	
  
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Π.Θ.)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ MΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ
Ο παρών Κανονισµός Μεταπτυχιακών Σπουδών (Κ.Μ.Σ.) εξειδικεύει τις διατάξεις του Κεφαλαίου
ΣΤ΄ [Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών] του Ν. 4485/4-8-2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017):
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις» καθώς και όσα προβλέπονται στην Εισήγηση Ίδρυσης του Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας, η
οποία, µαζί µε τις συνοδευτικές Μελέτη Σκοπιµότητας και Έκθεση Βιωσιµότητας, έπειτα από
εισήγηση της Συνέλευσης του Τµήµατος Φιλολογίας εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ.
(συνεδρίαση αρ. *******) και δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ ********).
Ο παρών Κ.Μ.Σ. συντάχθηκε από ειδική Επιτροπή έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης του
Τµήµατος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. και εγκρίθηκε από την τελευταία στην υπ’ αρ. ….. τακτική
συνεδρία της. Εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ., δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Τµήµατος (www.lit.auth.gr) και
κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων (ΥΠΕΘ).
Άρθρο 1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Το Τµήµα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., ως αυτοδύναµο Τµήµα που
παρέχει Σπουδές Α΄ Κύκλου, οργανώνει από το ακαδηµαϊκό έτος 2018-19 Σπουδές Β΄ Κύκλου οι
οποίες ολοκληρώνονται µε τη χορήγηση Διπλώµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.),
σύµφωνα µε τις διατάξεις του N. 4485/2017 και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις. Στον Β΄ Κύκλο
Σπουδών του Τµήµατος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. εντάσσεται και το «Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.M.Σ) Γλωσσολογίας», το οποίο αφορά ο παρών Κ.Μ.Σ.
2. Ο παρών Κ.Μ.Σ. θα ισχύσει για όλη τη διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του
Τµήµατος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., και οποιαδήποτε τροποποίησή του απαιτεί απόφαση της
Συνέλευσης του Τµήµατος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. και έγκριση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ.
3. Απαγορεύεται η αποκλειστική απασχόληση των µελών Δ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. σε Π.Μ.Σ. Ο/Η
Διευθυντής/τρια της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. δεν δικαιούται απαλλαγή από τις
διδακτικές του/της υποχρεώσεις. Ούτε ο/η Διευθυντής/τρια ούτε τα µέλη της Συντονιστικής
Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. δικαιούνται επιπλέον αµοιβή για το διοικητικό τους έργο στο Π.Μ.Σ.
4. Το Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του Τµήµατος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. λειτουργεί χωρίς καταβολή
τελών φοίτησης από τους/τις φοιτητές/τριές του.
Άρθρο 2
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ

1. Αντικείµενο του Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του Τµήµατος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. είναι: α) η
Θεωρητική Γλωσσολογία, β) η Εφαρµοσµένη Γλωσσολογία, γ) η Ιστορική Γλωσσολογία, (δ) η
Βαλκανική Γλωσσολογία, και η προώθηση της γνώσης και της έρευνας σε αυτά τα γνωστικά πεδία,
καθώς και σε συναφή γνωστικά πεδία.
2. Σκοπός του Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του Τµήµατος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. είναι η ανάπτυξη
της έρευνας, η µετεκπαίδευση και η εξειδίκευση των νέων επιστηµόνων στα επιστηµονικά πεδία
του Τοµέα Γλωσσολογίας του Τµήµατος Φιλολογίας του Α.Π.Θ.: α) Θεωρητική Γλωσσολογία, β)
Εφαρµοσµένη Γλωσσολογία, γ) Ιστορική Γλωσσολογία, και (δ) Βαλκανική Γλωσσολογία. Πιο
συγκεκριµένα, το Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του Τµήµατος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. αποσκοπεί: (α) να
καλλιεργήσει και να διευρύνει τις ικανότητες των νέων επιστηµόνων για γνώση και συνθετική
έρευνα και (β) να δηµιουργήσει επιστήµονες και ερευνητές/τριες µε τη µεγαλύτερη δυνατή
κατάρτιση, που θα µπορούν (i) να καλύψουν τις ανάγκες σε ειδικευµένους Γλωσσολόγους στον
δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα, εντός και εκτός της Ελλάδας, (ii) να ανταποκριθούν µε τον
επαρκέστερο τρόπο στις όποιες επαγγελµατικές υποχρεώσεις τους, (iii) να αποκτήσουν το
κατάλληλο υπόβαθρο για να προχωρήσουν σε Σπουδές Γ΄ Κύκλου, (iv) να ασχοληθούν µε την
επιστηµονική έρευνα σε ακαδηµαϊκό επίπεδο, καθώς και (v) να συµβάλουν στην ενίσχυση και
διάδοση των γλωσσολογικών σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Άρθρο 3
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1. Αρµόδια όργανα για την οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του Τµήµατος
Φιλολογίας του Α.Π.Θ. είναι η Σύγκλητος του Α.Π.Θ., η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Α.Π.Θ., η Συνέλευση του Τµήµατος Φιλολογίας, η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.E.) του Π.Μ.Σ. και ο
Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
2. Το Π.M.Σ. Γλωσσολογίας του Τµήµατος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. λειτουργεί υπό την εποπτεία
της Συνέλευσης του Τµήµατος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., η οποία έχει τις αρµοδιότητες που
προβλέπει ο Νόµος και ο παρών Κ.Μ.Σ., και επιλύει οποιοδήποτε ζήτηµα προκύπτει κατά τη
λειτουργία του Π.M.Σ. Γλωσσολογίας και δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισµό. Είναι
επίσης το αρµόδιο όργανο να αποφασίσει οποιαδήποτε αλλαγή στον παρόντα Κ.Μ.Σ. ή την
τροποποίησή του.
3. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του Τµήµατος Φιλολογίας του
Α.Π.Θ. απαρτίζεται από πέντε (5) µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος, τα οποία έχουν αναλάβει
µεταπτυχιακό έργο. Εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τµήµατος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. για διετή
θητεία και είναι αρµόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισµό της λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
Οι εκπρόσωποι στη Σ.Ε. κάθε ειδίκευσης είναι ακαδηµαϊκοί σύµβουλοι για τους/τις
µεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες της ειδίκευσής τους. Οι ακαδηµαϊκοί σύµβουλοι παρακολουθούν
την εξέλιξη των σπουδών των φοιτητών/τριών που είναι στην ευθύνη τους και ενηµερώνονται από
τους/τις διδάσκοντες/ουσες για τυχόν προβλήµατα στη φοίτησή τους (π.χ. συστηµατικές απουσίες).
Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να έρχονται σε επαφή µε τον/την ακαδηµαϊκό/ή σύµβουλό τους για
κάθε πρόβληµα που µπορεί να επηρεάσει την οµαλή πορεία των σπουδών τους.
4. Ο/Η Διευθυντής/τρια του Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του Τµήµατος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. είναι
µέλος της Σ.Ε. και ορίζεται µαζί µε τον αναπληρωτή του, µε απόφαση της Συνέλευσης του

Τµήµατος, για διετή θητεία. Είναι µέλος Δ.Ε.Π. της πρώτης βαθµίδας ή της βαθµίδας του
αναπληρωτή, του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειµένου µε το γνωστικό αντικείµενο του
Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας. Έχει τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στον Ν. 4485/2017 και όποιες
άλλες ορίζονται από τη Συνέλευση του Τµήµατος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. και δεν µπορεί να έχει
περισσότερες από δύο (2) συνεχόµενες θητείες.
Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε. και µε ευθύνη του/της απερχόµενου/ης Διευθυντή/τριας
συντάσσεται αναλυτικός απολογισµός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του Π.Μ.Σ.
Γλωσσολογίας του Α.Π.Θ., καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, µε στόχο την αναβάθµιση
των σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού, τη βελτιστοποίηση των
υφιστάµενων υποδοµών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιµων πόρων του Π.Μ.Σ.
Γλωσσολογίας.
Άρθρο 4
ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
1. Το Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του Τµήµατος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. έχει δύο ειδικεύσεις,
α) Θεωρητική και Εφαρµοσµένη Γλωσσολογία (ΘΕΓ),
β) Ιστορική και Βαλκανική Γλωσσολογία (ΙΒΓ).
2. Στους φοιτητές/τριες που ολοκληρώνουν τον κύκλο σπουδών αυτών των ειδικεύσεων,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 8 του παρόντος Κ.Μ.Σ., το Τµήµα Φιλολογίας του Α.Π.Θ.
απονέµει αντίστοιχα
α) Δίπλωµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Γλωσσολογία µε ειδίκευση στη Θεωρητική και
Εφαρµοσµένη Γλωσσολογία
β) Δίπλωµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Γλωσσολογία µε ειδίκευση στην Ιστορική και
Βαλκανική Γλωσσολογία.
Άρθρο 5
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ Π.Μ.Σ.
1. Στο Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του Τµήµατος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. γίνονται δεκτοί/ές
πτυχιούχοι των Τµηµάτων Φιλολογίας της ηµεδαπής ή αντίστοιχων Τµηµάτων οµοταγών
αναγνωρισµένων Ιδρυµάτων της αλλοδαπής. Σε κάθε περίπτωση δεν απονέµεται Δ.Μ.Σ. σε
φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος Σπουδών Α΄ Κύκλου από Ίδρυµα της αλλοδαπής δεν έχει
αναγνωριστεί από τον Διεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και
Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύµφωνα µε τον Ν. 3328/2005 (Α' 80).
2. Σε ειδικές περιπτώσεις, εφόσον επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις και ύστερα από
εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του Τµήµατος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., γίνονται
δεκτές και υποψηφιότητες πτυχιούχων άλλων Τµηµάτων καθώς και πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. συναφούς
γνωστικού αντικειµένου. Η Σ.Ε. µπορεί να ορίσει, για τις υποψηφιότητες αυτές τα προπτυχιακά
µαθήµατα στα οποία πρέπει υποχρεωτικά να εξεταστούν επιτυχώς οι υποψήφιοι παράλληλα µε τις
σπουδές τους στο Π.Μ.Σ.
3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017 και υπηρετούν στο Α.Π.Θ., µπορούν

