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1 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Διαταραχή Ακουστικής Επε-
ξεργασίας» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης.

2 Τροποποίηση της υπ΄αρ. 4471/10-10-2019 από-
φασης της Συγκλήτου (Β΄3991) σχετικά με την 
έγκριση Κανονισμού του Αγγλόφωνου Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κινη-
ματογραφικές και Τηλεοπτικές Σπουδές (Film and 
Television Studies)» του Τμήματος Κινηματογρά-
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Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 3789 (1)  
 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο «Διαταραχή Ακουστικής Επε-

ξεργασίας» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 

Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστη-

μίου Θεσσαλονίκης. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση 3028/22-7-2020)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3341/1925 «Περί ιδρύσεως Πανε-

πιστημίου εν Θεσσαλονίκη» (Α΄154), με τον οποίο ιδρύ-
θηκε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως 
«Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης», όπως μετονομάστηκε 
σε «Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» με το 
άρθρο 7 του ν. 3108/1954 (Α΄314).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 98/2013 (Α΄134, διόρθωση 
σφάλματος Α΄140) «Κατάργηση του Γενικού Τμήμα-
τος και ίδρυση-συγκρότηση, μετονομασία και ανασυ-
γκρότηση Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης», τις διατάξεις του π.δ. 74/2017 (Α΄106) 
«Μετονομασία της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 

και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης».

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄114), ιδίως των άρθρων 
31-37 και 43-46, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαί-
δευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτι-
κών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος» (Α΄189), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις» (Α΄112), όπως ισχύουν.

6. Τις αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: α) 216772/Ζ1/8-12-
2017 «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολο-
γισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄4334) και 
β) 131757/Ζ1/2-8-2018 «Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής 
από τα τέλη φοίτησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ» (Β΄3387).

7. Το υπό στοιχεία 34783/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/5-3-2019 
έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων με θέμα «Εφαρμογή της διάταξης του 
ν. 4559/2018 (Α΄142) για τον ελάχιστο αριθμό εισακτέ-
ων σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών» (ΑΔΑ: 
Ω66Η4653ΠΣ-ΤΩΚ).

8. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: α) 
163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των δια-
τάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχια-
κών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-
Λοιπά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄114)», και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-7-2017 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114) 
για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-
2-2018 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄114)», ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση-Επανίδρυση 
ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του ν.  4485/2017 
(Α΄114)», και στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση δι-
ατάξεων του ν. 4521/18 (Α΄38) "Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις"».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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9. Την υπό στοιχεία 108075/Ζ1/3-7-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 432, 
διόρθωση σφάλματος Υ.Ο.Δ.Δ. 809) διαπιστωτική πράξη 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με 
θέμα «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» με 
θητεία από 1-9-2019 έως 31-8-2022.

10. Την υπ΄ αρ. 164/3-9-2019 πράξη του Πρύτα-
νη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
περί συγκρότησης της Συγκλήτου του Αριστοτελεί-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό 
έτος 2019-2020 (ΑΔΑ: ΩΣ4046Ψ8ΧΒ-ΘΑΤ) και τις υπ΄ 
αρ. 1757/17-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΨΚΠ46Ψ8ΧΒ-ΙΤΒ), 4589/
10-10-2019 (ΑΔΑ:6Θ7946Ψ8ΧΒ-ΡΤΛ), 12996/12-12-2019 
(ΑΔΑ: Ψ0ΕΡ46Ψ8ΧΒ-3ΡΕ) και 18588/13-2-2020 (ΑΔΑ: 
9ΞΔΖ46Ψ8ΧΒ-ΟΘΡ) πράξεις του Πρύτανη του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την ανασυγκρό-
τηση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

11. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ια-
τρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελεί-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδριάσεις υπ΄αρ. 
29/7-4-2020 και 39/30-6-2020) για την ίδρυση του Π.Μ.Σ. 
με τίτλο «Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας».

12. Την υπ΄αρ. 30105/15-7-2020 θετική εισήγηση της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2020-2021 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(Α.Π.Θ.) με τίτλο «Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας», 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Α.Π.Θ. οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό 
έτος 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας» 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄114).

Η επιτυχής παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. οδηγεί στην 
απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στην «Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας» 
σε μία από τις δύο ειδικεύσεις που θα λειτουργήσουν:

1. Αντιμετώπιση Διαταραχής Ακουστικής Επεξεργα-
σίας (ΔΑΕ) - Ψυχοακουστικές εφαρμογές στον Αυτισμό, 
την Σχιζοφρένεια, την Βαρηκοΐα και τις Μαθησιακές 
Δυσκολίες.

