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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
1 Οκτωβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Η Θεολογία στον Σύγχρονο Κόσμο» (MA Theology in
Contemporary World).

2

Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής
Αγωγής της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με
τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 985/28-8-2018
(1)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με
τίτλο «Η Θεολογία στον Σύγχρονο Κόσμο» (MA
Theology in Contemporary World).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄114), και ειδικότερα
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85,
2. την αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
3. την αριθμ. 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας
και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών»,
4. τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 3α
του άρθρου 42 του ν. 4521 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»,
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5. τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του
ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α΄ 102),
6. τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄ 195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
7. τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
8. το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄ 124) «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»,
9. τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
10. τα αποσπάσματα πρακτικών της Συνέλευσης του
Τμήματος Θεολογίας του ΕΚΠΑ (συνεδριάσεις 27-4-2018
και 16-7-2018),
11. τα αποσπάσματα πρακτικών της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδριάσεις 22-5-2018
και 18-7-2018),
12. τα αποσπάσματα πρακτικών της Συγκλήτου του
ΕΚΠΑ (συνεδριάσεις 6-6-2018 και 19-7-2018),
13. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την ίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας του ΕΚΠΑ, με τίτλο «Η Θεολογία στον Σύγχρονο Κόσμο» (MA Theology in
Contemporary World), από το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 19,
ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος
2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
με τίτλο «Η Θεολογία στον Σύγχρονο Κόσμο», σύμφωνα
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις
του ν. 4485/2017.
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Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Σκοπός του ΠΜΣ «Η Θεολογία στον Σύγχρονο Κόσμο»
είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και η άρτια κατάρτιση πτυχιούχων, μέσα από την
επιστημονική εξειδίκευση και εμβάθυνση σε ιδιαίτερα
θέματα με πολυπολιτισμικό και διεπιστημονικό περιεχόμενο, στα ευρύτερα επιστημονικά πεδία του Θρησκευτικού Τουρισμού, της Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας καθώς και των διαθρησκειακών
Διαλόγων και των Διεθνών Σχέσεων, πάντα σε συνάρτηση προς το παγκόσμιο θρησκευτικό φαινόμενο και την
ιδιαίτερη σημασία της Ορθόδοξης Παράδοσης μέσα σ’
αυτό. Ιδιαίτερα απευθύνεται σε δραστηριοποιούμενους
στη δημόσια σφαίρα, όπως δημοσιογράφους, εκπαιδευτικούς, στελέχη κυβερνητικών και μη οργανισμών, στην
άσκηση κοινωνικού έργου, ιερατικής διακονίας, παροχής
υπηρεσιών κ.λπ. ή στον επιχειρηματικό τομέα.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) «H Θεολογία στον Σύγχρονο Κόσμο» (MA
Theology in Contemporary World) με τις εξής ειδικεύσεις:
1. «Θρησκευτικός Τουρισμός» (Religious Tourism).
2. «Θεολογία, Εκπαίδευση και Διαπολιτισμική Επικοινωνία» (Theology, Education and Intercultural
Communication).
3. «Εκκλησία, Διαθρησκειακός Διάλογος και Διεθνείς Σχέσεις» (Church, Interreligious Dialogue and
International Relations).
Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ
Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια
των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται
σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή
επιστημονικών εργασιών, κ.ά. καθώς και σε εκπόνηση
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην
ελληνική γλώσσα.
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί
στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ)
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα για τους
μεταπτυχιακούς φοιτητές πλήρους φοίτησης και σε έξι
(6) ακαδημαϊκά εξάμηνα για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές μερικής φοίτησης, στα οποία περιλαμβάνεται και
ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.
Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «H Θεολογία στον
Σύγχρονο Κόσμο» θα καλύπτεται από:
- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους
χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,
- πόρους ερευνητικά προγράμματα,
- πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή άλλων διεθνών οργανισμών,
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- κάθε άλλη νόμιμη πηγή,
- από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών
τα οποία ανέρχονται στο ποσόν των διακοσίων πενήντα
(250) ευρώ ανά μάθημα στο εξάμηνο και κατά ανώτατο
όριο στο ποσόν των επτακοσίων πενήντα (750) ευρώ
ανά εξάμηνο, και πεντακοσίων (500) ευρώ για τη διπλωματική εργασία, καθώς και άλλες πηγές όπως δωρεές,
χορηγίες κ.λπ.
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται αναγκαία για την εξασφάλιση πόρων για την χρηματοδότηση της έρευνας στο Τμήμα Θεολογίας, για την κάλυψη
των λειτουργικών αναγκών του Προγράμματος και για
τη χρηματοδότηση της διεύρυνσης των διδακτικών δραστηριοτήτων. Το συνολικό ύψος του τέλους, δύο χιλιάδες
