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Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
1.1 Τα Τμήματα ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΕΦΑΑ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕΡΡΩΝ της ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(ΑΠΘ) λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 το αναμορφωμένο Διατμηματικό
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο «Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία»,
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 3685/08 (Φ.Ε.Κ.
148, τ.Α’/16-8-2008). Τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος αναλαμβάνει εξ’
ολοκλήρου το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης.
1.2 Οι µεταπτυχιακές σπουδές στα Τµήµατα και στις (µονοτµηµατικές) Σχολές του
Α.Π.Θ. αναπτύσσονται σε ένα επίπεδο, το οποία ολοκληρώνεται, αντιστοίχως, µε τη
χορήγηση Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε).
1.3 Αρμόδια όργανα για την οργάνωση και τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. είναι: α) Η
Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.), β) η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) και
γ) ο/η Διευθυντής/-ντρια Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. Τα εν λόγω όργανα έχουν τη σύνθεση
και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στα σχετικά άρθρα του Ν. 3685/2008 όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει. Επιπλέον, την εποπτεία και το γενικότερο συντονισμό των
μεταπτυχιακών σπουδών σε επίπεδο Α.Π.Θ. έχει ο/η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών
Υποθέσεων. Κάθε επιμέρους γνωστική κατεύθυνση του Προγράμματος εποπτεύεται από
έναν, ή δύο υπευθύνους καθηγητές που έχουν την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας της.
1.4 Θέματα που δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών,
επιλύονται από την Ε.Δ.Ε., η οποία διατηρεί το δικαίωμα για τροποποιήσεις στη
λειτουργία του προγράμματος στα προσεχή ακαδημαϊκά έτη σύμφωνα με το άρθρο 6§3
του Ν. 3685/2008, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
1.5 Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3685/2008, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η
Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ., απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. των
Γενικών Συνελεύσεων Ειδικής Σύνθεσης, ή Συνελεύσεων των οικείων Τμημάτων τα
οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης κάθε Τμήματος. Η Ε.Δ.Ε.
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είναι αρμόδια για την οργάνωση, την παρακολούθηση, το συντονισμό λειτουργίας και
την αξιολόγηση του προγράμματος.
1.6 Ο/H Διευθυντής/-ντρια του Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται με απόφαση της Ειδικής
Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.) με διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης, μπορεί να
ασκεί τα καθήκοντά του με μερική απαλλαγή από τις διδακτικές του υποχρεώσεις και
προεδρεύει της Ε.Δ.Ε. Η Ε.Δ.Ε. συγκροτείται κατά προτεραιότητα από Καθηγητές,
συμπληρούμενη κατά περίπτωση από Αναπληρωτές Καθηγητές μέλη των αντίστοιχων
Γ.Σ.Ε.Σ. των οικείων Τμημάτων.
1.7 Το Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης Α.Π.Θ. αναλαμβάνει τη διοικητική υποστήριξη του
προγράμματος για όλο το διάστημα της λειτουργίας του.
1.8 Οι τίτλοι που απονέμονται από το Δ.Π.Μ.Σ. είναι:
α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην “Ανθρώπινη Απόδοση και
Υγεία” με εκπόνηση διπλωματικής διατριβής και β) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην “Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία” χωρίς εκπόνηση
διπλωματικής διατριβής, στις κατευθύνσεις:
Α. Άσκηση και υγεία
Β. Σχολική φυσική αγωγή
Γ. Προπονητική αθλημάτων
Δ. Προσαρμοσμένη/Eιδική Φυσική Αγωγή.

Οι τίτλοι απονέμονται από κοινού, από τα συνεργαζόμενα Τμήματα που συμμετέχουν
στο Δ.Π.Μ.Σ.
1.9 Η σκοπιμότητα και η πρακτική αξία του Δ.Π.Μ.Σ. προκύπτει από τα ακόλουθα:


Η δημιουργία υποδομής για τη διαρκή ανανέωση και προαγωγή της
εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης.



Η παραγωγή καταρτισμένων στελεχών σε τέσσερις διαφορετικές γνωστικές
κατευθύνσεις, που δεν προσφέρονται σε άλλο αντίστοιχο Ελληνικό Τ.Ε.Φ.Α.Α.



Η συνεργασία με παραγωγικούς, κοινωνικούς και ερευνητικούς φορείς, τόσο της
Ελλάδας, όσο και του εξωτερικού.



Η παροχή υψηλής ποιότητας γνώσεων και δεξιοτήτων για την αποτελεσματική
εκπαίδευση του επιστημονικού και ερευνητικού προσωπικού.
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Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην έρευνα και τη συνεργασία μεταξύ των
Πανεπιστημιακών
δραστηριότητες

Τμημάτων
κοινού

της

Ελλάδας,

ενδιαφέροντος

(π.χ.

μέσα

από

διατμηματικά

ακαδημαϊκές
ερευνητικά

προγράμματα, κοινά προγράμματα σπουδών κλπ.).


Προάγει την έρευνα και τη συνεργασία μεταξύ των Πανεπιστημιακών Τμημάτων
της ημεδαπής και αντίστοιχων Τμημάτων του εξωτερικού (π.χ. διευρωπαϊκά
ερευνητικά προγράμματα, έρευνα, ανταλλαγές μεταπτυχιακών φοιτητών,
ανταλλαγές διδασκόντων κλπ.).

1.10 Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ανθρώπινη Απόδοση
και Υγεία” στηρίζεται στην εμπειρία που έχει αποκτηθεί από επιτυχημένα μεταπτυχιακά
προγράμματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Το πρόγραμμα παρουσιάζει τις εξής
καινοτομίες:


Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην έρευνα και τη συνεργασία μεταξύ των
Πανεπιστημιακών
δραστηριότητες

Τμημάτων
κοινού

της

Ελλάδας

ενδιαφέροντος

(π.χ.

μέσα

από

διατμηματικά

ακαδημαϊκές
ερευνητικά

προγράμματα, κοινά προγράμματα σπουδών κλπ.).


Προάγει την έρευνα και τη συνεργασία μεταξύ των Πανεπιστημιακών Τμημάτων
της ημεδαπής και αντίστοιχων Τμημάτων του εξωτερικού (π.χ. διευρωπαϊκά
ερευνητικά προγράμματα, έρευνα, ανταλλαγές μεταπτυχιακών φοιτητών,
ανταλλαγές διδασκόντων κλπ.).



