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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο «ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ» του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

2

Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο «ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ» του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

3

Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο «ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ» του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 4961/26.04.2018
(1)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ» του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239 τ.Α'/1973) περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος
Πανεπιστημίου, το ν.δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310 τ.Α΄/1974)
περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως το ν.δ. 87/1973
(ΦΕΚ 159 τ.Α΄/73) «περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις
Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων τινών
αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ..., το ν. 259/1976 (ΦΕΚ 25 τ.Α'/76)
περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κειμένων διατάξεων, τις
διατάξεις του π.δ. 103/1983, (Φ.Ε.Κ. 48/15.04.1983, τ.Α') Αυτοδύναμη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης...,
καθώς και της λοιπής νομοθεσίας περί Πανεπιστημίου
Κρήτης.
2. Το π.δ. 96/2013 (ΦΕΚ 133/τ.Α'/05.06.2013) για την
«Κατάργηση - συγχώνευση Τμημάτων - Μετονομασία
Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με το π.δ. 128/2013 (ΦΕΚ 195/τ.Α'/17.09.2013),
και την εκδοθείσα μετ' αυτού διαπιστωτική πράξη του

Αρ. Φύλλου 1658

Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης (10.954/31.07.2013
με ΦΕΚ 1959/τ.Β'/12.08.2013).
3. Το ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 82/18-02-2016) και την 31460/
Ζ1/23-02-2016 (ΑΔΑ: ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) διαπιστωτική
πράξη της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας Έρευνας
και θρησκευμάτων, όπου διαπιστώνεται ότι ο Καθηγητής
Οδυσσέας - Ιωάννης Ζώρας έχει εκλεγεί ως Πρύτανης
του Πανεπιστημίου Κρήτης
4. Τις διατάξεις των άρθρων 30 έως και 37 του
ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α') «Οργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα
και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα
13, παρ. 2, 14 και 15 (ΦΕΚ 189 /Α') «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
Διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της με Φ5/89656/Β3/13.08.2007
(ΦΕΚ 1466/Β') υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».
6. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 19 του
ν. 4521/2018 (Α' 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αττικής και
άλλες διατάξεις».
7. Την υπουργική απόφαση 216772/Ζ1/12-12-2017
(Β' 4334) «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
8. Την υπουργική απόφαση 107306/Β7, ΦΕΚ 1955/
18-7-2014 που αφορά στην αναμόρφωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας.
9. Την εισήγηση της 9ης/7-3-2018 συνεδρίασης της
Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
10. Την εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΑΔΑ: 6ΔΑΒ469Β7Γ-34Ι)
συνεδρίαση 4/27.03.2018.
11. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Κρήτης 385η/29-03-2018 τακτική συνεδρίαση.
12. Το γεγονός οτι το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι αυτόνομο σύμφωνα με την παρ. 1
του άρθρου 11 του ν. 4485/2017.
13. Το με 83/16-01-2012 έγγραφο της ΑΔΙΠ από το
οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου
Κρήτης.
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14. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ
112 τ.Α'/2010) ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4210/2013
(ΦΕΚ 254/τ.Α'/21.11.2013), καθώς και την κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα ΥΠΟΙΚΔ6 1127865/ΕΞ2010/
30-09-2010 απόφαση.
15. Το ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
της απόφασης θα λειτουργήσει χωρίς τέλη φοίτησης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 ιδίως παρ. 1,
3, 5, του ν. 4485/2017.
16. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό,
αποφασίζουμε:
Ιδρύουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας, του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο «ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ
ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ» ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει από το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (στο εξής Πρόγραμμα) με
τίτλο «ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ»
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις
διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α') και ιδίως των
άρθρων 30-37 και 44, 45 και 85. Για την παρακολούθηση
του Προγράμματος δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το πρόγραμμα επιμερίζεται στις ειδικεύσεις της Βυζαντινής Φιλολογίας και της Νεοελληνικής Φιλολογίας.
Αντικείμενο και σκοπός του προγράμματος είναι η
προαγωγή της επιστήμης στις ειδικότητες της βυζαντινής και νεοελληνικής φιλολογίας και η διαμόρφωση ειδικευμένων επιστημόνων, ικανών να απασχοληθούν σε
ανώτερες θέσεις στην Εκπαίδευση ή σε άλλες θέσεις του
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και να ακολουθήσουν διδακτορικές σπουδές που θα τους επιτρέψουν να
στελεχώσουν Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστημιακά
Τμήματα του εσωτερικού και του εξωτερικού.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στις εξής ειδικεύσεις:
1. Βυζαντινή Φιλολογία,
2. Νεοελληνική Φιλολογία,
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι τίτλοι
των οποίων έχουν αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό
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Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005
(ΦΕΚ 80/τ. Α'/1-4-2005).
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών για
το Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, και επιπλέον τρία (3)
για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης. Ειδικότερα θέματα
ρυθμίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Προγράμματος.
Άρθρο 6
Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απονομή τού κατά το άρθρο 3 τίτλου
ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120).
Οι φοιτητές/φοιτήτριες πρέπει να παρακολουθήσουν
και να εξεταστούν με επιτυχία σε έξι (6) μεταπτυχιακά μαθήματα με διαφορετικό περιεχόμενο, και να συγγράψουν
μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα πιστώνεται [με 15 ECTS] και η μεταπτυχιακή
εργασία με 30, αντιστοίχως. Το ενδεικτικό πρόγραμμα
μαθημάτων ανά ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής:
Ειδίκευση: ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
Εξάμηνο
Α'
Α'