επτακόσια πενήντα (2.750) ευρώ, το οποίο θα καταβάλλεται τμηματικά κρίνεται ως εξαιρετικά ανταποδοτικό
για τους μελλοντικούς κατόχους του ΔΜΣ, καθώς θα
αποκτήσουν ειδίκευση σε αντικείμενα με μεγάλη επαγγελματική ανταπόδοση.
Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ
Το ΠΜΣ «H Θεολογία στον Σύγχρονο Κόσμο» θα λειτουργήσει έως το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028 εφόσον
πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 32 και την
παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Αυγούστου 2018
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. 17182/18/ΓΠ
(2)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής
Αγωγής της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 30 έως και 37, 45 και 85
του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις».
2. Την υπ' αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 4334/τ.Β’/12-12-2017) με τίτλο «Τρόπος
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κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών».
3. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 του
ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 38).
4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (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 αριθμ. 194678/Ζ1/02-12-2014 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3333/τ.Β΄/11-12-2014) «Αντικατάσταση της
αριθμ. 92027/Β7 (ΦΕΚ 1597/τ.Β'/11-08-2008) υπουργικής
απόφασης, που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Ειδική Αγωγή»Αναμόρφωση προγράμματος.
6. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας στην αριθμ. 73/27-03-2018 συνεδρίασή της.
7. Το πρακτικό της 2ης/24-4-2018 συνεδρίασης της
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών.
8. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην αριθμ. 195/25-04-2018
συνεδρίασή της.
9. Το αριθμ. 99844/Ζ1/18-06-2018 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ, με το οποίο έγινε η αναπομπή με ειδική αιτιολόγηση της απόφασης της Συγκλήτου για την επανίδρυση
του εν λόγω Π.Μ.Σ.
10. Την τροποποιημένη εισήγηση της Συνέλευσης του
Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής στην αριθμ.
77/10-07-2018 συνεδρίασή της.
11. Το πρακτικό της 4ης/18-7-2018 συνεδρίασης της
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών.
12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην αριθμ. 198/19-07-2018
συνεδρίασή της.
13. Το με αριθμ. 137503/Ζ1/22-8-2018 έγγραφο του
Υπουργού Παιδείας «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α' 114).
14. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη 2.000 € στον
ΚΑΕ 4121 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αποφασίζουμε:
Την επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή»
του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής της Σχολής
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως εξής:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό
έτος 2019-2020 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή»
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις
διατάξεις του ν. 4485/2017.
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Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Αντικείμενο του προγράμματος είναι η εξειδίκευση
επιστημόνων διαφορετικών ειδικοτήτων στην Ειδική
Αγωγή και την Ενταξιακή Εκπαίδευση.
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών διαφορετικών ειδικοτήτων στο
γνωστικό αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής. Μετά το πέρας των σπουδών τους επιδιώκεται οι απόφοιτοι να είναι
άρτια καταρτισμένοι επιστημονικά και ικανοί να προωθήσουν και να συνδέσουν τη θεωρία, την έρευνα και
την πρακτική εφαρμογή στο χώρο της Ειδικής Αγωγής.
Το Π.Μ.Σ. έχει σκοπό οι απόφοιτοι α) να έχουν επαρκή
θεωρητική κατάρτιση σχετικά με την ειδική αγωγή, τις
πολιτικές πρακτικές στο χώρο της ειδικής αγωγής και της
ένταξης, τα διαφορετικά είδη αναπηριών, των νευροεπιστημών αλλά και τα σύγχρονα σχετικά ερευνητικά πορίσματα, β) να αναπτύξουν δεξιότητες διαφοροποίησης,
τροποποίησης και προσαρμογής του Αναλυτικού Προγράμματος, των μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας, της
οργάνωσης της τάξης, του εκπαιδευτικού και εποπτικού
υλικού, καθώς επίσης και των διαδικασιών αξιολόγησης,
γ) να αποκτήσουν γνώσεις και να αναπτύξουν δεξιότητες
αξιολόγησης των αναγκών και σχεδιασμού αντίστοιχων
εξατομικευμένων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων με βάση
τις ανάγκες των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δ) να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης της τάξης, διαχείρισης
της συμπεριφοράς και εφαρμογής στρατηγικών ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων των ατόμων με αναπηρία ή/
και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή»
στις κάτωθι τρεις ειδικεύσεις:
1. Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή πράξη,
2. Μαθησιακές Δυσκολίες, και
3. Γλωσσική Ανάπτυξη, Παθολογία της Γλώσσας και
Εκπαιδευτική Παρέμβαση.
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή» γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι Τμημάτων και Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Σε ειδικές
περιπτώσεις, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος,
γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Ως ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)
ορίζονται τα τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα (τρία διδακτικά εξάμηνα και ένα εξάμηνο για την εκπόνηση της
υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης και της διπλωματικής
εργασίας την οποία οι φοιτητές/τριες πραγματοποιούν