Στο διδακτικό προσωπικό συμπεριλαμβάνονται καταξιωμένοι επιστήμονες
αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους και εμπειρίας.



Παρέχεται οικονομική ενίσχυση στους φοιτητές με εξαιρετικές επιδόσεις με τη
χορήγηση υποτροφιών, καθώς και με την απασχόλησή τους σε ερευνητικά
προγράμματα.



Έχουν θεσπιστεί μηχανισμοί αξιολόγησης της πορείας του προγράμματος,
διασφαλίζοντας έτσι την ποιότητα και αποτελεσματικότητά του.



Παρέχεται

η

δυνατότητα

συμμετοχής

των

φοιτητών

σε

ερευνητικές

δραστηριότητες και προγράμματα.


Παρέχεται η δυνατότητα στους διδάσκοντες, στο διοικητικό προσωπικό και στους
φοιτητές να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, σε μια σειρά από θέματα κυρίως
ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος μέσα από προγραμματισμένα σεμινάρια που
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διεξάγονται

στο

πλαίσιο

του

Δ.Π.Μ.Σ.

(προγράμματα

επιμόρφωσης

προσωπικού).

Μεταπτυχιακές Σπουδές πρώτου επιπέδου
Άρθρο 2
Εισακτέοι στο Δ.Π.Μ.Σ. και τρόπος επιλογής τους
2.1 Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) της ημεδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. της
αλλοδαπής, που έχουν αποκτήσει την ισοτιμία του πτυχίου τους. Επιπλέον, γίνονται
δεκτοί πτυχιούχοι άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Ανωτάτων Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής, ή ισότιμων αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της
αλλοδαπής, με την εξής αναλογία:
Α. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. σε ποσοστό 80%.
Β. Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. σε ποσοστό 20%.
Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις από Πτυχιούχους Τ.Ε.Φ.Α.Α., οι Πτυχιούχοι
άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. μπορούν να καλύψουν το μέγιστο αριθμού των
επιτυχόντων.
2.2 Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. εισάγονται στο Δ.Π.Μ.Σ. εκατό (100) συνολικά
μεταπτυχιακοί/-ες φοιτητές/-τριες κατ’ ανώτατο αριθμό (ΦΕΚ 628/23.06.98) κατ’ έτος
και είκοσι πέντε (25) σε κάθε κατεύθυνση με βάση τη σειρά κατάταξης εφόσον υπάρχουν
εγγραφές για όλες τις κατευθύνσεις. Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί ο αριθμός των
φοιτητών σε κάποια κατεύθυνση, μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός των φοιτητών/τριών των
άλλων κατευθύνσεων από επιλαχόντες υποψηφίους, σύμφωνα με τη μοριοδότηση. Σε
περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση εισάγονται όλοι οι ισοβαθμούντες. Με
απόφαση της Ε.Δ.Ε., ο αριθμός των εισακτέων μπορεί να αλλάζει. Καθ’ υπέρβαση του
προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων γίνονται δεκτοί στο Δ.Π.Μ.Σ. ένας/μια (1)
υπότροφος/-η του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό
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διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού, του γνωστικού αντικειμένου του
Δ.Π.Μ.Σ. και ένας/μια (1) αλλοδαπός/-ή υπότροφος του Ελληνικού Κράτους. Με
απόφαση της Ε.Δ.Ε., ο αριθμός των υποτρόφων των παραπάνω κατηγοριών μπορεί να
αυξάνεται.
2.3 Για να γίνει αποδεκτή η αίτηση και να ενεργοποιηθεί η διαδικασία της αξιολόγησης,
δηλαδή της μοριοδότησης του/της κάθε υποψηφίου, πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω
απαραίτητες προϋποθέσεις: Α) πιστοποιητικό επάρκειας γνώσης ξένης γλώσσας και Β)
δύο (2) συστατικές επιστολές.
Α) Να αποδεικνύεται η επάρκεια γνώσης μιας ξένης γλώσσας
Αγγλική, Γερμανική, ή Γαλλική με αναγνωρισμένη πιστοποίηση επιπέδου τουλάχιστον
“Lower” για την Αγγλική, ή αντίστοιχου επιπέδου αναγνωρισμένη πιστοποίηση για τις
άλλες γλώσσες. Οι παρακάτω πιστοποιήσεις αποδεικνύουν τη γνώση της Αγγλικής
γλώσσας σε επίπεδο “Lower”:
Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του νόμου 2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 13 του νόμου 3149/2003.
 TOEFL 500 ή 150 (με το καινούριο σύστημα)
 Palso (ανώτερο επίπεδο)
 FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE,
MICHIGAN, OXFORD (πάνω από 80% - Distinction σε Preliminary Level)
BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου
CAMBRIDGE.


INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS)
από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The
British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από
4,5 έσο 5,5



BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από
το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES)



(MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του
Πανεπιστημίου MICHIGAN



LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 – UPPER INTERMEDIATE
COMMUNICATION – του EDEXCEL
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CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY
COLLEGE LONDON



CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL
(reading, writing and listening) – COMMUNICATOR – και CITY & GUILDS
LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) –
COMMUNICATOR – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της
καλής γλώσσας)



CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL –
COMMUNICATOR – και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN
INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – COMMUNICATOR –
(Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης)



TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC)
βαθμολογία 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING
SERVICE/CHAUNCEY, USA



EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2)



OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European
Framework equivalent level B2)



ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe
Level B2) Michigan State University – Certificate of English Language
Competency (MSU – CELC): CEF B2



Test of Interactive English, B2 + Level



Test of Interactive English, B2 Level

Πιστοποιητικό που αποδεικνύει τη γνώση της Γερμανικής γλώσσας σε αντίστοιχο
επίπεδο είναι:


Β2



Mittelstufe



Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχης επάρκειας με τα ανωτέρω



Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του νόμου 2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 13 του νόμου 3149/2003.



GOETHE - ZERTIFIKAT B2 του Ινστιτούτου Goethe



ZERTIFIKAT DEUTSCH FÜR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe



ÖSTERREICHISCHES
DEUTSCH

SPRACHDIPLOM

(OSD)

B2

MITTELSTUFE
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ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.

Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του νόμου 2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 13 του νόμου 3149/2003.