Β'
Β'

Γ'
Γ'
Δ'

Μάθημα

ECTS

Βυζαντινή παλαιογραφία, κωδικολογία,
ιστορία του βιβλιακού πολιτισμού, επι- 15
γραφική
Κριτική των βυζαντινών κειμένων και
15
εκδοτική πρακτική
Σύνολο Εξαμήνου Α 30
Η εξέλιξη των ειδών στη βυζαντινή λογοτεχνία (υμνογραφία, αγιολογία, ιστοριο- 15
γραφία, ποίηση, επιστολογραφία)
Ζητήματα σχέσης φιλολογίας - λογοτεχνίας
15
με τον βυζαντινό πολιτισμό
Σύνολο Εξαμήνου Β 30
Ρητορική θεωρία στη βυζαντινή λογο15
τεχνία
Φαινόμενα και τάσεις στη βυζαντινή
15
λογοτεχνία
Σύνολο Εξαμήνου Γ 30
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
30
Σύνολο Εξαμήνου Δ 30
Σύνολο Μ.Δ.Ε. 120
Ειδίκευση: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο
Α'
Α'

Μάθημα
Ειδικά θέματα θεωρίας και κριτικής της
λογοτεχνίας
Ζητήματα ιστορίας της νεοελληνικής
λογοτεχνίας
Σύνολο Εξαμήνου Α

ECTS
15
15
30
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Β'