να εγγραφούν ως υπεράριθµοι/ες και µόνο ένας/µία κατ’ έτος στο Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του
Τµήµατος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., εφόσον επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις και µε την
προϋπόθεση ότι το αντικείµενο του τίτλου σπουδών τους και του έργου που επιτελούν στο Α.Π.Θ.
είναι συναφή µε το αντικείµενο του Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας.
Άρθρο 6
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
Αριθµός εισακτέων
1. α) Ο αριθµός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του Τµήµατος Φιλολογίας του Α.Π.Θ.
ορίζεται σε 15 φοιτητές/τριες κατ’ έτος, ως εξής:
δέκα (10) στην Ειδίκευση Θεωρητικής και Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας και
πέντε (5) στην Ειδίκευση Ιστορικής και Βαλκανικής Γλωσσολογίας,
β) Γίνονται επίσης δεκτοί/ές ως υπεράριθµοι: ένας (1) υπότροφος του Ι.Κ.Υ. µε υποτροφία
εσωτερικού και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού κράτους. Επίσης, γίνονται δεκτοί/ές
ως υπεράριθµοι όσοι/ες υποψήφιοι/ες ισοβάθµησαν µε τον τελευταίο επιτυχόντα.
γ) Το Τµήµα Φιλολογίας του Α.Π.Θ., έχοντας ως στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας όλων
των Κύκλων Σπουδών, έχει ορίσει ως µέγιστο αριθµό µεταπτυχιακών φοιτητών/ριών
• σε σχέση µε τον αριθµό διδασκόντων/ουσών στα Π.Μ.Σ. του τους/τις 4 µεταπτυχιακούς/ές
φοιτητές/τριες ανά διδάσκοντα, και
• σε σχέση και µε τον αριθµό των φοιτητών/τριών του Π.Π.Σ. του ως µέγιστο αριθµό µεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στα Π.Μ.Σ. του το 25% των προπτυχιακών φοιτητών/τριών.
Δεδοµένου ότι το Τµήµα Φιλολογίας του Α.Π.Θ. φτάνει περίπου τους/τις 300 φοιτητές/τριες
κατ’ έτος και διαθέτει 55 µέλη (51 µέλη Δ.Ε.Π. και 4 µέλη Ε.ΔΙ.Π.) που µπορούν να αναλάβουν
διδακτικό έργο στα Π.Μ.Σ. του, ο αριθµός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας, όπως προσδιορίζεται στα εδάφια α) και β) της παρούσας παραγράφου του άρθρου 6 πληροί τις παραπάνω
προδιαγραφές.
Προκήρυξη θέσεων
2. Η Συνέλευση του Τµήµατος Φιλολογίας προκηρύσσει κάθε Μάιο τις θέσεις για την εισαγωγή
πτυχιούχων στο Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας για το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος. Η προκήρυξη
δηµοσιοποιείται διά του ηµερησίου τύπου και αναρτάται ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο του
Τµήµατος Φιλολογίας και ορίζει:
• τον αριθµό των θέσεων για κάθε έτος (όπως ορίζονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου),
• τις ηµεροµηνίες εντός των οποίων πρέπει να γίνει η κατάθεση της αίτησης και των
απαιτούµενων δικαιολογητικών (όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 4 του παρόντος άρθρου)
από τους/τις υποψήφιους/ες,
• την ύλη των εξετάσεων,
• τις ηµεροµηνίες εντός των οποίων θα πρέπει να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των
υποψηφιοτήτων σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στις παρ. 5-6 του παρόντος
άρθρου,
• τις ξένες γλώσσες στις οποίες πρέπει ή µπορεί να εξεταστεί κάθε υποψήφιος/α, σύµφωνα µε

όσα ορίζονται στο εδάφιο β) της παρ. 5 του παρόντος άρθρου.
Ορισµός Επιτροπής Εξετάσεων	
  
3. Η Συνέλευση του Τµήµατος Φιλολογίας, µαζί µε την προκήρυξη των θέσεων για την
εισαγωγή πτυχιούχων στο Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας, ορίζει και την επιτροπή για τη διενέργεια των
εξετάσεων του επόµενου ακαδηµαϊκού έτους, η οποία περιλαµβάνει: α) δύο θεµατοδότες/τριες και
βαθµολογητές, καθώς και έναν αναβαθµολογητή (για την περίπτωση απόκλισης µεγαλύτερης των
τριών (3) µονάδων µεταξύ των δύο βαθµολογητών) ανά ειδίκευση για το εξεταζόµενο µάθηµα του
γνωστικού αντικειµένου, β) δύο βαθµολογητές και έναν αναβαθµολογητή (για την περίπτωση
απόκλισης µεγαλύτερης των τριών (3) µονάδων µεταξύ των δύο βαθµολογητών) για καθεµία ξένη
γλώσσα που προβλέπεται να εξεταστεί, υποχρεωτικά ή δυνητικά, γ) τριµελή επιτροπή που θα
διενεργήσει τις συνεντεύξεις µε τους/τις υποψηφίους/ες. Όλα τα µέλη της επιτροπής εξετάσεων
είναι µέλη Δ.Ε.Π., και το ίδιο µέλος Δ.Ε.Π. µπορεί να έχει περισσότερους ρόλους µέσα στην
επιτροπή εξετάσεων. Για τη συγκέντρωση των αποτελεσµάτων των εξετάσεων και την τελική
µοριοδότηση των υποψηφίων (όπως ορίζεται στην παρ. 5 του παρόντος άρθρου) είναι αρµόδια η
Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.
	
  

Υποβολή υποψηφιοτήτων
4. Τον Σεπτέµβριο κάθε έτους και εντός της προθεσµίας που ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη
των θέσεων (παρ. 2 του παρόντος άρθρου) κάθε ενδιαφερόµενος/η υποβάλλει στη Γραµµατεία του
Τµήµατος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. αίτηση υποψηφιότητας για το Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του
Τµήµατος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. και τα απαιτούµενα συνοδευτικά έγγραφα, ως εξής:
Στην αίτηση υποψηφιότητας αναγράφει
• την ειδίκευση που θέλει να ακολουθήσει,
• την/τις επιπλέον ξένη/ες γλώσσα/ες, στην/στις οποία/ες τυχόν επιθυµεί να εξεταστεί,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο εδάφιο β) της παρ. 5 του παρόντος άρθρου.
Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από:
• σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα του/της υποψηφίου/ας,
• υπόµνηµα, έκτασης 1.000 περίπου λέξεων, στο οποίο αναφέρονται τα επιστηµονικά
ενδιαφέροντα του υποψηφίου, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται να
σπουδάσει στο συγκεκριµένο Π.Μ.Σ.,
• αντίγραφο τίτλου Σπουδών Α΄ Κύκλου (πτυχίου) του/της υποψήφιου/ας και, εάν αυτό
προέρχεται από οµοταγές Ίδρυµα της αλλοδαπής, αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή
βεβαίωση ότι έχει κατατεθεί αίτηση στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για να γίνει η αναγνώριση, µε τη
δέσµευση έγκαιρης προσκόµισης της αναγνώρισης. Σε κάθε περίπτωση δεν απονέµεται
Δ.Μ.Σ. σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος Σπουδών Α΄ Κύκλου από Ίδρυµα της
αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Υποψηφιότητα µπορούν να θέσουν
και φοιτητές/τριες που δεν έχουν λάβει ακόµη το πτυχίο τους, καταθέτοντας βεβαίωση ότι
το αργότερο έως την πρώτη ηµέρα διεξαγωγής των εισαγωγικών εξετάσεων του Π.Μ.Σ. θα
έχουν προσκοµίσει τουλάχιστον Αναλυτική Βαθµολογία από τη Γραµµατεία του Τµήµατος
του Α΄ Κύκλου Σπουδών τους, όπου θα αποδεικνύεται ότι έχουν εξεταστεί επιτυχώς και στο
τελευταίο µάθηµα που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου τους,
• Παράρτηµα Διπλώµατος (Diploma Supplement) ή αναλυτική βαθµολογία, όπου θα
αναγράφονται και οι πιστωτικές µονάδες (ECTS) κάθε µαθήµατος του Α΄ Κύκλου Σπουδών

•

τους,
αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική ή/και συγγραφική δραστηριότητα, για συµµετοχή σε
εκπαιδευτικά προγράµµατα κινητικότητας σπουδαστών, καθώς και αντίγραφα άλλων τίτλων
Σπουδών Α΄ Κύκλου (πτυχίου) ή Β΄ Κύκλου (µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών).

	
  

Κριτήρια και διαδικασία επιλογής εισακτέων
5. α) Η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας σε συνεννόηση µε την επιτροπή εξετάσεων της παρ. 3
του παρόντος άρθρου ανακοινώνει το αργότερο έως τις 15 Σεπτεµβρίου κάθε χρόνο το ακριβές
πρόγραµµα (ηµεροµηνίες, ώρες, αίθουσες) της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων. Μετά τη
διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων στο γνωστικό αντικείµενο και στις ξένες γλώσσες καθώς και
της συνέντευξης, η Σ.Ε. συγκεντρώνει τη βαθµολογία ανά εξεταζόµενο µάθηµα, η οποία δίδεται
στη δεκαδική κλίµακα, εξετάζει τα συνυποβαλλόµενα µε την αίτηση έγγραφα και προβαίνει στη
µοριοδότηση κάθε υποψήφιου/ας. Τα κριτήρια βάσει των οποίων µοριοδοτείται κάθε υποψήφιος/α
είναι:
•

Ο γενικός βαθµός πτυχίου1

•

Ο µέσος όρος των βαθµών1 όλων των µαθηµάτων Γλωσσολογίας στα οποία
20 %
έχει εξεταστεί επιτυχώς κατά τις Προπτυχιακές Σπουδές του/της
(Αν τα µαθήµατα αυτά είναι λιγότερα από 10, το άθροισµα των βαθµών1 διαιρείται
διά του 10.)

