
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 36/28.06.2018 απόφα-
σης συνεδρίασης της Συγκλήτου με θέμα «Κανο-
νισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με 
τίτλο ‘’Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία’’, 
Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, 
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών.

2 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 36/28.06.2018 απόφα-
σης συνεδρίασης της Συγκλήτου με θέμα «Κα-
νονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. 
με τίτλο ‘’Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία’’, Τμήμα 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Σχολή 
Κοινωνικών Επιστημών.

3 Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 35/31.05.2018 απόφα-
σης συνεδρίασης της Συγκλήτου με θέμα «Έγκρι-
ση Κανονισμών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών Τμημάτων του Ιδρύματος - Κανονισμός 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο 
‘’Κρίση και Ιστορική Αλλαγή’’, Τμήμα Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Σχολή Κοινωνικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

4 Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 103 (επαναληπτική)/ 
08.06.2018 απόφασης έκτακτης συνεδρίασης της 
Συγκλήτου με θέμα: Κανονισμός Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Έρευνα για την 
Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή», Τμήμα 
Κοινωνιολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αρ. 18892 (1)
Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 36/28.06.2018 απόφα-

σης συνεδρίασης της Συγκλήτου με θέμα «Κανο-

νισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με 

τίτλο ‘’Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία’’, 

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορί-

ας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
(έκτακτη συνεδρία 25/01.10.2020)

  Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αφού έλαβε 
υπόψη:

• Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 «Ίδρυση Πανεπιστη-
μίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας» (Α΄ 31) όπως ισχύει.

• Την διάταξη του άρθρου 1 του π.δ. 155/2009 σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 46 έως 49 του
π.δ. 160/2008 και με τις διατάξεις των άρθρων 13 - 15 
του «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» (Α΄ 220).

• Τις διατάξεις της περ. ιε της παρ. 2 του άρθρου 13, και 
των άρθρων 30 έως και 37, 45, 85 και 88 του ν. 4485/2017 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

• Την προφορική εισήγηση της Αντιπρυτάνισσας Ακα-
δημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, σε συ-
νέχεια της απόφασης της υπ’ αρ. 3/23.09.2020 έκτακτης 
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συνεδρίασης της συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, θέμα 3.Α.1. «Τροποποίη-
ση του κανονισμού του ΠΜΣ "Κοινωνική και Ιστορική 
Ανθρωπολογία"».

• Την υπ’ αρ. 2797/27.4.2018 απόφαση Συγκλήτου (αρ. 
συνεδρ. 34/25.04.2018) με θέμα «Επανίδρυση του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κοινω-
νική και Ιστορική Ανθρωπολογία», Τμήμα Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστη-
μών του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (Β΄ 1679).

• Την υπ’ αρ. 6278/11.07.2018 απόφαση Συγκλήτου (αρ. 
συνεδρ. 36/28.06.2018) με θέμα «Κανονισμός Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Κοινωνική και Ιστο-
ρική Ανθρωπολογία», Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 
και Ιστορίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών» (Β΄ 3420).

• Την υπ’ αρ. 10011/19.07.2019 απόφαση Συγκλήτου 
(αρ. συνεδρ. 09/16.07.2019) με θέμα «Τροποποίηση της 
απόφασης της υπ΄ αρ. 36/28.06.2018 συνεδρίασης της 
Συγκλήτου θέμα Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Π.Μ.Σ. με τίτλο ‘’Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπο-
λογία’’, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, 
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών» (Β΄ 3143).

• Το πρακτικό της υπ’ αρ. 25/01.10.2020 έκτακτης συ-
νεδρίασης της Συγκλήτου, θέμα 10.1. «Τροποποίηση 
της απόφασης της υπ΄ αρ. 36/28.06.2018 συνεδρίασης 
της Συγκλήτου με θέμα «Κανονισμός Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο ‘’Κοινωνική και Ιστορική 
Ανθρωπολογία’’, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και 
Ιστορίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών»,

• Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού, καθώς και μετά από συζήτηση, ομόφωνα 
αποφασίζει:

και εγκρίνει την τροποποίηση της απόφασης της υπ΄ 
αρ. 36/28.06.2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου με θέμα 
«Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με 
τίτλο ‘’Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία’’, Τμήμα 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Σχολή Κοινω-
νικών Επιστημών» (Β΄ 3420), σύμφωνα με την εισήγηση 
της υπ΄ αρ. 3/23.09.2020 έκτακτης συνεδρίασης της συ-
νέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και 
Ιστορίας, ως προς τα άρθρα 10.7. και 13., ως ακολούθως:

Άρθρο 10
Πρόγραμμα Σπουδών

10.7. Τρόπος διδασκαλίας
Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης. Προ-

βλέπεται ωστόσο η δυνατότητα συνδυασμού διδακτικών 
μεθόδων διά ζώσης (σε ποσοστό 50% κατ’ ελάχιστο) και 
με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (σε ποσοστό 50% 
κατά μέγιστο), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3, 
άρθρο 30 του ν. 4485/2017) μετά από εισήγηση της Σ.Ε. 
του Π.Μ.Σ. και σχετική απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος.

