από τον επιβλέποντα, που
ανήκει στη βαθμίδα του καθηγητή, του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου
καθηγητή, και από δύο άλλα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή άλλου Τμήματος του
Πανεπιστημίου ή ερευνητές αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου ή ιδρύματος, ή
αποχωρήσαντες λόγω συνταξιοδότησης καθηγητές συγγενούς γνωστικού
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αντικειμένου, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του Ν. 3685/2008. Για τον
επιβλέποντα καθηγητή ο υποψήφιος δηλώνει την επιθυμία του με την αίτησή του. Τα
άλλα δύο μέλη προτείνει ο επιβλέπων καθηγητής.
Κάθε μέλος ΔΕΠ των προαναφερομένων βαθμίδων μπορεί να επιβλέπει ως
σύμβουλος μέχρι πέντε (5) το πολύ υποψήφιους Διδάκτορες.
2. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή σε συνεργασία με τον υποψήφιο
καθορίζει το θέμα της διατριβής μέσα σε διάστημα τριών μηνών από τον ορισμό της,
το οποίο και καταθέτει με δήλωσή της στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. Με την
παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας αυτής των τριών μηνών, αρχίζουν να μετρούν
οι προθεσμίες της παρ. 1 του άρθρου 13. Η Γ.Σ.Ε.Σ. εξετάζει το προτεινόμενο θέμα
και αποφαίνεται αν εμπίπτει στο περιεχόμενο του απονεμομένου από το Τμήμα
Διδακτορικού Διπλώματος, σύμφωνα με τον κατά νόμο προσανατολισμό του,
εγκρίνοντας ή απορρίπτοντας αυτό. Μετά την έγκριση του θέματος από τη Γ.Σ.Ε.Σ.
αυτό εγγράφεται σε ειδικό κατάλογο θεμάτων διδακτορικών διατριβών, που τηρείται
στη Γραμματεία του Τμήματος. Στον κατάλογο αυτόν περιλαμβάνονται απαραιτήτως
το όνομα του υποψηφίου, η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή της προηγούμενης
παραγράφου, η ημερομηνία έγκρισης της Γ.Σ.Ε.Σ. και η ημερομηνία συμπλήρωσης
του ελαχίστου χρόνου για την υποβολή της διδακτορικής διατριβής, καθώς και της
λήξης του μεγίστου χρόνου που επιτρέπεται γι’ αυτήν, μετά την οποία
ολοκληρώνεται η διαδικασία είτε με αποδοχή είτε με απόρριψη.
3. Ακολουθούν δύο τουλάχιστον εξάμηνα έρευνας του υποψηφίου στο θέμα
που του ανατέθηκε. Η χρονική διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής είναι,
κατ’ ελάχιστο, η τριετία από τον ορισμό της τριμελούς επιτροπής.
4. Η επί διδακτορία διατριβή συγγράφεται στην Ελληνική γλώσσα. Με
αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. είναι δυνατή η συγγραφή της επί διδακτορία
διατριβής σε άλλη γλώσσα.
5. Η απουσία μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής με εκπαιδευτική άδεια
δεν παρακωλύει τη συνέχεια των διαδικασιών. Μπορεί να αντικατασταθεί από τη
Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.