Ιστορία των ιδεών
15
Λογοτεχνικά είδη/λογοτεχνικά ρεύματα
15
Β'
και τάσεις
Σύνολο Εξαμήνου Β 30
Γ' Εκδοτική / Έρευνα των πηγών
15
Γ' Ζητήματα Συγκριτικής Φιλολογίας
15
Σύνολο Εξαμήνου Γ 30
Δ' Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
30
Σύνολο Εξαμήνου Δ 30
Σύνολο Μ.Δ.Ε. 120
Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων, πλήρους και μερικής φοίτησης, ανακατανομή μεταξύ των
εξαμήνων και κάθε άλλο σχετικό θέμα ρυθμίζονται ειδικότερα στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Μέρος του προγράμματος σπουδών μπορεί να διεξάγεται
και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο πλαίσιο
του ν. 4485/2017, άρθρο 30, παρ. 3.
Ως γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων του Π.Μ.Σ
και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας ορίζεται η
Ελληνική ή άλλη γλώσσα, όπως προσδιορίζεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος.
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και Νεοελληνικής Φιλολογίας ή και άλλα μέλη ΔΕΠ του
Τμήματος Φιλολογίας, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του
ν. 4485/2017, όπως ισχύει.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του Προγράμματος το Τμήμα Φιλολογίας διαθέτει αίθουσες διδασκαλίας, τηλεδιάσκεψης, εργαστήριο Παλαιογραφίας
(ΦΕΚ ίδρυσης π.δ. 193/1998 - ΦΕΚ Α' 143/1.7.1998) και
Ερευνητικό Εργαστήριο για τα λογοτεχνικά είδη και την
ιστορία της λογοτεχνίας (ΦΕΚ ίδρυσης Β' 1797/20.8.2015),
καθώς και ψηφιακές συλλογές χειρογράφων βυζαντινής
και μεταβυζαντινής εποχής.
Επιπλέον, το Πρόγραμμα χρησιμοποιεί την οργανωμένη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης που περιέχει
τα κυριότερα περιοδικά, συγγράμματα και μονογραφίες
στις συναφείς επιστημονικές περιοχές καθώς και ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω του παγκόσμιου ιστού σε
επιστημονικά περιοδικά.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατά ανώτατο
όριο σε εικοσιπέντε (25) φοιτητές ετησίως.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό
έτος 2026/2027, με την επιφύλαξη του ν. 4485/2017, αρ. 44
(«Αξιολόγηση»), παρ. 6.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Για την πραγματοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν
κατά κύριο λόγο τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα Βυζαντινής

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Το κόστος λειτουργίας του προγράμματος κατά τα
πρώτα 5 έτη έχει ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ Ποσά (σε ευρώ)
2019

2020

2021

2022

2023

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού

2.500

2.500

2.750

2.850

3.000

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς
φοιτητές και επιστημονικής απασχόλησης μεταπτυχιακών φοιτητών

7.500

7.800

8.150

8.600

9.000

3. Δαπάνες αναλωσίμων

1.250

1.250

1.400

1.400

1.500

3.000

3.200

3.350

3.450

3.600

ΜΗΔΕΝ

ΜΗΔΕΝ

ΜΗΔΕΝ

ΜΗΔΕΝ

ΜΗΔΕΝ

ΜΗΔΕΝ

ΜΗΔΕΝ

ΜΗΔΕΝ

ΜΗΔΕΝ

ΜΗΔΕΝ

4.500

4.800

5.000

5.250

5.500

2.450

2.450

2.500

2.650

2.900

3.800

4.000

4.100

4.300

4.500

25.000

26.000

27.250

28.500

30.000

4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ.
5. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για
εκπαιδευτικούς σκοπούς
6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι.
και ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.
7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι.
που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.
8. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017
9. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης
10. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου
ΣΥΝΟΛΟ
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Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του Προγράμματος
θα καλυφθεί από τους πόρους της παρ. 1 του άρθρου 37
του ν. 4885/2017.
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Οι εισαχθέντες στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Φιλολογίας με
κατεύθυνση «Βυζαντινή» και με κατεύθυνση «Νεοελληνική Φιλολογία» μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018
θα περατώσουν τις σπουδές τους με τις διατάξεις της
υπουργικής απόφασης 107306/Β7, ΦΕΚ 1955/18-7-2014.
Άρθρο 13
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Προγράμματος, καθώς και από τα αρμόδια όργανα διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργίας των
Π.Μ.Σ., όπως αυτά ορίζονται από την παρ. 1 του άρθρου 31
του ν. 4485/2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ρέθυμνο, 26 Απριλίου 2018
Ο Πρύτανης
ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
Ι