Άρθρο 13.
Εξεταστικές περίοδοι

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι δύο: Φεβρουαρίου και 
Ιουνίου και εναρμονίζονται κατά το δυνατόν με τις εξε-
ταστικές περιόδους των προπτυχιακών προγραμμάτων 

σπουδών, όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά στο Ακα-
δημαϊκό Ημερολόγιο του Ιδρύματος. Σχετικά με την 
προθεσμία κατάθεσης αποτελεσμάτων εξέτασης μα-
θημάτων από τους/τις διδάσκοντες/ουσες ισχύουν τα 
προβλεπόμενα κάθε φορά στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 
του Ιδρύματος. Σε περίπτωση που φοιτητής ή φοιτήτρια 
αποτύχει σε μάθημα, μπορεί να επανεξετασθεί άπαξ στο 
μάθημα ήτοι την περίοδο του Ιουνίου για τα μαθήματα 
του χειμερινού 1ου εξαμήνου (χειμερινό) και τηνπερίοδο 
του Σεπτεμβρίου για τα μαθήματα του 2ου εξαμήνου 
(εαρινό). Η δεύτερη εξεταστική για τους φοιτητές/-τρι-
ες που έχουν εκκρεμότητα στο 3ο εξάμηνο είναι τρεις 
εβδομάδες μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου του 
χειμερινού εξαμήνου. Αν ο/η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/
τρια αποτύχει στην εξέταση μαθήματος στην τελευταία 
εξεταστική που έχει δικαίωμα να συμμετέχει, βάσει του 
Κανονισμού, ούτως ώστε σύμφωνα με τον παρόντα κα-
νονισμό να θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
το Πρόγραμμα, εξετάζεται ύστερα από αίτησή του, στην 
ίδια εξεταστική περίοδο, από τριμελή επιτροπή μελών 
Δ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι/ες έχουν το ίδιο ή συναφές 
γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο/α μάθημα/
μαθήματα και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμή-
ματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο/η υπεύθυνος/η 
της εξέτασης του κάθε μαθήματος διδάσκων/ουσα
(παρ. 6 άρθρο 34 ν. 4485/2017). Εάν ο φοιτητής ή η 
φοιτήτρια δεν υποβάλει αίτηση εντός επτά (7) ημερών 
από τη γνωστοποίηση του αποτελέσματος της επαναλη-
πτικής εξέτασης ή εάν αποτύχει στην εξέταση από την 
τριμελή επιτροπή, τότε διαγράφεται οριστικά.

Κατά τα λοιπά, η υπ΄ αρ. 36/28.06.2018 απόφαση συνε-
δρίασης της Συγκλήτου με θέμα «Κανονισμός Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο ‘’Κοινωνική και Ιστο-
ρική Ανθρωπολογία’’, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 
και Ιστορίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών (Β΄ 3420)
με τις τροποποιήσεις της, εξακολουθεί να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 2 Οκτωβρίου 2020

Η Πρυτάνισσα

ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ

Ι

    Αρ. 18893 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 36/28.06.2018 απόφα-

σης συνεδρίασης της Συγκλήτου με θέμα «Κα-

νονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. 

με τίτλο ‘’Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία’’, Τμήμα 

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Σχολή 

Κοινωνικών Επιστημών. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
(έκτακτη συνεδρία 25/01.10.2020)

  Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αφού έλαβε 
υπόψη:
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• Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 (Α΄ 31) «Ίδρυση Πανε-
πιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει.

• Την διάταξη του άρθρου 1 του π.δ. 155/2009 σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 46 έως 49 του
π.δ. 160/2008 και με τις διατάξεις των άρθρων 13 - 15 
του «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» (Α΄ 220).

• Τις διατάξεις της περ. ιε της παρ. 2 του άρθρου 13, και 
των άρθρων 30 έως και 37, 45, 85 και 88 του ν. 4485/2017 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

• Την προφορική εισήγηση της Αντιπρυτάνισσας Ακα-
δημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, σε συ-
νέχεια της απόφασης της υπ’ αρ. 3/23.09.2020 έκτακτης 
συνεδρίασης της συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, θέμα 3.Β.1. Τροποποίηση 
του κανονισμού του ΠΜΣ ‘’Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία’’.