6. Σ’ όλο το στάδιο έρευνας ο υποψήφιος εργάζεται υπό την παρακολούθηση
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Ο επιβλέπων καθηγητής έχει την ευθύνη
για την παρακολούθηση και καθοδήγηση του υποψηφίου. Στο τέλος κάθε έτους σε
συνεργασία με τον υποψήφιο κατατίθεται υποχρεωτικά στη Γ.Σ.Ε.Σ. έκθεση της
Συμβουλευτικής Επιτροπής, στην οποία περιγράφεται η πρόοδός του. Μαζί με την
ετήσια έκθεση η Συμβουλευτική Επιτροπή μπορεί να προτείνει την τροποποίηση του
τίτλου του θέματος ανάλογα με το υλικό που έχει συγκεντρώσει ο υποψήφιος ή την
αλλαγή του θέματος της διδακτορικής διατριβής με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., εάν
διαπιστωθούν αντικειμενικές αδυναμίες ολοκλήρωσης της έρευνας. Μπορεί ακόμη να
προτείνει τη διαγραφή του θέματος από τον κατάλογο των διδακτορικών διατριβών,
αν διαπιστώσει αμέλεια, αδιαφορία ή αδυναμία από τον υποψήφιο. Τροποποίηση του
τίτλου του θέματος δεν επηρεάζει τις προθεσμίες της παρ. 1 του άρθρου 13. Τυχόν
αλλαγή του τίτλου του θέματος αποτελεί λόγο παράτασης της μέγιστης προθεσμίας
κατά ένα έτος με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.
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7. Μόλις ο υποψήφιος θεωρήσει ότι έχει περατώσει το ερευνητικό του έργο,
το παρουσιάζει στη Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία εντός δύο μηνών αποφασίζει
αν αυτό είναι επαρκές ή χρειάζεται συμπλήρωση και ενημερώνει τον Πρόεδρο του
Τμήματος. Στην περίπτωση της επάρκειας, επιτρέπει τη συγγραφή της διατριβής
εγγράφως. Αν το ερευνητικό έργο έχει ανάγκη συμπλήρωσης, ο υποψήφιος το
παρουσιάζει εκ νέου, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία.
8. Η χρονική διάρκεια συγγραφής και υποβολής της διδακτορικής διατριβής
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής. Είναι δυνατή η παράταση της προθεσμίας για ένα έτος
μετά από αιτιολογημένη πρόταση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και
απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.
9. Μετά τη συγγραφή της διατριβής, ο υποψήφιος υποβάλλει: (Ι) αίτηση στη
Γραμματεία του Τμήματος για την κρίση της διατριβής, (ΙΙ) τη διατριβή σε
ηλεκτρονική μορφή και σε δώδεκα (12) αντίτυπα (ΙΙΙ) σημείωμα με τα πρωτότυπα
στοιχεία της εργασίας αυτής, και (ΙV) βιογραφικό σημείωμα.
Μετά την έγκριση της διδακτορικής διατριβής τουλάχιστον ένα αντίτυπο (σε
έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή) κατατίθεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του
Πανεπιστημίου. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας καταθέτει και τα απαιτούμενα από το
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στοιχεία.
10. Ο Διευθυντής Σπουδών διαβιβάζει το συντομότερο τη διατριβή στη
Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία εντός ενενήντα (90) ημερών υποβάλλει σχετική
εισηγητική έκθεση. Με την εισηγητική έκθεση, ύστερα από ανάλυση και αξιολόγηση
του περιεχομένου της διατριβής, πρέπει να προτείνεται η συνέχιση ή όχι της
διαδικασίας με την παραπομπή προς τελική κρίση στην επταμελή εξεταστική
επιτροπή της παρ. 4α του άρθρου 9 του Ν. 3685/2008. Σε περίπτωση αρνητικής
εισηγήσης, η Γ.Σ.Ε.Σ. με πρόταση της τριμελούς επιτροπής μπορεί να αποφασίσει την
επιστροφή της διατριβής στον υποψήφιο για συνέχιση ή συμπλήρωση της έρευνάς
του, εφόσον όμως δεν έχουν εξαντληθεί οι προβλεπόμενες προθεσμίες. Αλλά σε
καμμία περίπτωση δεν μπορεί στη φάση αυτή να τροποποιηθεί ή να αλλάξει το θέμα
της διατριβής.
Άρθρο 17
Εξεταστική Επιτροπή
1. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την υποβολή της εισήγησης ή μετά την
παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας των 90 ημερών άπρακτης, η Γ.Σ.Ε.Σ.