Αριθμ. 4960/26.04.2018
(2)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ» του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239 τ.Α'/1973) περί καθορισμού
του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος Πανεπιστημίου, το ν.δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310 τ.Α΄/1974) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως το ν.δ. 87/1973 (ΦΕΚ 159
τ.Α'/73) «περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις
Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα
τα ΑΕΙ..., το ν. 259/1976 (ΦΕΚ 25 τ.Α'/76) περί τροποποιήσεως
και συμπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και
Κρήτης κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις του π.δ. 103/1983,
(Φ.Ε.Κ. 48/15.04.1983, τ.Α') - Αυτοδύναμη λειτουργία του
Πανεπιστημίου Κρήτης..., καθώς και της λοιπής νομοθεσίας
περί Πανεπιστημίου Κρήτης.
2. Το π.δ. 96/2013 (ΦΕΚ 133/τ.Α'/05.06.2013) για την
«Κατάργηση - συγχώνευση Τμημάτων -Μετονομασία
Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με το π.δ. 128/2013 (ΦΕΚ 195/τ.Α'/17.09.2013),
και την εκδοθείσα μετ' αυτού διαπιστωτική πράξη του
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης (10.954/31.07.2013
με ΦΕΚ 1959/τ.Β'/12.08.2013).
3. Το ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 82/18-02-2016 και την 31460/Ζ1/
23-02-2016 (ΑΔΑ: ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) διαπιστωτική πράξη της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας Έρευνας και
Θρησκευμάτων, όπου διαπιστώνεται ότι ο Καθηγητής
Οδυσσέας - Ιωάννης Ζώρας έχει εκλεγεί ως Πρύτανης
του Πανεπιστημίου Κρήτης.
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4. Τις διατάξεις των άρθρων 30 έως και 37 του ν.4485/
2017 (ΦΕΚ 114 Α') «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα
13, παρ. 2, 14 και 15 (ΦΕΚ 189 /Α') «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
Διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της με Φ5/89656/Β3/13.08.2007
(ΦΕΚ 1466/Β') υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».
6. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 19 του
ν. 4521/2018 (Α' 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αττικής και
άλλες διατάξεις».
7. Την υπουργική απόφαση 216772/Ζ1/12-12-2017 (Β'
4334) «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
8. Την υπουργική απόφαση 107306/Β7, ΦΕΚ 1955/
18-7-2014 που αφορά στην αναμόρφωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας.
9. Την εισήγηση της 9ης/7-3-2018 συνεδρίασης της
Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
10. Την εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΑΔΑ: 6ΔΑΒ469Β7Γ-34Ι)
συνεδρίαση 4/27.03.2018.
11. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Κρήτης 385η/29-03-2018 τακτική συνεδρίαση.
12. Το γεγονός ότι το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι αυτόνομο σύμφωνα με την παρ. 1
του άρθρου 11 του ν. 4485/2017.
13. Το με 83/16-01-2012 έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο
προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση
του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
14. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112
τ.Α'/2010) ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/τ.Α'/21.11.2013),
καθώς και την κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα
ΥΠΟΙΚΔ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.
15. Το ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
της απόφασης θα λειτουργήσει χωρίς τέλη φοίτησης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 ιδίως παρ. 1,
3, 5, του ν. 4485/2017.
16. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό,
αποφασίζουμε:
Ιδρύουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο «ΚΛΑΣΙΚΕΣ
ΣΠΟΥΔΕΣ» ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (στο εξής Πρόγραμμα ή
Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ» σύμφωνα με τις
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ακόλουθες διατάξεις και τις διατάξεις του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114 Α') και ιδίως των άρθρων 30-37 και 44, 45 και 85.
Για την παρακολούθηση του Προγράμματος δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η εξοικείωση των
φοιτητών/φοιτητριών με τη σύγχρονη μελέτη των πολιτισμών, των γλωσσών και της γραμματείας της κλασικής
αρχαιότητας, καθώς και η παροχή εξειδικευμένης γνώσης σχετικά με ποικίλες πτυχές της αρχαιογνωσίας. Το
Πρόγραμμα έχει ως στόχο την εμπέδωση αποκτημένων
γνώσεων και την εμβάθυνση στην ερμηνεία της αρχαίας
γραμματείας και στη μελέτη σημαντικών πτυχών του αρχαίου κόσμου, παρέχοντας σφαιρική και διεπιστημονική
προσέγγιση στα αντικείμενα διδασκαλίας και έρευνας. Το
Πρόγραμμα παρέχει στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα να έλθουν σε επαφή με σύγχρονες ερμηνευτικές
τάσεις και μεθόδους προσέγγισης του αρχαίου κόσμου.
Επιδίωξη του Προγράμματος είναι ακόμη η εξοικείωση
των φοιτητών/φοιτητριών με τις ερευνητικές μεθόδους
των κλασικών σπουδών και τη διεθνή βιβλιογραφία, καθώς και η προετοιμασία τους για διδακτορικές σπουδές.
Επίσης, το Πρόγραμμα έχει ως στόχο την εκπαίδευση
ειδικευμένων επιστημόνων και ερευνητών που θα στελεχώσουν Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστημιακά Τμήματα του εσωτερικού και του εξωτερικού.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το πρόγραμμα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις «Κλασικές Σπουδές».
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, σύμφωνα με τα ειδικώς
οριζόμενα στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών,
κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι τίτλοι των οποίων
έχουν αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τους ν. 3328/2005 (ΦΕΚ 80/
τ. Α'/1-4-2005) και ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α'/4-8-2017).
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ορίζεται
σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών για το Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και επιπλέον τέσσερα (4) για το
πρόγραμμα μερικής φοίτησης. Ειδικότερα θέματα ρυθμίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ.
Άρθρο 6
Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απονομή του κατά το άρθρο 3 τίτλου
ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120).
Οι φοιτητές/φοιτήτριες έχουν την υποχρέωση να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν με επιτυχία σε έξι (6)
μεταπτυχιακά μαθήματα, με διαφορετικό περιεχόμενο,
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καθώς και να συγγράψουν μεταπτυχιακή διπλωματική
εργασία. Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα πιστώνεται με 15
ECTS και η διπλωματική εργασία με 30 ECTS.
Το ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων διαμορφώνεται
ως εξής:
Εξάμηνο