• Την υπ’ αρ. 2799/27.4.2018 απόφαση Συγκλήτου (αρ. 
συνεδρ. 34/25.04.2018) με θέμα «Επανίδρυση του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο ‘’Φύλο, Πο-
λιτισμός και Κοινωνία’’, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 
και Ιστορίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών» (Β΄ 2885).

• Την υπ’ αρ. 8129/06.09.2018 απόφαση Συγκλήτου (αρ. 
συνεδρ. 36/28.06.2018) με θέμα «Κανονισμός Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο ‘’Φύλο, Πολιτισμός 
και Κοινωνία’’, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και 
Ιστορίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών» (Β΄ 4285).

• Το υπ’ αρ. 25/01.10.2020 πρακτικό της έκτακτης συ-
νεδρίασης της Συγκλήτου, θέμα 10.2. «Τροποποίηση 
της υπ’ αρ. 36/28.06.2018 απόφασης συνεδρίασης της 
Συγκλήτου με θέμα «Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Π.Μ.Σ. με τίτλο ‘’Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία’’, 
Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Σχολή 
Κοινωνικών Επιστημών».

• Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού, καθώς και μετά από συζήτηση, ομόφωνα 
αποφασίζει:

και εγκρίνει την τροποποίηση της απόφασης της υπ΄ 
αρ. 36/28.06.2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου με θέμα 
«Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με 
τίτλο ‘’Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία’’, Τμήμα Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστη-
μών» (B΄ 4285), σύμφωνα με την εισήγηση της υπ΄ αρ. 
3/23.09.2020 έκτακτης συνεδρίασης της συνέλευσης του 
Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, ως 
προς τις παραγράφους 10.1. και 10.8., ως ακολούθως:

Άρθρο 10
Πρόγραμμα Σπουδών

10.1 Πρόγραμμα μαθημάτων (της παρ. 2 του άρθρου 32 
του ν. 4485/2017)

1. Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακα-
δημαϊκού έτους.

2. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής 
εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπου-
δών, η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλω-
ματικής εργασίας και η συγκέντρωση 90 πιστωτικών 
μονάδων (ECTS).

3. Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται 
ως εξής: Ενδεικτικός πίνακας μαθημάτων ανά εξάμηνο:
Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗ-

ΜΑΤΟΣ
ECTS

ΦΠΚ-1 Θεωρίες του φύλου Υποχρεωτικό 10

ΦΠΚ-8 Φύλο και υλικός πολιτισμός Υποχρεωτικό 10

ΦΠΚ-4 Ιστορικές προσεγγίσεις του φύλου Υποχρεωτικό 10

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗ-

ΜΑΤΟΣ
ECTS

ΦΠΚ-3
Φύλο, σώμα και «φυλή» στην πρώι-

μη νεότερη Ευρώπη
Υποχρεωτικό 10

ΦΠΚ-5 Φύλο και μετανάστευση Υποχρεωτικό 10

ΦΠΚ-6
Οικονομική ανισότητα, φύλο και 

αναπτυσσόμενος κόσμος
Υποχρεωτικό 10

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗ-

ΜΑΤΟΣ
ECTS

ΦΠΚ-10 Διπλωματική εργασία Υποχρεωτικό 30

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Το άνω πρόγραμμα μαθημάτων είναι ενδεικτικό. 
Ο αριθμός, το είδος και το περιεχόμενο των μαθημά-
των του προγράμματος σπουδών, καθώς και η κατανο-
μή τους σε εξάμηνα, δύνανται να αναπροσαρμόζονται 
με απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος για λόγους δια-
σφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας του ΠΜΣ.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ο/Η απόφοιτος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών «Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία» του Τμήματος 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας έχει εμβαθύ-
νει στις κοινωνικές, ιστορικές και πολιτισμικές όψεις του 
φύλου, μέσα από μαθήματα που χαρακτηρίζονται από 
διεπιστημονική προσέγγιση και διαπολιτισμικό προσα-
νατολισμό, και έχει εκπαιδευτεί στην εθνογραφική ή την 
αρχειακή έρευνα κατά την εκπόνηση της διπλωματικής 
διατριβής. Ως εκ τούτου, ο/η απόφοιτος έχει αποκτήσει 
εξειδικευμένες γνώσεις που του/της επιτρέπουν να γνω-
ρίζει, να κατανοεί σε βάθος και να μπορεί να διερευνήσει 
τον ρόλο του φύλου στις κοινωνικές σχέσεις και την ιδε-
ολογία σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης εμπειρίας 
και δραστηριότητας.

