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Άπθπο 1
Γενικέρ διαηάξειρ
1. Σα Σκήκαηα Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο
(ΣΜΥΠΠΑ) ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο θαη Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ (ΣΟΔ) ηεο
ρνιήο Αλζξσπηζηηθψλ θα Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, ιεηηνπξγνχλ απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2014-2015
Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κε ηίηιν «ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ», ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
απφθαζεο ηνπ ΦΔΚ 2450, η.Β’/15-9-2014 θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3685 (ΦΔΚ 148,
η.Α’/16-8-2008).
2. Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο ξπζκίδεη ζέκαηα πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε
λνκνζεζία θαη αλαιχεη ζέκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζηελ ηδξπηηθή ππνπξγηθή απφθαζε
ηνπ ΠΜ.
3. Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο ηξνπνπνηείηαη κε απνθάζεηο ηεο ΔΓΔ κε απιή
πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηεο.
Άπθπο 2
Ανηικείμενο - κοπόρ
ην πιαίζην ησλ γεληθφηεξσλ ζηφρσλ ησλ ΠΜ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο ην
ΠΜ «ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» έρεη
θπξίσο ραξαθηήξα πξνγξάκκαηνο εμεηδίθεπζεο σο πξνο ηηο πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο
πνπ παξέρνπλ ηα Σκήκαηα Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο
Αλάπηπμεο θαη Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ, θαζψο θαη πνιιά άιια. Παξάιιεια
θαιχπηεη έλα θελφ πνπ ππάξρεη ζηελ παξερφκελε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ
Διιάδα, εθφζνλ ππάξρνπλ κεηαπηπρηαθά πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ ή ηνλ
πνιηηηζκφ αιιά φρη θαη κε ηα δπν ηαπηφρξνλα. Δπίζεο αθνξά έλα αληηθείκελν πνπ
απνηειεί θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Θεζζαιίαο (θαη εηδηθφηεξα ηεο Μαγλεζίαο, αιιά
θαη ηνπ Βφινπ). Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη, εθηφο απφ ηνπο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο
(ζηνρεχνληαο θπξίσο ζηε βειηίσζε ησλ εξεπλεηηθψλ ηνπο πξννπηηθψλ θαη ζηελ
παξνρή ησλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ γηα φζνπο ελδηαθέξνληαη λα απαζρνιεζνχλ ζηνλ
ηνπξηζηηθφ θαη/ε πνιηηηζηηθφ ηνκέα) θαη ζηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ
ηδησηηθνχ ηνκέα (ζηνρεχνληαο θπξίσο ζηελ απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ θαη ηνλ
εκπινπηηζκφ ηνπ ζεσξεηηθνχ ηνπο ππνβάζξνπ).
Ο ηνπξηζκφο θαη ν πνιηηηζκφο απνηεινχλ ηηο δπν θπξηφηεξεο δηαζηάζεηο ηνπ
ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Σν πξφγξακκα έρεη κηα ρψξν-νηθνλνκηθή πξνζέγγηζε, εθφζνλ ν
ξφινο ηνπ ηνπξηζκνχ (εηδηθά γηα ηηο κεζνγεηαθέο ρψξεο) δελ εμεηάδεηαη σο κνριφο
ζρεδηαζκνχ κφλν ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο αιιά θαη ηεο ρσξηθήο αλάπηπμεο, άξα
θαη σο κέζν αλάδεημεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπηθψλ πφξσλ, ν ζεκαληηθφηεξνο απφ ηνπο
νπνίνπο ίζσο είλαη ν πνιηηηζκφο ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ θαη ηηο αιιαγέο αλαθνξηθά κε
ηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ - ηνπξηζηψλ. Η έκθαζε είλαη ζε δεηήκαηα πνπ
αθνξνχλ ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, φπσο ηα
νηθνλνκηθά, ηελ πνιηηηθή, ηε δηαρείξηζε, ην κάξθεηηλγθ, ελψ βαξχηεηα ζα δνζεί ζηηο
εηδηθέο θαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, πνπ απνηεινχλ ίζσο ην δπλακηθφηεξν
ηκήκα ηνπ παγθφζκηνπ ηνπξηζκνχ.
Άπθπο 3
Μεηαπηςσιακοί ηίηλοι
Σν ΠΜ απνλέκεη Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (ΜΓΔ) ζην «ΥΔΓΙΑΜΟ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ».
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Άπθπο 4
Όπγανα λειηοςπγίαρ ΠΜ
Γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ησλ ΠΜ αξκφδηα φξγαλα είλαη:
 Η πληνληζηηθή Δπηηξνπή (Δ) ηνπ ΠΜ, ε νπνία απαξηίδεηαη απφ κέιε ΓΔΠ
ησλ δπν Σκεκάησλ, ηα νπνία έρνπλ αλαιάβεη κεηαπηπρηαθφ έξγν θαη
νξίδνληαη απφ ηελ ΔΓΔ. Η Δ είλαη αξκφδηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ην
ζπληνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Η ζεηεία ησλ κειψλ ηεο Δ ζα
είλαη δηεηήο κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο.
 Ο Γηεπζπληήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ πξνεδξεχεη ηεο
Δ εθιέγεηαη κε απφθαζε ηεο ΔΓΔ, γηα δηεηή ζεηεία κε δπλαηφηεηα
αλαλέσζεο θαη κπνξεί λα αζθεί ηα θαζήθνληα ηνπ κε κεξηθή απαιιαγή απφ
ηηο δηδαθηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. Ο Γηεπζπληήο αλήθεη ζηε βαζκίδα ηνπ
Καζεγεηή ή Αλαπιεξσηή Καζεγεηή, είλαη ηνπ ίδηνπ ή ζπλαθνχο γλσζηηθνχ
αληηθεηκέλνπ κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ ΠΜ θαη πξνεδξεχεη ηεο ΔΓΔ.
Ο Γηεπζπληήο εηζεγείηαη ζηελ ΔΓΔ θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζηελ
απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ ΠΜ.
 Η Δηδηθή Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή (ΔΓΔ) ζπγθξνηείηαη απφ κέιε ησλ
αληίζηνηρσλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ησλ δχν Σκεκάησλ, ηα νπνία εθιέγνληαη
απφ ηε ΓΔ θάζε Σκήκαηνο. Μέιε ηεο ΔΓΔ νξίδνληαη κέιε ΓΔΠ ησλ δχν