Μάθημα

ECTS

Ελληνική και Ρωμαϊκή Γραμματεία:
Α'
15
Ποίηση
Ελληνική και Ρωμαϊκή Γραμματεία:
Α'
15
Πεζογραφία
Σύνολο Εξαμήνου Α 30
Ελληνική και Ρωμαϊκή Γραμματεία:
Β'
15
Φιλοσοφία
Ελληνική και Ρωμαϊκή Γραμματεία:
Β'
15
Πολιτισμός
Σύνολο Εξαμήνου Β 30
Ελληνική και Ρωμαϊκή Γραμματεία:
Γ'
15
Εκδοτική των κειμένων
Ελληνική και Ρωμαϊκή Γραμματεία:
Γ'
15
Πρόσληψη
Σύνολο Εξαμήνου Γ 30
Εκπόνηση Μεταπτυχιακής
Δ'
30
Διπλωματικής Εργασίας
Σύνολο Εξαμήνου Δ 30
Σύνολο
120
Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων, πλήρους
και μερικής φοίτησης, ανακατανομή μαθημάτων μεταξύ
των εξαμήνων και κάθε άλλο σχετικό θέμα ρυθμίζονται
ειδικότερα στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Προγράμματος. Μέρος του προγράμματος σπουδών μπορεί να διεξάγεται και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
στο πλαίσιο του ν. 4485/2017, άρθρο 30, παρ. 3.
Ως γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων του Προγράμματος και συγγραφής της διπλωματικής εργασίας
ορίζεται η Ελληνική ή γλώσσα διάφορη της Ελληνικής,
όπως θα προσδιορίζεται στον Κανονισμό του Π.Μ.Σ.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε δεκαπέντε (15) φοιτητές/φοιτήτριες ετησίως.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Για την πραγματοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν
κατά κύριο λόγο τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα Κλασικών Σπουδών ή και άλλα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλολογίας, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017, όπως ισχύει.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του Προγράμματος το Τμήμα Φιλολογίας διαθέτει αίθουσες διδασκαλίας
και τηλεδιάσκεψης, εργαστήριο Παπυρολογίας και Επιγραφικής (ΦΕΚ 143/1-7-1998 τ. Α') και ψηφιακούς πόρους.
Επιπλέον, το Πρόγραμμα χρησιμοποιεί την οργανωμένη πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη που διαθέτει τα κυριότερα περιοδικά, συγγράμματα και μονογραφίες στις
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συναφείς επιστημονικές περιοχές καθώς και ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω του παγκόσμιου ιστού σε βάσεις δεδομένων και επιστημονικά περιοδικά.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό

έτος 2026 - 2027, με την επιφύλαξη του ν. 4485/2017,
αρ. 44 («Αξιολόγηση»), παρ. 6.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Το κόστος του Προγράμματος κατά τα 5 πρώτα έτη
λειτουργίας του έχει ως εξής:

1 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού
2 Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και
επιστημονικής απασχόλησης μεταπτυχιακών φοιτητών
3 Δαπάνες αναλωσίμων
4 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ.
5 Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς
6 Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών
κέντρων και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.
7 Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν
στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.
8 Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017
9 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης
10 Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου
ΣΥΝΟΛΟ
Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του Προγράμματος
θα καλυφθεί από τους πόρους της παρ. 1 του άρθρου 37
του ν. 4885/2017, όπως ισχύει.
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Οι εισαχθέντες στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Φιλολογίας
με κατεύθυνση «Κλασική Φιλολογία» μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα περατώσουν τις σπουδές τους
με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης 107306/Β7,
ΦΕΚ 1955/18-7-2014.
Άρθρο 13
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Π.Μ.Σ. στις Κλασικές Σπουδές, καθώς και
από τα αρμόδια όργανα διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργίας των Π.Μ.Σ., όπως αυτά ορίζονται από την παρ.
1 του άρθρου 31 του ν. 4485/2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ρέθυμνο, 26 Απριλίου 2018
Ο Πρύτανης
ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
Ι