Επαγγελματικά δικαιώματα και δυνατότητες

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φύλο, 
Πολιτισμός και Κοινωνία» του Τμήματος Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας και Ιστορίας προσφέρει τις απαραίτη-
τες γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες που καθιστούν 
τους αποφοίτους ικανούς να επιδιώξουν επαγγελμα-
τική σταδιοδρομία σε τομείς επιστημονικής εργασίας 
που σχετίζονται με την κοινωνική ανθρωπολογία και 
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την κοινωνική ιστορία. 15 Ενδεικτικά, οι απόφοιτοι του 
προγράμματος μπορούν να απασχοληθούν στην έρευνα 
και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε μουσεία, βιβλιο-
θήκες, αρχεία και πολιτιστικούς φορείς, σε φορείς υγείας 
και ασφάλισης, σε κάθε είδους φορείς, οργανισμούς και 
θεσμούς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, ιδίως εκεί-
νους που διαμορφώνουν ή/και εφαρμόζουν πολιτικές 
ισότητας των φύλων, καθώς και στον ευρύτερο τομέα 
της επικοινωνίας.

10.8 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (παρ. 3 άρθρο 30 του 
ν. 4485/2017)

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται δια ζώσης. Προ-
βλέπεται ωστόσο η δυνατότητα συνδυασμού διδακτικών 
μεθόδων διά ζώσης (σε ποσοστό 50% κατ’ ελάχιστο) και 
με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (σε ποσοστό 50% 
κατά μέγιστο), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3, 
άρθρο 30 του ν. 4485/2017) μετά από εισήγηση της Σ.Ε. 
του Π.Μ.Σ. και σχετική απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος.

Κατά τα λοιπά, η απόφαση της υπ΄ αρ. 36/28.06.2018 
συνεδρίασης της Συγκλήτου με θέμα «Κανονισμός Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο ‘’Φύλο, Πολι-
τισμός και Κοινωνία’’, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 
και Ιστορίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών» (Β΄ 4285) 
εξακολουθεί να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μυτιλήνη, 2 Οκτωβρίου 2020

Η Πρυτάνισσα

ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ

Ι

    Αρ. 18894 (3)
Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 35/31.05.2018 απόφα-

σης συνεδρίασης της Συγκλήτου με θέμα «Έγκρι-

ση Κανονισμών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 

Σπουδών Τμημάτων του Ιδρύματος - Κανονισμός 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο 

‘’Κρίση και Ιστορική Αλλαγή’’, Τμήμα Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Σχολή Κοινωνικών 

Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
(έκτακτη συνεδρία 25/01.10.2020)

  Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αφού έλαβε 
υπόψη:

• Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 «Ίδρυση Πανεπιστη-
μίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας» (Α΄ 31), όπως ισχύει.

• Την διάταξη του άρθρου 1 του π.δ. 155/2009 σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 46 έως 49 του
π.δ. 160/2008 και με τις διατάξεις των άρθρων 13 - 15 
του «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» (Α΄ 220).

• Τις διατάξεις της περ. ιε της παρ. 2 του άρθρου 13, και 
των άρθρων 30 έως και 37, 45, 85 και 88 του ν. 4485/2017 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 

ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

• Την προφορική εισήγηση της Αντιπρυτάνισσας Ακα-
δημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, σε συ-
νέχεια της απόφασης της υπ’ αρ. 3/23.09.2020 έκτακτης 
συνεδρίασης της συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, θέμα 3.Γ.1. «Τροποποίηση 
του κανονισμού του ΠΜΣ "Κρίση και Ιστορική Αλλαγή"».

• Την υπ’ αρ. 2798/27.4.2018 απόφαση Συγκλήτου (αρ. 
συνεδρ. 34/25.04.2018) με θέμα «Επανίδρυση του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο ‘’Κρίση και 
Ιστορική Αλλαγή’’, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και 
Ιστορίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστή-
μιου Αιγαίου» (Β΄ 2822).

• Την υπ’ αρ. 6555/18.07.2018 απόφαση Συγκλήτου (αρ. 
συνεδρ. 35/31.05.2018) με θέμα «Έγκριση Κανονισμών 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμημάτων 
του Ιδρύματος - Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Π.Μ.Σ. με τίτλο ‘’Κρίση και Ιστορική Αλλαγή’’, Τμήμα 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Σχολή Κοινω-
νικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (Β΄ 3494).