2. Διάγνωση Διαταραχής Ακουστικής Επεξεργασίας 
(ΔΑΕ) - Ψυχοακουστικές εφαρμογές στον Αυτισμό, την Σχι-
ζοφρένεια, την Βαρηκοΐα και τις Μαθησιακές Δυσκολίες.

Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο-Σκοπός

Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εκ-
παίδευσης και επικαιροποιημένης θεωρητικής και πρα-

κτικής γνώσης στον τομέα της Ψυχοακουστική ς και της 
Νευροεπιστήμης της Ακουστικής Αντίληψης. Ειδικότερα, 
το Πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου 
εκπαίδευσης και εξειδίκευσης των μεταπτυχιακών φοι-
τητών/τριών στον τομέα της Ψυχο ακουστικής, της διά-
γνωσης και αντιμετώπισης της Διαταραχής Ακουστικής 
Επεξεργασίας (ΔΑΕ.) - με έμφαση στις Ψυχοακουστικές 
εφαρμογές στον Αυτισμό, τη Σχιζοφρένεια, τη Βαρηκοΐα 
και τις Μαθησιακές Δυσκολίες.

Ο γενικός σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος 
είναι: α) η περαιτέρω προαγωγή της γνώσης στον τομέα 
της Ψυχοακουστικής, η περαιτέρω ανάπτυξη της έρευ-
νας στον τομέα της Διαταραχής Ακουστικής Επεξεργα-
σίας και της συνύπαρξης της με το φάσμα του Αυτισμού 
και τις Μαθησιακές Δυσκολίες και β) η υψηλού επιπέδου 
εξειδίκευση των αποφοίτων σε θεωρητικές γνώσεις και 
εφαρμόσιμες πρακτικές στον τομέα της Ψυχοακουστικής 
σε ό,τι αφορά την Διαταραχή της Ακουστικής Επεξερ-
γασίας, τον Αυτισμό, την Βαρηκοΐα και τις Μαθησιακές 
Δυσκολίες.

Ο ανωτέρω σκοπός εκπληρώνεται μέσω ενός προσε-
κτικά δομημένου και ισορροπημένου προγράμματος μα-
θημάτων που αφορά κυρίως σε γνώσεις της τελευταίας 
πενταετίας για την αλληλεπίδραση της ακουστικής αντί-
ληψης με τις νοητικές λειτουργίες (π.χ. προσοχή, μνήμη). 
Τα θεωρητικά μαθήματα θα κινητοποιήσουν τους/τις 
φοιτητές/τριες σε γόνιμη σκέψη και θα τους ωθήσουν 
στην πρακτική εφαρμογή και την έρευνα. Η πρακτική 
εκπαίδευση θα δίνει τη δυνατότητα για την απόκτηση 
ουσιαστικών δεξιοτήτων, υψηλού επιπέδου για την εκτί-
μηση, διάγνωση και αντιμετώπιση της Διαταραχής Ακου-
στικής Επεξεργασίας. Μέσα από συγκεκριμένες τεχνικές 
και αντίστοιχη εκπαίδευση το πρόγραμμα αποσκοπεί 
στην εξατομίκευση της γνώσης, προσφέροντας την βέλ-
τιστη παροχή και προαγωγή υγείας.

Παράλληλα το προτεινόμενο πρόγραμμα θα ενερ-
γοποιήσει τη διεπιστημονική προσέγγιση με μη επαγ-
γελματίες ιατρικών σπουδών, όπως αποφοίτους/ες της 
Ψυχολογίας και της Παιδαγωγικής, για μια πληρέστερη 
προσέγγιση της ακουστικής αντίληψης, σε διαταραχές 
όπως το φάσμα του αυτισμού και τις μαθησιακές δυσκο-
λίες. Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας θα προ-
σφέρει την δυνατότητα αποτύπωσης των αποκτώμενων 
γνώσεων, μέσω της μελέτης της σχετικής βιβλιογραφίας 
και των σύγχρονων ερευνητικών δεδομένων, του/της 
κάθε φοιτητή/τριας ατομικά.

Οι επιμέρους στόχοι λειτουργίας του Π.Μ.Σ. αποσκο-
πούν:

α. Στη διαμόρφωση ενός ενισχυμένου πλαισίου συ-
νεργασίας με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά 
Κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

β. Στην προβολή του ερευνητικού έργου των φοιτη-
τών/τριών σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια, στα οποία 
οι φοιτητές/τριες θα καλούνται να παρουσιάσουν τις 
ερευνητικές τους εργασίες.