Αριθμ. 4962/26.04.2018
(3)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ» του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239 τ.Α'/1973) περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος
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Πανεπιστημίου, το ν. δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310 τ.Α΄/1974) περί
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως το ν. δ. 87/1973 (ΦΕΚ
159 τ.Α'/73) «περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις Θράκην
και εις Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων τινών αυτού εις
άπαντα τα ΑΕΙ..., το ν. 259/1976 (ΦΕΚ 25 τ.Α'/76) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων
Θράκης και Κρήτης κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις του
π.δ. 103/1983, (Φ.Ε.Κ. 48/15.04.1983, τ.Α') - Αυτοδύναμη
λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης..., καθώς και της
λοιπής νομοθεσίας περί Πανεπιστημίου Κρήτης.
2. Το π.δ. 96/2013 (ΦΕΚ 133/τ.Α'/05.06.2013) για την
«Κατάργηση - συγχώνευση Τμημάτων -Μετονομασία
Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με το π.δ. 128/2013 (ΦΕΚ 195/τ.Α'/17.09.2013),
και την εκδοθείσα μετ' αυτού διαπιστωτική πράξη του
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης (10.954/31.07.2013
με ΦΕΚ 1959/τ.Β'/12.08.2013).
3. Το ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 82/18-02-2016) και την 31460/
Ζ1/23-02-2016 (ΑΔΑ: ΨΡΙ24653ΠΣ - Υ1Κ) διαπιστωτική
πράξη της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας Έρευνας
και θρησκευμάτων, όπου διαπιστώνεται ότι ο Καθηγητής
Οδυσσέας - Ιωάννης Ζώρας έχει εκλεγεί ως Πρύτανης
του Πανεπιστημίου Κρήτης.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 30 έως και 37 του
ν.4885/2017 (ΦΕΚ 114 Α') «Οργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα
και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα
13, παρ. 2, 14 και 15 (ΦΕΚ 189 /Α') «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων -Παράρτημα
Διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της με Φ5/89656/Β3/13.08.2007
(ΦΕΚ 1466/Β') υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του
Συστήματος Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».
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6. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 19 του
ν. 4521/2018 (Α' 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αττικής και
άλλες διατάξεις».
7. Την υπουργική απόφαση 216772/Ζ1/12-12-2017
(Β' 4334) «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
8. Την υπουργική απόφαση 107306/Β7, ΦΕΚ 1955/
18-7-2014 που αφορά στην αναμόρφωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας.
9. Την εισήγηση της 9ης/7-3-2018 συνεδρίασης της
Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
10. Την εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΑΔΑ: 6ΔΑΒ469Β7Γ-34Ι)
συνεδρίαση 4/27.03.2018.
11. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Κρήτης 385η/29-03-2018 τακτική συνεδρίαση.
12. Το γεγονός ότι το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι αυτόνομο σύμφωνα με την παρ.
1 του άρθρου 11 του ν. 4485/2017.
13. Το με 83/16-01-2012 έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο
προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση
του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
14. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112
τ.Α'/2010) ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/τ.Α'/21.11.2013),
καθώς και την κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα
ΥΠΟΙΚΔ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.
15. Το ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
της απόφασης θα λειτουργήσει χωρίς τέλη φοίτησης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 ιδίως παρ. 1,
3, 5, του ν. 4485/2017.
16. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό,
αποφασίζουμε:
Ιδρύουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας, του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο «ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ» ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (στο εξής Πρόγραμμα ή
ΠΜΣ) με τίτλο «ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ» σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του
ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α') και ιδίως των άρθρων 30 - 37,
44, 45 και 85. Για την παρακολούθηση του Προγράμματος δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης.
Άρθρο 2
Αντικείμενο -Σκοπός
Αντικείμενο και σκοπός του προγράμματος είναι η
προαγωγή της επιστήμης στην ειδικότητα της Γλωσσολογίας και η δημιουργία ειδικευμένων επιστημόνων, οι
οποίοι θα μπορούν να στελεχώσουν Ερευνητικά Κέντρα
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και Πανεπιστημιακά Τμήματα του εσωτερικού και του
εξωτερικού και να απασχοληθούν σε αντικείμενα που
αφορούν τη γλώσσα στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Πρόγραμμα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Γλωσσολογία
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, κάτοχοι πτυχίου ή Δ.Μ.Σ. Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι
της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
οι τίτλοι των οποίων έχουν αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το
ν. 3328/2005 (ΦΕΚ 80/τ. Α'/1-4-2005).
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών για
το Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, και επιπλέον τρία (3)
για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης. Ειδικότερα θέματα
ρυθμίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Προγράμματος.
Άρθρο 6
Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απονομή του κατά το άρθρο 3 τίτλου
ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120).
Οι φοιτητές/φοιτήτριες πρέπει να παρακολουθήσουν
και να εξεταστούν με επιτυχία σε έξι (6) μεταπτυχιακά μαθήματα με διαφορετικό περιεχόμενο, και να συγγράψουν
μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Κάθε μεταπτυχιακό
μάθημα πιστώνεται με 15 ECTS και η μεταπτυχιακή εργασία με 30, αντιστοίχως.
Το ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων διαμορφώνεται
ως εξής:
Π.Μ.Σ. ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Εξάμηνο
Μάθημα
ECTS
Α'
Φωνολογία ή Φωνητική
15
Α'
Σύνταξη ή Μορφολογία
15
Σύνολο ECTS A' εξαμήνου 30
Β'
Πραγματολογία ή Σημασιολογία
15
Β'
Ψυχογλωσσολογία ή Βιογλωσσολογία 15
Σύνολο ECTS Β' εξαμήνου 30
Διδακτική της γλώσσας ή ΥπολογιΓ'
15
στική Γλωσσολογία
Ιστορική Γλωσσολογία ή Ιστορία των
Γ'
15
γλωσσικών ιδεών
Σύνολο ECTS Γ' εξαμήνου 30
Δ'
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30
Σύνολο ECTS του Δ.Μ.Σ.
120
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Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων, πλήρους και μερικής φοίτησης, ανακατανομή μεταξύ των
εξαμήνων και κάθε άλλο σχετικό θέμα ρυθμίζονται ειδικότερα στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Μέρος του προγράμματος σπουδών μπορεί να διεξάγεται και με μέσα εξ αποστάσεως στο πλαίσιο του
ν.4485/2017, άρθρο 30, παρ. 3.
Ως γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων του Προγράμματος και γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής
εργασίας ορίζεται η Ελληνική ή η Αγγλική, όπως προσδιορίζεται ειδικότερα στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Προγράμματος.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο Πρόγραμμα ορίζεται κατά
ανώτατο όριο σε δεκαέξι (16) φοιτητές ετησίως.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Για την πραγματοποίηση του Προγράμματος θα απασχολούνται κατά κύριο λόγο μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα Γλωσσολογίας ή και άλλα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φιλολογίας
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017, όπως ισχύει.
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Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του Προγράμματος το Τμήμα Φιλολογίας διαθέτει αίθουσες διδασκαλίας, τηλεδιάσκεψης και το Εργαστήριο Γλωσσολογίας (ΦΕΚ ίδρυσης 193Α'/19.8.1998).
Επιπλέον, το Πρόγραμμα χρησιμοποιεί την οργανωμένη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης που περιέχει
τα κυριότερα περιοδικά, συγγράμματα και μονογραφίες
στις συναφείς επιστημονικές περιοχές καθώς και ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω του παγκόσμιου ιστού σε
επιστημονικά περιοδικά.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό
έτος 2026/2027, με την επιφύλαξη του ν. 4485/2017, αρ. 44
(«Αξιολόγηση»), παρ. 6.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Το κόστος του προγράμματος κατά τα πρώτα πέντε
(5) έτη λειτουργίας του έχει ως εξής:
2019