•

Η υποχρεωτική γραπτή εξέταση στην αγγλική γλώσσα µε κατώτερο
βαθµό επιτυχίας το 7

•

Η κατ’ επιλογή του/της (βάσει όσων ορίζονται στη συνέχεια της παρούσας
παραγράφου, 5β) γραπτή εξέταση σε άλλη/ες ξένη/ες γλώσσα/ες µε κατώτερο
βαθµό επιτυχίας το 5

•

Η γραπτή εξέταση στο γνωστικό αντικείµενο µε κατώτερο βαθµό επιτυχίας το 5

30 %

•

Η προφορική συνέντευξη, κατά την οποία κρίνεται η προσωπικότητά του/της
και η εξοικείωσή του/της µε το αντικείµενο του Π.Μ.Σ. στη Γλωσσολογία,
και ελέγχεται η επιστηµονική του/της υποδοµή εν γένει και η κριτική ικανότητά του/της, σύµφωνα και µε το υπόµνηµα που έχει καταθέσει

10 %

•

Τυχόν ερευνητική και/ή συγγραφική δραστηριότητα, για συµµετοχή
σε εκπαιδευτικά προγράµµατα κινητικότητας σπουδαστών κ.λπ.,
τυχόν κατοχή δεύτερου πτυχίου ή µεταπτυχιακού τίτλου, ή συνδυασµός
των παραπάνω

5%

15%

15 %
5%

Όσον αφορά τα παραπάνω κριτήρια:
i. η µοριοδότηση σε κάθε κριτήριο γίνεται έως και δεύτερο δεκαδικό,
ii. η επίτευξη του κατώτερου βαθµού στη γραπτή εξέταση του γνωστικού αντικειµένου (5) και
στην υποχρεωτικά εξεταζόµενη ξένη γλώσσα (7) συνιστά απαραίτητη συνθήκη για τη
συνέχιση της διαδικασίας αξιολόγησης της υποψηφιότητας,
iii. στη γραπτή εξέταση της/των επιπλέον ξένης/ων γλώσσας/ών η επίτευξη του κατώτερου
βαθµού (5) είναι προϋπόθεση για να πιστωθεί η µοριοδότηση που αντιστοιχεί στο κριτήριο
αυτό.
1

Αν ο βαθµός δεν είναι στη δεκαβάθµια κλίµακα, αντιστοιχίζεται προς αυτήν.

Κατώτερος συνολικός βαθµός επιτυχίας για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του
Τµήµατος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. είναι το 60% των προβλεπόµενων µορίων.
β) Οι υποψήφιοι/ες του Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας πρέπει να εξεταστούν υποχρεωτικά στην αγγλική
γλώσσα. Επίσης µπορούν να αυξήσουν τη µοριοδότησή τους, εάν επιλέξουν να εξεταστούν
επιπλέον σε µία ακόµη ξένη γλώσσα από τις: Γαλλική, Ισπανική, Ιταλική, Γερµανική και Ρωσική.
Κατά την εξέταση των ξένων γλωσσών δεν επιτρέπεται η χρήση λεξικού.
Οι ίδιες υποχρεώσεις ως προς τις ξένες γλώσσες ισχύουν και για υποψήφιους/ες της αλλοδαπής,
που όµως πρέπει να προσκοµίσουν και Πιστοποιητικό Ελληνοµάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2.
γ) Η ύλη των εξετάσεων στο γνωστικό αντικείµενο καθορίζεται ανά διετία από τη Συνέλευση
του Τµήµατος ύστερα από πρόταση της Σ.Ε., περιλαµβάνεται στον Οδηγό Σπουδών και αναρτάται
στο διαδίκτυο. Η εξέταση στο γνωστικό αντικείµενο είναι διαφορετική για καθεµιά από τις δύο
ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας.
δ) Σε περίπτωση που ο τίτλος του Α΄ Κύκλου Σπουδών (πτυχίο) δεν είναι του ίδιου ή συναφούς
επιστηµονικού πεδίου µε τη Γλωσσολογία, και η Σ.Ε. εισηγείται να γίνει δεκτός/ή ο/η υποψήφιος/α,
προτείνεται ένας αριθµός προπτυχιακών µαθηµάτων που πρέπει ο/η υποψήφιος/α να
παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε αυτά, για να καλύψει τα κενά των προπτυχιακών
σπουδών του/της, και σε ποιο χρονικό πλαίσιο σε σχέση µε τον χρόνο των µεταπτυχιακών σπουδών
του/της.
6. Μετά την ολοκλήρωση της µοριοδότησης των υποψηφίων η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας
συντάσσει Πρακτικό, όπου καταγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία των υποψηφιοτήτων, η
διαδικασία αξιολόγησης, η αναλυτική µοριοδότηση κάθε υποψήφιου/ας και καταρτίζει Πίνακα
Κατάταξης των επιτυχόντων/ουσών µε όσους/όσες γίνονται δεκτοί/ές στο Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας. Η
Σ.Ε. αποστέλλει το Πρακτικό και τον Πίνακα Κατάταξης των επιτυχόντων/ουσών στη Συνέλευση
του Τµήµατος Φιλολογίας, η οποία έχει την τελική ευθύνη και αρµοδιότητα για την επικύρωση των
αποτελεσµάτων των εξετάσεων εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας.
Άρθρο 7
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1. Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του Τµήµατος Φιλολογίας του
Α.Π.Θ. ορίζεται κατ’ ελάχιστο στα τρία (3) εξάµηνα, στα οποία περιλαµβάνεται και ο χρόνος
εκπόνησης της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος
Φιλολογίας έπειτα από εισήγηση της Σ.Ε. η διάρκεια φοίτησης µπορεί να παραταθεί έως και δύο
(2) εξάµηνα µε αίτηση του/της φοιτητή/τριας, όπου θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους ζητεί
την παράταση.
2. Στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του Τµήµατος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. προβλέπεται
σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 4485/2017 η δυνατότητα µερικής φοίτησης για
εργαζόµενους/ες φοιτητές/τριες µε διάρκεια έως και έξι (6) εξάµηνα, στα οποία περιλαµβάνεται και
ο χρόνος εκπόνησης της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας, και η δυνατότητα παράτασης έως
και δύο (2) εξάµηνα µε τη διαδικασία αίτησης και έγκρισης που ορίζεται στην παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου. Οι ενδιαφερόµενοι/ες µπορούν να αιτηθούν την εγγραφή τους στο πρόγραµµα

µερικής φοίτησης έως και κατά τη διάρκεια του Α΄ εξαµήνου σπουδών τους στο Π.Μ.Σ.
Γλωσσολογίας.
Για την αποδοχή των αιτηµάτων µερικής φοίτησης στο Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του Τµήµατος
Φιλολογίας αποφασίζει η Συνέλευση του Τµήµατος έπειτα από εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.
Γλωσσολογίας.
3. Στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του Τµήµατος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. προβλέπεται
επίσης η δυνατότητα αναστολής φοίτησης για πολύ σοβαρούς λόγους (στρατιωτική θητεία, κύηση,
λόγους υγείας, σοβαρούς οικογενειακούς λόγους). Η αναστολή φοίτησης δεν µπορεί να υπερβαίνει
τα δύο (2) συνεχόµενα εξάµηνα και κατά τη διάρκεια της ο/η µεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια χάνει
τη φοιτητική ιδιότητα. Ο χρόνος της αναστολής δεν προσµετράται στην ανώτατη διάρκεια
κανονικής φοίτησης.
Άρθρο 8
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ –
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ – ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΠΟΝΟΜΗ Δ.Μ.Σ.
Οργάνωση Σπουδών
1. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του Τµήµατος Φιλολογίας του Α.Π.Θ.,
συµπεριλαµβανοµένης της εκπόνησης της απαιτούµενης Διπλωµατικής Εργασίας, οργανώνονται σε
τρία εξάµηνα. Τα δύο πρώτα εξάµηνα περιλαµβάνουν µαθήµατα, ενώ στο τρίτο εξάµηνο
εκπονείται η διπλωµατική εργασία. Σε κάθε περίπτωση οι υποχρεώσεις κάθε εξαµήνου
αντιστοιχούν σε 30 πιστωτικές µονάδες (ECTS), ώστε το απονεµόµενο Δ.Μ.Σ. στη Γλωσσολογία
να αντιστοιχεί συνολικά σε 90 πιστωτικές µονάδες (ECTS).
Το πρόγραµµα και των δύο ειδικεύσεων οργανώνεται µε τον ίδιο τρόπο. Κάθε φοιτητής/τρια
έχει τη δυνατότητα να επιλέξει µάθηµα/ατα της άλλης ειδίκευσης που αντιστοιχούν σε είκοσι (20)
το πολύ πιστωτικές µονάδες (ECTS).
	