αποφασίζει τη συγκρότηση Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, στην οποία
συμμετέχουν τα μέλη της Τριμελούς συμβουλευτικής Επιτροπής. Σύμφωνα με την
παρ. 4α του άρθρου 9 του Ν. 3685/08, στην Επταμελή εξεταστική Επιτροπή πρέπει
συμμετέχουν 4 (τέσσερα) μέλη ΔΕΠ εκ των οποίων δύο (2) τουλάχιστον πρέπει να
ανήκουν στο οικείο Τμήμα. Τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής μπορεί να είναι μέλη
ΔΕΠ Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
αποχωρήσαντες λόγω ηλικίας καθηγητές ΑΕΙ, όπως ορίζεται στην παρ. 4α του
άρθρου 9 του Ν. 3685/08. Τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής ανήκουν στην ίδια ή
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συγγενή επιστημονική ειδικότητα με αυτήν στην οποία εκπονεί ο υποψήφιος τη
διατριβή του.
2. Μετά τη συγκρότηση της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής
αποστέλλονται τα υποβληθέντα αντίτυπα της διατριβής και η εισηγητική έκθεση στα
υπόλοιπα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής.
3. Η Εξεταστική Επιτροπή συγκαλείται από τον Διευθυντή Σπουδών σε
δημόσια συνεδρίαση μέσα σε ένα μήνα από τον ορισμό της. Στη συνεδρίαση της
Επιτροπής προεδρεύει ο Σύμβουλος Καθηγητής.
Κατά τη διαδικασία εξέτασης διδακτορικής διατριβής είναι δυνατόν να
συμμετέχουν ως μέλη της εξεταστικής επιτροπής μέλη ΔΕΠ τα οποία βρίσκονται σε
εκπαιδευτική ή άλλη άδεια.
Ο υποψήφιος υποστηρίζει τη διατριβή του ενώπιον της Εξεταστικής
Επιτροπής, αναπτύσσοντας το περιεχόμενό της, επί ημίωρο περίπου, με έμφαση στα
σημεία πρωτοτυπίας και κατόπιν απαντά σε ερωτήσεις και παρατηρήσεις των μελών
της Επιτροπής. Με σύμφωνη γνώμη της επιτροπής είναι δυνατό να υποβληθούν
διευκρινιστικές ερωτήσεις και από το ακροατήριο. Η όλη διαδικασία δεν επιτρέπεται
να υπερβαίνει τις δύο (2) ώρες.
4. Μετά το πέρας της δημόσιας εξέτασης, αποχωρεί ο/η υποψήφιος/α, η
Εξεταστική Επιτροπή υπό την προεδρία του Συμβούλου Καθηγητή συσκέπτεται κατ’
ιδίαν, κρίνει το πρωτότυπο του περιεχομένου της διατριβής και την ουσιαστική
συμβολή της στην επιστήμη, καθώς και την απόδοση του/της υποψηφίου/ας κατά την
υποστήριξη της διατριβής, αποφασίζει την τελική έγκρισή της και τη βαθμολόγηση
του υποψηφίου, και υποβάλλει σχετικό πρακτικό στη Γραμματεία του Τμήματος. Για
την έγκριση της διατριβής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον πέντε (5) μελών
της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής.
5. Η εγκριθείσα διατριβή βαθμολογείται με την ακόλουθη κλίμακα: Άριστα με
διάκριση (σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο με ομόφωνη απόφαση της
Εξεταστικής Επιτροπής), Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς, με απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Σε κάθε
περίπτωση, αν υπάρξει ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Εξεταστικής
Επιτροπής.
6. Η έγκριση βεβαιώνεται με πρακτικό το οποίο περιλαμβάνει εισήγηση από
τον/την επιβλέποντα/ουσα και αιτιολόγηση της ψήφου των μελών της επταμελούς
εξεταστικής επιτροπής. Υπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής και
διαβιβάζεται στη Γ.Σ.Ε.Σ. Η τελευταία αναγορεύει τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα με
την ανάγνωση του πρακτικού σε δημόσια συνεδρίαση του Τμήματος. Στη συνεδρίαση
παρίσταται ο/η Πρύτανης ή ο/η Αντιπρύτανης, ενώ μπορεί να παρίσταται και ο/η
Κοσμήτορας.
