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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
22 Αυγούστου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο: «Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία-Κλινική Τοξικολογία» του τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

2

Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κλασικής Φιλολογίας» του τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 30131
(1)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο: «Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία-Κλινική Τοξικολογία» του τμήματος
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Αριθμ. Συνεδρίασης 2958/12 και 13-4-2018)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως αυτός
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδίως των άρθρων 32
και 85 παρ. 2α.
2. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/
8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017): «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων
του ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις

Αρ. Φύλλου 3558

σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄
114), και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114),
ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση -Επανίδρυση ΠΜΣ σε
εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), και
στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του
ν. 4521/2018 (Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα
14 και15 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την πρυτανική απόφαση ίδρυσης με αριθμ.
24041π.ε./3-12-2015 (ΦΕΚ 2805/22-12-2015 τ.Β΄) του
ΠΜΣ με τίτλο:
«Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία».
6. Την απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό
25/19-12-2017).
7. Την θετική εισήγηση με αριθμό 20160/12-4-2018 της
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ.
8. Την αριθμ. 102611/Ζ1/21-6-2018 απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με την:
«Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/
2017 (Α΄ 114)».
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την επανίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό
έτος 2018-2019 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη
με τίτλο: «Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία - Κλινική Τοξικολογία» ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
ΑΠΘ οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος
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2018-2019 επανιδρυμένο και αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: ««Κλινική
και Βιομηχανική Φαρμακολογία - Κλινική Τοξικολογία» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις
διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Π.Μ.Σ. «Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία Κλινική Τοξικολογία» του τμήματος Ιατρικής έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση στην Κλινική και Βιομηχανική
Φαρμακολογία - Κλινική Τοξικολογία. Δίνεται έμφαση
στην απόκτηση γνώσεων και την καλλιέργεια δεξιοτήτων
με απώτερο στόχο την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση
σε κάθε τι που αφορά στο φάρμακο, στην ορθολογική
συνταγογράφηση και στην επιστημονική τεκμηρίωση
της φαρμακοθεραπείας, λαμβάνοντας υπόψη της τις
αρχές της Φαρμακοδυναμικής και Φαρμακοκινητικής,
τις δυνατότητες που προσφέρουν τα νέα πεδία της Φαρμακογενετικής, τις αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα
και συμπληρώματα διατροφής, τη συνοσηρότητα, την
πρόληψη, αντιμετώπιση και θεραπευτική παρακολούθηση ασθενειών ή δηλητηριάσεων που προκαλούνται
από την σκοπούμενη ή άσκοπη χρήση φαρμάκων και
δηλητηρίων ή τοξινών, (διαμέσου της ανίχνευσης των
ουσιών που προκαλούν την ασθένεια ή δηλητηρίαση,
των συγκεντρώσεών τους και της υπόδειξης της κατάλληλης αντιμετώπισής τους) καθώς και τη διεξαγωγή
προκλινικών και κλινικών δοκιμών φαρμάκων όλων των
φάσεων (ιδιαιτέρως των μελετών τοξικότητας και τοξικοκινητικής).
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι:
1. Η εξειδικευμένη και σε βάθος θεωρητική κατάρτιση
των φοιτητών/φοιτητριών του σε ένα από τα τρία προσφερόμενα γνωστικά πεδία (κλάδους) της Φαρμακολογίας και Τοξικολογίας.
2. Η ενεργός και πολύμορφη συμμετοχή τους στο πεδίο της Φαρμακολογίας και Τοξικολογίας του ενδιαφέροντός τους και στην ανάληψη επαγγελματικής δράσης σε
αυτό, με τις εφαρμογές στην έρευνα αλλά και την κλινική
πράξη.
3. Η διεξαγωγή σχετικής έρευνας από τους ίδιους/ίδιες
και η συγγραφή επιστημονικής εργασίας.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία
- Κλινική Τοξικολογία» στις εξής ειδικεύσεις:
1. Κλινική Φαρμακολογία και Φαρμακευτική Ιατρική,
2. Βιομηχανική Φαρμακολογία και
3. Κλινική Τοξικολογία.
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. «Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία Κλινική Τοξικολογία», γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες, πτυχιούχοι τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων
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και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί/ες είναι:
1. Για την ειδίκευση «Κλινική Φαρμακολογία και Φαρμακευτική Ιατρική»:
Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Κτηνιατρικής της ημεδαπής ή
αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
2. Για την ειδίκευση «Βιομηχανική Φαρμακολογία»:
Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών (Α.Ε.Ι. και
Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής ως εξής:
α) Πτυχιούχοι Ιατρικής,
β) Πτυχιούχοι των τμημάτων Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας
και Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας-Γενετικής και
Νοσηλευτικής (ΑΕΙ και ΤΕΙ) σχολών της ημεδαπής και
αλλοδαπής, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Φαρμακολογία και Τοξικολογία.
γ) Πτυχιούχοι άλλων τμημάτων και Σχολών Ανώτατης
Εκπαίδευσης ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής και αλλοδαπής,
οι οποίοι διαθέτουν διετή, τουλάχιστον, επαγγελματική
εμπειρία, καταξιωμένοι στο χώρο τους, με αποδεδειγμένο χρόνο θητείας στη Φαρμακοβιομηχανία.
3. Για την ειδίκευση «Κλινική Τοξικολογία»:
Kάτοχοι σπουδών Α.Ε.Ι. Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Χημείας, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας.
Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της
παρ. 1 του άρθρου 34, του ν. 4485/2017, μπορούν να
εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος ανά
Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε τμήματα του Ιδρύματος που
υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών
και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.
Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, εφόσον προσκομίσουν επισήμως αναγνωρισμένους ως ισότιμους ή αντίστοιχους
τίτλους σπουδών. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν
έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3)
ακαδημαϊκά εξάμηνα, πλήρους φοίτησης.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυ-
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χιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 90 ECTS. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες του Π.Μ.Σ. παρακολουθούν κοινά
μαθήματα στο Α΄ εξάμηνο και διαφορετικά μαθήματα στο Β΄ εξάμηνο αναλόγως της κατεύθυνσης.
Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/φοιτήτριες του Π.Μ.Σ. απαιτείται να συμπληρώσουν 90 ECTS, ως εξής:
α) Εξήντα (60 ECTS) από την επιτυχή φοίτηση στα προσφερόμενα μαθήματα σε κάθε εξάμηνο.
β) Τριάντα (30) ECTS από την εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:
A΄ Εξάμηνο
(μαθήματα κορμού και για τις τρεις (3) ειδικεύσεις)
(διδασκαλία με φυσική παρουσία και με μέσα εξ΄ αποστάσεως)
α/α
1
2
3
4
5
6
7