  

Μαθήµατα και διδασκαλία
3. Η διδασκαλία στο Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Σε ειδικές
περιπτώσεις (π.χ. σαν αυτή που προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ. 2 εδάφιο β) του παρόντος Κ.Μ.Σ.)
µε αιτιολογηµένη εισήγηση της Σ.Ε. και έγκριση της Συνέλευσης του Τµήµατος Φιλολογίας του
Α.Π.Θ., µπορεί να επιτρέπεται η διδασκαλία στην αγγλική γλώσσα. Δεν απαιτείται έγκριση για την
περίπτωση που ο/η διδάσκων/ουσα επιθυµεί να εντάξει σε εξαµηνιαίο µάθηµά του έως τρεις
διαλέξεις αλλοδαπού/ής διδάσκοντα/ουσας στην αγγλική γλώσσα.
4. Στο Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του Τµήµατος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. προσφέρονται µαθήµατα µε
κωδικούς ΘΕΓ και ΙΒΓ, για την ειδίκευση της Θεωρητικής και Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας και
της Ιστορικής και Βαλκανικής Γλωσσολογίας αντίστοιχα. Τα µαθήµατα αυτά προέρχονται
οπωσδήποτε από τον εκτενή Κατάλογο Μεταπτυχιακών Μαθηµάτων, ο οποίος επισυνάπτεται ως
Παράρτηµα του παρόντος Κ.Μ.Σ. Κάθε φοιτητής/τρια µπορεί να επιλέξει µάθηµα εκτός του
Καταλόγου αυτού, δηλαδή µάθηµα από άλλο Π.Μ.Σ., µόνον µε τη σύµφωνη γνώµη της Σ.Ε. του
Π.Μ.Σ., η οποία θα αιτιολογεί πλήρως γιατί το συγκεκριµένο µάθηµα ανταποκρίνεται στις ανάγκες
του Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας και ποιο από τα µαθήµατα που προβλέπονται στην οργάνωση σπουδών
αντικαθιστά. Οι πιστωτικές µονάδες (ECTS) του µαθήµατος από άλλο Π.Μ.Σ. που αναγνωρίζεται

πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσες µε αυτές του µαθήµατος που αντικαθιστά. Το ίδιο ισχύει και στην
περίπτωση που φοιτητής/τρια µετακινηθεί σε Πανεπιστήµιο της αλλοδαπής µε το Πρόγραµµα
ERASMUS ή µε πρόγραµµα διαπανεπιστηµιακής συνεργασίας του Α.Π.Θ. ή µε άλλο πρόγραµµα
ανταλλαγών.
5. Τα µαθήµατα στο Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας είναι κατ’ επιλογή υποχρεωτικά. Κάθε ειδίκευση
οφείλει να προσφέρει µαθήµατα που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον είκοσι (20) πιστωτικές µονάδες
ανά εξάµηνο. Τα µεταπτυχιακά µαθήµατα µπορεί να είναι 10 πιστωτικών µονάδων ή 5 πιστωτικών
µονάδων. Κάθε µεταπτυχιακό µάθηµα των 10 πιστωτικών µονάδων έχει σεµιναριακή µορφή και
καταλαµβάνει 39 ώρες το εξάµηνο. Κάθε µάθηµα των 5 πιστωτικών µονάδων µπορεί να έχει
σεµιναριακή ή άλλη µορφή (π.χ. πρακτική άσκηση, συγγραφή επιστηµονικών άρθρων, κ.λπ.) και
καταλαµβάνει 20 ώρες το εξάµηνο. Οι διδακτικές εβδοµάδες κάθε εξαµήνου ορίζονται σε
δεκατρείς (13) και εµπίπτουν στο διάστηµα από 15 Οκτωβρίου έως 15 Φεβρουαρίου για το
χειµερινό εξάµηνο και από 1 Μαρτίου έως 10 Ιουνίου για το εαρινό εξάµηνο. Η διδασκαλία γίνεται
µε φυσική παρουσία των διδασκόντων/ουσών και των φοιτητών/τριών στις αίθουσες διδασκαλίας
της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., και µόνον σε ιδιαίτερες συνθήκες (π.χ. καιρικών συνθηκών,
δικαιολογηµένης απουσίας αδυναµίας του/της διδάσκοντος/ουσας) µπορεί αυτού του τύπου η
διδασκαλία να υποκατασταθεί από εξ αποστάσεως διδασκαλία µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων
και πάντως όχι για περισσότερες από τρεις (3) εβδοµάδες µέσα στο εξάµηνο. Η προσφορά
ολόκληρου µαθήµατος µε εξ αποστάσεως διδασκαλία µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων είναι
δυνατή υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 10 παρ. 2 εδάφιο α) του παρόντος Κ.Μ.Σ.
6. Τo περιεχόµενο και η ύλη κάθε µαθήµατος του Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας, οι στόχοι και τα
προσδοκώµενα αποτελέσµατά του, οι υποχρεώσεις των φοιτητών/τριών και ο υπολογισµός του
χρονικού φόρτου που αναλογεί σε αυτές, καθώς και οι τρόποι αξιολόγησης των φοιτητών/τριών (µε
ασκήσεις, µικροεργασίες ή άλλες υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων και/ή µε τελική
γραπτή εργασία/εξέταση) περιγράφονται αναλυτικά στα Δελτία Μαθηµάτων (Μ1) που αναρτώνται
στον e-Οδηγό Σπουδών του Α.Π.Θ. (qa.auth.gr) και στον διαδικτυακό τόπο του Τµήµατος
Φιλολογίας (www.lit.auth.gr).
7. Η παρακολούθηση των διδασκόµενων µαθηµάτων είναι υποχρεωτική, και σε κάθε περίπτωση
για να κατοχυρώσει ένας/µία φοιτητής/τρια κάποιο µάθηµα δεν πρέπει να έχει περισσότερες από
τρεις (3) απουσίες σε µάθηµα 10 πιστωτικών µονάδων και περισσότερες από µία (1) απουσία σε
µάθηµα 5 πιστωτικών µονάδων, και βέβαια να έχει ανταποκριθεί σε όλες τις υποχρεώσεις που
αναθέτει ο/η διδάσκων/ουσα µέσα στο οριζόµενο χρονικό πλαίσιο. Επαφίεται στον/στην
διδάσκοντα/ουσα ο χρόνος που δίνει για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων των φοιτητών/τριών
ενός µαθήµατος, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει η βαθµολογία των µαθηµάτων να παραδίδεται
στη Γραµµατεία έως 30 Απριλίου για το χειµερινό εξάµηνο και έως 30 Σεπτεµβρίου για το εαρινό
εξάµηνο.
8. α) Κατώτερος βαθµός επιτυχίας σε κάθε µάθηµα είναι το έξι (6) στην κλίµακα από 0 έως 10
και ο τελικός βαθµός ανακοινώνεται µε αριθµό ακέραιο ή µε ακρίβεια το πολύ πρώτου δεκαδικού
(9, 9,1, 9,2 κ.λπ.). Δεν υπάρχει επαναληπτική εξέταση στα διδασκόµενα µαθήµατα. Σε περίπτωση
αποτυχίας ο/η φοιτητής/τρια υποχρεούται να παρακολουθήσει άλλο µάθηµα σε επόµενο εξάµηνο
µε όποια επίπτωση έχει αυτό στον χρόνο των σπουδών του/της.
β) Ο/Η φοιτητής/τρια µπορεί να αποτύχει κατά τη διάρκεια των σπουδών του/της σε µαθήµατα
που αντιστοιχούν σε είκοσι (20) το πολύ πιστωτικές µονάδες. Σε περίπτωση αποτυχίας σε

περισσότερα, ο/η φοιτητής/τρια θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το Π.Μ.Σ.
Γλωσσολογίας. Έχει, ωστόσο, το δικαίωµα να ζητήσει µε αίτησή του να εξεταστεί από τριµελή
επιτροπή µελών Δ.Ε.Π. της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. που έχουν το ίδιο ή συναφές
γνωστικό αντικείµενο µε το/τα εξεταζόµενο/α µάθηµα/ατα και ορίζονται από τη Συνέλευση του
Τµήµατος Φιλολογίας. Στην επιτροπή αυτή δεν µπορούν να συµµετέχουν οι διδάσκοντες/ουσες των
µαθηµάτων στα οποία απέτυχε ο/η φοιτητής/τρια. Εάν ο/η φοιτητής/τρια αποτύχει και σε αυτή την
εξέταση διαγράφεται από το Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας µε πρόταση της Σ.Ε. και απόφαση της
Συνέλευσης του Τµήµατος Φιλολογίας του Α.Π.Θ.
Διπλωµατική εργασία
9. α) Στο Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του Τµήµατος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. είναι υποχρεωτική η
εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωµατικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε), η οποία αρχίζει µετά την επιτυχή
διεκπεραίωση των υποχρεώσεων και του δεύτερου εξάµηνου φοίτησης, αλλά όχι εάν ο/η
φοιτητής/τρια δεν έχει κατοχυρώσει µαθήµατα που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον τριάντα (30)
πιστωτικές µονάδες. Αφού ο/η φοιτητής/τρια κατοχυρώσει µαθήµατα που αντιστοιχούν σε
τουλάχιστον τριάντα (30) πιστωτικές µονάδες, υποβάλλει αίτηση προς τη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. για να
ξεκινήσει η διαδικασία εκπόνησης της διπλωµατικής εργασίας του/της. Στην αίτηση αναγράφεται ο
προτεινόµενος τίτλος της Μ.Δ.Ε., ο/η προτεινόµενος/η επιβλέπων/ουσα, που πρέπει να είναι µέλος
Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. που έχει ίδιο γνωστικό αντικείµενο µε την ειδίκευση
την οποία παρακολουθεί ο/η φοιτητής/τρια, και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόµενης
εργασίας. Η Σ.Ε. ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα και συγκροτεί επίσης Τριµελή Εξεταστική
Επιτροπή για την έγκριση της εργασίας. Ένα µέλος της Τριµελούς Εξεταστικής Επιτροπής είναι ο/η
επιβλέπων/ουσα και τα άλλα δύο µέλη της πρέπει να είναι µέλη Δ.Ε.Π. ή µέλη Ε.ΔΙ.Π. του
Τµήµατος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. ή άλλων Τµηµάτων της ηµεδαπής ή και αναγνωρισµένων
οµοταγών της αλλοδαπής που έχουν την ίδια ή συναφή επιστηµονική ειδικότητα µε το γνωστικό
αντικείµενο της ειδίκευσης που ακολουθεί ο/η φοιτητής/τρια. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί
ένα ακόµη µέλος της Τριµελούς Εξεταστικής Επιτροπής να οριστεί συνεπιβλέπων/ουσα.
β) Η εκπαιδευτική άδεια δεν συνιστά λόγο απαγορευτικό για τον ορισµό µέλους Δ.Ε.Π. ως
επιβλέποντος/ουσας ή ως µέλους Τριµελούς Εξεταστικής Επιτροπής Δ.Μ.Ε.
γ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν έως την ολοκλήρωση της Δ.Μ.Ε. προκύψει αντικειµενική
αδυναµία ή σοβαρός λόγος, είναι δυνατή η αντικατάσταση του/της επιβλέποντος/ουσας ή µέλους
της Τριµελούς Εξεταστικής Επιτροπής έπειτα από απόφαση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και επικύρωσής
της από τη Συνέλευση του Τµήµατος Φιλολογίας του Α.Π.Θ.
δ) Αν ο/η επιβλέπων/ουσα ή µέλος της Τριµελούς Εξεταστικής Επιτροπής αφυπηρετήσει πριν
από την ολοκλήρωση της Δ.Μ.Ε. διατηρεί την ιδιότητά του/της στην Τριµελή Εξεταστική
Επιτροπή, εφόσον το επιθυµεί, και συµµετέχει κανονικά στη διαδικασία εξέτασης και
βαθµολόγησης της Δ.Μ.Ε.
ε) Αν ο/η επιβλέπων/ουσα ή µέλος της Τριµελούς Εξεταστικής Επιτροπής µετακινηθεί σε άλλο
Α.Ε.Ι. ή σε άλλο Τµήµα του Α.Π.Θ. διατηρεί την ιδιότητά του/της στην Τριµελή Εξεταστική
Επιτροπή, εφόσον το επιθυµεί, και συµµετέχει κανονικά στη διαδικασία εξέτασης και
βαθµολόγησης της Δ.Μ.Ε.
10. Ο/Η επιβλέπων/ουσα έχει το καθήκον να παρακολουθεί την πορεία της Μ.Δ.Ε. και να
συµβουλεύει τον/την φοιτητή/τρια για τα επιστηµονικά ζητήµατα που ανακύπτουν κατά την