D.E.L.F. (1er Degre)



Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχης επάρκειας με τα ανωτέρω



DELF 1ER DEGRE (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2



CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το πτυχίο χορηγείτο μέχρι το 1996)



CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2



CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL του Πανεπιστημίου Γενέυης

Σημείωση: Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/-α έχει αποφοιτήσει από αγγλόφωνο,
γερμανόφωνο, ή γαλλόφωνο πανεπιστήμιο της αλλοδαπής και αυτό αποδεικνύεται από
τον τίτλο σπουδών του/της δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού
γλωσσομάθειας της απαιτούμενης ξένης γλώσσας και σύμφωνα με τα αναγνωρισμένα
πτυχία γλωσσομάθειας από το ΑΣΕΠ, ή το αντίστοιχο όργανο της κάθε χώρας.
Β) Να προσκομίσει ο/η υποψήφιος/-α δύο (2) συστατικές επιστολές
Οι συστατικές επιστολές χορηγούνται από μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., καθώς και από μέλη που
κατέχουν οργανική διδακτική θέση στα Α.Τ.Ε.Ι., από τα οποία αποφοίτησε ο/η
υποψήφιος/-α, έχουν τυποποιημένη φόρμα, παραλαμβάνονται από τη γραμματεία του
Δ.Π.Μ.Σ. και αξιολογείται ο/η υποψήφιος/-α σε εκατονταβάθμια κλίμακα. Σε περίπτωση
που κατατεθεί πτυχίο επάρκειας ξένης γλώσσας που δεν συμπεριλαμβάνεται στις
παραπάνω λίστες, αρμόδιο όργανο για την απόφαση επάρκειας ξένης γλώσσας είναι η
Ε.Δ.Ε.
2.5

Κριτήρια εισαγωγής

Κάθε υποψήφιος/-α που καλύπτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις, του άρθρου 2.4
αξιολογείται και κατατάσσεται με βάση τα μόρια που συγκεντρώνει από εννιά (9)
κριτήρια διαφορετικής αξιολογικής βαρύτητας. Η επιλογή των υποψηφίων που θα
φοιτήσουν στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνεται σύμφωνα με τα μόρια που συγκεντρώνει κάθε
υποψήφιος/-α από τα ακόλουθα κριτήρια εισαγωγής, χωρίς ωστόσο να είναι αναγκαίο
ο/η υποψήφιος να ανταποκρίνεται σε όλα. Το σύνολο των φακέλων υποψηφιότητας που
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καλύπτει τις δύο παραπάνω προϋποθέσεις, αξιολογείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης
Δικαιολογητικών για την ακρίβεια και γνησιότητα των παραστατικών. Η Επιτροπή
Αξιολόγησης Δικαιολογητικών απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ των δύο συμβαλλόμενων
Τμημάτων.
2.5.1. Βαθμός πτυχίου (μέγιστο 40 μόρια).
[Βαθμός πτυχίου Χ 4]
2.5.2. Εκπόνηση διπλωματικής–πτυχιακής εργασίας (μέγιστο 5 μόρια).
Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας αξιολογείται με πέντε μόρια, αν η εργασία έχει
εκπονηθεί από ένα μόνο συγγραφέα, ανεξάρτητα από τη βαθμολογία της. Η
εκπόνηση διπλωματικής εργασίας πιστοποιείται με βεβαίωση από τη Γραμματεία
του Τμήματος, ή τη βιβλιοθήκη όπου έχει εκπονηθεί από δύο ή περισσότερους
συγγραφείς, τα μόρια που δίνονται στον υποψήφιο αντιστοιχούν με το πηλίκο των
πέντε μορίων δια του αριθμού των συγγραφέων.
2.5.3. Αποδεδειγμένη επαγγελματική προϋπηρεσία (μέγιστο 5 μόρια).
Η επαγγελματική προϋπηρεσία πρέπει να εμπίπτει στην επιστημονική περιοχή του
υποψηφίου (5 μόρια για 2 έτη εργασίας, 2 ½ μόρια για 1 έτος και 0.5 μόριο για ½
έτος).
Η επαγγελματική προϋπηρεσία αποδεικνύεται με τα εξής δικαιολογητικά:
α) Συμβάσεις με το Δημόσιο, ή με Ν.Π.Δ.Δ., σε συναφή αντικείμενα.
β) Βεβαιώσεις από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
γ) Πιστοποιητικά ασφάλισης, σε συναφή αντικείμενα.
δ) Συμβόλαια με Αθλητικές Ομοσπονδίες, ή αποδείξεις πληρωμών από τις
Ομοσπονδίες.
Στα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει ν’ αναγράφεται το είδος της σχέσης
εργασίας, καθώς επίσης και ο ακριβής χρόνος απασχόλησης του υποψηφίου στη
θέση αυτή. Δικαιολογητικά που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες ΔΕΝ
γίνονται αποδεκτά, ως αποδεικτικά επαγγελματικής προϋπηρεσίας και ΔΕΝ
αξιολογούνται.
Αναλυτικότερα:
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕ ΣΥΝΑΦΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: Οι βεβαιώσεις απασχόλησης στον Δημόσιο Τομέα θα πρέπει να
έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες και να αναγράφουν με σαφήνεια το
χρονικό διάστημα της εργασίας, ή τις ώρες απασχόλησης (σε περίπτωση
ωρομίσθιας απασχόλησης).
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: Οι βεβαιώσεις
απασχόλησης στον Ιδιωτικό Τομέα εφόσον πρόκειται για:
Μισθωτούς θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από τον εργοδότη και να αναγράφουν
με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας (ή τις ώρες απασχόλησης σε
περίπτωση ωρομίσθιας απασχόλησης), καθώς επίσης και επικυρωμένα
φωτοαντίγραφα βιβλιαρίων ενσήμων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
Ελεύθερους Επαγγελματίες θα πρέπει απαραίτητα να έχουν εκδοθεί από το
αντίστοιχο Επαγγελματικό, ή άλλο Επιμελητήριο, ή Επαγγελματικό Σύλλογο
και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα άσκησης του
επαγγέλματος. Οι βεβαιώσεις αυτές θα συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση
του Ν. 1599/86 θεωρημένη από την αρμόδια Οικονομική Εφορία, όπου
αναφέρεται για το συγκεκριμένο διάστημα η απόκτηση εισοδημάτων.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ: Η επαγγελματική εμπειρία βεβαιώνεται με τη κατάθεση
συμβολαίων, όπου θα αναγράφεται το είδος της σχέσης εργασίας (για παράδειγμα
προπονητής, φυσιοθεραπευτής, αθλητής κά.), καθώς επίσης και ο ακριβής χρόνος
απασχόλησης. Τα συμβόλαια θα πρέπει να συνοδεύονται με επικυρωμένα
φωτοαντίγραφα βιβλιαρίων ενσήμων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, ή να
είναι θεωρημένα από την Εφορία.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: Η επαγγελματική εμπειρία
εκτός Ελλάδος αναγνωρίζεται εφόσον ο υποψήφιος υποβάλει:
1) Δήλωση εργοδότη (όπως στην παράγραφο 21 του παρόντος Κεφαλαίου)
συνοδευμένη από επίσημη μετάφραση.
2) Βεβαίωση

Ελληνικού

Ασφαλιστικού

Φορέα,

προϋπηρεσία αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος.