Μάθημα
Φιλοσοφία και ηθική της επιστήμης της έρευνας και της εκπαίδευσης
στην Ιατρική. Νομοθεσία, Εθνικοί και Διεθνείς Οργανισμοί.
Εισαγωγή στη Φαρμακολογία (Φαρμακοδυναμική-Φαρμακοκινητική,
Ποικιλομορφία, Φαρμακογενετική)
Φαρμακευτική έρευνα και ανάπτυξη φαρμάκων, Φαρμακευτική πολιτική,
εγκρίσεις
Βασικά Στοιχεία Στατιστικής
Ειδικά Στοιχεία Στατιστικής. Πληροφορική
Τεκμηριωμένη Ιατρική (EBM)
Κλινική Φαρμακολογία
Σύνολο ECTS

ΤΥΠΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ECTS

Υ (υποχρεωτικό)

3

Υ (υποχρεωτικό)

5

Υ (υποχρεωτικό)

5

Υ (υποχρεωτικό)
Υ (υποχρεωτικό)
Υ (υποχρεωτικό)
Υ (υποχρεωτικό)

4
4
4
5
30

Β΄ Εξάμηνο
(μαθήματα για ειδικεύσεις: 1. Κλινική Φαρμακολογία - Φαρμακευτική Ιατρική και
2. Βιομηχανική Φαρμακολογία) (διδασκαλία με φυσική παρουσία)
α/α
1
2
3
4
5
6

Μάθημα
Κλινική Φαρμακολογία ΙΙ
Φαρμακοεπιδημιολογία- Φαρμακοεπαγρύπνηση
Κλινική Τοξικολογία
Κλινική Διατροφολογία
Φαρμακοοικονομία-Διοίκηση Επιχειρήσεων
Φαρμακευτικές Πωλήσεις-Marketing
Σύνολο

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υ (υποχρεωτικό)
Υ (υποχρεωτικό)
Υ (υποχρεωτικό)
Υ (υποχρεωτικό)
Υ (υποχρεωτικό)
Υ (υποχρεωτικό)

ECTS
5
5
5
5
5
5
30

Β΄ Εξάμηνο
(μαθήματα για ειδίκευση: 3. Κλινική Τοξικολογία) (διδασκαλία με φυσική παρουσία)
α/α

Μάθημα

1
2
3
4

Γενική Τοξικολογία - Τοξικές Ουσίες
Φαρμακοεπιδημιολογία - Φαρμακοεπαγρύπνηση
Βιοανάλυση - Βιοφαρμακευτική ανάλυση QA/QC
Αναλυτική Τοξικολογία - Εργαστηριακή Εφαρμογή
Δικαστική Τοξικολογία - Ψυχοτρόπες Ουσίες Ανίχνευση Βιοδεικτών Τοξικογενωμική
Κλινική Τοξικολογία - Εργαστηριακή Εφαρμογή - Μέτρηση συγκεντρώσεων
φαρμάκων (TDM) Δηλητηριάσεις - Αντίδοτα - Θεραπευτική Αντιμετώπιση
Σύνολο