εκπόνηση της Μ.Δ.Ε του/της. Επίσης καθορίζει τους όρους συνεργασίας µε τον/την φοιτητή/τρια
και µπορεί να προσδιορίζει συγκεκριµένες υποχρεώσεις (π.χ. συναντήσεις ανά τακτά διαστήµατα,
προθεσµίες για την παράδοση επιµέρους κεφαλαίων κ.λπ.) στις οποίες οφείλει να ανταποκρίνεται
ο/η φοιτητής/τρια.
11. Ο/Η φοιτητής/τρια πρέπει να ολοκληρώσει τη Δ.Μ.Ε. εντός έξι µηνών από την ηµεροµηνία
ορισµού επιβλέποντος/ουσας ή, εάν χρειάζεται περισσότερο χρόνο, να υποβάλει έγκαιρα αίτηση για
παράταση εκπόνησης της Δ.Μ.Ε (κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 7 παρ. 1 και 2 του παρόντος
Κ.Μ.Σ.). Στην αίτηση αυτή θα πρέπει απαραιτήτως να συναινεί ο/η επιβλέπων/ουσα, ή αλλιώς
οφείλει να εξηγήσει τεκµηριωµένα την άρνησή του/της βάσει της ελλιπούς ανταπόκρισης του/της
φοιτητή/τριας στους όρους της συνεργασίας τους και να ζητήσει να αντικατασταθεί. Σε αυτή την
περίπτωση η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. κρίνει τα στοιχεία και τεκµηριωµένα εισηγείται την αντικατάσταση
του/της επιβλέποντος/ουσας ή και τη διαγραφή του/της φοιτητή/τριας από το Π.Μ.Σ.
Γλωσσολογίας. Την ευθύνη για την τελική απόφαση έχει η Συνέλευση του Τµήµατος Φιλολογίας.
12. Μετά την ολοκλήρωση της Μ.Δ.Ε. ο/η φοιτητής/τρια καταθέτει στη Γραµµατεία του
Τµήµατος Φιλολογίας αίτηση εξέτασης/βαθµολόγησης και τρία αντίτυπα της Μ.Δ.Ε. του/της. Η
Τριµελής Εξεταστική Επιτροπή παραλαµβάνει την αίτηση και τα αντίτυπα (σε έντυπη και σε
ψηφιακή µορφή) και ορίζει ηµεροµηνία υποστήριξης της Μ.Δ.Ε., η οποία θα πρέπει να απέχει
τουλάχιστον 15 ηµέρες από την παραλαβή των αντιτύπων, κατά την οποία πρέπει να είναι παρόντα
και τα τρία µέλη της Επιτροπής µε φυσική παρουσία ή µέσω τηλεδιάσκεψης. Η υποστήριξη της
Μ.Δ.Ε. γίνεται στο πλαίσιο έκτακτου ανοικτού σεµιναρίου διάρκειας µίας (1) ώρας, κατά το οποίο
ο/η φοιτητής/τρια παρουσιάζει επί 20 λεπτά τη Μ.Δ.Ε. του/της και δέχεται ερωτήσεις από τα µέλη
της Τριµελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Στη συνέχεια η Τριµελής Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει
χωρίς παρουσία τρίτων, αποφασίζει εάν εγκρίνει την εργασία, τη βαθµολογεί, λαµβάνοντας υπόψη
και την παρουσίαση του/της υποψήφιου/ας κατά την προηγηθείσα διαδικασία της υποστήριξης, και
συντάσσει Πρακτικό, που υπογράφεται από τα µέλη της. Στο Πρακτικό περιγράφεται συνοπτικά η
διαδικασία υποστήριξης, ο βαθµός κάθε µέλους και ο τελικός βαθµός της Δ.Μ.Ε. µε αριθµό
ακέραιο ή µε ακρίβεια το πολύ πρώτου δεκαδικού (9, 9,1, 9,2 κ.λπ.). Κατώτερος βαθµός επιτυχίας
είναι το έξι (6). Ειδικά για εργασίες που συνίστανται αποκλειστικά σε συνθετική βιβλιογραφική
επισκόπηση, χωρίς να περιλαµβάνει επεξεργασµένα παραδείγµατα ή εφαρµογές που δεν υπάρχουν
στη βιβλιογραφία, ανώτατος βαθµός ορίζεται το οκτώ (8).
13. α) Η Τριµελής Εξεταστική Επιτροπή έχει το δικαίωµα να ζητήσει από φοιτητή/τρια που
ενέκρινε τη Δ.Μ.Ε. του/της να ενσωµατώσει µικρής κλίµακας διορθώσεις ή αλλαγές πριν από την
τελική κατάθεση της Δ.Μ.Ε. στη Γραµµατεία του Τµήµατος Φιλολογίας για την απονοµή του
Δ.Μ.Σ. Ο/Η φοιτητής/τρια οφείλει να ανταποκριθεί στο αίτηµα της Τριµελούς Εξεταστικής
Επιτροπής εντός δεκαπέντε (15) ηµερών, οπότε καταθέτει στον/στην επιβλέποντα/ουσα τη Δ.Μ.Σ.
µε τις αλλαγές που του/της ζητήθηκαν. Ο/Η επιβλέπων/ουσα ελέγχει την εργασία και, εφόσον
διαπιστώσει ότι έγιναν οι οφειλόµενες διορθώσεις και αλλαγές, αποστέλλει το Πρακτικό στη
Γραµµατεία για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας απονοµής του Δ.Μ.Σ. στον/στην φοιτητή/τρια.
β) Η διαδικασία υποστήριξης και αξιολόγησης της Δ.Μ.Ε. γίνεται άπαξ και δεν
επαναλαµβάνεται, εάν η Δ.Μ.Ε. δεν εγκριθεί. Σε αυτή την περίπτωση ο/η φοιτητής/τρια
διαγράφεται από το Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του Τµήµατος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. και δεν
δικαιούται να επανεγγραφεί στο Π.Μ.Σ. αυτό.
γ) Πριν την εξέταση ο/η φοιτητής/τρια καταθέτει βεβαίωση ότι δεν έχει εκκρεµότητες µε τις
βιβλιοθήκες του Α.Π.Θ., η οποία του/της χορηγείται από µία από αυτές.

