Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΜΣ «Φύλο,
Πολιτισμός και Κοινωνία»
ΑΡΘΡΟ 1. ΓEΝΙΚEΣ ΔΙΑΤΑΞEΙΣ. Το Τµήµα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και
Ιστορίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου θα
λειτουργήσει από το ακαδηµαϊκό έτος 2014−2015 αναµορφωµένο το Πρόγραµµα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) µε τον τίτλο «Φύλο, Πολιτισµός και Κοινωνία»,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008
(ΦΕΚ 148 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΚΟΠΟΣ. Αντικείµενο του ΠΜΣ του Τµήµατος
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας είναι η ανάπτυξη Γυναικείων Σπουδών και
Μελετών για το Φύλο στη βάση µιας διεπιστηµονικής προσέγγισης, η οποία συνδυάζει
τη σκοπιά της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας µε άλλες συναφείς επιστήµες.
Σκοπός είναι η εκπαίδευση νέων επιστηµόνων µε στόχο την ανάπτυξη της έρευνας και
την επαγγελµατική τους κατάρτιση.
ΑΡΘΡΟ 3 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ. Το ΠΜΣ απονέµει Μεταπτυχιακό
Δίπλωµα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στο «Φύλο, Πολιτισµός και Κοινωνία».
ΑΡΘΡΟ 4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές
πτυχιούχοι Τµηµάτων Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής και οµοταγών αναγνωρισµένων
ιδρυµάτων της αλλοδαπής. Δεκτοί γίνονται επίσης πτυχιούχοι Τµηµάτων ΤΕΙ
συναφούς γνωστικού αντικειµένου.
ΑΡΘΡΟ 5. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ. Η χρονική διάρκεια για την απονοµή του
Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάµηνα.
ΑΡΘΡΟ 6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού
Τίτλου Ειδίκευσης απαιτούνται 90 πιστωτικές µονάδες.. Η εκπόνηση της
Μεταπτυχιακής Διπλωµατικής Εργασίας Ειδίκευσης αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές
µονάδες. Σε κάθε εξάµηνο προσφέρονται από τρία (3) υποχρεωτικά µαθήµατα και
κάθε µάθηµα αντιστοιχεί σε 10 πιστωτικές µονάδες. Η επιτυχής παρακολούθησή τους
είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση, στο τρίτο εξάµηνο, της
Μεταπτυχιακής Διπλωµατικής Εργασίας. Η ολοκλήρωση της τελευταίας είναι
υποχρεωτική για την απονοµή του Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Η
διπλωµατική Εργασία υποστηρίζεται δηµόσια σε τριµελή επιτροπή που απαρτίζουν ο/η
επιβλέπουσα και δύο άλλα µέλη από το διδακτικό προσωπικό του Τµήµατος, του
Πανεπιστηµίου ή άλλων αντίστοιχων φορέων.
ΑΡΘΡΟ 7. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ. Ο αριθµός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται
κατ΄ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) µεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες ετησίως.
ΑΡΘΡΟ 8. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας και άλλων Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου
Αιγαίου ή άλλων Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες
διδασκόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρθρ. 5 του ν. 3685/2008.

ΑΡΘΡΟ 9. ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ. Οι ανάγκες λειτουργίας του ΠΜΣ θα
καλύπτονται από την εκάστοτε υπάρχουσα υλικοτεχνική και ηλεκτρονική υποδοµή και
υπηρεσίες του οικείου Τµήµατος και του Ιδρύµατος.
ΑΡΘΡΟ 11. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει µέχρι και το
Ακαδ. Έτος 2021-2022 µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80
του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
ΑΡΘΡΟ 11. ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008
(ΦΕΚ 148Α) το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ που αφορά
στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ
(6.500 €) και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Α/ Α
1
2
3
4

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Αµοιβές - αποζηµιώσεις διδακτικού, τεχνικού
και διοικητικού προσωπικού
Έξοδα µετακινήσεων
Αναλώσιµα
Έξοδα δηµοσιεύσεων
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1.625,00
2.000, 00
1.875, 00
1.000, 00
6.500, 00

Πηγή χρηµατοδότησης του ΠΜΣ θα είναι τα δίδακτρα καθώς και άλλες πηγές Πηγή
χρηµατοδότησης του ΠΜΣ θα είναι τα δίδακτρα καθώς και άλλες πηγές (χορηγίες,
δωρεές, πόροι από ερευνητικά προγράµµατα, κτλ.).
ΑΡΘΡΟ 12. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν
εισαχθεί στο πρόγραμμα μέχρι και το ακαδ. έτος 2014-15 θα περατώσουν τις σπουδές
τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης υπουργικής απόφασης. Όσα θέµατα
δεν ρυθµίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθµίζονται από τον Κανονισµό
Μεταπτυχιακών Σπουδών και τα αρµόδια όργανα σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία.