ότι

η

παραπάνω
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2.5.4. Δημοσιεύσεις άρθρων σε έγκριτα περιοδικά της ημεδαπής ή/και αλλοδαπής
(μέγιστο 10 μόρια).
Θα αξιολογηθούν μέχρι 2 δημοσιεύσεις επιστημονικών άρθρων
Αν η δημοσίευση είναι σε διεθνές έγκριτο περιοδικό (σε διεθνή βιβλιογραφική
βάση δεδομένων ή έχουν δείκτη απήχησης «journal impact factor»), ή Ελληνικό
επιστημονικό περιοδικό με σύστημα κριτών, τότε ο υποψήφιος για να αξιολογηθεί
πρέπει να είναι μέχρι τρίτος στη σειρά των συγγραφέων της εργασίας. Ο πρώτος
συγγραφέας σε μία εργασία λαμβάνει 5 μόρια, ο δεύτερος 3 μόρια και ο τρίτος 2
μόρια.
Δημοσιεύσεις που δεν καλύπτουν τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις ΔΕΝ
υπολογίζονται για την αξιολόγηση του υποψηφίου.
Περιοδικά τα οποία δεν εμπίπτουν σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις, θα
εξετάζονται κατά περίπτωση από την Ε.Δ.Ε.
Ο υποψήφιος πρέπει στο φάκελο υποψηφιότητας να προσκομίσει: α) ολόκληρη τη
δημοσίευση, β) επικυρωμένη φωτοτυπία της σελίδας του περιοδικού με την
επιστημονική επιτροπή και γ) επικυρωμένη φωτοτυπία του εξωφύλλου. Αν η
εργασία είναι υπό δημοσίευση, τότε πρέπει να κατατεθεί η βεβαίωση αποδοχής από
τη σύνταξη του περιοδικού και αντίγραφο της εργασίας.

2.5.5. Προφορικές ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια της αλλοδαπής, ή της
ημεδαπής (μέγιστο 6 μόρια).
Θα αξιολογηθούν μέχρι 2 προφορικές ανακοινώσεις.
Η συμμετοχή σε κάθε προφορική ανακοίνωση σε συνέδριο της ημεδαπής, ή
αλλοδαπής αξιολογείται για τον πρώτο/η συγγραφέα με 3 μόρια, για το δεύτερο/η
με 2 μόρια και για το τρίτο/η με 1 μόριο.
Ο/η υποψήφιος/α πρέπει να προσκομίσει το αντίγραφο των πρακτικών του
συνεδρίου (την 1η σελίδα και την σελίδα με την περίληψη της εργασίας), στο οποίο
έγινε η ανακοίνωση.
2.5.6. Αναρτημένες ανακοινώσεις (poster) σε επιστημονικά συνέδρια της
αλλοδαπής, ή της ημεδαπής (μέγιστο 6 μόρια).
Θα αξιολογηθούν μέχρι 2 αναρτημένες ανακοινώσεις.
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Η συμμετοχή σε κάθε αναρτημένη ανακοίνωση σε συνέδριο της ημεδαπής, ή
αλλοδαπής αξιολογείται για τον πρώτο/η συγγραφέα με 3 μόρια, για το δεύτερο/η
με 2 μόρια και για το τρίτο/η με 1 μόριο.
Ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει το αντίγραφο των πρακτικών του συνεδρίου
(την 1η σελίδα και τη σελίδα με την περίληψη της εργασίας), στο οποίο έγινε η
ανακοίνωση.
2.5.7. Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα (5 μόρια).
Ο/η υποψήφιος/α πρέπει να καταθέσει βεβαίωση από τον Ειδικό Λογαριασμό
Κονδυλίων Έρευνας (Επιτροπή Ερευνών Α.Ε.Ι.), η οποία και πιστοποιεί την
συμμετοχή του σε ερευνητικό πρόγραμμα ελάχιστης διάρκειας τουλάχιστον ενός
(1) εξαμήνου.
2.5.8. Δεύτερο πτυχίο από άλλο τμήμα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. (μέγιστο 10 μόρια)
Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι δεύτερου πτυχίου από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή
αλλοδαπής αξιολογούνται με 10 μόρια.
2.5.9. Κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος (ή Master), ή Διδακτορικού
Διπλώματος (ή Ph.D). (μέγιστο 25 μόρια)
Όσοι/ες έχουν στην κατοχή τους μεταπτυχιακό δίπλωμα μοριοδοτούνται με 15
μόρια, ενώ οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος μοριοδοτούνται με 25 μόρια.