γ. Στην προσέλκυση εισακτέων φοιτητών/τριών και 
από άλλα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, της ημεδα-
πής και της αλλοδαπής.
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Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Αντιμετώπιση Διαταραχής Ακουστικής 
Επεξεργασίας (Δ.Α.Ε.) - Ψυχοακουστικές εφαρμογές στον 
Αυτισμό, την Σχιζοφρένεια, την Βαρηκοία και τις Μαθη-
σιακές Δυσκολίες» ή «Διάγνωση Διαταραχής Ακουστικής 
Επεξεργασίας (Δ.Α.Ε.) - Ψυχοακουστικές εφαρμογές στον 
Αυτισμό, την Σχιζοφρένεια, την Βαρηκοία και τις Μαθη-
σιακές Δυσκολίες» ανάλογα με την επιλογή ειδίκευσης 
κάθε φοιτητή/τριας.

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Οι κατηγορίες των υποψηφίων που δύνανται να γίνουν 
δεκτοί/ές στο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Διαταραχή Ακουστικής 
Επεξεργασίας» είναι:

α. Για την ειδίκευση 1 με τίτλο «Αντιμετώπιση Διαταραχής 
Ακουστικής Επεξεργασίας (Δ.Α.Ε.) - Ψυχοακουστικές εφαρ-
μογές στον Αυτισμό, την Σχιζοφρένεια, την Βαρηκοΐα και τις 
Μαθησιακές Δυσκολίες» θα γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι 
Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Ειδικής Αγωγής, Ψυχο-
λόγοι, Μουσικοπαιδαγωγοί, κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου 
σπουδών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρι-
σμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

β. Για την ειδίκευση 2 με τίτλο «Διάγνωση Διαταρα-
χής Ακουστικής Επεξεργασίας (Δ.ΑΕ.) - Ψυχοακουστικές 
εφαρμογές στον Αυτισμό, την Σχιζοφρένεια, την Βαρηκο-
ΐα και τις Μαθησιακές Δυσκολίες» γίνονται δεκτοί/ές πτυ-
χιούχοι Τμήματος Ιατρικής (ΩΡΛ, Παιδίατροι, Ψυχίατροι, 
Νευρολόγοι, Γενικοί Ιατροί, κα. ή και χωρίς ειδικότητα) 
κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών των Πανεπι-
στημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών 
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφό-
σον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της 
παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν να 
εγγραφούν, μετά από αίτηση τους, ως υπεράριθμοι και 
μόνο ένας κατ΄ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε 
Τμήμα του Ιδρύματος όπου υπηρετούν, το οποίο Π.Μ.Σ. 
είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών 
τους και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί 
στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, πλήρους 
φοίτησης συμπεριλαμβανομένης και της εκπόνησης της 
μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Άρθρο 6
Πιστωτικές Μονάδες-Γλώσσα Διεξαγωγής 
του Προγράμματος

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών είναι απαραίτητη η φοίτηση και επιτυχής 
εξέταση σε έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα στο Α΄και Β΄ 
εξάμηνο σπουδών και τέλος η παρακολούθηση ενός 
κλινικού εργαστηρίου (ανάλογα με την ειδίκευση που 

έχουν επιλέξει οι μεταπτυχιακόί/κές φοι-τητές/τριες) και 
η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 
στο Γ΄ εξάμηνο. Τα μαθήματα του Α΄εξαμήνου είναι κοινά 
για τις δύο ειδικεύσεις, ενώ στο Β΄ εξάμηνο διαφορο-
ποιούνται ανά ειδίκευση. Το Γ΄ εξάμηνο περιλαμβάνει:

α) Για την 1η ειδίκευση (μη πτυχιούχοι Ιατρικών Τμημά-
των) κλινικό εργαστήριο με εξατομικευμένο πρόγραμμα 
ακουστικής εκπαίδευσης για τους/τις μεταπτυχιακούς/
κές φοιτητές/τριες. Οι εισακτέοι/ες θα εκπαιδεύονται 
στην εφαρμογή των ασκήσεων ακουστικής εκπαίδευ-
σης παιδιών και ενηλίκων με ειδικές προσεγγίσεις, για 
τις ειδικές περιπτώσεις του Αυτισμού, της Σχιζοφρένειας 
και των Μαθησιακών Δυσκολιών. Οι απόφοιτοι/ες θα 
είναι σε θέση να συνδυάσουν τις αποκτώμενες γνώσεις 
προκειμένου να είναι αποτελεσματικό ί/κές ως προς τη 
δυνατότητα και την ορθότητα της θεραπείας τωνΔΑΕ.