5
6

ΤΥΠΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υ (υποχρεωτικό)
Υ (υποχρεωτικό)
Υ (υποχρεωτικό)
Υ (υποχρεωτικό)

ECTS
5
5
5
5

Υ (υποχρεωτικό)

5

Υ (υποχρεωτικό)

5
30

Γ΄ Εξάμηνο
ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS:

90
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Για την εκπόνηση και συγγραφή της Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες του Π.Μ.Σ. που ανήκουν στην κατηγορία 1 του
άρθρου 4 της παρούσας εκπονούν, συγγράφουν και παρουσιάζουν ατομική ερευνητική Διπλωματική Εργασία
στο αντικείμενο της «Κλινικής Φαρμακολογίας και Φαρμακευτικής Ιατρικής» ενώ όσοι ανήκουν στην κατηγορία 3
του άρθρου 4 της παρούσας εκπονούν, συγγράφουν και
παρουσιάζουν ερευνητική Διπλωματική εργασία στο
αντικείμενο της «Κλινικής Τοξικολογίας». Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/φοιτήτριες του Π.Μ.Σ. που ανήκουν
στην κατηγορία 2 του άρθρου 3 της παρούσας εκπονούν,
συγγράφουν και παρουσιάζουν ατομική ερευνητική Διπλωματική Εργασία στο αντικείμενο της «Βιομηχανικής
Φαρμακολογίας».
Γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η ελληνική, εκτός των
περιπτώσεων κατά τις οποίες καλούνται μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων της αλλοδαπής ή αλλοδαποί ειδικοί επιστήμονες ή στελέχη της φαρμακοβιομηχανίας για διαλέξεις
ή σεμινάρια, οπότε η διδασκαλία δύναται να γίνεται στην
αγγλική γλώσσα.
Ως γλώσσα εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ορίζονται η ελληνική και η αγγλική.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’
ανώτατο όριο στους πενήντα (50), μεταπτυχιακούς/κές
φοιτητές/ήτριες ετησίως.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές κατανέμονται στις κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ. ως εξής: στις ειδικεύσεις «Κλινική
Φαρμακολογία και Φαρμακευτική Ιατρική» και «Βιομηχανική Φαρμακολογία» εισάγονται συνολικά σαράντα
(40) μεταπτυχιακοί φοιτητές/ήτριες και στην ειδίκευση
«Κλινική Τοξικολογία» εισάγονται δέκα (10) μεταπτυχιακοί φοιτητές/ήτριες ετησίως.
Ο ελάχιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών για
να λειτουργήσει το ΠΜΣ είναι συνολικά τριάντα (30) [με
ελάχιστο συνολικό αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών 24
για τις ειδικεύσεις «Κλινική Φαρμακολογία και Φαρμακευτική Ιατρική» και «Βιομηχανική Φαρμακολογία» και
έξι (6) μεταπτυχιακοί φοιτητές/ήτριες για την ειδίκευση
«Κλινική Τοξικολογία»].
Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων, η διαδικασία και τα
κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανονισμό
Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
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Σύγκλητο του ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 2958/12 και
13-4-2018) και αναφέρονται στην προκήρυξη.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη
ΔΕΠ του τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες
κατηγορίες διδασκόντων και επισκέπτες διδάσκοντες
(καταξιωμένοι επιστήμονες, επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους) από την ημεδαπή και την αλλοδαπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017
(Α΄ 114).
Η διοικητική και τεχνική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. παρέχεται από τη Γραμματεία του τμήματος Ιατρικής και τη
Γραμματεία του Εργαστηρίου Κλινικής Φαρμακολογίας.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η
υφιστάμενη υλικοτεχνική υποδομή και οι ερευνητικές
μονάδες του τμήματος Ιατρικής:
α) για τους αναγκαίους χώρους διδασκαλίας θα χρησιμοποιηθούν οι αίθουσες των Εργαστηρίων Φαρμακολογίας και Κλινικής Φαρμακολογίας του τμήματος Ιατρικής,
β) η νησίδα υπολογιστών του τμήματος,
γ) ειδικές εγκαταστάσεις των Εργαστηρίων Φαρμακολογίας, Κλινικής Φαρμακολογίας, Ιατροδικαστικής
και Τοξικολογίας, Κλινικών του τμήματος Ιατρικής και
Εργαστηρίων του τμήματος Φαρμακευτικής,
δ) αίθουσα διδασκαλίας που καλύπτει τις διδακτικές
ανάγκες της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης με δαπάνη
από τα τέλη φοίτησης του Π.Μ.Σ.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος
2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας κατ’ έτος και
για πέντε (5) συνεχή έτη, συμπεριλαμβανομένου του
αναλυτικού λειτουργικού κόστους του Π.Μ.Σ.