7. Πριν από την καθομολόγηση των υποψηφίων διδακτόρων μπορεί να δοθεί
σ’ αυτούς/ές πιστοποιητικό για τη επιτυχή αποπεράτωση της όλης διαδικασίας. Το
Δ.Δ. (μεμβράνη) υπογράφεται από τον /την Πρύτανη/ι, τον/την Πρόεδρο και τον/την
Γραμματέα του Τμήματος και σφραγίζεται με τη σφραγίδα του Α.Π.Θ.
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Άρθρο 18
Διαγραφή
1. Αν παρέλθει ο μέγιστος χρόνος προθεσμίας εκπόνησης της διδακτορικής
διατριβής χωρίς να έχει κατατεθεί η διατριβή στη Γραμματεία με τη σύμφωνη γνώμη
της τριμελούς επιτροπής, ή αν απορρίφθηκε οριστικά, το θέμα διαγράφεται από τον
κατάλογο των θεμάτων διδακτορικών διατριβών και ο υποψήφιος θεωρείται ότι
περάτωσε τον κύκλο διδακτορικών σπουδών ανεπιτυχώς. Με την επιφύλαξη της παρ.
1 του άρθρου 14, δεν επιτρέπεται καμία παράταση.
2. Μέλη όλων των επιτροπών (συμβουλευτικών ή εξεταστικών) δεν
αντικαθίστανται παρά μόνο για αναπότρεπτο λόγο, που κρίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Σε
περίπτωση αποχώρησης από την υπηρεσία τους, τα μέλη μπορούν να παραμείνουν
στις επιτροπές με δήλωσή τους. Άλλως αντικαθίστανται.

Άρθρο 19
Καθομολόγηση
Η καθομολόγηση των διδακτόρων πραγματοποιείται μόνο τρεις (3) φορές το
χρόνο: πριν από τις διακοπές Χριστουγέννων, Πάσχα και θέρους.
Για όσους/όσες δεν επιθυμούν να δώσουν όρκο θρησκευτικού τύπου,
επιτρέπεται απλή επίκληση της τιμής και της συνείδησης τους.

Άρθρο 20
Λογοκλοπή
Λογοκλοπή/Παράλειψη αναφοράς σε χρησιμοποιηθείσα βιβλιογραφία
Καταθέτοντας οποιαδήποτε εργασία, μεταπτυχιακή ή διδακτορική διατριβή,
ο/η φοιτητής/τρια ή ο υποψήφιος/α διδάκτορας υποχρεούται να αναφέρει αν
χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις άλλων. Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό
ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας κάποιου/ας
άλλου/ης, καθώς και η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου/ης – δημοσιευμένης ή μηχωρίς τη δέουσα αναφορά. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη
και από μελέτες του/της ιδίου/ας υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να
στοιχειοθετήσει απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. για διαγραφή του/της.
Στις παραπάνω περιπτώσεις –και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του/της
επιβλέποντος /σας καθηγητή/τριας- η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή
του/της υποψηφίου/ας.
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Άρθρο 21
Μεταδιδακτορική Έρευνα
Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος (πρώτης και δεύτερης βαθμίδας) μπορούν να
επιβλέψουν έρευνα που εντάσσεται στο πλαίσιο του Μετα-Διδακτορικού κύκλου
σπουδών.
Οι υποψήφιοι Μεταδιδάκτορες του Τμήματος, εφόσον εκπονούν έρευνα,
χωρίς να τους καταβάλλονται μηνιαία τροφεία, έχουν όλα τα ευεργετήματα των
υποψηφίων Διδακτόρων.
Άρθρο 22
Τελική Διάταξη
Για μεταβολές, τροποποιήσεις ή ερμηνείες άρθρων του παρόντος εσωτερικού
κανονισμού, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμόδια είναι η Γ.Σ.Ε.Σ. του
Τμήματος.
Ακαδ. έτος 2014-2015
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