ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
2. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου αποφάσισαν
την κατάρτιση του παρόντος Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για την οργάνωση
Διαπανεπιστημιακού και Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο
«Ηθική Φιλοσοφία», με συνεργαζόμενα τμήματα το Τμήμα Φιλοσοφίας- Παιδαγωγικής –Ψυχολογίας
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου, σύμφωνα με τα ακόλουθα άρθρα:
Άρθρο 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Αντικείμενο του Διαπανεπιστημιακού και Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών είναι οι Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ειδικότερα η Ηθική Φιλοσοφία, με
κειμενοκεντρική μελέτη της Ηθικής Φιλοσοφίας στην αρχαία, βυζαντινή και νεότερη εποχή. Σκοπός
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η διεύρυνση αλλά και η εμβάθυνση των
γνώσεων και δεξιοτήτων των επιστημονικών
αντικειμένων
που πραγματεύονται τα
συνεργαζόμενα Τμήματα.
Το πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις προπτυχιακές σπουδές που προσφέρουν
τα Τμήματα. Οι επιστημονικές εστιάσεις του προγράμματος προσδοκάται ότι θα οδηγήσουν τους
μεταπτυχιακούς φοιτητές:
α) Στην κατάκτηση νέων επιστημονικών επιτευγμάτων
β) Στην κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας για εξειδικευμένους επιστήμονες,
καταρτισμένους σε θεωρία, έρευνα και πρακτική εφαρμογή στην προώθηση των επιστημών της
Φιλολογίας, της Φιλοσοφίας, της Ηθικής, της Ψυχολογίας και της Παιδαγωγικής.
Ειδικότερα το ΔΔΠΜΣ έχει ως στόχο:
α) Την μεταπτυχιακή ειδίκευση επιστημόνων στην Ηθική Φιλοσοφία
β) Την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο προαναφερθέν αντικείμενο.
Άρθρο 2
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η χρονική διάρκεια του παρόντος Πρωτοκόλλου Συνεργασίας είναι 8 έτη με δυνατότητα ανανέωσης.
Καταγγελία του για ουσιώδη λόγο από μία πλευρά πρέπει να κοινοποιηθεί στην ΕΔΕ τουλάχιστον δύο
μήνες νωρίτερα.
Άρθρο 3
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1.Το ανώτατο όργανο του ΔΔΠΜΣ είναι η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) η οποία ασκεί τις
αρμοδιότητες της ΓΣΕΣ και συγκροτείται από τέσσερις (4) εκπρόσωπους από κάθε Τμήμα που
διοργανώνει το παρόν ΠΜΣ, καθώς και τέσσερα αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα από κάθε Τμήμα. Οι
εκπρόσωποι των Τμημάτων ορίζονται από τις αντίστοιχες ΓΣΕΣ των Τμημάτων τους. Η ΕΔΕ έχει θητεία
για δύο έτη. Ο Διευθυντής της ΕΔΕ εκλέγεται από την ΕΔΕ και έχει επίσης διετή θητεία. Ο Διευθυντής
πρέπει να ανήκει στην Βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή και να είναι μέλος ΔΕΠ
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ενός εκ των δύο συνεργαζομένων Τμημάτων. Ο Διευθυντής εκλέγεται εναλλάξ από τα συνεργαζόμενα
τμήματα. Ο Διευθυντής έχει δυνατότητα ανανέωσης της θητείας του για άλλα δύο έτη, εφόσον υπάρξει
η σύμφωνη γνώμη των μελών της ΕΔΕ. Στις περιπτώσεις ισοψηφίας μιας απόφασης η ψήφος του
Διευθυντή καθορίζει το αποτέλεσμα.
2.Η ΣΕ του ΠΜΣ είναι τριμελής και συγκροτείται από μέλη που συγχρόνως είναι και μέλη τακτικά ή
αναπληρωματικά της ΕΔΕ και εκλέγονται από αυτήν. Η ΣΕ προεδρεύεται από τον Διευθυντή της ΕΔΕ του
ΠΜΣ. Η ΣΕ είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του προγράμματος.
Άρθρο 4
ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Το πρόγραμμα θα αυτοχρηματοδοτείται με δίδακτρα που για τα δύο πρώτα ακαδημαϊκά έτη
λειτουργίας του (2015-2016 και 2016-2017) ορίζονται σε 900 ευρώ ανά εξάμηνο. Τα δίδακτρα θα
προσδιορίζονται από τις Συγκλήτους των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων ύστερα από πρόταση της ΕΔΕ
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3, του άρθρου 3 του Ν.3685/2008 και θα ανακοινώνονται με την
προκήρυξη της λειτουργίας του προγράμματος κάθε ακαδημαϊκού έτους. Επίσης χρηματοδότηση
μπορεί να γίνεται από δωρεές, χορηγίες, από δημόσιες επιχορηγήσεις, υποτροφίες και ερευνητικά
προγράμματα και από μείωση των κρατήσεων.