53088

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

εφόσον το επιθυμούν). Συνεπώς ως ελάχιστη χρονική
διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος θεωρούνται τα δύο (2) πλήρη έτη. Το σύνολο των πιστωτικών
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μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι 120
ECTS.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας
Η δομή του προγράμματος είναι η ακόλουθη:
Πρόγραμμα Σπουδών
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Κοινά μαθήματα για τις Κατευθύνσεις
Μαθήματα
1
2
3
4

Μεθοδολογία Έρευνας (Υ)
Νευρο- επιστήμη και Ειδική Αγωγή (Υ)
Κοινωνιοπολιτισμικές Προσεγγίσεις της Ανάπτυξης και της Μάθησης (Υ)
Εκπαίδευση και Αναπηρία (Υ)
Επιλογή Φοιτητών ανάμεσα σε:
5 - Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή (Ε)
- Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε)
Σύνολο ECTS
Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ
Γ΄ Κατεύθυνση: Γλωσσική
Α΄ Κατεύθυνση:
Β΄ Κατεύθυνση: Μαθησιακές Ανάπτυξη, Παθολογία της
Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή
Δυσκολίες
Γλώσσας και Εκπαιδευτική
Πράξη
Παρέμβαση
Μαθησιακές Δυσκολίες Αξιολόγηση στην Ειδική
Δομικοί Μηχανισμοί
6
Ορισμοί, Έννοιες, Αίτια Αγωγή (Υ)
Γλωσσικής Ανάπτυξης (Υ)
Επιστημολογικά Θέματα (Υ)
Στρατηγικές Διαχείρισης
Αξιολόγηση και Διάγνωση
Νευροβιολογικές Βάσεις
7 Συμπεριφορικών Δυσκολιών
Μαθησιακών Δυσκολιών (Υ) Γλωσσικών Λειτουργιών (Υ)
των Μαθητών (Υ)
Θεωρητικές Προσεγγίσεις
Αποτελεσματικές
Γνωστικές Διεργασίες και
8 στην Αντιμετώπιση
Εκπαιδευτικές Πρακτικές στην
Γλωσσική Ανάπτυξη (Υ)
Μαθησιακών Δυσκολιών (Υ) Ενταξιακή Εκπαίδευση (Υ)
Σεμινάρια (Y)
Σεμινάρια (Y)
Σεμινάρια (Y)
9 (7 εξειδικευμένα σεμιναριακά (7 εξειδικευμένα σεμιναριακά (7 εξειδικευμένα σεμιναριακά
μαθήματα)
μαθήματα)
μαθήματα)
Σύνολο ECTS
Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
Γ΄ Κατεύθυνση
Α΄ Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή Β΄ Κατεύθυνση Μαθησιακές
Γλωσσική Ανάπτυξη,
και Ενταξιακή Πράξη
Δυσκολίες
Παθολογία της Γλώσσας και
Εκπαιδευτική Παρέμβαση
Μέθοδοι και Στρατηγικές
Στρατηγικές Ανάπτυξης
10
Διδασκαλίας για Μαθητές με Παθολογία της Γλώσσας (Υ)
Κοινωνικών Δεξιοτήτων (Υ)
Μαθησιακές Δυσκολίες (Υ)
Προσαρμογές στη Διδασκαλία
Διαφοροποίηση Αναλυτικού
και το Διδακτικό Υλικό στο
Προγράμματος και
Σύγχρονες Διδακτικές
11
Μάθημα της Γλώσσας για
Προσαρμογές στη Διδασκαλία
Προσεγγίσεις της Γλώσσας (Υ)
Μαθητές με Μαθησιακές
(Υ)
Δυσκολίες (Υ)

Πιστωτικές
Μονάδες/
ECTS
6
6
6
6
6
30
Πιστωτικές
Μονάδες/
ECTS
7,5

7,5

7,5

7,5
30
Πιστωτικές
Μονάδες/
ECTS
7,5

7,5
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Προσαρμογές στη Διδασκαλία
και το Διδακτικό Υλικό στα
Μαθήματα των Μαθηματικών
12 Συνεργατικές Πρακτικές (Υ)
και των Φυσικών Επιστημών
για Μαθητές με Μαθησιακές
Δυσκολίες (Υ)
Επιλογή Φοιτητών ανάμεσα σε: Επιλογή Φοιτητών ανάμεσα σε:
13 - Στατιστική (Ε)
- Στατιστική (Ε)
- Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας (Ε) - Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας (Ε)
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Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις
για τη Γλωσσική Ανάπτυξη σε
Παιδιά με Αναπηρία/ Ειδικές
Εκπαιδευτικές Ανάγκες (Υ)
Επιλογή Φοιτητών ανάμεσα σε:
- Στατιστική (Ε)
- Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας (Ε)
Σύνολο ECTS