2.6 Συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής για το Δ.Π.Μ.Σ.
2.6.1 Προμήθεια εντύπων αίτησης
Αιτήσεις χορηγούνται από τη γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. Επίσης, οι αιτήσεις είναι
καταχωρημένες σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δ.Π.Μ.Σ.
(http://igrad.phed.auth.gr)
2.6.2 Δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης
Η αίτηση υποψηφιότητας στο Δ.Π.Μ.Σ. υποβάλλεται σύμφωνα με τη προκήρυξη
ενδιαφέροντος για εισδοχή κάθε ακαδημαϊκού έτους. Την ημέρα κατάθεσης της
αίτησης, ο/η υποψήφιος/-α πρέπει να υποβάλει όλα τα δικαιολογητικά που διαθέτει
μαζί. Τα δικαιολογητικά που μπορεί κάποιος να προσκομίσει είναι:
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1.α) Πτυχίο βασικών σπουδών.
β) Πτυχίο ξένης γλώσσας.
γ) Συστατικές επιστολές.
2. Βεβαίωση εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.
3. Βεβαιώσεις επαγγελματικής προϋπηρεσίας.
4. Δικαιολογητικά δημοσιεύσεων.
5. Δικαιολογητικά προφορικών, ή και αναρτημένων ανακοινώσεων.
6. Βεβαίωση συμμετοχής σε ερευνητικό πρόγραμμα.
7. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
8. Πτυχία άλλων Α.Ε.Ι., ή/και Α.Τ.Ε.Ι.
9. Διδακτορικός, ή μεταπτυχιακός τίτλος.
Τα δικαιολογητικά 1.α, 1.β και 1.γ αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την
αξιολόγηση του/της υποψηφίου-ας. Τα υπόλοιπα, αν υπάρχουν, ενισχύουν την
υποψηφιότητά του/της (βλ. § 2.5).
2.6.3 Ημερομηνίες, διαδικασία και τόπος υποβολής δικαιολογητικών
Οι αιτήσεις υποβάλλονται εμπρόθεσμα στη γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ., ή
αποστέλλονται ταχυδρομικά.
Οι ακριβείς ημερομηνίες υποβολής των δικαιολογητικών θα ανακοινώνονται στην
προκήρυξη ενδιαφέροντος για εισδοχή κάθε ακαδημαϊκού έτους.
Δε γίνεται δεκτή συμπληρωματική κατάθεση ληξιπρόθεσμων δικαιολογητικών.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Αιτήσεων που ορίζεται από την Ειδική
Διατμηματική Επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά
και συντάσσει πίνακα με κατάταξη των υποψηφίων με βάση τα ανωτέρω κριτήρια
αξιολόγησης.
2.6.4 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων
Ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων αναρτάται στις ανακοινώσεις της
γραμματείας του Δ.Π.Μ.Σ. Οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να ενημερώνονται για
τα αποτελέσματα τηλεφωνικά ή μέσα από την ιστοσελίδα του προγράμματος στο
διαδίκτυο: http://igrad.phed.auth.gr
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2.7 Η ισοψηφία μεταξύ υποψηφίων υπολογίζεται με βάση το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο
των μορίων που συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι.
2.8

Για τις περιπτώσεις που σχετίζονται με την αναστολή εγγραφής και φοίτησης,

ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 6 §3 του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Α.Π.Θ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (υγείας και εγκυμοσύνης) με απόφαση της Ε.Δ.Ε.
είναι δυνατό να αναστέλλεται η φοίτηση για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες. Οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα πρέπει να καταθέσουν
αιτιολογημένη αίτηση αναστολής φοίτησης. Η εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων
δεν αποτελεί λόγο αναστολής φοίτησης.
2.9 Διαδικασία εγγραφής
Για την εγγραφή τους στο ΔΜΠΣ οι επιτυχόντες θα πρέπει σε διάστημα πέντε
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων στο
διαδίκτυο να προσέλθουν αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Τ.Ε.Φ.Α.Α., Α.Π.Θ., ή
να στείλουν ταχυδρομικά (με την πιο γρήγορη υπηρεσία παράδοσης), τα σχετικά
δικαιολογητικά:
Η εγγραφή θεωρείται ότι περατώθηκε όταν προσκομιστούν όλα τα σχετικά
δικαιολογητικά. Οι θέσεις των επιτυχόντων που δεν θα εγγραφούν εμπρόθεσμα
αναπληρώνονται από άλλους επιτυχόντες που προέρχονται από τον πίνακα
επιλαχόντων με βάση τη σειρά επιτυχίας.
Ειδικές διατάξεις
Α) Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να δηλώσει στο έντυπο αίτησης κατά σειρά
προτίμησης και τις τέσσερις κατευθύνσεις σπουδών του ΔΠMΣ. Αν κάποιος δεν
εισαχθεί στην πρώτη επιλογή του, τότε αυτόματα θεωρείται υποψήφιος για τη δεύτερη
στην οποία αξιολογείται με τα κριτήρια της συγκεκριμένης κατεύθυνσης. Το ίδιο
ισχύει και για την κρίση στις επόμενες επιλογές. Μετά την ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων, αμοιβαίες αλλαγές μεταξύ επιτυχόντων σε δύο διαφορετικές
κατευθύνσεις δεν γίνονται, παρά μόνο στην περίπτωση που και οι δύο ενδιαφερόμενοι
έχουν ίσο, ή μεγαλύτερο αριθμό μορίων από τον τελευταίο επιτυχόντα των
συγκεκριμένων κατευθύνσεων.
Β) Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Προγράμματος, οι οποίοι είναι απόφοιτοι άλλων
Πανεπιστημιακών Τμημάτων, είναι υποχρεωμένοι παράλληλα με το Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα Σπουδών να παρακολουθήσουν με επιτυχία και ορισμένα μαθήματα του
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προπτυχιακού κύκλου του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Α.Π.Θ. Η φοίτηση στα μαθήματα αυτά
(παρακολούθηση, αξιολόγηση, εξετάσεις) γίνεται με τους ίδιους κανονισμούς
φοίτησης που ισχύουν και για τους προπτυχιακούς φοιτητές. Ο μεταπτυχιακός τίτλος
που θα απονέμεται σε αυτή την κατηγορία φοιτητών μετά το πέρας των σπουδών, θα
αναγράφει, εκτός των άλλων, και το βασικό τους πτυχίο. Οι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., ή
A.Τ.Ε.Ι. θα συμμετέχουν σε δύο (2) θεωρητικά μαθήματα κορμού ανά κατεύθυνση.
Συγκεκριμένα:
Για τη την κατεύθυνση «Σχολική Φ.Α.»: 1) Παιδαγωγική, 2) Ιστορία και Φιλοσοφία της
Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού
Για τη την κατεύθυνση «Άσκηση και Υγεία»: 1) Αθλητιατρική, 2) Εργοφυσιολογία.
Για τη την κατεύθυνση «Ειδική/προσαρμοσμένη φυσική αγωγή»: 1) Κινητική
συμπεριφορά, 2) Ειδική αγωγή.
Για τη την κατεύθυνση «Προπονητική»:, 1) Προπονητική, 2) Αθλητική Ψυχολογία.