Άρθρο 5
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Τα συμμετέχοντα Τμήματα των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων οφείλουν να εκλέξουν από τις ΓΣΕΣ τους
τέσσερις εκπροσώπους ανά τμήμα, καθώς και τα αντίστοιχα αριθμητικά αναπληρωματικά μέλη για τη
συγκρότηση της ΕΔΕ στην οποία πρέπει να εκπροσωπούνται. Επίσης πρέπει να διαθέτουν διδάσκοντες,
επιβλέποντα μέλη ΔΕΠ για την επίβλεψη διπλωματικών εργασιών των Μ.Φ. και χώρους για την
εκπαίδευση των φοιτητών όταν αυτό απαιτείται. Τα συμμετέχοντα Τμήματα έχουν το δικαίωμα να
προτείνουν στην ΕΔΕ οποιοδήποτε θέμα επιθυμούν για την εύρυθμη λειτουργία του ΠΜΣ και να
ελέγχουν τα οικονομικά και τις άλλες λειτουργίες του ΠΜΣ.
Έδρα του ΠΜΣ ορίζεται η Καλαμάτα.
Άρθρο 6
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Στα μαθήματα του ΔΔΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ των συνεργαζομένων Τμημάτων,
προσκεκλημένοι καθηγητές από άλλα Πανεπιστήμια της χώρας, αποχωρήσαντες καθηγητές, που
κατέχουν το τίτλο του Ομοτίμου Καθηγητού, όπως επίσης ειδικοί ερευνητές, καθώς και επισκέπτες
Καθηγητές Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, που έχουν συναφείς με το ΔΔΠΜΣ ειδικότητες, είναι
κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν επαρκή ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα.
Επίσης δύνανται να αναλαμβάνουν την διδασκαλία μαθημάτων, την εποπτεία μεταπτυχιακών
εργασιών και την εποπτεία διδακτορικών διατριβών. Θέματα ακαδημαϊκών υποχρεώσεών τους,
αμοιβών και αποζημιώσεων ορίζονται από την ΕΔΕ στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους.
Άρθρο 7
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ή ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Τα μαθήματα του ΠΜΣ πραγματοποιούνται κατά αποκλειστικότητα στο Τμήμα Φιλολογίας του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (στην πόλη της Καλαμάτας).
Η μετακίνηση του διδακτικού προσωπικού για την διδασκαλία μαθημάτων στο ΠΜΣ στην Καλαμάτα θα
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επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του ΔΔΠΜΣ.
Άρθρο 8
ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο Ηθική Φιλοσοφία.
Οι τίτλοι απονέμονται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το Εθνικό & Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών με αναφορά των ονομάτων των συνεργαζόμενων Τμημάτων των Πανεπιστημίων
στον χορηγούμενο τίτλο σπουδών. Ο τίτλος σπουδών υπογράφεται από τους Πρυτάνεις των
συνεργαζόμενων πανεπιστημίων, τους Προέδρους των δύο τμημάτων και από τον Γραμματέα του
Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το ΜΔΕ συνοδεύεται από Παράρτημα
Διπλώματος στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα το οποίο μεταξύ των άλλων περιέχει πληροφορίες
και στοιχεία σχετικά με την διάρκεια και το περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών, τα προσόντα και
την εξειδίκευση που απέκτησε ο πτυχιούχος και την βαθμολογία του σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό
Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).
Άρθρο 9
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Η προκήρυξη για την εισαγωγή στο ΔΔΠΜΣ θα γίνεται με απόφαση της ΕΔΕ μετά την λήξη του εαρινού
εξαμήνου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, θα κοινοποιείται σε όλα τα συνεργαζόμενα
Πανεπιστήμια, και θα γίνεται ανάρτησή της στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των συνεργαζόμενων
Τμημάτων και σε άλλες πρόσφορες ηλεκτρονικές διευθύνσεις.
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ θα ανέρχεται στους 50 ετησίως. Στο Διαπανεπιστημιακό και
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης θα γίνονται δεκτοί, ύστερα από συνέντευξη ή και συνεκτίμηση των τυπικών και
ουσιαστικών προσόντων, πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. Ανθρωπιστικών Σπουδών και
Επιστημών της Φύσης του Ανθρώπου με κριτήρια που θα θεσπίσει η ΣΕ.
Σε περιπτώσεις κατηγοριών πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. που τα προηγούμενα προγράμματα σπουδών τους
παρουσιάζουν ελλείψεις για την επιτυχή παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών η ΕΔΕ θα αποφασίσει για την παρακολούθηση και εξέταση μαθημάτων σε Προπτυχιακό
επίπεδο.
Η επιλογή των εισακτέων στο ΠΜΣ γίνεται από τη ΣΕ ή από μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων
Τμημάτων, που συγκροτείται με απόφαση της ΕΔΕ. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από την ΕΔΕ
και ανακοινώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα στους επιτυχόντες και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.