ηκεκάησλ, θαηά πξνηίκεζε αληίζηνηρνπ ή ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ.
Ο γεληθφο ζηφρνο είλαη ε Δηδηθή Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή (ΔΓΔ) λα
πεξηιακβάλεη ηα κέιε ΓΔΠ ησλ δχν Σκεκάησλ πνπ δηδάζθνπλ ζην ΠΜ ζε
ίζν αξηζκφ κε κέγηζην αξηζκφ πέληε (5) κέιε ΓΔΠ γηα θάζε Σκήκα. ηηο
ςεθνθνξίεο, ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ε ςήθνο ηνπ Γηεπζπληή κεηξάεη σο
δηπιή.
Άπθπο 5
Δπιηποπέρ ηυν ΠΜ
Γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ΠΜ ε ΔΓΔ νξίδεη, κε ζεηεία ελφο (1) ή δχν (2) εηψλ, ηηο εμήο
Δπηηξνπέο:
 Δπηηξνπή Δπηινγήο Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ. Έξγν ηεο απνηεινχλ ηα
παξαθάησ: Γηελέξγεηα εμεηάζεσλ γηα εηζαγσγή ζην Πξφγξακκα, φπνπ απηφ
πξνβιέπεηαη. Έιεγρνο θαη αμηνιφγεζε φισλ ησλ ππνβιεζέλησλ
δηθαηνινγεηηθψλ. Έιεγρνο ηεο ζπλάθεηαο ηνπ πηπρίνπ κε ην γλσζηηθφ
αληηθείκελν ηνπ ΠΜ. Έιεγρνο ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο. Σειηθή θαηάηαμε
ππνςεθίσλ κε βάζε ηε ιίζηα θξηηεξίσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη πξφηαζε
επηινγήο ππνςεθίσλ κε βάζε ηελ θαηάηαμε απηή ζηε ΓΔ ή ζηελ ΔΓΔ
 Δπηηξνπή Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο. Σηην επιηροπή ασηή ζσμμεηέτοσν εκηός ηοσ
Διεσθσνηή, δύο καθηγηηές ποσ ορίζονηαι από ηην ΕΔΕ. Έξγν ηεο απνηεινχλ ηα
παξαθάησ: Δηζήγεζε πξνο ηελ ΔΓΔ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο ησλ
δηδάθηξσλ, φπνπ απηά πξνβιέπνληαη, κε ηεθκεξίσζε. Η παξαθνινχζεζε, ν
έιεγρνο θαη ε δηαξθήο ελεκέξσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
Η ΔΓΔ ζπγθξνηεί επηπιένλ Δπηηξνπέο φπνπ απηή θξίλεη απαξαίηεην. Όιεο νη
πξνηάζεηο ή απνθάζεηο ησλ επηηξνπψλ εγθξίλνληαη απφ ηελ ΔΓΔ.
Άπθπο 6
Καηηγοπίερ πηςσιούσυν - πποϋποθέζειρ εγγπαθήρ ζηο ΠΜ
ην ΠΜ γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη ησλ Πνιπηερληθψλ ρνιψλ, ησλ ρνιψλ
Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ, Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Πνιηηηζκηθψλ πνπδψλ, Γηεζλψλ
πνπδψλ, Δπηζηεκψλ ηνπ Πεξηβάιινληνο, Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ, Αλζξσπηζηηθψλ
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Δπηζηεκψλ, Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ, Ννκηθψλ Δπηζηεκψλ, Γεσπνληθψλ Δπηζηεκψλ,
Αζιεηηθψλ Δπηζηεκψλ, άιισλ ηκεκάησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο θαη
νκνηαγψλ αλαγλσξηζκέλσλ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο, θαζψο θαη πηπρηνχρνη
Σκεκάησλ ΣΔΙ ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ.
Κάζε ρξφλν ην ΠΜ δεκνζηεχεη ηελ πξνθήξπμε γηα ην ακέζσο επφκελν αθαδεκατθφ
έηνο κε αλαθνίλσζε ζηνλ ηχπν θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο. Οη αηηήζεηο ησλ
ππνςεθίσλ πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά θαη
θαηαηίζεληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ ΠΜ. Αηηήζεηο πνπ δε ζπλνδεχνληαη απφ ηα
απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά ή δηθαηνινγεηηθά δε ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηε
δηαδηθαζία επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ. Σα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζπλνδεχνπλ
ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην ΠΜ είλαη ηα εμήο:
1. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα.
2. Πίλαθαο επηιεγκέλσλ βηνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ.
3. Δπθξηλέο θσηναληίγξαθν πηπρίνπ ή δηπιψκαηνο (κε αθξηβή βαζκφ).
4. Δπθξηλέο θσηναληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο.
5. Βεβαίσζε ηζνηηκίαο πηπρίνπ ή δηπιψκαηνο απφ ην ΓΟΑΣΑΠ (γηα φζνπο
πξνέξρνληαη απφ παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ).
6. Δπθξηλέο θσηναληίγξαθν απνδεηθηηθνχ αγγιηθήο γιψζζαο. Σν επίπεδν ηεο
γλψζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ζα πξέπεη λα είλαη αληίζηνηρν ηνπιάρηζηνλ κε
ην Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο Δπηπέδνπ Β2 ηνπ Ν. 2740/1999,
φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 3149/2003. Απφ
ηελ ππνρξέσζε απηή εμαηξνχληαη νη θάηνρνη πξνπηπρηαθνχ ή κεηαπηπρηαθνχ
ηίηινπ ζπνπδψλ παλεπηζηεκίνπ ηεο αιινδαπήο, ζηε γιψζζα πνπ απαηηεί ην
ΠΜ, θαη φζνη βαζκνινγεζνχλ ζηηο εμεηάζεηο ησλ αγγιηθψλ κε βαζκφ πάλσ
απφ 5.
Δηδηθά γηα αιινδαπνχο θνηηεηέο απαηηείηαη θαη πηζηνπνηεηηθφ Διιελνκάζεηαο.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 4250/2014, ην Γεκφζην
ππνρξενχηαη λα απνδέρεηαη ηα απιά, επαλάγλσζηα θσηναληίγξαθα πξσηνηχπσλ ή
επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ ησλ εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο δεκφζηεο
ππεξεζίεο. Δπίζεο, γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά ηα επθξηλή θσηναληίγξαθα
αιινδαπψλ εγγξάθσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα έγγξαθα απηά έρνπλ επηθπξσζεί
λνκίκσο.
Η επηινγή ησλ ππνςεθίσλ γηα ην ΠΜ γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Δπηινγήο
Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ θαη ν πίλαθαο επηηπρφλησλ επηθπξψλεηαη απφ ηελ Δηδηθή
Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή (ΔΓΔ). Η απνδνρή βαζίδεηαη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ θαθέινπ
ηνπ/ηεο ππνςεθίνπ/αο, φπνπ ιακβάλνληαη ππφςε:
Κπιηήπια Δπιλογήρ