Άρθρο 3
Μαθήματα
3.1. Προσφερόμενα μαθήματα
Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από υποχρεωτικά μαθήματα κορμού και
υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης. Κάθε φοιτητής επιλέγει σε συγκεκριμένες
ημερομηνίες στην αρχή κάθε εξαμήνου τα μαθήματα κορμού, ή κατεύθυνσης που
επιθυμεί να παρακολουθήσει.. Κατ' εξαίρεση, για σοβαρούς λόγους κάποιος μπορεί να
μην παρακολουθήσει κανένα μάθημα, μετά όμως από απόφαση της Ε.Δ.Ε. (περιπτώσεις
αναστολής φοίτησης που αναφέρονται στις ειδικές διατάξεις).
Για να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του ένας φοιτητής, εκτός από την εκπόνηση της
μεταπτυχιακής του διπλωματικής εργασίας, πρέπει να παρακολουθήσει 9 μαθήματα :


3 μαθήματα κορμού



5 μαθήματα από την κατεύθυνση που παρακολουθεί



1 μάθημα από οποιαδήποτε κατεύθυνση ή κορμού που επιθυμεί.
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Κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων εξαμήνων φοίτησης είναι υποχρεωτική η
παρακολούθηση και επιτυχή ολοκλήρωση εννιά (9) συνολικά Μεταπτυχιακά Μαθήματα
(Μ.Μ.), τριών (3) ανά εξάμηνο (30 ECTS/εξάμηνο).
Επιπλέον, μετά το (Γ) εξάμηνο σπουδών, οι φοιτητές/τριες πρέπει να αποκτήσουν 30
πιστωτικές μονάδες είτε: α) από την επιτυχή εκπόνηση, εξέταση και αξιολόγηση της
μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ), γι’ αυτούς που επιθυμούν την παραγωγή
νέας γνώσης με πρωτογενή δεδομένα και θα τους απονεμηθεί ο τίτλος «Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα Εξειδίκευσης (M.Δ.Ε.) με διπλωματική διατριβή» είτε β) την παρακολούθηση
τριών (3) επιπλέον μεταπτυχιακών μαθημάτων (ίσης αξίας με την ECTS με τη ΜΔΕ) από
οποιαδήποτε κατεύθυνση ή κορμού που επιθυμεί, γι’ αυτούς που επιθυμούν την
ανάπτυξη νέων γνώσεων και δεξιοτήτων καθώς και την εφαρμογή τους και θα τους
απονεμηθεί ο τίτλος «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (M.Δ.Ε.) χωρίς διπλωματική
διατριβή».
Η διδασκαλία των μαθημάτων έχει τη μορφή από έδρας παραδόσεων, ασκήσεων σε
εργαστήρια, επεξεργασίας και παρουσίασης θεμάτων, εντατικών μαθημάτων και τη
χρήση της σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης.
Κάθε μάθημα προσφέρεται μία φορά κάθε έτος, στο χειμερινό, ή στο εαρινό εξάμηνο.
Δηλώσεις μαθημάτων γίνονται σε προκαθορισμένες ημερομηνίες στη γραμματεία του
Δ.Π.Μ.Σ.
Το πρόγραμμα σπουδών έχει τρεις βασικούς άξονες:
Α) τα Μεταπτυχιακά Μαθήματα (Μ.Μ.) κορμού από τα οποία θα επιλέγουν όλοι οι
φοιτητές και υποχρεωτικά θα πρέπει να κατοχυρώνουν κατά τη διάρκεια των σπουδών
τους τρία (3) στο πρώτο εξάμηνο, με τις αντίστοιχες Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ- ECTS),
είναι τα κάτωθι:
Κωδ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ

601

Μέθοδοι έρευνας & στατιστική (10 ΠΜ- ECTS)

602

Κινητική μάθηση (10 ΠΜ- ECTS)

603

Εργοφυσιολογία (10 ΠΜ- ECTS)

604

Αθλητιατρική (10 ΠΜ- ECTS)

605

Θέματα Προσαρμοσμένης/Ειδικής Φυσικής Αγωγής (10 ΠΜ- ECTS)

606

Αθλητική ψυχολογία (10 ΠΜ- ECTS)
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607

Βιοκινητική (10 ΠΜ- ECTS)

608

Προπονητική (10 ΠΜ- ECTS)