2018

2019

2020

2021

2022

2018-2022

Δαπάνες εξοπλισμού
και δαπάνες λογισμικού

5.000,00 €

7.000,00 €

7.000,00 €

7.000,00 €

7.000,00 €

33.000,00 €

Δαπάνες χορήγησης
υποτροφιών σε
μεταπτυχιακούς φοιτητές

4.500,00 €

4.500,00 €

4.500,00 €

4.500,00 €

4.500,00 €

22.500,00 €

Δαπάνες αναλώσιμων

7.000,00 €

20.000,00 €

20.000,00 €

20.000,00 €

20.000,00 €

87.000,00 €

Δαπάνες μετακινήσεων
διδασκόντων του Π.Μ.Σ.

8.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

48.000,00 €
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Δαπάνες μετακινήσεων
φοιτητών του Π.Μ.Σ. για
εκπαιδευτικούς σκοπούς

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

2.500,00 €

Αμοιβές διδασκαλίας
τακτικού προσωπικού
των ΑΕΙ και ερευνητικών
κέντρων και ινστιτούτων
που συμμετέχουν στην
οργάνωση του ΠΜΣ

25.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

145.000,00 €

Αμοιβές έκτακτου
διδακτικού προσωπικού
των ΑΕΙ που
συμμετέχουν στην
οργάνωση του ΠΜΣ

5.000,00 €

8.500,00 €

8.500,00 €

8.500,00 €

8.500,00 €

39.000,00 €

Αμοιβές διδασκαλίας
προσωπικού της παρ. 5
του άρθρου 36 του
ν. 4485/2017

10.000,00 €

25.000,00 €

25.000,00 €

25.000,00 €

25.000,00 €

110.000,00 €

Αμοιβές διοικητικής
και τεxνικής υποστήριξης

15.000,00 €

20.000,00 €

20.000,00 €

20.000,00 €

20.000,00 €

95.000,00 €

Λοιπές δαπάνες,
όπως ιδίως έξοδα
δημοσιότητας προβολής, αγοράς
εκπαιδευτικού υλικού,
οργάνωσης συνεδρίου,
δαπάνες εργασιών
πεδίου.

25.000,00 €

32.000,00 €

32.000,00 €

32.000,00 €

32.000,00 €

153.000,00 €

Λειτουργικά Έξοδα
Ιδρύματος ( = 30% Τελών
Φοίτησης)

45.000,00 €

67.500,00 €

67.500,00 €

67.500,00 €

67.500,00 €

315.000,00 €

150.000,00 € 225.000,00 €

225.000,00 €

225.000,00 € 225.000,00 € 1.050.000,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΔΑΠΑΝΩΝ

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από τέλη
φοίτησης ποσού 4.500,00 € συνολικά και για τα τρία διδακτικά εξάμηνα φοίτησης (ένας κύκλος σπουδών).
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσοι/ες φοιτητές/τριες εισήχθησαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 συνεχίζουν τη φοίτησή τους με τις
διατάξεις της πρυτανικής απόφασης με αριθμ. 24041π.ε./
3-12-2015 (ΦΕΚ 2805/22-12-2015 τ.Β΄) καθώς και με αυτές που ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017.
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση,
θα ρυθμίζονται από τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 17 Ιουλίου 2018
Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ

Αριθμ. 30134
(2)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο: «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών Κλασικής Φιλολογίας» του τμήματος
Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση με αριθμό 2958/12 και 13-4-2018)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως των άρθρων 32 και 85 παρ. 2α.
2. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/
8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017): «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
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δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων
του ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά
θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις σχετικά
με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), και
γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρμογή των
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), ε) 26407/
Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), και στ) 45070/
Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4521/2018
(Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα
14 και15 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα
διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό
430/8-3-2018).
6. Την θετική εισήγηση με αριθμό 20160/12-04-2018
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών.
7. Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη ποσού 2.000,00 € ανά έτος στον προϋπολογισμό του ΑΠΘ
(ΚΑΕ 0149) και ποσού 2.000,00 € ανά έτος στον προϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΚΑΕ 2421 του ειδικού φορέα 19250 του προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ.), αποφασίζουμε:
Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος
2018-2019 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη με τίτλο:
«Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κλασικής Φιλολογίας», ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του
ΑΠΘ οργανώνει και λειτουργεί από ακαδημαϊκό έτος
2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με
τίτλο: «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κλασικής
Φιλολογίας», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης
αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Κλασικής Φιλολογίας του τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. είναι η μελέτη της Αρχαίας Ελληνικής
και Λατινικής Γλώσσας και Γραμματείας και η προώθηση
της γνώσης και της έρευνας σε αυτά τα γνωστικά πεδία,
καθώς και σε συναφή γνωστικά πεδία όπως η Πρόσληψη
της Γραμματείας της Αρχαιότητας, η Ειδική Διδακτική
των Αρχαιογνωστικών Μαθημάτων, το Αρχαίο Ελληνικό
και Ρωμαϊκό Θέατρο κ.λπ.
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Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) Κλασικής Φιλολογίας του τμήματος Φιλολογίας
του Α.Π.Θ. είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης,
η ανάπτυξη της έρευνας, η μετεκπαίδευση και η εξειδίκευση των νέων επιστημόνων στα επιστημονικά πεδία
του Τομέα Κλασικών Σπουδών του τμήματος Φιλολογίας
του Α.Π.Θ.: α) Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, β) Λατινική
Φιλολογία, γ) συναφείς αναγνωρισμένες ειδικεύσεις
(Επιγραφική, Παπυρολογία, Παλαιογραφία, Ιστορία και
Κριτική - Εκδοτική των Αρχαίων Ελληνικών ή/και Λατινικών κειμένων). Γενικότερα, αυτό το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί
στη δημιουργία επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού που θα είναι καταρτισμένο στον υψηλότερο δυνατό
βαθμό για την κάλυψη των αναγκών σε ειδικευμένους
Κλασικούς Φιλολόγους στον δημόσιο και τον ιδιωτικό
τομέα εντός και εκτός της Ελλάδας, και που θα μπορεί
να προχωρήσει σε σπουδές Γ΄ Κύκλου και να ασχοληθεί
με την επιστημονική έρευνα, καθώς και στην ενίσχυση
και διάδοση των κλασικών σπουδών στην Ελλάδα και
το εξωτερικό.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Κλασική Φιλολογία», στις εξής
ειδικεύσεις:
1. Ειδίκευση στην Αρχαία Ελληνική Φιλολογία (ΑΕΦ)
και
2. Ειδίκευση στη Λατινική Φιλολογία (ΛΦΙ).
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας του τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι των
τμημάτων
Φιλολογίας της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων
ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων ο τίτλος προπτυχιακών σπουδών
έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).
Σε ειδικές περιπτώσεις, εφόσον επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις και ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση
της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ Κλασικής Φιλολογίας του τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. γίνονται δεκτές και υποψηφιότητες
πτυχιούχων άλλων τμημάτων καθώς και πτυχιούχων ΤΕΙ
συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Όσοι/ες υποψήφιοι/
ες αυτών των περιπτώσεων γίνονται δεκτοί/ες καλούνται
να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε έναν επιπλέον οργανωμένο κύκλο προπτυχιακών μαθημάτων, για να
καλύψουν τα κενά των προπτυχιακών τους σπουδών.
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. Κλασικής Φιλολογίας
του τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., εφόσον επιτύχουν
στις εισαγωγικές εξετάσεις και με την προϋπόθεση ότι το
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Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι 90.
Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας του τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., συμπεριλαμβανομένης της
εκπόνησης της απαιτούμενης Διπλωματικής Εργασίας,
οργανώνονται σε τρία εξάμηνα με ίδιο τρόπο στις δύο
ειδικεύσεις του και συγκεκριμένα:
- κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν μαθήματα με φόρτο εργασίας15 ECTS
έκαστο, δηλαδή δύο (2) μαθήματα ανά εξάμηνο και συνολικά τέσσερα (4) μαθήματα με φόρτο 60 ECTS. Κατά το
τρίτο εξάμηνο εκπονούν διπλωματική εργασία φόρτου
30 ECTS.
- τα μαθήματα χαρακτηρίζονται ως ΑΕΦ (= Αρχαία
Ελληνική Φιλολογία) και ΛΦΙ (= Λατινική Φιλολογία)
και ορίζονται σε ευρεία λίστα μαθημάτων, η οποία θα
συμπεριληφθεί στον Κ.Μ.Σ. του Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας του τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Κάθε εξάμηνο καθεμία ειδίκευση προσφέρει τουλάχιστον δύο
από τα μαθήματα αυτής της λίστας και κάθε φοιτητής/
τρια επιλέγει ελεύθερα από όσα προσφέρονται κάθε
εξάμηνο ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του/της. Η αξιολόγηση γίνεται με ασκήσεις, μικροεργασίες ή άλλες
υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και με
τελική γραπτή εργασία.
- οι φοιτητές/τριες πρέπει να παρακολουθήσουν επιτυχώς συνολικά τρία (3) μαθήματα της ειδίκευσης που ακολουθούν στο Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας και ένα (1) μάθημα από την άλλη ειδίκευση του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ.,
ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή του προγράμματος.
Σχηματικά το πρόγραμμα σπουδών κάθε ειδίκευσης
διαμορφώνεται ως εξής:
Ειδίκευση Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας (ΑΕΦ)
1ο και 2ο εξάμ. σπουδών
μαθήματα ΑΕΦ 3 x15 ECTS
μάθημα ΛΦΙ 1 x15 ECTS

1ο Εξάμηνο

Μάθημα

Δύο μαθήματα από τον
επόμενο πίνακα των κατ’
επιλογή υποχρεωτικών
μαθημάτων ανάλογα με
την Ειδίκευση *

ΤΥΠΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. Κλασικής
Φιλολογίας του τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. ορίζεται κατ’ ελάχιστο στα τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα,
στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών (Κ.Μ.Σ.)
του Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας του τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. καθορίζεται ο ανώτατος επιτρεπόμενος
χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών με την πρόβλεψη
δυνατότητας παράτασης, καθώς και η ελάχιστη και ανώτατη διάρκεια των σπουδών για όσους/ες επιλέξουν τη
δυνατότητα μερικής φοίτησης.