Μόπια
(%)
20

1.

Βαζκφο πηπρίνπ

2.

Δπίπεδν γλψζεο ηεο μέλεο γιψζζαο ή μέλσλ γισζζψλ

14

3.

Γλψζε δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο

5

4.

Πηπρηαθή εξγαζία

5

5.

Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία

9

6.

Γεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά

5
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7.

Αλαθνηλψζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα

5

8.

πκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα

5

9.

Καηνρή άιισλ Μεηαπηπρηαθψλ Σίηισλ πνπδψλ

4

10. πλάθεηα ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ κε ην αληηθείκελν ηνπ ΠΜ

12

11. πλέληεπμε

16
ΤΝΟΛΟ

100

Άπθπο 7
Υπονική διάπκεια
Οη ζπνπδέο γηα ηελ απφθηεζε ΜΓΔ είλαη πιήξνπο ή κεξηθήο παξαθνινχζεζεο. Η
επηινγή κεηαμχ ησλ δχν απηψλ δπλαηνηήησλ γίλεηαη θαηά ηελ αξρηθή εγγξαθή.
Γπλαηφηεηα αιιαγήο ηνπ ηξφπνπ παξαθνινχζεζεο έρνπλ κφλνη νη θνηηεηέο πιήξνπο
παξαθνινχζεζεο, νη νπνίνη δχλαληαη λα ππνβάιινπλ αίηεζε κεηά ηελ νινθιήξσζε
ηνπ 1νπ εμακήλνπ, ε νπνία εγθξίλεηαη κεηά απφ απφθαζε ηεο ΔΓΔ.
Η ρξνληθή δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κε πιήξε παξαθνινχζεζε είλαη δχν (2)
αθαδεκατθά εμάκελα, ελψ γηα ηελ απνλνκή ηνπ, θαηά ην άξζξν 3, ηίηινπ απαηηείηαη
θαη ε επηηπρήο ππνζηήξημε ηεο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ε νπνία
νινθιεξψλεηαη ην λσξίηεξν ηνλ Οθηψβξην ηνπ επφκελνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο απφ
ηελ εγγξαθή θαη ην αξγφηεξν ηνλ Οθηψβξην ηνπ κεζεπφκελνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο
απφ ηελ εγγξαθή ζην ΠΜ.
Η ειάρηζηε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ζηελ πεξίπησζε κεξηθήο
παξαθνινχζεζεο, είλαη ηέζζεξα (4) αθαδεκατθά εμάκελα, ελψ γηα ηελ απνλνκή ηνπ,
θαηά ην άξζξν 3, ηίηινπ απαηηείηαη θαη ε επηηπρήο ππνζηήξημε ηεο κεηαπηπρηαθήο
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ε νπνία πξέπεη λα γίλεη ην λσξίηεξν ηνλ Οθηψβξην ηνπ
κεζεπφκελνπ έηνπο απφ ηελ εγγξαθή ζην ΠΜ θαη ην αξγφηεξν ηνλ Οθηψβξην ηνπ
ηξίηνπ (3νπ) έηνπο απφ ηελ εγγξαθή ζην ΠΜ.
Άπθπο 8
Ππόγπαμμα ζποςδών ηος ΠΜ / ΜΓΔ
Σα καζήκαηα, ε δηδαθηηθή θαη εξεπλεηηθή απαζρφιεζε θαη θάζε άιινπ είδνπο
δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ απνλνκή ηνπ θαηά ην άξζξν 3 ηίηινπ νξίδνληαη σο εμήο:
1. Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ πεξηιακβάλεη δχν (2) εμάκελα.
2. Κάζε εμάκελν ζπνπδψλ πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζην δεθαηξείο (13) πιήξεηο
εβδνκάδεο δηδαζθαιίαο. ε πεξίπησζε επίζεκσλ αξγηψλ ζα γίλνληαη εηδηθέο
ξπζκίζεηο.
3. Σα καζήκαηα ρσξίδνληαη ζε ππνρξεσηηθά (Τ) θαη επηινγήο (Δ).
4. Η δήισζε καζεκάησλ είλαη ππνρξεσηηθή ζε θάζε εμάκελν. Σν κάζεκα επηινγήο
νη θνηηεηέο ην επηιέγνπλ απφ έλα θαηάινγν ηεζζάξσλ (4) ηνπιάρηζηνλ
πξνζθεξνκέλσλ καζεκάησλ.
5. Ο ειάρηζηνο αξηζκφο θνηηεηψλ πνπ κπνξεί λα δειψζεη έλα κάζεκα επηινγήο
είλαη πέληε (5) φηαλ ην κάζεκα πξνζθέξεηαη κφλν ζε απηφ ην ΠΜ θαη ηξία (3)
φηαλ ην κάζεκα πξνζθέξεηαη θαη ζε άιια ΠΜ. ε πεξίπησζε πνπ δελ
ζπκπιεξσζεί ν απαηηνχκελνο αξηζκφο, νη θνηηεηέο επηιέγνπλ άιιν κάζεκα.
6. Η δηάξθεηα δηδαζθαιίαο θάζε καζήκαηνο νξίδεηαη ζε ηξεηο πιήξεηο ψξεο αλά
εβδνκάδα.
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7. Η δηδαζθαιία, νη εξγαζίεο θαη νη εμεηάζεηο ζην ΜΓΔ γίλνληαη ζηελ ειιεληθή
θαη/ή αγγιηθή γιψζζα.
8. Η παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ είλαη ππνρξεσηηθή. Σν αλψηεξν φξην ησλ
επηηξεπφκελσλ απνπζηψλ γηα θάζε κάζεκα νξίδεηαη ζην 30%. Απνπζία ζε
πεξηζζφηεξεο ηνπ 30% ησλ δηαιέμεσλ (4) ή ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο (12) πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ελφο καζήκαηνο, έρεη σο ζπλέπεηα ν/ε