Β) Τα Μ.Μ. κατεύθυνσης χωρίζονται σε τέσσερις ενότητες αντίστοιχες των
κατευθύνσεων.
Οι κατευθύνσεις είναι: α) Άσκηση και υγεία, β) Σχολική φυσική αγωγή, γ) Προπονητική
και δ) Προσαρμοσμένη/Ειδική φυσική αγωγή. Παρακάτω αναλύονται τα πεδία των
κατευθύνσεων
Α) Άσκηση και υγεία.
Στην κατεύθυνση αυτή, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εμβαθύνουν τη γνώση τους σε θέματα
που σχετίζονται με το ρόλο και τη σπουδαιότητα της άσκησης στη βελτίωση της υγείας,
κατανοούν τις ιδιαιτερότητες της συμπεριφοράς που σχετίζεται με την υγεία και
ειδικεύονται στο σχεδιασμό εξειδικευμένων προγραμμάτων άσκησης για υγεία, σε σχέση
με τις ατομικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες για κάθε πληθυσμιακή κατηγορία. Επίσης,
μέσα από το πρόγραμμα σπουδών παρέχεται εξελιγμένη γνώση σε θέματα οργάνωσης
και αξιολόγησης προγραμμάτων άσκησης, αναψυχής και ελεύθερου χρόνου για όλο το
φάσμα των ηλικιών, καθώς και εξειδικευμένες γνώσεις για εμβάθυνση στη συμπεριφορά
που σχετίζεται με την υγεία. Επιπλέον, παρέχονται γνώσεις σχετικά με τις διατροφικές
αρχές, την κινητική μάθηση, την εργονομία και τους παράγοντες που καθορίζουν τη
συμμετοχή στη φυσική δραστηριότητα για πολλές πληθυσμιακές ομάδες. Έτσι, οι
απόφοιτοι αυτής της κατεύθυνσης αποκτούν γνώσεις, ώστε να στελεχώσουν φορείς του
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα εργασίας. Οι απόφοιτοι αποκτούν εφόδια και ικανότητες
για την οργάνωση και αξιολόγηση των προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού και
αθλητισμού ελεύθερου χρόνου για όλες τις ηλικίες, καθώς και για ειδικές πληθυσμιακές
κατηγορίες.
β) Σχολική φυσική αγωγή
Στην κατεύθυνση αυτή οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα εμβαθύνουν τη γνώση τους σε
σύγχρονα θέματα της σχολικής φυσικής αγωγής και του σχολικού αθλητισμού, θα
βελτιώσουν την παιδαγωγική τους κατάρτιση, τη διδακτική τους ικανότητα και την
αποτελεσματικότητά τους. Προσφέρονται σύγχρονες γνώσεις σε θέματα διδακτικής
ύλης, σχεδιασμού της διδασκαλίας, αξιολόγησης του διδακτικού έργου, αγωγής υγείας,
διδακτικών μεθόδων και τεχνικών, ανάπτυξης κινητικών δεξιοτήτων, αντιμετώπισης
κινητικών δυσκολιών και λειτουργικών προσαρμογών στην αναπτυξιακή ηλικία. Επίσης,
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παρέχεται εξειδικευμένη γνώση για τη διδασκαλία της φυσικής αγωγής στη νηπιακή
ηλικία, στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση με στόχο την αύξηση των ικανοτήτων των
πτυχιούχων φυσικής αγωγής στον τομέα της απασχόλησης, αλλά και της έρευνας. Οι
πτυχιούχοι του μεταπτυχιακού προγράμματος τμήματος με κατεύθυνση τη σχολική
φυσική αγωγή θα είναι αποτελεσματικότεροι στη διδασκαλία τους και θα διαθέτουν
βαθιά παιδαγωγική κατάρτιση.
γ) Προπονητική αθλημάτων
Στην κατεύθυνση αυτή, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα εμβαθύνουν σε θέματα που
αφορούν στην προπονητική. Η προπονητική καθοδήγηση, η έρευνα στο εργαστήριο και
στους χώρους άσκησης, η διδασκαλία αθλητικών δεξιοτήτων, η ανάπτυξη προπονητικών
προγραμμάτων, οι αρχές διατροφής στα αθλήματα, οι μέθοδοι και οι τεχνικές βελτίωσης
της αποτελεσματικότητας του προπονητή, οι μέθοδοι ψυχολογικής υποστήριξης
αθλητών, οι κακώσεις και οι τραυματισμοί στα ομαδικά αθλήματα, οι γνώσεις
εργοφυσιολογίας και βιοκινητικής, είναι ορισμένα από τα αντικείμενα και τις
επιστημονικές περιοχές στις οποίες γίνεται διεξοδική αναφορά και εξέταση. Επίσης,
παρέχονται εξειδικευμένες γνώσεις για τις οργανωτικές και διοικητικές δομές, για τις
χορηγίες και την οικονομική υποστήριξη του συστήματος λειτουργίας των ομάδων. Με
την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοι θα έχουν σχηματίσει σαφή αντίληψη
για την προπόνηση και τα στοιχεία που απαιτούνται για την καθοδήγηση ομάδων υψηλού
επιπέδου. Οι δυνατότητες εργασίας για τους αποφοίτους αυτής της κατεύθυνσης
βρίσκονται σε όλο το φάσμα των ηλικιών κι όπου έχει θέση η συστηματική άσκηση.
Συμπεριλαμβάνει τη νεαρή ηλικία, αλλά και τους ενήλικες, τα αθλήματα αναψυχής, αλλά
και τον πρωταθλητισμό, τους ερασιτέχνες αθλητές, αλλά και τους επαγγελματίες.
δ) Προσαρμοσμένη/Ειδική Φυσική Αγωγή.
Στην κατεύθυνση αυτή οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα εμβαθύνουν σε θεωρητικό και
πρακτικό επίπεδο σε γνώσεις οι οποίες αφορούν στα συναισθηματικά, νοητικά και
κινητικά χαρακτηριστικά ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρία όπως
αυτά επηρεάζονται από την ιδία την αναπηρία, από την ηλικία και το περιβάλλον
(σχολείο, κέντρο αποκατάστασης, αθλητικό σύλλογο, ή κέντρα ψυχαγωγίας) που ζουν
και λειτουργούν. Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να διδαχθούν μεθόδους
αξιολόγησης, να αναπτύξουν, να διαδώσουν και να εφαρμόσουν τις γνώσεις στον
σχεδιασμό προγραμμάτων προπόνησης τόσο στο σχολικό ( προγράμματα ένταξης)

όσο
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στον εξωσχολικό /υψηλό αθλητισμό καθώς και σε εξατομικευμένα προγράμματα
εκπαίδευσης/άσκησης που σκοπό έχουν την προώθηση της υγείας. Ιδιαίτερος στόχος της
κατεύθυνσης αποτελεί η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην προσαρμογή των
ιδιαίτερων ατομικών χαρακτηριστικών των ατόμων με αναπηρία στη φυσική αγωγή και
στον αθλητισμό.
Τα μαθήματα κατεύθυνσης των κατευθύνσεων αναφέρονται παρακάτω:
Κωδ.

511
512
513
514
515
517
518
519
521
522

ΕΞΑΜ.
2ο
2ο
2ο
2ο
2ο
3ο
3ο
3ο
3ο
3ο

ΕΞΑΜ.
531
2ο

Κωδ.

532
533
534
536

2ο
2ο
2ο
2ο

535

3ο

537

3ο

539

3ο

540
541

3ο
3ο

ΕΞΑΜ.
551
2ο
553
2ο
554
2ο

Κωδ.

555
556

2ο
2ο

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
Οργάνωση προγραμμάτων αναψυχής (10 ΠΜ- ECTS)
Αναψυχή και ελεύθερος χρόνος (10ΠΜ- ECTS)
Σχεδιασμός και αξιολόγηση προγραμμάτων άσκησης (10ΠΜ- ECTS)
Άσκηση και διατροφή (10 ΠΜ- ECTS)
Προγράμματα Άσκησης σε Άτομα με Χρόνιες Παθήσεις (10ΠΜECTS)
Αξιολόγηση κινητικών δεξιοτήτων-ικανοτήτων (10ΠΜ- ECTS)
Άσκηση και περιβάλλον (10ΠΜ- ECTS)
Εργονομία της επιβάρυνσης (10 ΠΜ- ECTS)
Εργομετρική αξιολόγηση της ανθρώπινης απόδοσης (10 ΠΜ- ECTS)
Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης σε προγράμματα άσκησης και υγείας
(10 ΠΜ- ECTS)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Θέματα κοινωνικής και ηθικής ανάπτυξης στη φυσική αγωγή (10
ΠΜ- ECTS)
Εξελικτική ψυχολογία (10 ΠΜ- ECTS)
Θέματα αγωγής υγείας (10 ΠΜ- ECTS)
Κινητική αδεξιότητα και δυσκολίες (10 ΠΜ- ECTS)
Διδακτική της φυσικής αγωγής στην Α/θμια εκπαίδευση (10ΠΜECTS)
Διδακτική της φυσικής αγωγής στην προσχολική ηλικία (10 ΠΜECTS)
Διδακτική της φυσικής αγωγής στην Β/θμια εκπαίδευση (10ΠΜECTS)
Ειδικά θέματα ιστορίας και φιλοσοφίας στη φυσική αγωγή (10 ΠΜECTS)
Ψυχολογία εκπαιδευτικού (10 ΠΜ- ECTS)
Παιδαγωγική της σχολικής φυσικής αγωγής (10 ΠΜ- ECTS)
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
Ειδικά θέματα προπονητικής (10 ΠΜ- ECTS)
Βιοκινητική και Αθλητική Απόδοση (10 ΠΜ- ECTS)
Εφαρμοσμένη εργοφυσιολογία των αθλημάτων – εργομετρία (10
ΠΜ- ECTS)
Προπονητική στις αναπτυξιακές ηλικίες (10 ΠΜ- ECTS)
Αθλητικές κακώσεις (10 ΠΜ- ECTS)
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557
559
560
561
562