3ο εξάμ. σπουδών
διπλωματική εργασία 1 x 30 ECTS
Ειδίκευση Λατινικής Φιλολογίας (ΛΦΙ)
1ο και 2ο εξάμ. σπουδών
μαθήματα ΛΦΙ 3 x15 ECTS
μάθημα ΑΕΦ 1 x15 ECTS
3ο εξάμ. σπουδών
Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 1 x 30 ECTS
Το πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

ΕΥ

Σύνολα

ΣΥΝΟΛΟ
ΩΡΩΝ
ECTS
Θεωρία

2 x 450

2 x15

900

30

2ο Εξάμηνο

Μάθημα

Δύο μαθήματα από τον
επόμενο πίνακα των κατ’
επιλογή υποχρεωτικών
μαθημάτων ανάλογα με
την Ειδίκευση *

ΤΥΠΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

αντικείμενο του τίτλου σπουδών τους και του έργου που
επιτελούν στο Α.Π.Θ. είναι συναφή με το Π.Μ.Σ. Κλασικής
Φιλολογίας του τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ.
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Υ

Σύνολα

ΣΥΝΟΛΟ
ΩΡΩΝ
ECTS
Θεωρία

2 x 450

2 x15

900

30

3ο Εξάμηνο

Μάθημα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Σύνολα

ΤΥΠΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
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Υ

ΣΥΝΟΛΟ
ΩΡΩΝ
ECTS
Θεωρία

900

30

900

30

* Κάθε χρόνο προσφέρονται τουλάχιστον 8 από τα
μαθήματα του επόμενου πίνακα και οι φοιτητές/τριες
επιλέγουν ανάλογα με τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών κάθε ειδίκευσης όπως αυτό περιγράφεται πιο πάνω.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

44856

Eιδίκευση Aρχαίας Eλληνικής Φιλολογίας (AEΦ):
ώρες

ECTS

διδασκ.
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ΑΕΦ 542: Γραμματεία της κλασικής εποχής

3

15

ΑΕΦ 543: Γραμματεία της ελληνιστικής εποχής

3

15
15

3

15

ΑΕΦ 544: Γραμματεία της ύστερης αρχαιότητας

3

AEΦ 500: Ασκήσεις Ελληνικής Επιγραφικής
AEΦ 501: Ελληνική Επιγραφική: ειδικά θέματα

3

15

ΑΕΦ 546: Πρόσληψη της Αρχαιότητας Ι

3

15

AEΦ 502: Ασκήσεις Ελληνικής Παπυρολογίας

3

15

ΑΕΦ 547: Πρόσληψη της Αρχαιότητας ΙΙ

3

15

AEΦ 503: Ελληνική Παπυρολογία: ειδικά θέματα

3

15

15

3

15

ΛΦI 550: Κριτική των Κειμένων: εισαγωγή και
ασκήσεις

3

AEΦ 504: Ασκήσεις Ελληνικής Παλαιογραφίας
AEΦ 505: Ελληνική Παλαιογραφία: ειδικά θέματα

3

15

ΛΦΙ 551: Ασκήσεις Λατινικής Επιγραφική

3

15

ΛΦI 552: Λατινική Επιγραφική: ειδικά θέματα

3

15

AEΦ 506: Κριτική των κειμένων και τεχνική
των εκδόσεων

3

15

ΛΦI 553: Ασκήσεις Λατινικής Παλαιογραφίας

3

15

ΛΦI 554: Λατινική Παλαιογραφία: ειδικά θέματα

3

15

ΛΦI 555: Mεταφραστική θεωρία και πράξη

3

15

AEΦ 507: Mεταφραστική θεωρία και πράξη

3

15

AEΦ 508: Διδακτική της αρχαίας ελληνικής
γραμματείας

3

15

ΑΕΦ 510: Έπος: ειδικά θέματα

3

15

Eιδίκευση Λατινικής Φιλολογίας (ΛΦΙ):