β) Για την 2η ειδίκευση (πτυχιούχοι Ιατρικών Τμημά-
των) κλινικό εργαστήριο που θα αφορά στη διαγνωστική 
προσέγγιση παιδιών και ενηλίκων με προβλήματα διά-
σπασης προσοχής, μνήμης, συγκέντρωσης, επικοινωνίας, 
μαθησιακών δυσκολιών, αντίληψης ομιλίας σε θόρυβο/
ανταγωνιστικά ερεθίσματα, με ή χωρίς ύπαρξη συνοδών 
διαταραχών (Δυσλεξία, ΔΕΠΥ, Φάσμα Αυτισμού, Ειδική 
Γλωσσική/Αναπτυξιακή Διαταραχή, κα.). Οι απόφοιτοι/ες 
θα είναι σε θέση να συνδυάσουν τις αποκτώμενες γνώ-
σεις προκειμένου να είναι αποτελεσματικοί ως προς τη 
δυνατότητα και την ορθότητα της διάγνωσης των Δ.Α.Ε.

γ) Εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Ερ-
γασίας.

Οι μεταπτυχιακόί/κές φοιτητές/φοιτήτριες του Π.Μ.Σ. 
απαιτείται να συμπληρώσουν ενενήντα (90) πιστωτικές 
μονάδες (ECTS), ως εξής:

α) Εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από την επι-
τυχή φοίτηση στα προσφερόμενα μαθήματα πρώτου, 
δευτέρου εξαμήνου.

β) Τριάντα (30)πιστωτικές μονάδες (ECTS) από το κλι-
νικό εργαστήριο και το σχεδιασμό, την εκπόνηση, τη 
συγγραφή και την επιτυχή παρουσίαση της Μεταπτυχι-
ακής Διπλωματικής Εργασίας.

Ως γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος ορίζεται η 
ελληνική ενώ ως γλώσσα εκπόνησης της Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να είναι η ελληνική ή η 
αγγλική.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. με τίτλο 
«Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας» ορίζεται κατ΄ 
ανώτατο όριο σε πενήντα (50), μεταπτυχιακούς/κές φοι-
τητές/τριες. Οι εισακτέοι/ες θα κατανέμονται στις δύο 
ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ., αναλόγως με τον αριθμό των 
αιτήσεων, ως εξής:

Ειδίκευση 1: Αντιμετώπιση Διαταραχής Ακουστικής 
Επεξεργασίας (ΔΑ,Ε.) - Ψυχοακουστικές εφαρμογές στον 
Αυτισμό, την Σχιζοφρένεια, την Βαρηκοΐα και τις Μα-
θησιακές Δυσκολίες, ο ανώτατος ετήσιος αριθμός των 
εισακτέων θα ανέρχεται στους εικοσιπέντε (25) φοιτητές.

Ειδίκευση 2: Διάγνωση Διαταραχής Ακουστικής Επε-
ξεργασίας (Δ.Α,Ε.) - Ψυχοακουστικές εφαρμογές στον 
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Αυτισμό, την Σχιζοφρένεια, την Βαρηκοΐα και τις Μα-
θησιακές Δυσκολίες, ο ανώτατος ετήσιος αριθμός των 
εισακτέων θα ανέρχεται στους εικοσιπέντε (25) φοιτητές.

Το κατώτατο όριο εισακτέων, για τη λειτουργία του 
προγράμματος ορίζεται στους δέκα (10) μετα-πτυχια-
κούς/κές φοιτητές/τριες ανά ειδίκευση.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων και με την προ-
ϋπόθεση ότι υπολείπονται θέσεις εισακτέων και δεν κα-
λύπτεται ο ανώτατος αριθμός των είκοσι πέντε υποψη-
φίων από την πρώτη κατηγορία, προβλέπεται η κάλυψη 
του ανώτατου ορίου των θέσεων υποψηφιότητας από τη 
δεύτερη κατηγορία και αντιστρόφως.

Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων, η διαδικασία και τα 
κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη 
Σύγκλητο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης (συνεδρίαση υπ΄αρ. 3028/22-7-2020) και αναφέ-
ρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη 
Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και μέλη Δ.Ε.Π. άλλων 
Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, 
όπως αυτές ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 36, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και 45 του ν. 4485/2017. 
Η διοικητική και τεχνική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. παρέχε-
ται από τη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη υλοποίηση του προγράμματος σπουδών του 
Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η υφιστάμενη κτιριακή και 
υλικοτεχνική υποδομή και οι ερευνητικές μονάδες του 
Τμήματος Ιατρικής και συγκεκριμένα:

α) για τους αναγκαίους χώρους διδασκαλίας και θε-
ωρητικής κατάρτισης θα χρησιμοποιηθεί ο χώρος του 
Εργαστηρίου Ψυχοακουστικής του, ο οποίος είναι κα-
ταλλήλως εξοπλισμένος με ειδικό οπτικοακουστικό και 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ακουομετρητές, ηχομονωμένος 
θάλαμος κ.λπ.), β) η νησίδα υπολογιστών του Τμήματος, 
γ) οι αίθουσες διδασκαλίας του Τμήματος Ιατρικής, δ) η 
αίθουσα διδασκαλίας της Γ΄ Ψυχιατρικής Κλινικής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2020-2021 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας-Τέλη Φοίτησης

Ετήσιο Κόστος Λειτουργίας

Κατηγορία Δαπάνης Ποσό

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 
λογισμικού 8.000,00 €

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών 
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 4.000,00 €

Δαπάνες αναλωσίμων 6.000,00 €

Δαπάνες μετακινήσεων 
διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 8.000,00 €

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών 
του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς

2.000,00 €

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού 
προσωπικού των Α.Ε.Ι. και 
ερευνητικών κέντρων και 
ινστιτούτων που συμμετέχουν 
στην οργάνωση τουΠ.Μ.Σ.

25.000,00 €

Αμοιβές έκτακτου διδακτικού 
προσωπικού των Α.Ε.Ι. που 
συμμετέχουν στην οργάνωση 
του Π.Μ.Σ.

10.000,00 €

Αμοιβές διδασκαλίας 
προσωπικού της παρ. 5 
του άρθρου 36 του ν. 4485/2017

8.000,00 €

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης 12.000,00 €

Λοιπές δαπάνες, όπως έξοδα 
δημοσιότητας-προβολής, 
αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, 
οργάνωσης συνεδρίου, 
δαπάνες εργασιών πεδίου

12.000,00 €

Δαπάνες για την ερευνητική 
δραστηριότητα των φοιτητών 
(όπως αντιδραστήρια κ.λπ. κατά 
την εκπόνηση της μεταπτυχιακής 
διατριβήςτους)

3.000,00 €

Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος 
(=30% τελών φοίτησης) 42.000,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΕΤΗΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 140.000,00 €

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από τέλη 
φοίτησης ποσού τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €) 
συνολικά.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 13 Οκτωβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
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      Αριθμ. 3790 (2)
Τροποποίηση της υπ΄αρ. 4471/10-10-2019 από-

φασης της Συγκλήτου (Β΄3991) σχετικά με την 

έγκριση Κανονισμού του Αγγλόφωνου Προγράμ-

ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κινη-

ματογραφικές και Τηλεοπτικές Σπουδές (Film and 

Television Studies)» του Τμήματος Κινηματογρά-

φου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελεί-

ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση 3026/11 και 16-6-2020)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3341/1925 (Α΄154) «Περί ιδρύσε-

ως Πανεπιστημίου εν Θεσσαλονίκη», με τον οποίο ιδρύ-
θηκε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως 
«Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης», όπως μετονομάστηκε 
σε «Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» με το 
άρθρο 7 του ν. 3108/1954 (Α΄314).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 98/2013 «Κατάργηση του Γε-
νικού Τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση, μετονομασία 
και ανασυγκρότηση Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης» (Α΄134, διόρθωση σφάλματος 
Α΄140), τις διατάξεις του π.δ. 74/2017 «Μετονομασία της 
Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (Α΄106).

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄114), ιδίως των άρθρων 
31-37 και 43-46, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαί-
δευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτι-
κών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος» (Α΄189), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια“ και άλλες 
διατάξεις» (Α΄112), όπως ισχύουν.

6. Τις αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: α) 216772/Ζ1/8-12-
2017 «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολο-
γισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄4334) και 
β) 131757/Ζ1/2-8-2018 «Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής 
από τα τέλη φοίτησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ» (Β΄3387).

7. Το υπό στοιχεία 34783/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/5-3-2019 
έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων με θέμα «Εφαρμογή της διάταξης του 
ν. 4559/2018 (Α΄142) για τον ελάχιστο αριθμό εισακτέ-
ων σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών» (ΑΔΑ: 
Ω66Η4653ΠΣ-ΤΩΚ).

8. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: 
α) 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των δι-

ατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´114) για θέματα μεταπτυχι-
ακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-
Λοιπά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α´114)», και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´114) 
για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/
9-2-2018 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α´114)», ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση-Επανίδρυση 
ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του ν.  4485/2017 
(Α´114)», και στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση δι-
ατάξεων του ν. 4521/2018 (Α´38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».