• Το υπ’ αρ. 25/01.10.2020 πρακτικό έκτακτης συνεδρί-
ασης της Συγκλήτου, θέμα 10.3. Τροποποίηση της από-
φασης της υπ΄ αρ. 35/31.05.2018 συνεδρίασης της Συ-
γκλήτου με θέμα «Έγκριση Κανονισμών Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμημάτων του Ιδρύματος -
Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με 
τίτλο ‘’Κρίση και Ιστορική Αλλαγή’’, Τμήμα Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστη-
μών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

• Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού, καθώς και μετά από συζήτηση, ομόφωνα 
αποφασίζει:

και εγκρίνει την τροποποίηση της απόφασης της υπ’ 
αρ. 35/31.05.2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου με θέμα 
«Έγκριση Κανονισμών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών Τμημάτων του Ιδρύματος - Κανονισμός Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο ‘’Κρίση και 
Ιστορική Αλλαγή’’, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 
και Ιστορίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανε-
πιστημίου Αιγαίου» (Β΄ 3494) σύμφωνα με την εισήγη-
ση της υπ΄ αρ. 3/23.09.2020 έκτακτης συνεδρίασης της 
συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 
και Ιστορίας, ως προς τα άρθρα 10.1., 10.7. και 16 και την 
προσθήκη παραγράφου 10.8., ως ακολούθως:

Άρθρο 10
Πρόγραμμα Σπουδών

10.1 Πρόγραμμα μαθημάτων (παρ. 2 άρθρο 32 του
ν. 4485/2017)

1. Το Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακα-
δημαϊκού έτους.

2. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής 
εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπου-
δών, η επιτυχής εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας και η συγκέντρωση 75 πιστωτικών μονάδων 
(ECTS).

3. Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται 
ως εξής:
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Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ECTS

ΙΑΛ-1 Θεωρίες της ιστορικής μεταβολής Υποχρεωτικό 10

ΙΑΛ-2 Τομές στη μακρο- και μικροϊστορία Υποχρεωτικό 10

ΙΑΛ-3
Κοινωνικό- οικονομικός 

μετασχηματισμός
Υποχρεωτικό 10

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ECTS

ΙΑΛ-4 Συνέχειες και ασυνέχειες των ιδεών Υποχρεωτικό 10

ΙΑΛ-5 Κοινωνίες σε σύγκρουση Υποχρεωτικό 10

ΙΑΛ-6

Εκπόνηση ιστορικής έρευνας και 

παρουσίασή της σε ειδικό επιστημονικό 

εργαστήριο (workshop)

Υποχρεωτικό 10

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΣ ΜΑ-

ΘΗΜΑΤΟΣ
ECTS

ΙΑΛ-7
Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματι-

κής εργασίας
Υποχρεωτικό 15

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 15
Το άνω πρόγραμμα μαθημάτων είναι ενδεικτικό. Ο 

αριθμός, το είδος και το περιεχόμενο των μαθημάτων 
του προγράμματος σπουδών, καθώς και η κατανομή 
τους σε εξάμηνα, δύνανται να αναπροσαρμόζονται με 
απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος για λόγους διασφά-
λισης της εύρυθμης λειτουργίας του ΠΜΣ.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ο/Η απόφοιτος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών «Κρίση και Ιστορική Αλλαγή» του Τμήματος 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας έχει εμβαθύνει 
σε όψεις της ιστορικής μεταβολής, μέσα από μαθήματα 
που χαρακτηρίζονται από διεπιστημονική προσέγγιση, 
και έχει διενεργήσει επιστημονική έρευνα κατά την εκ-
πόνηση της διπλωματικής διατριβής. Ως εκ τούτου, ο/η 
απόφοιτος έχει εκπαιδευτεί στα μεθοδολογικά εργαλεία 
και τις αναλυτικές προσεγγίσεις της σύγχρονης ιστορι-
κής έρευνας και έχει αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις 
που του/της επιτρέπουν να κατανοεί, να αντιμετωπίζει 
κριτικά και να διερευνά ζητήματα που αφορούν τις ιστο-
ρικές εξελίξεις στα πεδία της πολιτικής, της κοινωνίας, 
της οικονομίας και των ιδεών.