ΛΦI 556: Θεωρία της Λογοτεχνίας - Ποιητική

3

15

ΛΦI 557: Θεωρία των λογοτεχνικών γενών και
ειδών

3

15

ΛΦI 560: Έπος: ειδικά θέματα

3

15

ΑΕΦ 511: Λυρική ποίηση: ειδικά θέματα

3

15

ΑΕΦ 512: Τραγωδία: ειδικά θέματα

3

15

ΑΕΦ 513: Κωμωδία: ειδικά θέματα

3

15

15

3

15

ΛΦI 561: Λυρική ποίηση - Ελεγειακή ποίηση:
ειδικά θέματα

3

ΑΕΦ 514: Σατυρικό δράμα
ΑΕΦ 515: Αρχαίο ελληνικό θέατρο

3

15

ΛΦI 562: Δραματική ποίηση - Θέατρο

3

15

ΑΕΦ 516: Επίγραμμα: ειδικά θέματα

3

15

ΛΦI 563: Τραγωδία: ειδικά θέματα

3

15

ΑΕΦ 517: Λοιπά ποιητικά είδη: ειδικά θέματα

3

15

ΛΦI 564: Κωμωδία: ειδικά θέματα

3

15

ΑΕΦ 520: Ιστοριογραφία: ειδικά θέματα

3

15

ΛΦI 565: Σάτιρα

3

15

ΑΕΦ 521: Ρητορική: ειδικά θέματα

3

15

ΛΦI 566: Λοιπά ποιητικά είδη: ειδικά θέματα

3

15

ΑΕΦ 522: Φιλοσοφία: ειδικά θέματα

3

15

ΛΦΙ 567: Λατινική ποίηση Ι

3

15

ΑΕΦ 523: Μυθιστόρημα

3

15

ΛΦΙ 568: Λατινική ποίηση ΙΙ

3

15

ΑΕΦ 524: Επιστημονική γραμματεία

3

15

3

15

ΑΕΦ 525: Υπομνηματιστική γραμματεία

3

15

ΛΦI 570: Iστοριογραφία - Βιογραφία: ειδικά
θέματα

ΑΕΦ 526: Λοιπά πεζογραφικά είδη: ειδικά θέματα

3

15

ΛΦI 571: Pητορική: ειδικά θέματα

3

15

ΛΦI 572: Φιλοσοφία: ειδικά θέματα

3

15

ΑΕΦ 530: Ο κόσμος των ιδεών

3

15

ΛΦI 573: Μυθιστόρημα

3

15

ΑΕΦ 531: Γλώσσα και ύφος

3

15

ΛΦI 574: Επιστημονική Γραμματεία

3

15

ΑΕΦ 532: Αρχαία ελληνική μυθολογία

3

15

ΛΦI 575: Υπομνηματιστική γραμματεία

3

15

ΑΕΦ 533: Αρχαία ελληνική θρησκεία

3

15

ΛΦI 576: Λοιπά πεζογραφικά είδη

3

15

ΑΕΦ 534: Αρχαίες ελληνικές γλωσσικές θεωρίες

3

15

ΛΦΙ 577: Λατινική πεζογραφία Ι

3

15

ΛΦΙ 578: Λατινική πεζογραφία ΙΙ

3

15

ΑΕΦ 535: Αρχαίες ελληνικές λογοτεχνικές θεωρίες - Ποιητική

3

15

ΛΦI 580: O κόσμος των ιδεών

3

15

ΑΕΦ 536: Αρχαίες ελληνικές θεωρίες των λογοτεχνικών γενών και ειδών

3

15

ΛΦI 581: Γλώσσα και ύφος

3

15

3

15

ΑΕΦ 537: Ειδικά θέματα αρχαίας ελληνικής
ποίησης

3

ΛΦI 582: Eξειδικευμένα θέματα λατινικής
Γραμματείας
ΛΦI 583: Αρχαϊκή Γραμματεία

3

15

ΑΕΦ 538: Ειδικά θέματα αρχαίας ελληνικής
πεζογραφίας

3

15

ΛΦI 584: Αυγούστεια Γραμματεία

3

15
15

3

15

ΛΦI 585: Γραμματεία των Αυτοκρατορικών
χρόνων

3

ΑΕΦ 541: Γραμματεία της αρχαϊκής εποχής

15

Τεύχος Β’ 3558/22.08.2018

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΛΦI 586: Γραμματεία της Ύστερης Αρχαιότητας

3

15

ΛΦI 587: Χριστιανική Γραμματεία

3

15

ΛΦI 588: Μεσαιωνική Λατινική Γραμματεία

3

15

ΛΦI 589: Νεολατινική Γραμματεία

3

15

ΛΦI 590: Εισαγωγή στη Λατινική Λογοτεχνία
(περίοδοι - είδη - κείμενα)