9. Τη διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία 108075/
Ζ1/3-7-2019 με θέμα «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) 
Αντιπρυτάνεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 432, διόρθωση σφάλματος Υ.Ο.Δ.Δ. 
809) με θητεία από 1-9-2019 έως 31-8-2022.

10. Την υπ΄ αρ. 164/3-9-2019 πράξη του Πρύτα-
νη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
περί συγκρότησης της Συγκλήτου του Αριστοτελεί-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό 
έτος 2019-2020 (ΑΔΑ: ΩΣ4046Ψ8ΧΒ-ΘΑΤ) και τις υπ΄ 
αρ. 1757/17-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΨΚΠ46Ψ8ΧΒ-ΙΤΒ), 4589/
10-10-2019 (ΑΔΑ:6Θ7946Ψ8ΧΒ-ΡΤΛ), 12996/12-12-2019 
(ΑΔΑ: Ψ0ΕΡ46Ψ8ΧΒ-3ΡΕ) και 18588/13-2-2020 (ΑΔΑ: 
9ΞΔΖ46Ψ8ΧΒ-ΟΘΡ) πράξεις του Πρύτανη του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκηςγια την ανασυγκρό-
τηση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

11. Την υπ΄αρ. 4471/10-10-2019 απόφαση της Συγκλή-
του (Β΄3991) σχετικά με την έγκριση Κανονισμού του 
Αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Κινηματογραφικές και Τηλεοπτικές Σπουδές 
(Film and Television Studies)» του Τμήματος Κινηματο-
γράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

12. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Κινη-
ματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελεί-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση υπ΄αρ. 
68/11-2-2020).

13. Την υπ΄αρ. 24867/25-5-2020 θετική εισήγηση της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Αριστοτελεί-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση υπ΄αρ. 
20/7-5-2020).

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 
της απόφασης της Συγκλήτου υπ΄αρ. 4471/10-10-2019 
(Β΄3991) σχετικά με την έγκριση Κανονισμού του Αγ-
γλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Κινηματογραφικές και Τηλεοπτικές Σπουδές 
(Film and Television Studies)» του Τμήματος Κινηματο-
γράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως προς:

την αντικατάσταση των άρθρων 6 και 11 ως ακολού-
θως:
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Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών-Γλώσσα διδασκαλίας

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η αγγλική.
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ανέρχονται σε 90. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ο/η φοιτητής/-τρια θα πρέπει να παρακολουθήσει 
οκτώ (8) συνολικά μαθήματα στα δύο (2) πρώτα εξάμηνα σπουδών [δύο (2) υποχρεωτικά και δύο (2) επιλογής ανά 
εξάμηνο και να συγκεντρώσει 60 ECTS]. Στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών και με την προϋπόθεση της συμπλήρω-
σης των 60 ECTS θα πρέπει να συγγράψει Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε 30 ECTS.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής, όπου Υ (=Υποχρεωτικό Μάθημα) και Ε (=Μάθημα Επιλογής):

A΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υ/Ε Π.Μ. (ECTS)

Υ-Α1 Film Theory: From Analogue to Digital Cinema Υ 10

Υ-Α2 Historiography of Television: History & Culture Y 10

E-Α3 Research Methodology E 5

E-A4 Contemporary Issues in Film and Television Studies Ι E 5

Ε-Α5 Film and Television: Aesthetics and Quality E 5

ΣΥΝΟΛΟ 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υ/Ε Π.Μ. (ECTS)

Υ-Β1 Historical Cinema: Representing the Past in Fiction and Documentary Υ 10

Υ-Β2 Advanced Topics in Genre and Television Y 10

Ε-Β3 Contemporary Filmmaking E 5

Ε-Β4 Contemporary Issues in Film and Television Studies II E 5

E-B5 Film, Television and Politics E 5

ΣΥΝΟΛΟ 30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΔΕ MA Thesis 30

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 90

Περιγραφή Μαθημάτων
Υ-Α1-Film Theory: From Analogue to Digital Cinema
Περιγραφή: Αυτό το μάθημα διερευνά το θεμελιώδες ζήτημα της θεωρίας του κινηματογράφου, δηλαδή «Τι είναι 