14. α) Η Μ.Δ.Ε. πρέπει να είναι έκτασης τουλάχιστον 20.000 λέξεων, στις οποίες δεν
περιλαµβάνεται η βιβλιογραφία, τα ευρετήρια, τα παραρτήµατα µε υλικό, πίνακες κ.λπ. Στο
εξώφυλλό της αναγράφεται το Πανεπιστήµιο, η Σχολή, το Τµήµα, το Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας και η
ειδίκευση, το όνοµα του/της φοιτητή/τριας, ο τίτλος της εργασίας, ο χαρακτηρισµός
«Μεταπτυχιακή Διπλωµατική Εργασία», το όνοµα του/της (συν)επιβλέποντος/ουσας και το έτος
ολοκλήρωσής της. Στο εσώφυλλο αναγράφονται τα ίδια στοιχεία και αντί του/της
(συν)επιβλέποντος/ουσας τα ονόµατα των µελών της Τριµελούς Εξεταστικής Επιτροπής.
Ακολουθεί η σελίδα των περιεχοµένων. Οι τελευταίες σελίδες της εργασίας περιέχουν περίληψή
της (έως 500 λέξεις) στην ελληνική και σε µία ξένη γλώσσα (αγγλική, γαλλική, γερµανική ή
ιταλική). Η Δ.Μ.Ε. ακολουθεί την εκδοτική µορφή (Template) που θα έχει ορίσει το Τµήµα
Φιλολογίας για τις Δ.Μ.Ε. των Π.Μ.Σ. του και θα είναι ανακοινωµένη στον διαδικτυακό του τόπο.
Η τήρηση των παραπάνω επαφίεται στην ευθύνη της Τριµελούς Εξεταστικής Επιτροπής.
β) Σε ειδικές περιπτώσεις η Μ.Δ.Ε. µπορεί να εκπονηθεί στην αγγλική γλώσσα, σύµφωνα µε το
άρθρο 32, του Ν. 4485, κατόπιν εγκρίσεως από τη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. σχετικού αιτήµατος που θα
υποβληθεί από τον/την επόπτη/τρια της Μ.Δ.Ε. σε συνεννόηση µε τον/την φοιτητή/τρια.
γ) Η διπλωµατική εργασία οφείλει να πληροί τους βασικούς όρους µιας επιστηµονικής µελέτης,
δηλ. να διαθέτει αρτιότητα φόρµας, δοµής και περιεχοµένου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο/η
φοιτητής/τρια µπορεί να πραγµατευθεί ικανοποιητικά ένα επιστηµονικό θέµα στο σύνολό του και
να το παρουσιάσει µε τα απαιτούµενα τεχνικά χαρακτηριστικά µιας επιστηµονικής µελέτης (lege
artis). Ο/Η φοιτητής/τρια καταθέτοντας τη Μ.Δ.Ε. υποχρεούται να βεβαιώσει ότι χρησιµοποίησε το
έργο και τις απόψεις άλλων τηρώντας την ακαδηµαϊκή δεοντολογία, κάνοντας δηλαδή όλες τις
δέουσες αναφορές. Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδηµαϊκό παράπτωµα. Λογοκλοπή θεωρείται
η αντιγραφή ή η χρήση – δηµοσιευµένης ή µη – εργασίας τρίτου ή ακόµη και η αντιγραφή από
µελέτες του/της ιδίου/ας του/της υποψηφίου/ας, χωρίς τη δέουσα αναφορά σ’ αυτήν. Η παράθεση
οποιουδήποτε υλικού τεκµηρίωσης χωρίς σχετική αναφορά σ’ αυτές, µπορεί να στοιχειοθετήσει
απόφαση της Τριµελούς Εξεταστικής Επιτροπής για απόρριψη της εργασίας ή/και διαγραφή
του/της φοιτητή/τριας. Η διαπίστωση λογοκλοπής ακόµη και µετά την έγκριση της Μ.Δ.Ε. και την
απονοµή του Δ.Μ.Σ. Γλωσσολογίας επισύρει την αφαίρεση του τίτλου αυτού. Σε αυτή την
περίπτωση ο/η φοιτητής/τρια δεν δικαιούται να επανεγγραφεί στο Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του
Τµήµατος Φιλολογίας του Α.Π.Θ.
Απονοµή Διπλώµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)
15. Μετά τη διαδικασία υποστήριξης και αξιολόγησης της Μ.Δ.Ε. ο επιβλέπων/ουσα αποστέλλει
στη Γραµµατεία του Τµήµατος Φιλολογίας το Πρακτικό της Τριµελούς Εξεταστικής Επιτροπής
είτε άµεσα, εάν η Μ.Δ.Ε. έχει εγκριθεί χωρίς να ζητηθούν αλλαγές ή εάν δεν έχει εγκριθεί, είτε το
αργότερο εντός είκοσι (20) ηµερών, εάν έχουν ζητηθεί αλλαγές στην εγκριθείσα Δ.Μ.Σ. κατά τα
προβλεπόµενα στην παρ. 13 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση που δεν έχει εγκριθεί η Δ.Μ.Σ.,
η Γραµµατεία του Τµήµατος Φιλολογίας προχωρεί σε άµεση διαγραφή του/της φοιτητή/τριας.
Μετά την παραλαβή του Πρακτικού της Τριµελούς Εξεταστικής Επιτροπής για Μ.Δ.Ε. που έχει
εγκριθεί η Γραµµατεία καλεί τον/την υποψήφια να προσκοµίσει ό,τι προβλέπεται από τη σχετική
νοµοθεσία ή τον Εσωτερικό Κανονισµό του Α.Π.Θ. (π.χ. αντίτυπα της εργασίας ή αντίγραφά της σε
ηλεκτρονική µορφή στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ., τυχόν άλλα δικαιολογητικά) και στη
συνέχεια εκδίδει το Δ.Μ.Σ.
Η Μ.Δ.Ε. αναρτάται στον οικείο διαδικτυακό χώρο που διατηρεί το Α.Π.Θ. για όλες τις
µεταπτυχιακές εργασίες και τις διδακτορικές διατριβές του Ιδρύµατος. Το Τµήµα Φιλολογίας θα
αναρτά στον δικό του διαδικτυακό τόπο κατάλογο µε τα ονοµατεπώνυµα των φοιτητών/τριών και

τους τίτλους των Μ.Δ.Ε. των Π.Μ.Σ. του, όπου σε κάθε λήµµα θα υπάρχει δεσµός που θα
παραπέµπει στην ανάρτηση της Μ.Δ.Ε. στον χώρο του Α.Π.Θ.
16. Ο βαθµός του Δ.Μ.Σ. στη Γλωσσολογία προκύπτει από τον σταθµικό µέσο όρο των
µαθηµάτων του Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας και της Μ.Δ.Ε. (η στάθµιση γίνεται από τις πιστωτικές
µονάδες των µαθηµάτων και της Μ.Δ.Ε.) και υπολογίζεται, µε ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού
ψηφίου, µε τον ακόλουθο τρόπο: ο βαθµός κάθε µαθήµατος και της Μ.Δ.Ε. πολλαπλασιάζεται µε
τον αντίστοιχο αριθµό πιστωτικών µονάδων (ECTS) και το άθροισµα των γινοµένων διαιρείται µε
τον συνολικό αριθµό πιστωτικών µονάδων που αντιστοιχούν στα µαθήµατα και τη Μ.Δ.Ε.
άθροισµα γινοµένων (βαθµού κάθε µαθήµατος x ECTS κάθε µαθήµατος) + (βαθµός Μ.Δ.Ε. x ECTS Μ.Δ.Ε.)
βαθµός Μ.Δ.Ε. = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
άθροισµα (ECTS κάθε µαθήµατος + ECTS Μ.Δ.Ε.)

17. Ο τίτλος του Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας είναι δηµόσιο έγγραφο και απονέµεται από το Τµήµα
Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Στο Δ.Μ.Σ. στη Γλωσσολογία, που εκδίδεται από τη Γραµµατεία του
Τµήµατος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., αναγράφονται το έµβληµα και ο τίτλος του Αριστοτελείου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, η Φιλοσοφική Σχολή, το Τµήµα Φιλολογίας, ο τίτλος του εγγράφου
(Δίπλωµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Γλωσσολογίας), η ειδίκευση του Π.Μ.Σ., τα στοιχεία
του/της µεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας, η χρονολογία περάτωσης των σπουδών, η χρονολογία
έκδοσης του Δ.Μ.Σ., ο αριθµός πρωτοκόλλου αποφοίτησης, ο γενικός βαθµός του Δ.Μ.Σ. και ο
χαρακτηρισµός αξιολόγησης Καλώς (6 - 6,99), Λίαν Καλώς (7 - 8,49, Άριστα (8,5 - 10).
Άρθρο 9
ΟΡΟΙ ΦΟΙΤΗΣΗΣ –
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ/ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
1. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του Τµήµατος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. προσφέρονται
χωρίς τέλη φοίτησης.
2. Οι µεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες έχουν όλα τα δικαιώµατα, τις παροχές και τις
διευκολύνσεις που προβλέπονται και για τους/τις φοιτητές/ριες του Α΄ Κύκλου Σπουδών πλην του
δικαιώµατος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραµµάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται: πρόσβαση σε
όλες τις υπηρεσίες του Α.Π.Θ., φοιτητική µέριµνα, εκπροσώπηση σε συλλογικά Όργανα, µετάβαση
για ένα χρονικό διάστηµα σε Πανεπιστήµια του εξωτερικού µέσω του Προγράµµατος Erasmus κ.ά.
Το Τµήµα Φιλολογίας οφείλει να εξασφαλίζει διευκολύνσεις σε µεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες
µε αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (προφορική εξέταση, διευκόλυνση πρόσβασης
στους χώρους εξέτασης, κ.λπ.).
Επίσης έχουν δικαίωµα αίτησης επανεξέτασης σε µάθηµα που απέτυχαν (άρθρο 8 παρ. 8 εδ. β
του παρόντος Κ.Μ.Σ.) παράτασης των σπουδών τους, αναστολής της φοίτησής τους ή µερικής
φοίτησης σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 7 του παρόντος Κ.Μ.Σ., και για οποιοδήποτε
πρόβληµα αντιµετωπίζουν µπορούν να απευθύνονται στους ακαδηµαϊκούς συµβούλους τους
(άρθρο 3 παρ. 3 του παρόντος Κ.Μ.Σ.).
3. Οι µεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του Τµήµατος Φιλολογίας του
Α.Π.Θ. έχουν ασφαλώς το δικαίωµα διεκδίκησης κάθε υποτροφίας ή βραβείου αριστείας σύµφωνα
µε τους προβλεπόµενους όρους. Σε περίπτωση που ζητείται γνωµοδότηση οργάνου τους Τµήµατος