Επαγγελματικά δικαιώματα και δυνατότητες

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κρίση και 
Ιστορική Αλλαγή» του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπο-
λογίας και Ιστορίας προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις, 
εμπειρίες και δεξιότητες που καθιστούν τους αποφοί-
τους ικανούς να επιδιώξουν επαγγελματική σταδιοδρο-
μία σε τομείς επιστημονικής εργασίας που σχετίζονται με 
την ιστορία. Ενδεικτικά, οι απόφοιτοι του προγράμματος 
μπορούν να απασχοληθούν στην έρευνα και τη δευτερο-

βάθμια εκπαίδευση, σε μουσεία, βιβλιοθήκες, αρχεία και 
πολιτιστικούς φορείς, σε ερευνητικά ιδρύματα, σε κάθε 
είδους φορείς, οργανισμούς και θεσμούς παροχής πο-
λιτιστικών υπηρεσιών, καθώς και στον ευρύτερο τομέα 
της επικοινωνίας.

10.7. Τρόπος διδασκαλίας
Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται δια ζώσης. Προ-

βλέπεται ωστόσο η δυνατότητα συνδυασμού διδακτικών 
μεθόδων διά ζώσης (σε ποσοστό 50% κατ’ ελάχιστο) και 
με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (σε ποσοστό 50% 
κατά μέγιστο), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3, 
άρθρο 30 του ν. 4485/2017) μετά από εισήγηση της Σ.Ε. 
του Π.Μ.Σ. και σχετική απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος.

10.8 Ημερομηνίες εγγραφής και δηλώσεις μαθημάτων
Στην αρχή κάθε ακαδ. εξαμήνου, πριν την έναρξη των 

μαθημάτων καθορίζονται και αναρτώνται στην ιστοσε-
λίδα του ΠΜΣ/Τμήματος οι ημερομηνίες εγγραφής των 
φοιτητών και φοιτητριών, καθώς και η διαδικασία δη-
λώσεων των μαθημάτων που θα επιλέγονται σε κάθε 
εξάμηνο.

Άρθρο 16.
Τελικός Βαθμός

Ο βαθμός του Δ.Μ.Σ. καθορίζεται από τους βαθμούς 
των μαθημάτων του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου, 
και τον βαθμό της διπλωματικής εργασίας. Ο βαθμός 
του διπλώματος αποτελεί το σταθμισμένο μέσο όρο των 
βαθμών των μαθημάτων καθώς και της διπλωματικής 
εργασίας (βάσει των ECTS) και υπολογίζεται με τον πα-
ρακάτω τύπο:

Κατά τα λοιπά, η απόφαση της υπ΄ αρ. 35/31.05.2018 
συνεδρίασης της Συγκλήτου με θέμα «Έγκριση Κανονι-
σμών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμημά-
των του Ιδρύματος - Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Π.Μ.Σ. με τίτλο ‘’Κρίση και Ιστορική Αλλαγή’’, 
Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Σχολή 
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου»
(B΄ 3494), εξακολουθεί να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μυτιλήνη, 2 Οκτωβρίου 2020

Η Πρυτάνισσα

ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ

(∑ Βμ x Εμ) + Βδ x Εδ

(∑ Εμ) + Εδ

Όπου:

∑=άθροισμα, Βμ=Βαθμός μαθήματος, 

Εμ= ECTS μαθήματος,   

Βδ=Βαθμός διπλωματικής εργασίας, 

 Εδ= ECTS διπλωματικής εργασίας.
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    Αρ. 18895 (4)
Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 103 (επαναληπτική)/ 

08.06.2018 απόφασης έκτακτης συνεδρίασης της 

Συγκλήτου με θέμα: Κανονισμός Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Έρευνα για την Το-

πική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή», Τμήμα 

Κοινωνιολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
(συνεδρία 25/01.10.2020)

  Αφού έλαβε υπόψη:
• Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας» (Α΄ 31), όπως ισχύει.

• Την διάταξη του άρθρου 1 του π.δ. 155/2009 σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 46 έως 49 του
π.δ. 160/2008 (Α΄ 220) και με τις διατάξεις των άρθρων 
13 - 15 του «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας».

• Τις διατάξεις της περ. ιε της παρ. 2 του άρθρου 13, και 
των άρθρων 30 έως και 37, 45, 85 και 88 του ν. 4485/2017 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

• Την προφορική εισήγηση της Αντιπρυτάνισσας Ακα-
δημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, σε συ-
νέχεια της απόφασης της υπ’ αρ. 93/21.09.2020 έκτακτης 
συνεδρίασης της συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνιολο-
γίας, θέμα 6.Α.: «Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας 
του Π.Μ.Σ. Ε.Τ.Κ.Α.Σ.»

• Την υπ’ αρ. 2755/27.04.2018 απόφαση της Συγκλή-
του του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συν. 33/29.03.2018) με 
θέμα: «Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο ‘’Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική 
Ανάπτυξη και Συνοχή’’, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Σχολή 
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου».