ο κινηματογράφος;», αντιπαραθέτοντας τα βασικά επιχειρήματα της κλασικής θεωρίας του κινηματογράφου με 
τις τελευταίες εξελίξεις στη θεωρητική σκέψη για τον ψηφιακό κινηματογράφο. Θα καλύψουμε ένα ευρύ φάσμα 
στοχαστών από τον Arnheim και τον Kracauer έως τον Elsaesser και τον Manovich, προκειμένου να προσεγγίσουμε 
την περίπλοκη σχέση της ταινίας και της πραγματικότητας, ιδίως μέσω της μετάβασης από την αναλογική στην 
ψηφιακή παραγωγή ταινιών. Η εστίασή μας θα εστιαστεί σε θέματα οντολογίας ταινιών, καθώς και στην περίεργη 
σχέση μορφής και περιεχομένου που φέρει το βάρος της μετατροπής του κινηματογράφου σε μια πρακτική τέχνης 
και ζωής. Στόχος μας είναι να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της θεωρίας του κινηματογράφου μέσα στις δεκαετίες 
και να προ-σκαλέσουμε μια επανεξέταση των κύριων εννοιών και ερωτημάτων της.

Υ-Α2-Historiography of Television: History & Culture
Περιγραφή: Το μάθημα εξετάζει την ιστορία της αμερικανικής τηλεόρασης ως νέα τεχνολογία τη δεκαε-τία 

του 1920, τις πρώτες προβολές τη δεκαετία του 1940, στην εθνική κυριαρχία των δικτύων τις δεκαετίες 1950 και 
1960 και τη σύγχρονη ψηφιακή και πολυποίκιλη εποχή προσφοράς τηλεοπτικών προϊόντων μέσω διάφορων 
πλατφορμών.

Y-B1-Historical Cinema: Representing the Past in Fiction and Documentary
Περιγραφή: Το μάθημα θα διαπραγματευτεί την αναπαράσταση της ιστορίας στον κινηματογράφο, συνδυάζοντας 

θεωρίες και έννοιες από τη γραπτή ιστοριογραφία και την κινηματογραφική θεωρία. Θα κάνει μία επισκόπηση της 
πορείας των ιστορικών σπουδών και των κινηματογραφικών σπουδών ως δύο πειθαρχιών, οι οποίες μοιράζονται 
μορφολογικά, αισθητικά, ιδεολογικά και θεσμικά στοιχεία και θα αντιμετωπίσει το ιστορικό έργο, είτε σε γραπτό 
είναι είτε σε κινηματογραφικό λόγο, ως ένα πολιτισμικό προϊόν που παράγει τόσο γνώση όσο και εξουσία σε κάθε 
κοινωνία.
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Υ-Β2-Advanced Topics in Genre and Television
Περιγραφή: Το μάθημα παρέχει τις τελευταίες θεωρίες των σπουδών είδους μέσω της παρουσίασης των σύγχρονων 

τηλεοπτικών ειδών. Κάθε είδος εκπροσωπείται μέσω συγκεκριμένων τηλεοπτικών παραδειγμάτων που δημιουργούν 
το απαραίτητο πλαίσιο για την εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων που θα αποκτηθούν.

Ε-Α3-Research Methodology
Περιγραφή: Το μάθημα προωθεί τη γνώση της έρευνας των φοιτητών/ριών, μέσω της κριτικής ανάλυσης της 

γλώσσας της έρευνας και των διάφορων προσεγγίσεων. Οι φοιτήτες/ριές χρησιμοποιούν τις θεωρητικές έννοιες 
για να αξιολογούν κριτικά τη σχετική με το θέμα τους βιβλιογραφία και να καθορίζουν πως τα αποτελέσματα της 
έρευνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Οι φοιτητές/φοιτήτριες μαθαί-νουν επίσης τις βασικές αρχές της προφορικής 
παρουσίασης και της προετοιμασίας power point.

Ε-Β3-Contemporary Filmmaking
Περιγραφή: Το μάθημα συζητά τον σύγχρονο κινηματογράφο, τις μεθόδους παραγωγής, το ιστορικό και τεχνο-

λογικό πλαίσιο, ζητήματα θεωρίας, πρόσληψης και κριτικής.
E-A5-Film and Television: Aesthetics and Quality
Περιγραφή: Το μάθημα επικεντρώνεται στην εξέλιξη της τηλεοπτικής και κινηματογραφικής αισθητικής και ποι-

ότητας, τοποθετεί τα φιλμικά και τηλεοπτικά κείμενα σε κοινωνικό, τεχνολογικό και παραγωγι-κό πλαίσιο.
E-B5-Film, Television and Politics
Περιγραφή: Το μάθημα εξετάζει σημαντικά πολιτικά θέματα και θεωρητικά ζητήματα που απαντώνται σε σύγ-