Φιλολογίας (της Συνέλευσης ή της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.) ή σε περίπτωση που το ίδιο το Π.Μ.Σ. ή το
Τµήµα Φιλολογίας έχει τη δυνατότητα χορήγησης υποτροφίας ή βραβείου, τα κριτήρια επιλογής
είναι καθαρά ακαδηµαϊκά (π.χ. επίδοση προπτυχιακών σπουδών, επίδοση στα µεταπτυχιακά
µαθήµατα, συνέπεια ως προς τις σπουδές κ.λπ.).
4. Οι µεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες που γίνονται δεκτοί/ές στο Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας
οφείλουν να κάνουν εγγραφή στη Γραµµατεία του Τµήµατος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. µέσα στην
προθεσµία που θα ορίζει σχετική πρόσκληση της Γραµµατείας, στην οποία αναφέρονται και τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή. Επίσης οφείλουν να κάνουν δήλωση µαθηµάτων
κάθε εξάµηνο στο οποίο έχουν να επιλέξουν µάθηµα/ατα.
Ασφαλώς έχουν την υποχρέωση να τηρούν τους όρους παρακολούθησης των µαθηµάτων, να
ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις που ορίζουν οι διδάσκοντες/ουσες των µαθηµάτων και ο/η
επιβλέπων/ουσα της Μ.Δ.Ε., να είναι συνεπείς στις διάφορες προθεσµίες και γενικά να τηρούν όσα
προβλέπονται για τη φοίτησή τους στον παρόντα Κ.Μ.Σ. του Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του Τµήµατος
Φιλολογίας του Α.Π.Θ.
Τέλος, θα πρέπει να συνδράµουν στις επιτηρήσεις των µαθηµάτων του Τοµέα Γλωσσολογίας
στις εξεταστικές περιόδους (Ιανουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεµβρίου) µε τουλάχιστον τρεις (3)
επιτηρήσεις ο/η καθένας/καθεµία στη διάρκεια των σπουδών του/της.
Άρθρο 10
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1. Τη διδασκαλία των µαθηµάτων στο Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του Τµήµατος Φιλολογίας του
Α.Π.Θ. αναλαµβάνουν κανονικά τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τοµέα Γλωσσολογίας.
Έπειτα από τεκµηριωµένη εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και απόφαση της Συνέλευσης του
Τµήµατος Φιλολογίας διδακτικό έργο στο Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας µπορούν επίσης να αναλάβουν
α) άλλα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Φιλολογίας, που έχουν συναφές γνωστικό αντικείµενο ή που
διδάσκουν µαθήµατα κατάλληλα για το Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας
β) µέλη Ε.ΔΙ.Π. του Τµήµατος Φιλολογίας που έχουν διδακτορικό σε ίδιο ή συναφές γνωστικό
αντικείµενο µε εκείνο του Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας
γ) διδάσκοντες/ουσες σύµφωνα µε το Π.Δ. 407/80 ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) ή
την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, εφόσον έχουν διδακτορική διατριβή και ακαδηµαϊκό
έργο στο ίδιο γνωστικό αντικείµενο µε εκείνο του Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας
δ) αφυπηρετήσαντα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Φιλολογίας µε ίδιο γνωστικό αντικείµενο µε
εκείνο του Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας. Τα αφυπηρετήσαντα µέλη διδάσκουν χωρίς αµοιβή.
2. Είναι επίσης δυνατό να προσφέρουν µαθήµατα στο Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας:
α) Μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Πανεπιστηµίων µε τη µέθοδο της τηλεδιάσκεψης µε ηλεκτρονικά µέσα
σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για εξειδικευµένα µαθήµατα έπειτα από αιτιολογηµένη εισήγηση
της Σ.Ε. και απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος Φιλολογίας. Σε κάθε περίπτωση στα δύο
εξάµηνα ενός ακαδηµαϊκού έτους δεν µπορεί να προσφερθεί πάνω από ένα µάθηµα µε
τηλεδιάσκεψη για το πρόγραµµα κάθε ειδίκευσης,
β) Καθηγητές/τριες της αλλοδαπής που επισκέπτονται το Α.Π.Θ. για τουλάχιστον ένα εξάµηνο
κατά την άδειά τους ή µε υποτροφία ή στο πλαίσιο προγραµµάτων συνεργασίας. Σε αυτή την
περίπτωση µπορεί η Συνέλευση του Τµήµατος Φιλολογίας να αποφασίσει τη διεξαγωγή της

διδασκαλίας σε γλώσσα διάφορη της ελληνικής.
3. Οι διδάσκοντες/ουσες που προσφέρουν µάθηµα στο Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του Τµήµατος
Φιλολογίας του Α.Π.Θ. έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην αρχή του εξαµήνου το Δελτίο
Μαθήµατος στο σύστηµα e-Οδηγός Σπουδών του Α.Π.Θ. (www.qa.auth.gr), να ενηµερώνουν
εξαρχής τους/τις φοιτητές/τριες για τις υποχρεώσεις τους και για τον τρόπο αξιολόγησή τους στο
µάθηµα, να συνεργάζονται µε τους/τις φοιτήτριες και να βοηθούν στην εκπόνηση των εργασιών
τους. Με το τέλος κάθε εξαµήνου οι διδάσκοντες/ουσες αξιολογούνται από τους/τις φοιτητές/τριες
µέσω του συστήµατος ηλεκτρονικής αξιολόγησης µαθηµάτων και διδασκόντων/ουσών του Α.Π.Θ.
Άρθρο 11
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ –
ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
1. Το Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του Τµήµατος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. υποστηρίζεται διοικητικά
και τεχνικά από το προσωπικό και την υλικοτεχνική υποδοµή που διαθέτει το Τµήµα Φιλολογίας
του Α.Π.Θ. Όπως το διδακτικό προσωπικό του Τµήµατος επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες
διδασκαλίας και εξέτασης των µαθηµάτων και επίβλεψης των Δ.Μ.Ε., αντίστοιχα το προσωπικό
στη Γραµµατεία, τη Βιβλιοθήκη και στο Εργαστήριο Φιλολογίας και Νέων Τεχνολογιών του
Τµήµατος Φιλολογίας επαρκεί για να ανταποκριθεί στις γραµµατειακές απαιτήσεις του Π.Μ.Σ. και
για να διασφαλίσει την απρόσκοπτη ερευνητική εργασία των µεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στις
Βιβλιοθήκες και τα τεχνολογικά µέσα του Τµήµατος. Απολύτως επαρκής είναι και η υλικοτεχνική
υποδοµή που διατίθεται προς χρήση των φοιτητών/τριών και των διδακόντων/ουσών (φωτοτυπικά,
Η/Υ, εκτυπωτές, σαρωτές κ.λπ.).
2. Η αξιοποίηση των ιδίων µέσων του Τµήµατος Φιλολογίας ελαχιστοποιεί τις απαιτούµενες
δαπάνες του Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας. Οι βασικές λειτουργικές ανάγκες του Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας,
προκειµένου να διατηρείται σε υψηλό επίπεδο η ποιότητά του συνίστανται σε: α) πρωτίστως
ενηµέρωση της Βιβλιοθήκης του Τµήµατος Φιλολογίας µε αγορές βιβλίων, περιοδικών και ειδικού
λογισµικού καθώς και συνδροµές σε ηλεκτρονικές πηγές, β) συντήρηση του υπάρχοντος τεχνικού
εξοπλισµού και αγορά αναλώσιµων που επιτρέπουν τη λειτουργία του, γ) µετακινήσεις του
διδακτικού προσωπικού για ερευνητικούς σκοπούς, συµµετοχή σε συνέδρια κ.λπ. και δ)
διοργάνωση ηµερίδων ή συνεδρίων, πρόσκληση Καθηγητών από άλλα Πανεπιστήµια της Ελλάδας
ή της αλλοδαπής για διαλέξεις και επιστηµονικές ανακοινώσεις, δ) παροχή ανταποδοτικών
υποτροφιών σε µεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες. Το Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας, για να ανταποκριθεί
σε αυτές τις δαπάνες, έχει έναν προϋπολογισµό 12.000 ευρώ ετησίως, όπως αποτυπώνεται
αναλυτικά στην Έκθεση Βιωσιµότητας που συνοδεύει την Εισήγηση Ίδρυσής του, και, καθώς δεν
έχει έσοδα από τέλη φοίτησης, είναι εφικτό να καλύψει αυτόν τον προϋπολογισµό µε τη
χρηµατοδότηση από τα αναµενόµενα τακτικά έσοδα, όπως είναι ο προϋπολογισµός του Υ.Π.Ε.Θ.
και του Α.Π.Θ., η ενίσχυση από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Π.Θ., πόροι από ερευνητικά προγράµµατα,
χορηγίες, δωρεές και κάθε άλλη νόµιµη αιτία.
3. Η διαχείριση των όποιων εσόδων του Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του Τµήµατος Φιλολογίας του
Α.Π.Θ. γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Π.Θ., και ο απολογισµός εσόδων - εξόδων του
δηµοσιεύεται κάθε χρόνο από το Α.Π.Θ. που έχει την υποχρέωση ανάρτησης στην ιστοσελίδα του
των σχετικών στοιχείων των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν σε αυτό (Ν. 4485/2017, άρθρο 37 παρ. 6).

Άρθρο 12
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Ο παρών Κ.Μ.Σ. του Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του Τµήµατος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., ο οποίος
συµµορφώνεται µε όσα ορίζει ο Ν. 4485/4-8-2017 στο Κεφάλαιο ΣΤ΄, «Δεύτερος και Τρίτος
Κύκλος Σπουδών», άρθρα 30-45, και εξειδικεύει όσα προβλέπονται στην Εισήγηση Ίδρυσης του
Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας (ΦΕΚ ********), ισχύει για τους/τις φοιτητές/τριες που εγγράφονται και
φοιτούν στο Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας του Τµήµατος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. από το ακαδηµαϊκό έτος
2018-19.
Οι φοιτητές/τριες που έχουν εγγραφεί και φοιτούν έως και το ακαδηµαϊκό έτος 2017-18 στο
Π.Μ.Σ. του Τµήµατος Φιλολογίας συνεχίζουν και ολοκληρώνουν τις σπουδές τους βάσει όσων
προβλέπονταν και ίσχυαν στον Εσωτερικό Κανονισµό του Π.Μ.Σ. του Τµήµατος Φιλολογίας, όπως
αυτός είναι ανακοινωµένος στους Οδηγούς Σπουδών του Τµήµατος Φιλολογίας έως και το ακαδ.
έτος 2017-18. Τα µαθήµατά τους µπορούν να τα επιλέγουν από αυτά που αναφέρονται στο
Παράρτηµα του παρόντος Κανονισµού, συνδυάζοντας µαθήµατα των 10 και/ή των 5 πιστωτικών
µονάδων (ECTS), έτσι ώστε να συµπληρώσουν τις συνολικά προβλεπόµενες από τον Εσωτερικό
Κανονισµό του Π.Μ.Σ. του Τµήµατος Φιλολογίας πιστωτικές µονάδες, ανάλογα µε την Ειδίκευσή
τους, και µε βάση την αντιστοιχία: (παλιές) Ειδικεύσεις (α) Θεωρητικής Γλωσσολογίας, και (β)
Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας = (νέα) Ειδίκευση Θεωρητικής και Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας,
και (παλιά) Ειδίκευση Ιστορικής και Βαλκανικής Γλωσσολογίας = (νέα) Ειδίκευση Ιστορικής και
Βαλκανικής Γλωσσολογίας.
Ωστόσο από το έτος 2018-19 την ευθύνη ακαδηµαϊκής υποστήριξης των φοιτητών/τριών του
Π.Μ.Σ. του Τµήµατος Φιλολογίας που ακολουθούν τις Ειδικεύσεις (α) Θεωρητικής Γλωσσολογίας,
(β) Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας και (γ) Ιστορικής και Βαλκανικής Γλωσσολογίας θα έχει η
πενταµελής Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας, η οποία αναλαµβάνει για τους/τις συγκεκριµένους/ες
φοιτητές/τριες τον ρόλο που είχε η οκταµελής Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. του Τµήµατος Φιλολογίας και την
ευθύνη να εισηγείται στη Συνέλευση του Τµήµατος Φιλολογίας, στην οποία ανήκει η τελική
απόφαση, για τα όποια προβλήµατα ανακύψουν από την αλλαγή στη λειτουργία του Β΄ Κύκλου
Σπουδών του Τµήµατος Φιλολογίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Μαθήµατα του Π.Μ.Σ. ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ
1. Μαθήµατα Θεωρητικής και Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας
ΘΕΓ 801