Άρθρο 10
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση
των μεταπτυχιακών μαθημάτων και σεμιναρίων που ορίζονται από το Πρόγραμμα Σπουδών. Το
περιεχόμενο και η διάρκεια των μαθημάτων καθορίζονται κάθε χρόνο από την ΕΔΕ. Ενδέχεται να
ζητηθεί από μεταπτυχιακούς φοιτητές να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα, προπτυχιακά ή άλλα,
των συνεργαζόμενων Τμημάτων ή άλλων, ως προαπαιτούμενα των σπουδών τους, μετά από απόφαση
της ΣΕ, που είναι η μόνη αρμόδια για την καθοδήγηση και παρακολούθηση των μεταπτυχιακών
φοιτητών κατά την διάρκεια των συστηματικών σπουδών τους.
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης έχει ελάχιστη διάρκεια σπουδών τεσσάρων (4) εξαμήνων. Το
κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις διδακτικές εβδομάδες. Η επιτυχής
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φοίτηση οδηγεί στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Ηθική Φιλοσοφία. Τα τρία (3)
πρώτα εξάμηνα η φοίτηση είναι με παρακολούθηση μαθημάτων και σεμιναρίων και παράλληλα με τα
μαθήματα στο Γ΄ Εξάμηνο ξεκινά η Διπλωματική Εργασία, η οποία ολοκληρώνεται με το πέρας του Δ΄
Εξαμήνου. Σε περίπτωση αποτυχίας στην εξέταση μαθημάτων ή σεμιναρίων ο φοιτητής έχει την
δυνατότητα επανεξέτασης το επόμενο ακαδημαϊκό έτος και ολοκλήρωσης των μαθημάτων σε
διάστημα τριών (3) επιπλέον εξαμήνων. Δίνεται η δυνατότητα στο φοιτητή να ολοκληρώσει την
εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας με παράταση του χρόνου σπουδών κατά δύο (2) εξάμηνα.

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η παρακολούθηση και
επιτυχής εξέταση 14 μαθημάτων και των αντίστοιχων σεμιναρίων. Τα μαθήματα και σεμινάρια
των Α΄ και Β΄ εξαμήνων στοχεύουν στην εμβάθυνση του φοιτητή στο αντικείμενο. Τα
υποχρεωτικά μαθήματα και σεμινάρια που διδάσκονται στα εξάμηνα αυτά είναι
προαπαιτούμενα. Για να συνεχίσει ο φοιτητής τις σπουδές του στα Γ΄ και Δ΄ εξάμηνα πρέπει να
έχει εξεταστεί επιτυχώς στα προαπαιτούμενα μαθήματα και σεμινάρια των Α΄ και Β΄ εξαμήνων.
Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, οι
συμπληρώσουν 120 πιστωτικές μονάδες. Η φοίτηση περιλαμβάνει
μεταπτυχιακά μαθήματα και σεμινάρια (90 πιστωτικές μονάδες)
μεταπτυχιακής εργασίας (30 πιστωτικές μονάδες). Ο βαθμός του
Ειδίκευσης προκύπτει από:
Α. Διπλωματική εργασία (60%)
Β. Σεμινάρια (20%)
Γ. Μαθήματα (20%)

φοιτητές υποχρεούνται να
την επιτυχή συμμετοχή σε
και την επιτυχή εκπόνηση
Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Άρθρο 11
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ή ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ
Η κύρια γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η
Αγγλική σε περίπτωση που θα διδαχθεί μάθημα από προσκεκλημένο Καθηγητή του Εξωτερικού. Η
συγγραφή της διπλωματικής εργασίας θα γίνεται στα ελληνικά ή στα αγγλικά.
Άρθρο 12
KANONIΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό
του προγράμματος, ο οποίος θα συνταχθεί από την ΕΔΕ. Κάθε πρόβλημα που δεν είναι δυνατόν να
αντιμετωπιστεί με νόμο ή με τον εσωτερικό κανονισμό, θα επιλύεται με απόφαση της ΕΔΕ. Τα
συνεργαζόμενα Τμήματα και Ιδρύματα συμφωνούν να επιλύουν με κατανόηση και σύμφωνα με τις
βασικές αρχές δημοκρατικής και συλλογικής λειτουργίας οποιαδήποτε διαφωνία μπορεί να
δημιουργηθεί από την ερμηνεία και την πραγματοποίηση του παρόντος Πρωτοκόλλου.
Άρθρο 13
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Στη διάρκεια κάθε εξαμήνου και σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διαδικασίες της ΑΔΙΠ και των ΜΟΔΙΠ
των συνεργαζόμενων Τμημάτων του Φιλοσοφίας- Παιδαγωγικής –Ψυχολογίας του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου γίνεται
αξιολόγηση μαθημάτων και διδασκόντων από τους φοιτητές.
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