χρονες ταινίες και τηλεοπτικά αφηγήματα ανεξαρτήτως είδους.
E-A4-Contemporary Issues in Film and Television Studies Ι
Περιγραφή: Το μάθημα εστιάζει σε σύγχρονες θεωρίες και είδη στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.
Ε-Β4-Contemporary Issues in Film and Television Studies ΙΙ
Περιγραφή: Το μάθημα εστιάζει σε σύγχρονες θεωρίες και είδη στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Τα μα-

θήματα κάθε εξαμήνου διαρκούν 13 εβδομάδες.
Κατά το τρίτο εξάμηνο εκπονείται η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.
Αναπληρώσεις προβλέπονται εντός των εβδομάδων που διαρκούν τα μαθήματα, σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας 

(ασθένεια διδασκόντων/ουσών, έκτακτα γεγονότα, κ.λπ.).
Όλα τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. εξετάζονται με γραπτές εργασίες με θέμα συναφές με το εκάστοτε μάθημα. Οι προθεσμίες 

των εργασιών καθορίζονται από τον/τη διδάσκοντα/ουσα. Το αργότερο που μπορεί να παραδοθεί εργασία είναι ένας 
μήνας μετά το τέλος του διδακτικού εξαμήνου.

Η αξιολόγηση των γραπτών εργασιών βασίζεται στα εξής κριτήρια: α. Δομή: 1,5/10, β. Παρουσίαση/Γλώσσα/
Μορφολογία: 2,5/10 και γ. Περιεχόμενο: Υπόθεση/Κατάλληλη-επαρκής βιβλιογραφία/σωστές παραθέσεις/Πρωτο-
τυπία/Επιχειρηματολογία: 6/10.

Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ορίζεται από 
μηδέν (0) έως δέκα (10), ως εξής:

• Άριστα (8,5 έως 10)
• Λίαν Καλώς (6,5 έως 8,5 μη συμπεριλαμβανομένου)
• Καλώς (6 έως 6,5 μη συμπεριλαμβανομένου).
• Προβιβάσιμος βαθμός είναι το έξι (6) και οι μεγαλύτεροί του.
Για την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, ο/η υποψήφιος/α κάνει αίτηση στη Συντονιστική Επι-

τροπή του Π.Μ.Σ., στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, ο/η 
προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας. Η Συντονιστική Επιτροπή 
ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα αυτής και συγκροτεί Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, 
ένα μέλος της οποίας είναι ο/η επιβλέπων/πουσα. Τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την 
ίδια ή συναφή επιστη-μονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας υποστηρίζεται ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής σε ημερομηνία και τόπο που ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ, ενώ υπάρχει και δυνατό-
τητα ηλεκτρονικής υποστήριξης. Σε περιπτώσεις παραίτησης του/της επιβλέποντα/ουσας ή μέλους της Τριμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής, είναι δυνατή η αντικατάστασή τους ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Η έκταση, η γραμματοσειρά, ο τρόπος συγγραφής, ο αριθμός αντιτύπων της μεταπτυχιακής διπλωματικής ερ-
γασίας που θα κατατεθεί και οτιδήποτε άλλο σχετικό με τη δομή της, περιλαμβάνονται στο έντυπο «Οδηγός για τη 
Συγγραφή Μεταπτυχιακής Εργασίας» που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) προκύπτει από τον σταθμικό μέσο όρο των μαθη-
μάτων του Π.Μ.Σ. και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και υπολογίζεται, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδι-
κού ψηφίου, με τον ακόλουθο τρόπο: O βαθμός κάθε μαθήματος και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο αριθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS) και το άθροισμα των γινομένων διαιρείται 
με τον ελάχιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων που α-παιτούνται για τη λήψη του Δ.Μ.Σ.

 . . .  =    (    x  ECTS  ) + (      x ECTS)  
(  ECTS) 
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Η αναγόρευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτη-
τριών σε διπλωματούχους του Π.Μ.Σ. γίνεται με ανακοί-
νωση στη Συνέλευση του Τμήματος, όπου δύνανται να 
παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι/ες. Πριν από την επίση-
μη αναγόρευση, ο/η αποφοιτήσας/σασα μεταπτυχιακός/
κή φοιτητής/τρια μπορεί να λαμβάνει πιστοποιητικό για 
την επιτυχή αποπεράτωση του Π.Μ.Σ. για κάθε νόμιμη 
χρήση.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αρ. 4471/10-10-2019 από-
φαση (Β΄3991) της Συγκλήτου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 13 Οκτωβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02046412110200008*
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