Ζητήµατα Σύνταξης

10 ECTS

ΘΕΓ 802

Ζητήµατα Μορφολογίας

10 ECTS

ΘΕΓ 803

Ζητήµατα Φωνολογίας

10 ECTS

ΘΕΓ 804

Ζητήµατα Σηµασιολογίας

10 ECTS

ΘΕΓ 805

Ζητήµατα Πραγµατολογίας

10 ECTS

ΘΕΓ 806

Ζητήµατα Φιλοσοφίας της Γλώσσας

10 ECTS

ΘΕΓ 807

Ζητήµατα Ψυχολογίας της Γλώσσας

10 ECTS

ΘΕΓ 808

Ζητήµατα Θεωρητικής Γλωσσολογίας Ι

10 ECTS

ΘΕΓ 809

Ζητήµατα Θεωρητικής Γλωσσολογίας ΙΙ

10 ECTS

ΘΕΓ 810

Ζητήµατα Θεωρητικής Γλωσσολογίας ΙΙI

10 ECTS

ΘΕΓ 811

Ζητήµατα Θεωρητικής Γλωσσολογίας ΙV

10 ECTS

ΘΕΓ 813

Θεωρητικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία των γλωσσών

10 ECTS

ΘΕΓ 814

Διεθνείς τάσεις και αναζητήσεις στη γλωσσική

10 ECTS

απόκτηση/διδασκαλία
ΘΕΓ 815

Γραµµατική και διδασκαλία/ απόκτηση της γλώσσας

10 ECTS

ΘΕΓ 816

Τεχνολογία, γλώσσα και εκπαίδευση

10 ECTS

ΘΕΓ 817

Πολυγλωσσία και γλωσσική διδασκαλία

10 ECTS

ΘΕΓ 818

Ανάλυση εκπαιδευτικού λόγου

10 ECTS

ΘΕΓ 819

Ανάλυση ψηφιακού εκπαιδευτικού λόγου

10 ECTS

ΘΕΓ 820

Σχεδιασµός και παραγωγή διδακτικού υλικού

10 ECTS

ΘΕΓ 821

Πρακτικές ψηφιακού γραµµατισµού παιδιών και γλωσσική

10 ECTS

εκπαίδευση
ΘΕΓ 822

Κριτικός ψηφιακός γραµµατισµός

10 ECTS

ΘΕΓ 823

Ζητήµατα µεθοδολογίας και έρευνας στην Εφαρµοσµένη

10 ECTS

Γλωσσολογία
ΘΕΓ 824

Γλωσσικές διαταραχές: θεωρητικές προσεγγίσεις και

10 ECTS

πειραµατική διερεύνηση
ΘΕΓ 825

Δίγλωσση ανάπτυξη: θεωρητικές προσεγγίσεις και πειραµατική

10 ECTS

διερεύνηση
ΘΕΓ 826

Ζητήµατα Φωνητικής-Φωνολογίας στη δεύτερη/ξένη γλώσσα

10 ECTS

ΘΕΓ 827

Γλωσσική επεξεργασία

10 ECTS

ΘΕΓ 828

Υπολογιστική ανάλυση γλωσσικών δεδοµένων και σωµάτων

10 ECTS

κειµένων
ΘΕΓ 829

Ζητήµατα Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας I

10 ECTS

ΘΕΓ 830

Ζητήµατα Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας II

10 ECTS

ΘΕΓ 834

Ζητήµατα Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας IΙΙ

10 ECTS

ΘΕΓ 835

Ζητήµατα Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας IV

10 ECTS

ΘΕΓ 837

Σεµινάριο Σύνταξης

5 ECTS

ΘΕΓ 841

Σεµινάριο Μορφολογίας

5 ECTS

ΘΕΓ 842

Σεµινάριο Φωνολογίας

5 ECTS

ΘΕΓ 843

Σεµινάριο Σηµασιολογίας

5 ECTS

ΘΕΓ 844

Σεµινάριο Πραγµατολογίας

5 ECTS

ΘΕΓ 845

Σεµινάριο Φιλοσοφίας της Γλώσσας

5 ECTS

ΘΕΓ 846

Σεµινάριο Ψυχολογίας της Γλώσσας

5 ECTS

ΘΕΓ 847

Σεµινάριο Θεωρητικής Γλωσσολογίας Ι

5 ECTS

ΘΕΓ 848

Σεµινάριο Θεωρητικής Γλωσσολογίας ΙΙ

5 ECTS

ΘΕΓ 849

Σεµινάριο Θεωρητικής Γλωσσολογίας ΙΙI

5 ECTS

ΘΕΓ 850

Σεµινάριο Θεωρητικής Γλωσσολογίας ΙV

5 ECTS

ΘΕΓ 855

Γλωσσολογία Σωµάτων Κειµένων

5 ECTS

ΘΕΓ 856

Εφαρµογές γλωσσικής τεχνολογίας

5 ECTS

ΘΕΓ 857

Σεµινάριο δίγλωσσης ανάπτυξης

5 ECTS

ΘΕΓ 858

Η διδασκαλία του λεξιλογίου στη δεύτερη/ξένη γλώσσα

5 ECTS

ΘΕΓ 859

Η διδασκαλία της γραµµατικής στη δεύτερη/ξένη γλώσσα

5 ECTS

ΘΕΓ 860

Σεµινάριο γλωσσικής επεξεργασίας

5 ECTS

ΘΕΓ 861

Ψηφιακά µέσα στη διδασκαλία της δεύτερης/ξένης γλώσσας

5 ECTS

ΘΕΓ 862

Διδασκαλία της γραµµατικής, γνώσεις για τη γλώσσα και

5 ECTS

γνώσεις για τον λόγο
ΘΕΓ 863

Σύγχρονη σηµειωτική πραγµατικότητα και γλωσσική

5 ECTS

εκπαίδευση
ΘΕΓ 864

(Νεο)µετανάστευση και γλωσσική εκπαίδευση

5 ECTS

ΘΕΓ 865

Σεµινάρια Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας I

5 ECTS

ΘΕΓ 866

Σεµινάρια Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας IΙ

5 ECTS

ΘΕΓ 868

Σεµινάρια Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας IΙΙ

5 ECTS

ΘΕΓ 869

Σεµινάρια Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας IV

5 ECTS

2. Μαθήµατα Ιστορικής και Βαλκανικής Γλωσσολογίας
ΙΒΓ 901

Ιστορία της Γλωσσολογίας

10 ECTS

ΙΒΓ 902

Ζητήµατα Ινδοευρωπαϊκής Γλωσσολογίας

10 ECTS

ΙΒΓ 903

Ζητήµατα Ιστορίας της ελληνικής γλώσσας: από την

10 ECTS

προελληνική έως την ελληνιστική Κοινή
ΙΒΓ 904

Ζητήµατα Ιστορίας της ελληνικής γλώσσας: µεσαιωνική και

10 ECTS

νέα ελληνική
ΙΒΓ 905

Αρχαίες ελληνικές διάλεκτοι

10 ECTS

ΙΒΓ 906

Νέες ελληνικές διάλεκτοι

10 ECTS

ΙΒΓ 907

Γλωσσική αλλαγή

10 ECTS

ΙΒΓ 908

Γλώσσα και γραφή

10 ECTS

ΙΒΓ 909

Κοινωνιογλωσσολογία και Ιστορική γλωσσολογία

10 ECTS

ΙΒΓ 910

Γλωσσικές επαφές

10 ECTS

ΙΒΓ 911

Βαλκανική Γλωσσολογία

10 ECTS

ΙΒΓ 912

Βαλκανικές γλώσσες

10 ECTS

ΙΒΓ 913

Ζητήµατα Ιστορικής Γλωσσολογίας Ι

10 ECTS

ΙΒΓ 914

Ζητήµατα Ιστορικής Γλωσσολογίας ΙΙ

10 ECTS

ΙΒΓ 915

Ζητήµατα Βαλκανικής Γλωσσολογίας Ι

10 ECTS

ΙΒΓ 916

Ζητήµατα Βαλκανικής Γλωσσολογίας ΙΙ

10 ECTS

ΙΒΓ 920

Σεµινάριο Ινδοευρωπαϊκής Γλωσσολογίας

5 ECTS

ΙΒΓ 921

Σεµινάριο Ιστορίας της ελληνικής γλώσσας: από την

5 ECTS

προελληνική έως την ελληνιστική Κοινή
ΙΒΓ 922

Σεµινάριο Ιστορίας της ελληνικής γλώσσας: µεσαιωνική και

5 ECTS

νέα ελληνική
ΙΒΓ 923

Σεµινάριο αρχαίων ελληνικών διαλέκτων

5 ECTS

ΙΒΓ 924

Σεµινάριο νέων ελληνικών διαλέκτων

5 ECTS

ΙΒΓ 925

Σεµινάριο για τη γλωσσική αλλαγή

5 ECTS

ΙΒΓ 926

Σεµινάριο για τη γλώσσα και τη γραφή

5 ECTS

ΙΒΓ 927

Σεµινάριο για τις γλωσσικές επαφές

5 ECTS

ΙΒΓ 928

Σεµινάριο Βαλκανικής Γλωσσολογίας

5 ECTS

ΙΒΓ 929

Σεµινάριο για τις βαλκανικές γλώσσες

5 ECTS

ΙΒΓ 930

Σεµινάριο Ιστορικής Γλωσσολογίας Ι

5 ECTS

ΙΒΓ 931

Σεµινάριο Ιστορικής Γλωσσολογίας ΙΙ

5 ECTS

ΙΒΓ 932

Σεµινάριο Βαλκανικής Γλωσσολογίας Ι

5 ECTS

ΙΒΓ 933

Σεµινάριο Βαλκανικής Γλωσσολογίας ΙΙ

5 ECTS

