Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει:
1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στον τομέα των Μουσειακών Σπουδών
2. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ)
Ο τίτλος σπουδών που απονέμεται θα λειτουργήσει προσθετικά στις βασικές σπουδές των υποψηφίων.
Οι κάτοχοι του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης μπορούν να ζητήσουν τη συνέχεια των
σπουδών τους για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος, εφόσον πληρούν τα κριτήρια που θέτει η
Ειδική Διατμηματική Επιτροπή.

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, καθώς και από σχολές τής αλλοδαπής, αφού προσκομίσουν ισοτιμία τού τίτλου τους από
το ΔΟΑΤΑΠ.

Χρονική Διάρκεια

O ελάχιστος χρόνος για την απονομή τού Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε 3 εξάμηνα
μαθημάτων και 1 εξάμηνο εκπόνησης Μεταπτυχιακής Εργασίας Εξειδίκευσης. Είναι δυνατόν, μετά από
αιτιολογημένο κώλυμα και έγκριση της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) και της Ειδικής Διατμηματικής
Επιτροπής (ΕΔΕ), η ολοκλήρωση της φοίτησης να παραταθεί. Πέραν της παράτασης που ορίζει η ΕΔΕ,
ο φοιτητής διαγράφεται.
Ο ελάχιστος χρόνος για την απονομή του Διδακτορικού Διπλώματος ορίζεται σε 6 εξάμηνα, πλέον του
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, ενώ ο μέγιστος επιτρεπόμενος χρόνος ορίζεται σε 10 εξάμηνα,
με δυνατότητα αναστολής φοίτησης του φοιτητή για 2 εξάμηνα, που δεν υπολογίζονται στον χρόνο
φοίτησης. Πέραν της παράτασης αυτής, ο φοιτητής διαγράφεται.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων καθορίζεται από την ΕΔΕ και ορίζεται περί τους 5 κάθε δύο έτη και
κατ’εξέρεση στους 6.
Οι υπότροφοι του ΙΚΥ (έως 2) στο αντικείμενο των «Μουσειακών Σπουδών» απαλλάσσονται από τη
γραπτή εξέταση (εφόσον αυτή έχει ορισθεί ως τρόπος αξιολόγησης από την ΕΔΕ), και κατά την
προφορική συνέντευξη κρίνονται με βάση τον έλεγχο των γνώσεών τους στο αντικείμενο των
Μουσειακών Σπουδών.
Μεταπτυχιακοί σπουδαστές, υπότροφοι προγραμμάτων κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή
συναφών ρυθμίσεων (έως 2) είναι δυνατόν να πραγματοποιούν, ύστερα από απόφαση της ΕΔΕ, μέρος
των σπουδών τους εντασσόμενοι στο πρόγραμμα. Αντιστοίχως, σπουδαστές του προγράμματος του
Μεταπτυχιακού που εξασφαλίζουν κοινοτική υποτροφία κινητικότητας ή άλλη, μπορούν να
πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους σε κοινοτικό ή άλλο Πανεπιστήμιο, συνεργαζόμενο με το
Πανεπιστήμιο Αθηνών, ύστερα από απόφαση της ΕΔΕ.
Όσοι από τις παραπάνω κατηγορίες (υπότροφοι του ΙΚΥ, μεταπτυχιακοί σπουδαστές υπότροφοι
προγραμμάτων κινητικότητας) ενταχθούν στο πρόγραμμα, δεν συνυπολογίζονται στον αριθμό των
εισαχθέντων.

Υποχρεώσεις Φοιτητών

Για την απόκτηση του ΜΔΕ είναι υποχρεωτική:
Η παρακολούθηση από τον σπουδαστή 14 μαθημάτων (1 εκ των οποίων περιλαμβάνει την εφαρμογή
των γνώσεων και την πρακτική άσκηση του φοιτητή σε κάποιο μουσείο). Τα 11 μαθήματα αποτελούν
μαθήματα υποχρεωτικά και τα 3 αποτελούν κατ’ επιλογήν μαθήματα.
Η υποβολή μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες των απαιτούμενων εργασιών για κάθε μάθημα.
Η συμμετοχή του σπουδαστή στις επισκέψεις σε Μουσεία, εντός και εκτός Αττικής, οι οποίες
πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του Α΄, Β΄, και Γ΄ εξαμήνου σπουδών, σε συγκεκριμένη μέρα.
Η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας Εξειδίκευσης. Δικαίωμα εκπόνησης Μεταπτυχιακής Εργασίας
Εξειδίκευσης έχουν όλοι οι φοιτητές που έχουν περάσει επιτυχώς τα 14 μαθήματα των προηγούμενων
εξαμήνων.
Η παρακολούθηση από το μεταπτυχιακό φοιτητή προπτυχιακών μαθημάτων, εφόσον αυτά κρίνονται
απαραίτητα, προκειμένου να συμπληρώσει ο φοιτητής τις γνώσεις του σε κλάδους, τους οποίους δεν
έχει διδαχθεί στο βασικό του Πτυχίο. Ο επόπτης καθηγητής κάθε φοιτητή μαζί με την Ειδική
Διατμηματική Επιτροπή, ορίζει τον αριθμό και το είδος των προπτυχιακών μαθημάτων που οφείλει ο
φοιτητής να παρακολουθήσει. Η παρακολούθησή τους θα γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς που
ισχύουν για το συγκεκριμένο μάθημα (δηλ. παρακολουθήσεις, εργασίες). Ο φοιτητής πρέπει να
προσκομίσει βεβαίωση παρακολούθησης από τον διδάσκοντα, με την προϋπόθεση ότι καλύπτει τους
όρους φοίτησης και έχει επιτύχει στις διαδικασίες αξιολόγησης.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Η αξιολόγηση των φοιτητών πραγματοποιείται με την εκπόνηση γραπτών εργασιών σε καθένα από τα
μαθήματα του ΠΜΣ*. Κατά το Δ΄ εξάμηνο απαιτείται η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Eργασίας
Eξειδίκευσης. Η παράδοση της Μεταπτυχιακής Εργασίας Εξειδίκευσης γίνεται στο τέλος του Δ΄
εξαμήνου και παρουσιάζεται σε τριμελή επιτροπή. Μαζί με την παρουσίαση της Μεταπτυχιακής
Εργασίας Εξειδίκευσης κατά το Δ΄ εξάμηνο διενεργείται και προφορική εξέταση του φοιτητή εφ’ όλης της
ύλης των μαθημάτων των τριών πρώτων εξαμήνων. Η βαθμολογία των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται
με το εξής σύστημα: βάση το 6, άριστα το 10.
Η βαθμολογία κατατίθεται στη Γραμματεία του ΠΜΣ από τον διδάσκοντα.
Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις φοιτητικές τους υποχρεώσεις στο
ΠΜΣ, απονέμεται ΜΔΕ, ο τελικός βαθμός του οποίου υπολογίζεται ως εξής:
Μεταπτυχιακή Εργασία Εξειδίκευσης: 25%
Προφορική Εξέταση: 5%
Βαθμολογία για το σύνολο των μαθημάτων 60% (13 μαθήματα x 4,6% )
Πρακτική άσκηση: 10%
* Η μη παράδοση γραπτής εργασίας σε κάποιο μάθημα στο εξάμηνο που αυτό διδάσκεται, ισοδυναμεί
με αποτυχία στη διαδικασία αξιολόγησης του συγκεκριμένου μαθήματος.