• (Β΄ 2822/2018).
• Την υπ’ αρ. 6553/18.07.2018 απόφαση Συγκλήτου (αρ. 

εκτ. συνεδρ. 103(επαναληπτική)/08.06.2018) με θέμα: 
«Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με 
τίτλο ‘’Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και 
Συνοχή’’, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επι-
στημών» (Β΄ 3491).

• Το υπ’ αρ. 25/01.10.2020 πρακτικό της έκτακτης συ-
νεδρίασης της Συγκλήτου, θέμα 10.4. «Τροποποίηση της 
απόφασης της υπ΄ αρ. 103(επαναληπτική)/08.06.2018 
έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου με θέμα: Κανο-
νισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο 
‘’Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή’’, 
Τμήμα Κοινωνιολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών».

• Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού, καθώς και μετά από συζήτηση, ομόφωνα 
αποφασίζει:

και εγκρίνει την τροποποίηση της απόφασης της υπ΄ 
αριθμ. 103(επαναληπτική)/08.06.2018) έκτακτης συνε-
δρίασης της Συγκλήτου με θέμα: «Κανονισμός Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο ‘’Έρευνα για την 
Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή’’, Τμήμα Κοι-
νωνιολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών» (B΄ 3491), 

σύμφωνα με την εισήγηση της υπ΄ αρ. 93/21.09.2020 
έκτακτης συνεδρίασης της συνέλευσης του Τμήματος 
Κοινωνιολογίας, ως προς την παράγραφο 10.1. και την 
προσθήκη παραγράφου 10.9., ως ακολούθως:

Άρθρο 10.
Πρόγραμμα Σπουδών

10.1 Πρόγραμμα μαθημάτων (παρ. 2 άρθρο 32 του
ν. 4485/2017)

1. Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακα-
δημαϊκού έτους.

2. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής 
εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπου-
δών, η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλω-
ματικής εργασίας και η συγκέντρωση 90 πιστωτικών 
μονάδων (ECTS).

3. Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών βρίσκεται αναρ-
τημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος και διαμορφώ-
νεται ως εξής:

4. Ενδεικτικός πίνακας μαθημάτων ανά εξάμηνο:
Πρόγραμμα Σποδών

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕCTS

183-01-17
Κοινωνιολογία: Έννοιες, Θεωρίες και 

Προσανατολισμοί
Υποχρεωτικό 5

183-02-17
Μεθοδολογία Σχεδιασμού Ποιοτικής 

Κοινωνικής Έρευνας
Υποχρεωτικό 5

183-03-13
Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις στο 

Έγκλημα και την Αντιμετώπισή του
Υποχρεωτικό 5

183-04-17
Κοινωνικός Τομέας: Οργανισμοί και 

Υπηρεσίες
Υποχρεωτικό 5

183-05-13
Κοινωνική Συνοχή: Μετανάστευση και 

Εκπαίδευση
Υποχρεωτικό 5

183-06-13

Κοινωνικός Αποκλεισμός, 

Περιθωριοποίηση και Ευάλωτες 

Κοινωνικές Ομάδες

Υποχρεωτικό 5
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Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(επιλέγονται 

τρία εκ των 

πέντε)

ECTS

183-07-13
Έρευνα στη Μετανάστευση και στην 

Εκπαίδευση

Υποχρεωτικό 

κατ’ επιλογήν
10

183-08-13
Έρευνα στο Έγκλημα και την 

Αντεγκληματική Πολιτική

Υποχρεωτικό 

κατ’ επιλογήν
10

183-09-17
Έρευνα σε Οργανισμούς και Υπηρεσίες 

του Κοινωνικού Τομέα

Υποχρεωτικό 

κατ’ επιλογήν
10

183-10-13

Έρευνα στον Κοινωνικό Αποκλεισμό, 

την Περιθωριοποίηση και τις 

Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες

Υποχρεωτικό 

κατ’ επιλογήν
10

183-11-17
Ποιοτική Έρευνα. Εφαρμογές και 

Μελέτες Περίπτωσης. 
Υποχρεωτικό 10

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
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Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ECTS

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής 

Διπλωματικής Εργασίας
Υποχρεωτικό 30
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Το άνω πρόγραμμα μαθημάτων είναι ενδεικτικό.
Ο αριθμός, το είδος και το περιεχόμενο των μαθημά-
των του προγράμματος σπουδών, καθώς και η κατανο-
μή τους σε εξάμηνα, δύνανται να αναπροσαρμόζονται 
με απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος για λόγους δια-
σφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας του ΠΜΣ.