θνηηεηήο/ξηα λα ππνρξενχηαη λα παξαθνινπζήζεη μαλά ην κάζεκα. Αλ απηφ
ζπκβεί ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα καζήκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (ή αλ
ζπκβεί γηα δεχηεξε θνξά ζην ίδην κάζεκα), ην ζέκα παξαπέκπεηαη ζηε
πληνληζηηθή Δπηηξνπή (Δ) ηνπ ΠΜ, ε νπνία ζα εηζεγείηαη ζηελ ΔΓΔ ηελ
δηαγξαθή ηνπ θνηηεηή ή ηεο θνηηήηξηαο απφ ην ΠΜ ή ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ
εμακήλνπ απφ ηελ αξρή.
9. Ο θνηηεηήο ππφθεηηαη ζην ηέινο θάζε εμακήλνπ ζε εμεηάζεηο ζε θάζε κάζεκα
πνπ δηδάρζεθε.
ηην πεπίπηωζη πλήποςρ παπακολούθηζηρ :
Όπνηνο θνηηεηήο απνηχρεη ζε έλα κάζεκα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ εγγξάθεηαη ζην
δεχηεξν εμάκελν, αιιά ππνρξενχηαη λα επαλεμεηαζζεί ζην κάζεκα απηφ ζην
ηέινο ηνπ δεπηέξνπ εμακήλνπ. ε πεξίπησζε απνηπρίαο γηα δεχηεξε θνξά ην ζέκα
παξαπέκπεηαη ζηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή (Δ) ηνπ ΠΜ, ε νπνία ζα εηζεγείηαη
ζηελ ΔΓΔ ηελ νξηζηηθή δηαγξαθή ηνπ θνηηεηή ή ηεο θνηηήηξηαο απφ ην ΠΜ ή
ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ίδηνπ καζήκαηνο ρσξίο πξφζζεηε νηθνλνκηθή
επηβάξπλζε γηα ην ελ ιφγσ κάζεκα. Όπνηνο απνηχρεη ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο
καζήκαηα ζην πξψην εμάκελν δηαγξάθεηαη απφ ην ΠΜ.
Όπνηνο απνηχρεη ζε έλα κάζεκα ηνπ δεπηέξνπ εμακήλνπ ππνρξενχηαη λα
επαλεμεηαζζεί ζην κάζεκα απηφ ζηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ επηεκβξίνπ. ε
πεξίπησζε απνηπρίαο γηα δεχηεξε θνξά ην ζέκα παξαπέκπεηαη ζηε πληνληζηηθή
Δπηηξνπή (Δ) ηνπ ΠΜ, ε νπνία ζα εηζεγείηαη ζηελ ΔΓΔ ηελ νξηζηηθή δηαγξαθή
ηνπ θνηηεηή ή ηεο θνηηήηξηαο απφ ην ΠΜ ή ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ίδηνπ
καζήκαηνο ρσξίο πξφζζεηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ην ελ ιφγσ κάζεκα.
ηην πεπίπηωζη μεπικήρ παπακολούθηζηρ :
ην πξψην έηνο θαηά ην πξψην (ρεηκεξηλφ) εμάκελν ησλ ζπνπδψλ, νη θνηηεηέο
εγγξάθνληαη ζε δχν απφ ηα ηέζζεξα ππνρξεσηηθά καζήκαηα. Όπνηνο θνηηεηήο
απνηχρεη ζε έλα κάζεκα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ εγγξάθεηαη ζην δεχηεξν εμάκελν,
αιιά ππνρξενχηαη λα επαλεμεηαζζεί ζην κάζεκα απηφ ζην ηέινο ηνπ δεπηέξνπ
εμακήλνπ. ε πεξίπησζε απνηπρίαο γηα δεχηεξε θνξά ην ζέκα παξαπέκπεηαη ζηε
Δ, ε νπνία ζα εηζεγείηαη ζηελ ΔΓΔ ηελ νξηζηηθή δηαγξαθή ηνπ θνηηεηή ή ηεο
θνηηήηξηαο απφ ην ΠΜ ή ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ίδηνπ καζήκαηνο. Όπνηνο
απνηχρεη ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο καζήκαηα ζηηο εμεηάζεηο ηνπ πξψηνπ
εμακήλνπ δηαγξάθεηαη απφ ην ΠΜ.
ην πξψην έηνο θαηά ην δεχηεξν (εαξηλφ) εμάκελν ησλ ζπνπδψλ, νη θνηηεηέο
εγγξάθνληαη ζε δπν καζήκαηα επηινγήο.
Όπνηνο απνηχρεη ζε έλα κάζεκα ηνπ δεπηέξνπ εμακήλνπ ππνρξενχηαη λα
επαλεμεηαζζεί ζην κάζεκα απηφ ζηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ επηεκβξίνπ. ε
πεξίπησζε απνηπρίαο γηα δεχηεξε θνξά ην ζέκα παξαπέκπεηαη ζηε πληνληζηηθή
Δπηηξνπή (Δ) ηνπ ΠΜ, ε νπνία ζα εηζεγείηαη ζηελ ΔΓΔ ηελ νξηζηηθή δηαγξαθή
ηνπ θνηηεηή ή ηεο θνηηήηξηαο απφ ην ΠΜ ή ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ίδηνπ
καζήκαηνο. Όπνηνο απνηχρεη ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο καζήκαηα ζηηο εμεηάζεηο
ηνπ δεπηέξνπ εμακήλνπ δηαγξάθεηαη απφ ην ΠΜ.
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- ην δεχηεξν έηνο θαηά ην πξψην εμάκελν ζπνπδψλ, νη θνηηεηέο εγγξάθνληαη
ζηα ππφινηπα δχν ππνρξεσηηθά καζήκαηα. Όπνηνο θνηηεηήο απνηχρεη ζε έλα
κάζεκα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ εγγξάθεηαη ζην δεχηεξν εμάκελν, αιιά