7,5

7,5
30

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
*Πρακτική Άσκηση
*Μεταπτυχιακή Εργασία
Σύνολο ECTS
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS

20 ή 30
10
30
120

*Οι φοιτητές/τριες καλούνται να πραγματοποιήσουν υποχρεωτικά πρακτική άσκηση και να επιλέξουν, εάν επιθυμούν, να εκπονήσουν διπλωματική εργασία κατά το Δ΄ εξάμηνο των σπουδών τους. Ανάλογα με την παραπάνω
επιλογή τους οι μονάδες ECTS διαμορφώνονται ως εξής:
Α΄ Επιλογή: Πρακτική Άσκηση + Διπλωματική Εργασία =
20 μονάδες ECTS (Πρακτική Άσκηση) + 10 μονάδες ECTS (Διπλωματική Εργασία) =
30 μονάδες ECTS
Β΄ Επιλογή: Μόνο Πρακτική Άσκηση = 30 μονάδες ECTS
Εξειδικευμένα Σεμιναριακά Μαθήματα
Πιστωτικές
α/α
Θεματική Σεμιναρίου
Μονάδες/
ECTS
1 Μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: Βαρηκοΐα - Κώφωση
2 Εφαρμογές ΤΠΕ για την Πρόσβαση, την Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή
3 Μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: Νοητική Αναπηρία
4 Μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή
5 Μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: Σοβαρές - Πολλαπλές Αναπηρίες
6 Μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: Προβλήματα Όρασης - Τύφλωση
7 Ειδική Γλωσσική Διαταραχή
Σύνολο ECTS
7,5
Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η ελληνική.
Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική ή η αγγλική.
Άρθρο 7
Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών
Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 90 κάθε δύο έτη.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής και άλλων Τμημάτων του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και άλλων Πανεπιστημίων της
ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων
σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η
υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Παιδαγωγικού

Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και διάφοροι χώροι εφαρμογής της ειδικής
αγωγής του δημόσιου τομέα, όπως γενικά και ειδικά
σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων,
νοσοκομεία, κλινικές. Στους χώρους αυτούς γίνεται η
πρακτική άσκηση, καθώς και η διεξαγωγή ερευνών στα
πλαίσια της εκπαίδευσης των μεταπτυχιακών φοιτητών/
τριών.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2023-2024 με την επιφύλαξη των διατάξεων της
παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’).
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 το διετές
κόστος του Π.Μ.Σ., που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 258.500 χιλιάδων ευρώ και
αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
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Προϋπολογισμός Διετίας
ΕΣΟΔΑ
258.500 ευρώ (από το ποσό έχει αφαιρεθεί το 30% των μεταπτυχιακών
φοιτητών/τριών που απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης)
Πηγή Χρηματοδότησης
1. Προϋπολογισμός ΑΕΙ και Συνεργαζόμενων Φορέων
2. Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ
3. Δωρεές, Παροχές, Κληροδοτήματα, Χορηγίες, Φορέων Δημοσίου Τομέα
4. Πόροι Ερευνητικών Προγραμμάτων
5. Πόροι Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Άλλων Διεθνών Οργανισμών
6. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
7. Κάθε Άλλη Νόμιμη Πηγή
8. Τέλη Φοίτησης (Αιτιολογημένες Περιπτώσεις)
(Το σύνολο των εισακτέων φοιτητών/τριών είναι 90. Από αυτούς οι 27 θα εισαχθούν χωρίς την
καταβολή τελών φοίτησης και οι 63 με την καταβολή τελών φοίτησης ύψους 4.000 ευρώ συνολικά)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ
ΕΞΟΔΑ
Κατηγορία Δαπάνης
Λειτουργικά Έξοδα Προγράμματος
1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού
2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές
3. Δαπάνες αναλωσίμων
4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ.
5. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς
6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων
που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.
7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.
8. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4485/2017
9. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης
10. Λοιπές δαπάνες
(Δημοσιότητα- προβολή, εκπαιδευτικό υλικό, συνέδρια, ΙΚΑ φοιτητών για πρακτική άσκηση κ.λπ.)
Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος
11. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Βόλος, 4 Σεπτεμβρίου 2018
Ο Πρύτανης
ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

Ποσό
2.000

3.000
1.500

252.000
258.500
Ποσό
70%
8.000
4.000
3.100
4.500
2000
99.700
12.000
10.000
31.600
8.000
30%
75.600
258.500
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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.

*02043370110180008*