3

15

ΛΦI 591: Θέματα ρωμαϊκού πολιτισμού Ι

3

15

ΛΦI 592: Θέματα ρωμαϊκού πολιτισμού ΙΙ

3

15

ΛΦI 593: Ρωμαϊκή θρησκεία

3

15

ΛΦI 594: Ρωμαϊκή εκπαίδευση

3

15

ΛΦI 595: Διαπολιτισμικές σχέσεις

3

15

Η διδασκαλία στο Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Σε ειδικές περιπτώσεις που
προβλέπονται στον οικείο Κ.Μ.Σ. και με αιτιολογημένη
εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και έγκριση της
Συνέλευσης του τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., μπορεί
να επιτρέπεται η διδασκαλία σε γλώσσα διάφορη της
Ελληνικής.
Η ανακατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης θα γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων
οργάνων και θα περιλαμβάνεται στον οικείο κανονισμό
μεταπτυχιακών σπουδών.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’
ανώτατο όριο στους 12 (δώδεκα) μεταπτυχιακούς/ές
φοιτητές/ήτριες ετησίως (7 στην ειδίκευση ΑΕΦ και 5
στην ειδίκευση ΛΦΙ).
Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων, η διαδικασία και τα
κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανονισμό
Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη
Σύγκλητο του ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 2958/12 και
13-4-2018) και αναφέρονται στην προκήρυξη.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη
ΔΕΠ του τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων
τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς
και άλλες κατηγορίες διδασκόντων και επισκέπτες διδάσκοντες (καταξιωμένοι επιστήμονες, καλλιτέχνες ή
επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους) από την ημεδαπή
και την αλλοδαπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
36 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

44857

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η υλικοτεχνική υποδομή του τμήματος Φιλολογίας, η οποία είναι απολύτως επαρκής και έχει ενισχυθεί πρόσφατα από
το Π.Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με νέους υπολογιστές, εκτυπωτές,
σαρωτές, φωτοτυπικά, ώστε μπορεί να ανταποκριθεί στις
ανάγκες τουλάχιστον της επόμενης πενταετίας. Επίσης η
Βιβλιοθήκη του τμήματος Φιλολογίας, η οποία ασφαλώς
χρειάζεται διαρκή ενημέρωση σε βιβλία, περιοδικά και
ηλεκτρονικές πηγές.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος
2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Το λειτουργικό κόστος του Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας
του τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., βάσει και όσων
αναφέρθηκαν πιο πάνω στο άρθρο 9, περιλαμβάνει ως
απολύτως απαραίτητες δαπάνες με σειρά σπουδαιότητας: α) την ενημέρωση της Βιβλιοθήκης του τμήματος
Φιλολογίας με αγορές βιβλίων, περιοδικών και ειδικού
λογισμικού καθώς και συνδρομές σε ηλεκτρονικές πηγές, και β) τη συντήρηση του υπάρχοντος τεχνικού εξοπλισμού και την αγορά αναλώσιμων που επιτρέπουν τη
λειτουργία του. Επιπλέον, για τη βελτίωση της ποιότητας
των σπουδών, τη διαρκή ενημέρωση των διδασκόντων
και την προβολή του Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας κρίνονται απαραίτητες οι δαπάνες για: 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.
Τέλος, επιθυμία του τμήματος Φιλολογίας είναι να έχει
τη δυνατότητα παροχής ανταποδοτικών υποτροφιών σε
μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ήτριες, αλλά αυτό μπορεί
να υλοποιηθεί μόνον εάν τα έσοδα επαρκούν για την
κάλυψη των προηγούμενων δαπανών.
Βάσει των ανωτέρω το συνολικό λειτουργικό κόστος
του Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας του τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. για την πενταετία ανέρχεται σε 60.000
ευρώ, και ο αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας
κατ΄ έτος και για πέντε (5) συνεχή έτη, συμπεριλαμβανομένου του αναλυτικού λειτουργικού κόστους του ΠΜΣ,
τις πηγές χρηματοδότησής του και τους εν γένει πόρους
της λειτουργίας του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 και 37 του ν. 4485/2017 διαμορφώνεται ως εξής:
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Πηγές Χρηματοδότησης
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Ποσό (€)

Ποσό (€)

Ποσό (€)

Τεύχος Β’ 3558/22.08.2018

Ποσό (€)

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Ποσό (€)

Σύνολο
(€)

2022-2023

Προϋπολογισμός ΑΕΙ και
Συνεργαζόμενων Φορέων

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

10.000

Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

10.000

Ειδικός Λογαρισμός Κονδυλίων
Έρευνας (ΕΛΚΕ)

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

10.000

Κάθε Άλλη Νόμιμη Αιτία

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

30.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

60.000

Ποσό (€)

Ποσό (€)

Ποσό (€)

Ποσό (€)

Ποσό (€)

Σύνολο
(€)

2018

2019

2020

2021

2022

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

10.000

800

800

800

800

800

4.000

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων
του Π.Μ.Σ.

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

6.000

Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα
δημοσιότητας - προβολής, αγοράς
εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου.

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

40.000

Συνολικό Ποσό Δαπανών

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

60.000

Συνολικό ποσό χρηματοδότησης
Κατηγορία Δαπάνης

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε
μεταπτυχιακούς φοιτητές
Δαπάνες αναλωσίμων

Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης για τους φοιτητές του ΠΜΣ.
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Θεσσαλονίκη, 17 Ιουλίου 2018
Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ

44860

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 3558/22.08.2018

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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

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

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

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02035582208180012*