ππνρξενχηαη λα επαλεμεηαζζεί ζην κάζεκα απηφ ζην ηέινο ηνπ δεπηέξνπ
εμακήλνπ. ε πεξίπησζε απνηπρίαο γηα δεχηεξε θνξά ην ζέκα παξαπέκπεηαη ζηε
Δ, ε νπνία ζα εηζεγείηαη ζηελ ΔΓΔ ηελ νξηζηηθή δηαγξαθή ηνπ θνηηεηή απφ ην
ΠΜ ή ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ίδηνπ καζήκαηνο. Δπίζεο, φπνηνο απνηχρεη ζε
πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο καζήκαηα ζηηο εμεηάζεηο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ
δηαγξάθεηαη απφ ην ΠΜ.
- ην δεχηεξν έηνο θαηά ην δεχηεξν εμάκελν ζπνπδψλ, νη θνηηεηέο εγγξάθνληαη
ζην έλα ππνρξεσηηθφ θαη ζε έλα επηινγήο κάζεκα. Όπνηνο απνηχρεη ζε έλα
κάζεκα ηνπ δεπηέξνπ εμακήλνπ ππνρξενχηαη λα επαλεμεηαζζεί ζην κάζεκα απηφ
ζηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ επηεκβξίνπ. ε πεξίπησζε απνηπρίαο γηα δεχηεξε
θνξά ην ζέκα παξαπέκπεηαη ζηε Δ, ε νπνία ζα εηζεγείηαη ζηελ ΔΓΔ ηελ
νξηζηηθή δηαγξαθή ηνπ θνηηεηή απφ ην ΠΜ ή ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ίδηνπ
καζήκαηνο. Δπίζεο, φπνηνο απνηχρεη ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο καζήκαηα ζηηο
εμεηάζεηο ηνπ δεπηέξνπ εμακήλνπ δηαγξάθεηαη απφ ην ΠΜ.
10. Κάζε κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο θαη θνηηήηξηα έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη άδεηα
αλαζηνιήο ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ καζεκάησλ. Η δηάξθεηα αλαζηνιήο δελ
κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξν απφ έλα (1) έηνο θαη ρνξεγείηαη κφλν ζε εμαηξεηηθέο
πεξηπηψζεηο. Η αίηεζε αλαζηνιήο ππνβάιιεηαη ζηελ αξρή θάζε εμακήλνπ.
11. Κάζε κάζεκα ηνπ ΠΜ αληηζηνηρεί ζε ηξεηο (3) δηδαθηηθέο κνλάδεο, ελψ ε
δηπισκαηηθή εξγαζία ζε νθηψ (8) δηδαθηηθέο κνλάδεο. Γηα ηε ιήςε ηνπ ΜΓΔ
απαηηνχληαη ηξηάληα δπν (32) δηδαθηηθέο κνλάδεο, απφ ηηο νπνίεο είθνζη ηέζζεξεηο
(24) ζπγθεληξψλνληαη απφ ηα καζήκαηα θαη νθηψ (8) απφ ηε δηπισκαηηθή
εξγαζία, θαζψο θαη εμήληα (60) πηζησηηθέο κνλάδεο (ECTS), νη νπνίεο
θαηαλέκνληαη ζε δχν (2) εμάκελα ζπνπδψλ. Ο βαζκφο ηνπ πηπρίνπ πξνθχπηεη απφ
ην άζξνηζκα ησλ γηλνκέλσλ ηεο βαζκνινγίαο ζε θάζε κάζεκα επί ηνλ αληίζηνηρν
αξηζκφ δηδαθηηθψλ κνλάδσλ, δηαηξνχκελνπ δηα ηνπ αξηζκνχ ηξηάληα πέληε (32).
12. Έλαο κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ζεσξείηαη θάηνρνο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ
Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο απφ ηε ζηηγκή πνπ νινθιήξσζε πιήξσο ηηο ππνρξεψζεηο
ηνπ.
13. Η κνξθή ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο, θαη ην ηειεηνπξγηθφ ηεο νξθσκνζίαο,
θαζνξίδνληαη απφ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. Γηα ηε
κνξθή ηνπ Παξαξηήκαηνο Γηπιψκαηνο, ηζρχεη ε απφθαζε ηνπ Πξπηαληθνχ
πκβνπιίνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο ηεο 224/17-10- 2008 ζπλεδξίαζεο
ηνπ θαη νη δηαηάμεηο ηεο Τ.Α. Φ5/89656/Β3/13-8-2007.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ
Σα καζήκαηα θαη νη αληίζηνηρεο πηζησηηθέο κνλάδεο / ECTS νξίδνληαη σο εμήο:
ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΟ
ΠΙΣΩΣΙΚΔ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ
(Τ) / ΔΠΙΛΟΓΗ
ΜΟΝΑΓΔ/
(Δ)
ECTS
ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ
Θεσξίεο θαη Πνιηηηθή Σνπξηζκνχ θαη
Τ
8
Πνιηηηζκνχ
Οηθνλνκηθά Σνπξηζκνχ θαη Πνιηηηζκνχ
Τ
8
Γηαρείξηζε θαη Μάξθεηηλγθ Σφπνπ
Τ
8
εκηλάξην
Τ
6
ΤΝΟΛΟ ECTS:
30
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ΔΑΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ
Δηδηθέο θαη Δλαιιαθηηθέο Μνξθέο
Σνπξηζκνχ
Μάζεκα επηινγήο
Μάζεκα επηινγήο
Μάζεκα επηινγήο
Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία
ΤΝΟΛΟ ECTS:

Τ

5

Δ
Δ
Δ
Τ

4
4
4
13
30

Καηάινγνο καζεκάησλ επηινγήο
1.
Πνιηηηθή Γεο, Αζηηθή Αλάπηπμε θαη Αγνξά Αθηλήησλ.
2.
Γξαζηεξηφηεηεο Διεχζεξνπ Υξφλνπ θαη Βηψζηκε Αζηηθή Αλάπηπμε.
3.
Πεξηβαιινληηθφο ρεδηαζκφο θαη Πνιηηηθή.
4.
Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα.
5.
Μέζνδνη Έξεπλαο θαη Οηθνλνκηθήο Αλάιπζεο.
6.
Οξγαλσζηαθή πκπεξηθνξά θαη Γηνίθεζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ.
7.
Γηνηθεηηθφ Μάξθεηηλγθ.
8.
Γηαρείξηζε Πνιηηηζκηθήο Κιεξνλνκηάο θαη Σνπίνπ.
9.
Δηδηθά Γεγνλφηα θαη Σνπηθή Αλάπηπμε.
10.
Γηαρξνληθή Δμέιημε Σνπξηζκνχ: Θεζκνί θαη Πξαθηηθέο.
Άπθπο 9
Αξιολόγηζη μαθημάηυν
Η αμηνιφγεζε θαη ε βαζκνιφγεζε ζε θάζε κάζεκα είλαη απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα
ηνπ δηδάζθνληνο, γίλεηαη ζε πιήξε αλεμαξηεζία απφ ηα άιια καζήκαηα θαη απνηειεί
παξάγσγν ηεο αληηθεηκεληθήο εθηίκεζεο ηεο απφδνζεο ηνπ θνηηεηή ζην
ζπγθεθξηκέλν κάζεκα (εξγαζίεο, εμεηάζεηο θ.ιπ.). Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο είλαη
ζαθψο πξνζδηνξηζκέλα θαη αλαγξάθνληαη ζην ελεκεξσηηθφ έληππν ηνπ θάζε
καζήκαηνο (επηζπλάπηεηαη ζην παξάξηεκα). Η πξνζέιεπζε ζηηο εμεηάζεηο ηνπ
καζήκαηνο είλαη ππνρξεσηηθή.
Ο ηειηθφο βαζκφο θάζε καζήκαηνο πξνθχπηεη απφ ην ζχλνιν ησλ επηδφζεσλ ησλ
θνηηεηψλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο (π.ρ. εξγαζίεο, εμεηάζεηο) ζχκθσλα κε ηηο
νδεγίεο πνπ παξέρεη ν θάζε δηδάζθσλ ζηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ. Ο ειάρηζηνο
απνδεθηφο βαζκφο καζήκαηνο είλαη ην πέληε (5), κε άξηζηα ην δέθα (10). Με
απφθαζε ηεο Γ..Δ.., ν ειάρηζηνο απνδεθηφο βαζκφο θαηνρχξσζεο ηνπ καζήκαηνο
κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ πέληε (5).
Άπθπο 10
Μεηαπηςσιακή Γιπλυμαηική Δπγαζία
Η Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία (ΜΓΔ), ζηελ νπνία απνδίδεηαη ηδηαίηεξε
βαξχηεηα, εθπνλείηαη αηνκηθά ππφ ηελ επίβιεςε ελφο δηδάζθνληα ηνπ ΠΜ. Με
απφθαζε ηεο ΔΓΔ νξίδεηαη ε γιψζζα ζπγγξαθήο ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο
Δξγαζίαο. Ο ηξφπνο ζπγγξαθήο ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο είλαη
ζπγθεθξηκέλνο, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ ΔΓΔ.
Η κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία πξέπεη λα βξίζθεηαη ζεκαηηθά ζην πεδίν πνπ
θαιχπηεη ην ζπγθεθξηκέλν ΠΜ θαη λα απνδεηθλχεη πξνρσξεκέλεο ζεσξεηηθέο
γλψζεηο θαη πξαθηηθέο δεμηφηεηεο, θξηηηθή ζθέςε, αλαιπηηθέο, ζπλζεηηθέο θαη
εξεπλεηηθέο ηθαλφηεηεο. Μπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε ζεσξεηηθά ή εθαξκνζκέλα ζέκαηα
θαη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηδησηηθφ ή δεκφζην θνξέα πνπ έρεη
αξκνδηφηεηεο ζε ζπλαθή αληηθείκελα.
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Γηα θάζε δηπισκαηηθή εξγαζία νξίδεηαη απφ ηελ ΔΓΔ ηνπ ΠΜ έλα κέινο ΓΔΠ σο
επηβιέπσλ. Γηα ηελ εμέηαζε ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο νξίδεηαη
απφ ηελ ΔΓΔ ηνπ ΠΜ ηξηκειήο επηηξνπή, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ ν επηβιέπσλ θαη
δχν (2) ηνπιάρηζηνλ άιια κέιε ΓΔΠ ή ΔΠ ή εξεπλεηέο ησλ βαζκίδσλ Α΄, Β΄ θαη Γ΄,
νη νπνίνη είλαη θάηνρνη Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο. Σα κέιε ηεο επηηξνπήο πξέπεη λα
έρνπλ ηελ ίδηα ή ζπλαθή επηζηεκνληθή εηδηθφηεηα κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ
Πξνγξάκκαηνο.
Γηα ηελ έγθξηζε, απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ησλ κειψλ ηεο
Δπηηξνπήο. Η Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία βαζκνινγείηαη απφ κεδέλ (0) έσο
δέθα (10), κε ειάρηζην βαζκφ επηηπρίαο ην πέληε (5). ε πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο
Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο θαζνξίδεηαη απφ ηε Δ λέα εκεξνκελία
αμηνιφγεζεο, ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) κήλεο κεηά ηελ πξψηε θξίζε. ε πεξίπησζε
δεχηεξεο απφξξηςεο ν ππνςήθηνο δηαγξάθεηαη απφ ην ΠΜ.
Η εγθεθξηκέλε Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία, κεηά ην πέξαο ησλ
ελδερνκέλσλ δηνξζψζεσλ πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή, θαηαηίζεηαη ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ
Μεηαπηπρηαθνχ ζε δχν αληίηππα, έλα (1) βηβιηνδεηεκέλν έληππν θαη έλα (1) αληίηππν
ζε ειεθηξνληθή κνξθή (pdf). Η θαηάζεζε ηεο ΜΓΔ ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή
κνξθή θαη ζηελ Κεληξηθή Βηβιηνζήθε (απφ ηελ νπνία ν/ε θνηηεηήο/ηξηα ζα δεηά
βεβαίσζε) απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ιήςε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ
δηπιψκαηνο. Με επζχλε ηεο Δπηηξνπήο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ ΠΘ