2020

2021

2022

2023

1.800 1.800 1.900 2.000 2.100
1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού
Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και
5.400 5.650 5.850 6.250 6.500
2
επιστημονικής απασχόλησης μεταπτυχιακών φοιτητών
900
900
950
1.000 1.050
3. Δαπάνες αναλωσίμων
4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ.
2.150 2.300 2.400 2.500 2.600
5. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς
Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών
ΜΗΔΕΝ ΜΗΔΕΝ ΜΗΔΕΝ ΜΗΔΕΝ ΜΗΔΕΝ
6.
κέντρων και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.
Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν
ΜΗΔΕΝ ΜΗΔΕΝ ΜΗΔΕΝ ΜΗΔΕΝ ΜΗΔΕΝ
7.
στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.
Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.
3.250 3.500 3.600 3.750 3.900
8.
4485/2017
1.800 1.800 1.850 1.950 2.100
9. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης
Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς
2.700 2.800 2.950 3.050 3.250
10.
εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου
18.000 18.750 19.500 20.500 21.500
ΣΥΝΟΛΟ
Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του Προγράμματος θα καλυφθεί από τους πόρους της παρ. 1 του άρθρου 37
του ν. 4885/2017.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Οι εισαχθέντες στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Φιλολογίας
με κατεύθυνση «Γλωσσολογία» μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα περατώσουν τις σπουδές τους με
τις διατάξεις της υπουργική απόφασης 107306/Β7 (ΦΕΚ
1955/τ.Β'/18.7.2014).
Άρθρο 13
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών

Σπουδών του Προγράμματος και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και από
τα αρμόδια όργανα διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργίας του Προγράμματος, όπως αυτά ορίζονται από την
παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4485/2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ρέθυμνο, 26 Απριλίου 2018
Ο Πρύτανης
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