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών βρίσκεται αναρτη-
μένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Εκεί περιγράφονται

- τα μαθήματα και το περιεχόμενό τους (βλ. Φακέλους 
Μαθημάτων) ,οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) εκάστου εξ 
αυτών, καθώς και της διπλωματικής εργασίας, η ένταξή 
τους σε ομάδα υποχρεωτικών, κατ’ επιλογήν υποχρεω-
τικών, επιλογής, προαιρετικών, ή προαπαιτούμενων για 
την παρακολούθηση άλλων μαθημάτων,

- ο αριθμός των μαθημάτων που θα πρέπει να επιλέ-
γονται σε κάθε εξάμηνο,

- ο ανώτατος αριθμός μαθημάτων στα οποία μπορεί 
να εγγραφεί κάθε μεταπτυχιακός φοιτητή/ φοιτήτρια 
ανά ακαδ. εξάμηνο,

- οι ελάχιστες διδακτικές ώρες των μεταπτυχιακών 
μαθημάτων ανά εξάμηνο,

- ο φόρτος εργασίας που απαιτείται να καταβάλει κάθε 
μεταπτυχιακός φοιτητής και μεταπτυχιακή φοιτήτρια για 
την απόκτηση του Δ.Μ.Σ,

- κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές 
δραστηριότητες των προγραμμάτων.

Με την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, ο κάτοχος θα είναι σε θέση να:

• Κατανοεί και να διερευνά ειδικά θέματα της Κοινωνι-
ολογίας και της Εμπειρικής Έρευνας.

• Διατυπώνει ερευνητικά ερωτήματα και υποθέσεις, 
να αναπτύσσει ερευνητικά σχέδια, να εφαρμόζει ερευ-
νητικές τεχνικές, να συλλέγει δεδομένα και να προβαί-
νει στην ποιοτική και ποσοτική τους επεξεργασία και να 
συγγράφει τα αποτελέσματα της έρευνάς του.

• Κατανοεί και να αναπτύσσει προσεγγίσεις που γεφυ-
ρώνουν τη θεωρία με την εμπειρική έρευνα, εξασφαλί-

ζοντας τη θεωρητική εμβάθυνση και την εμπειρικά τεκ-
μηριωμένη διαμόρφωση πολιτικών κοινωνικής συνοχής 
και ανάπτυξης.

• Γνωρίζει και να εφαρμόζει εξειδικευμένες τεχνικές 
ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης δεδομένων με κύριο 
προσανατολισμό την πρωτογενή έρευνα και τη δευτε-
ρογενή ανάλυση δεδομένων.

• Σχεδιάζει, να οργανώνει και να διαχειρίζεται προ-
γράμματα κοινωνικής ανάπτυξης αλλά και να διαμορ-
φώνει νέες πολιτικές ευρωπαϊκής, εθνικής και περιφε-
ρειακής διακυβέρνησης.

• Επεξεργάζεται προτάσεις εναλλακτικών μοντέλων 
κοινωνικής ανάπτυξης, βασισμένων στις τοπικές και 
περιφερειακές ιδιαιτερότητες, με στόχο την προώθηση 
της κοινωνικής και οικονομικής ενσωμάτωσης κοινωνικά 
ευάλωτων ομάδων και τη μείωση κινδύνων για κοινωνι-
κή περιθωριοποίηση.

10.9. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (της παρ. 3 του άρ-
θρου 30 του ν. 4485/2017)

Στο πλαίσιο του ΠΜΣ Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική 
Ανάπτυξη και Συνοχή η διδασκαλία των μαθημάτων δύ-
ναται να παρέχεται με μέσα εξ αποστάσεως σε ποσοστό 
50% κατά μέγιστο (παρ. 3, άρθρο 30, ν. 4485/2017).

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (διαλέξεις, παρουσιά-
σεις εργασιών) διεξάγεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
τηλεδιάσκεψης που προσφέρονται από την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα Open e-lass (eclass.aegean.gr).

Τα διά ζώσης μαθήματα διεξάγονται στην αρχή και 
το τέλος του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου εκάστου 
ακαδημαϊκού έτους.

Κατά τα λοιπά, η απόφαση της υπ’ αρ. 103 (επαναληπτι-
κή)/08.06.2018) έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου με 
θέμα: «Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. 
με τίτλο ‘’Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη 
και Συνοχή’’, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Σχολή Κοινωνικών 
Επιστημών» (Β΄ 3491), εξακολουθεί να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Μυτιλήνη, 2 Οκτωβρίου 2020

Η Πρυτάνισσα

ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ  
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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