δεκηνπξγείηαη ειεθηξνληθή βάζε κε ηηο πεξηιήςεηο ησλ εξγαζηψλ φισλ ησλ ΠΜ.
Φνηηεηέο πνπ δελ νινθιεξψλνπλ ηε ΜΓΔ ζην παξαπάλσ δηάζηεκα είλαη δπλαηφλ λα
ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο γηα δηάζηεκα πνπ δελ μεπεξλά ην έλα επηπιένλ
αθαδεκατθφ έηνο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε ν θνηηεηήο δηαγξάθεηαη απφ ην ΠΜ.
Άπθπο 11
Απιθμόρ ειζακηέυν
Ο κέγηζηνο αξηζκφο εηζαθηέσλ θαη’ έηνο ζπνπδψλ ζην ΠΜ αλέξρεηαη ζε 30 άηνκα.
Καζ’ ππέξβαζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ αξηζκνχ εηζαθηέσλ ζα γίλνληαη δεθηνί ζην ΠΜ,
αλεμάξηεηα απφ ηα πξνβιεπφκελα θξηηήξηα, έλαο (1) ππφηξνθνο ηνπ ΙΚΤ πνπ πέηπρε
ζην ζρεηηθφ δηαγσληζκφ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ εζσηεξηθνχ γηα ην γλσζηηθφ
αληηθείκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, έλαο (1) ππφηξνθνο άιινπ
πξνγξάκκαηνο ππνηξνθηψλ θαζψο θαη έλαο (1) αιινδαπφο ππφηξνθνο ηνπ Διιεληθνχ
Κξάηνπο.
Άπθπο 12
Πποζυπικό
ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΠΜ ζπκκεηέρνπλ:
1. Σα κέιε ΓΔΠ ή ΔΠ ησλ νηθείσλ Σκεκάησλ ή άιισλ Σκεκάησλ ηνπ ίδηνπ ή άιινπ
ΑΔΙ, απνρσξήζαληεο ιφγσ νξίνπ ειηθίαο θαζεγεηέο, επηζθέπηεο θαζεγεηέο,
εηδηθνί επηζηήκνλεο ή δηδάζθνληεο βάζεη ηνπ Π.Γ. 407/1980 (ΦΔΚ 112 Α΄), νη
νπνίνη είλαη θάηνρνη Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο.
2. Δξεπλεηέο αλαγλσξηζκέλσλ εξεπλεηηθψλ Ιδξπκάησλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο,
νη νπνίνη είλαη θάηνρνη Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο θαη έρνπλ επαξθή
επηζηεκνληθή ζπγγξαθηθή ή εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα.
3. Δπηζηήκνλεο αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο, νη νπνίνη δηαζέηνπλ εμεηδηθεπκέλεο
γλψζεηο ή ζρεηηθή εκπεηξία ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ ΠΜ.
Σν 50% ηνπιάρηζηνλ ησλ δηδαζθφλησλ ηνπ ΠΜ πξέπεη λα είλαη κέιε ΓΔΠ ηνπ
νηθείσλ Σκεκάησλ.
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Η δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ θαη ησλ αζθήζεσλ ηνπ ΠΜ αλαηίζεηαη απφ ηελ ΔΓΔ
ηνπ Σκήκαηνο κε απφθαζή ηεο.
Γηα θάζε κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή ή θνηηήηξηα, νξίδεηαη απφ ηελ ΔΓΔ, χζηεξα απφ
πξφηαζε ηεο Δ, έλα κέινο ΓΔΠ ή ΔΠ σο ζχκβνπινο θαη έλα σο επηβιέπσλ. Ο
ζχκβνπινο έρεη ηελ επζχλε ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο γεληθήο
πνξείαο ησλ ζπνπδψλ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή ή ηεο θνηηήηξηαο. Ο επηβιέπσλ έρεη
ηελ επηζηεκνληθή επζχλε γηα ηελ εθπφλεζε ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο
Δξγαζίαο θαη νξίδεηαη φηαλ γίλεη ε επηινγή ηνπ ζέκαηνο.
Δξεπλεηέο αλαγλσξηζκέλσλ εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ, νη νπνίνη είλαη θάηνρνη
Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο, ή άιια κέιε ΓΔΠ ή ΔΠ, κπνξεί λα νξίδνληαη
ζπλεπηβιέπνληεο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή ή ηεο θνηηήηξηαο.
Κάζε κέινο ΓΔΠ κπνξεί λα αλαιακβάλεη ηελ επίβιεςε έσο πέληε (5) κεηαπηπρηαθψλ
θνηηεηψλ ή θνηηεηξηψλ.
Η γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ ΠΜ ζα θαιπθζεί απφ ηνπο πφξνπο ηνπ ΠΜ.
Μπνξεί λα νξηζηεί δηνηθεηηθφο ππάιιεινο ηνπ ΣΜΥΠΠΑ ή ηνπ ΣΟΔ, εθφζνλ δελ
ππάξρεη νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα απαζρφιεζεο εμσηεξηθνχ ζπλεξγάηε.
Άπθπο 13
Τλικό-ηεσνική ςποδομή
Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΠΜ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ρψξνη δηδαζθαιίαο θαη έξεπλαο,
ηα εξγαζηήξηα, ν εμνπιηζκφο θαη ε δηνηθεηηθή δνκή ησλ ΣΜΥΠΠΑ θαη ΣΟΔ. Σα
Δξγαζηήξηα ηνπ ΣΜΥΠΠΑ θαζψο θαη νη βηβιηνζήθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
ππνζηεξίδνπλ κε ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο ην ΠΜ.
Άπθπο 14
Γιάπκεια λειηοςπγίαρ
Σν Γηαηκεκαηηθφ ΠΜ «ρεδηαζκφο θαη Αλάπηπμε Σνπξηζκνχ θαη Πνιηηηζκνχ» ζα
ιεηηνπξγήζεη κέρξη θαη ην αθαδεκατθφ έηνο 2021-2022, κε ηελ επηθχιαμε ησλ
δηαηάμεσλ ηεο παξ. 11α ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ λ. 4009/2011 (ΦΔΚ 195 Α΄) φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
Άπθπο 15
Οικονομικά. Γιασείπιζη εζόδυν και εξόδυν
χκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ λ. 3685/2008 (ΦΔΚ 148 Α΄), ην 65% ηνπ εηήζηνπ
θφζηνπο ιεηηνπξγίαο πνπ αθνξά ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηνπ ΠΜ αλέξρεηαη ζην πνζφ
ησλ 48.000 επξψ θαη αλαιχεηαη ζε θαηεγνξίεο δαπαλψλ σο εμήο:
ΔΙΓΟ ΓΑΠΑΝΗ
Ακνηβέο απνδεκηψζεηο δηδαθηηθνχ, ηερληθνχ θαη δηνηθεηηθνχ
πξνζσπηθνχ
Αλαιψζηκα, εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, πξφζζεηνο εμνπιηζκφο
(πξνκήζεηα-αλαλέσζε-ζπληήξεζε)
Μεηαθηλήζεηο
Γεληθά έμνδα
ΤΝΟΛΟ

ΠΟΟ Δςπώ
28.000
5.000
8.000
7.000
48.000

Σν αλσηέξσ θφζηνο ζα θαιχπηεηαη απφ δίδαθηξα, θαζψο θαη άιιεο πεγέο φπσο
ρνξεγίεο, δσξεέο, εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θιπ.
Σα πνζά ησλ δηδάθηξσλ ηνπ ΠΜ, ηφζν ζηελ πεξίπησζε ηεο πιήξνπο θνίηεζεο φζν
θαη ζε απηήλ ηεο κεξηθήο θνίηεζεο, θαζνξίδνληαη ζε εηήζηα βάζε απφ ηελ ΔΓΔ.
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ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο θνίηεζεο, δελ επηζηξέθεηαη ην κέξνο ησλ δηδάθηξσλ πνπ
έρεη θαηαβιεζεί.
Δπίζεο, απαηηείηαη ε θαηαβνιή πνζνχ χςνπο € 150 γηα ηελ θαηάζεζε ηεο
κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ην νπνίν επαλαθαηαβάιιεηαη ζε πεξίπησζε
δηπιήο πξνζπάζεηαο.
ε πεξίπησζε πνπ απαηηεζνχλ έλα ή δχν (ην πνιχ) πξφζζεηα εμάκελα (πέξαλ ησλ
δχν γηα ηελ πιήξε θνίηεζε ή ησλ ηεζζάξσλ γηα ηε κεξηθή) γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο
κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ηα δίδαθηξα γηα θάζε εμάκελν είλαη
κεησκέλα.
Η δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ ΠΜ ζα γίλεηαη απφ ηνλ δηεπζπληή ηνπ. Ο
δηεπζπληήο ηνπ ΠΜ είλαη αξκφδηνο γηα ηε ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη
απνινγηζκνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, νη νπνίνη ειέγρνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή
Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο (ΔΟΓ) ηνπ ΠΜ θαη ππνβάιινληαη ζηελ ΔΓΔ γηα έγθξηζε
κηα θνξά ην ρξφλν. Ο πξνυπνινγηζκφο θαζψο θαη ν νηθνλνκηθφο απνινγηζκφο θάζε
Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ απφ ηελ ΔΓΔ
ππνβάιιεηαη ζηελ Δπηηξνπή Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Ιδξχκαηνο. Η
επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ ειέγρεηαη απφ ηνλ ΔΛΚΔ.
Ο δηεπζπληήο ηνπ ΠΜ έρεη ηελ επζχλε παξαθνινχζεζεο, εθηέιεζεο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ θαη ηεο έθδνζεο εληνιψλ πιεξσκήο ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ.
Σν Π.Μ.. ηνπ δχλαηαη λα δηαζέζεη ην 10% (κέγηζην) ησλ εζφδσλ ηνπ απφ ην 65%
πνπ ηνπο απνδίδεηαη κέζσ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. γηα ππνηξνθίεο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ κε
θξηηήξην ηηο επηδφζεηο ηνπο ή θαη θνηλσληθά θξηηήξηα. ηνλ εηήζην αλαιπηηθφ
απνινγηζκφ ηνπ ΠΜ ζηελ ΔΓΔ ζην ηέινο θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο ζα πξέπεη λα
θαηαηίζεληαη εθηφο ησλ άιισλ, νλνκαζηηθά νη ππνηξνθίεο πνπ εδφζεζαλ, θαζψο θαη
ην πνζφ αλά θνηηεηή πνπ δηαηέζεθε γηα ην ζθνπφ απηφ.
Άπθπο 16
Τγειονομική κάλςτη – θοιηηηικά δάνεια
Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο πνπ δελ έρνπλ άιιε ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη
λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, δηθαηνχληαη πιήξε ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη λνζνθνκεηαθή
πεξίζαιςε πνπ παξέρεηαη θάζε θνξά απφ ην Γεκφζην ζχζηεκα πγείαο.
Γηα ηε ρνξήγεζε θνηηεηηθψλ δαλείσλ ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο εθαξκφδνληαη
νη θάζε θνξά ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Άπθπο 17
Γιαζθάλιζη ποιόηηηαρ
Σα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ησλ Μεηαπηπρηαθψλ Γηπισκαηηθψλ Δξγαζηψλ ή ηα
πηζαλά δηθαηψκαηα επξεζηηερλίαο ή εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο ησλ εξγαζηψλ
θαζνξίδνληαη κε ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Γενληνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Θεζζαιίαο. Κάζε είδνπο ινγνθινπή ζηηο εξγαζίεο ησλ καζεκάησλ, ηηο δεκνζηεχζεηο
ή ηε ζπγγξαθή ησλ Μεηαπηπρηαθψλ Γηπισκαηηθψλ Δξγαζηψλ, επηλφεζε εξεπλεηηθψλ
δεδνκέλσλ θαη αληηεπηζηεκνληθή ζπκπεξηθνξά γεληθφηεξα απαγνξεχεηαη. Η
Δπηηξνπή Γενληνινγίαο είλαη αξκφδηα λα ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνπο θνηηεηέο θαη
θνηηήηξηεο ησλ ΠΜ, θαη λα επηβάιιεη πνηλέο φπνπ απηφ είλαη αλαγθαίν. Λεπηνκεξείο
νδεγίεο γηα ην ζέκα ζα εθδίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γενληνινγίαο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ.
Γηα ην ΠΜ ηζρχνπλ φιεο νη δηαηάμεηο θαη νη δηαδηθαζίεο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, κε
βάζε ηεο νδεγίεο ηεο ΑΓΙΠ, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα θξηηήξηα ηεο ΑΓΙΠ
πνπ νξίδνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
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Άπθπο 18
Ιζηοζελίδα ηος ΠΜ
Σν ΠΜ έρεη ππνρξεσηηθά ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα,
θαη πξναηξεηηθά ζε νπνηαδήπνηε άιιε γιψζζα θξίλεη ε ΔΓΔ, ηδηαίηεξα ζε
πξνγξάκκαηα ζπλεξγαζίαο κε Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ. Η επίζεκε ηζηνζειίδα
ηνπ ΠΜ ελεκεξψλεηαη δηαξθψο θαη πεξηέρεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη αλαθνηλψζεηο
ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη απνηειεί ηνλ επίζεκν ρψξν ελεκέξσζεο ησλ θνηηεηψλ.
Άπθπο 19
Μεηαβαηικέρ διαηάξειρ
Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΠΜ γίλνληαη κε βάζε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Με πξφηαζε ηεο
ΓΔ ηνπ Σκήκαηνο θαη έγθξηζε ηεο Δ κπνξεί λα γίλεηαη ηξνπνπνίεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο ησλ καζεκάησλ θαη αλαθαηαλνκή κεηαμχ ησλ εμακήλσλ. Ο
δηεπζπληήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζε ζπλεξγαζία κε ηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή (Δ) έρεη
ηελ αξκνδηφηεηα λα πξνηείλεη ζηελ ΔΓΔ ην αλαζεσξεκέλν πξφγξακκα πνπ
εγθξίλεηαη απφ ηε Δ.
Όζα ζέκαηα δελ ξπζκίδνληαη ζηελ παξνχζα απφθαζε, ζα ξπζκίδνληαη απφ ηα
αξκφδηα φξγαλα ηνπ ΠΘ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
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ΚΩΓ. Μ/ΣΟ
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6.
ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
7.
ΠΙΣΩΣΙΚΔ ΜΟΝΑΓΔ
8.
ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
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13. ΣΡΟΠΟ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Η αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ
ζα γίλεη:
14. ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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