3ο
3ο
3ο
3ο
3ο

ΕΞΑΜ.
571
2ο

Κωδ.

572

2ο

583

2ο

574

2ο

575

2ο

576

3ο

578

3ο

580

3ο

581

3ο

584

3ο

3.2

Εργογόνα βοηθήματα - Ειδικά θέματα διατροφής (10 ΠΜ- ECTS)
Εργαστηριακή αξιολόγηση αθλητών (10 ΠΜ- ECTS)
Ψυχολογική προπόνηση στον αθλητισμό (10 ΠΜ- ECTS)
Περιοριστικοί παράγοντες αθλητικής απόδοσης (10 ΠΜ- ECTS)
Προσαρμογές του μυϊκού ιστού (10 ΠΜ- ECTS)
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ/ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Ψυχοκινητική ανάπτυξη και αγωγή παιδιών με αναπηρία ή με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες (10 ΠΜ- ECTS)
Δοκιμασίες μέτρησης ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες (10 ΠΜ- ECTS)
Πρακτική άσκηση I σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και
εκπαίδευσης ή και σχολικές μονάδες γενικής αγωγής όπου φοιτούν
μαθητές με αναπηρία ή Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ) (10
ΠΜ- ECTS)
Μαθησιακές δυσκολίες και διαταραχή του κινητικού συντονισμού
παιδιών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (10 ΠΜECTS)
Ειδικά θέματα στην προσαρμοσμένη φυσική δραστηριότητα (10 ΠΜECTS)
Ανάπτυξη προγραμμάτων συνεκπαίδευσης στο μάθημα της φυσικής
αγωγής (10 ΠΜ- ECTS)
Αθλητισμός υψηλών επιδόσεων για άτομα με αναπηρία ή με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες (10 ΠΜ- ECTS)
Φυσική Δραστηριότητα και Ψυχική Υγεία Ατόμων με Αναπηρία ή με
Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (10 ΠΜ- ECTS)
Προγράμματα άσκησης σε μαθητές με αισθητηριακές διαταραχές και
πολλαπλές αναπηρίες (10 ΠΜ- ECTS)
Πρακτική άσκηση IΙ σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και
εκπαίδευσης ή και σχολικές μονάδες γενικής αγωγής όπου φοιτούν
μαθητές με αναπηρία ή Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ) (10
ΠΜ- ECTS)

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Επιλογή μέρους των υποχρεώσεων του μεταπτυχιακού φοιτητή για την ολοκλήρωση του
μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών, είναι και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας (30 ΠΜ- ECTS). Δικαίωμα εκπόνησης έχουν όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές
έχουν κατοχυρώσει το σύνολο των μαθημάτων κορμού και κατεύθυνσης, και βρίσκονται
στο τέταρτο εξάμηνο φοίτησής τους.

3.3

Πιστωτικές μονάδες και παράρτημα διπλώματος

Το Δ.Π.Μ.Σ. που οδηγεί στην απόκτηση Μ.Δ.Ε. οργανώνεται με βάση το (προβλεπόμενο
από το άρθρ. 14 Ν. 3374/2005) σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών
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μονάδων. Ο φόρτος εργασίας για κάθε μεταπτυχιακό/-ή φοιτητή/-τρια πλήρους φοίτησης
αποτιμάται σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο και κατά τη διάρκεια ενός
ακαδημαϊκού έτους αποτιμάται σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες και για την απόκτηση
του μεταπτυχιακού διπλώματος (Μ.Δ.) πρέπει ο φοιτητής να συγκεντρώσει συνολικά
τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες μονάδες σε τέσσερα (4) εξάμηνα.
Αρμόδια για την αντιστοίχιση του φόρτου εργασίας ανά μάθημα είναι η Ε.Δ.Ε. Η σχετική
απόφαση καταχωρίζεται στο Σχέδιο Υ.Α. του Δ.Π.Μ.Σ.

3.4

Παρακολούθηση μαθημάτων, διδασκαλία και συμμετοχή στις εξετάσεις

3.4.1 Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική για όλους τους
μεταπτυχιακούς φοιτητές. Το ανώτατο όριο απουσιών για κάθε μάθημα είναι οι δύο (2)
απουσίες από τις ώρες διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν ανεξάρτητα από αιτία.
Παρεκκλίσεις επιτρέπονται μόνο για σοβαρούς λόγους που κρίνονται από την ΕΔΕ.

Όλοι οι σπουδαστές του Δ.Π.Μ.Σ. δικαιούνται μία επιπλέον δικαιολογημένη απουσία
ανά εξάμηνο σε μαθήματα που συμπίπτουν με ημερομηνίες επιστημονικών συνεδρίων, ή
άλλων συναφών επιστημονικών εκδηλώσεων. Για τη δικαιολόγηση όμως της (-ων)
απουσίας (-ών) πρέπει να ικανοποιούνται οι εξής προϋποθέσεις: Ο ενδιαφερόμενος
πρέπει να παρουσιάζει προσωπική επιστημονική εργασία ως προφορική, ή ως
αναρτημένη ανακοίνωση (poster), ή να συμμετέχει επίσημα σε στρογγυλή τράπεζα ως
ομιλητής. Σε διάστημα μιας εβδομάδας, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει στη
γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. τα εξής δικαιολογητικά: α) βεβαίωση αποδοχής της εργασίας
και β) την περίληψη (ή ολόκληρη την εργασία) που συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα
του συνεδρίου. ΔΕΝ δικαιολογούνται απουσίες φοιτητών που συμμετέχουν ως ακροατές,
ή που προσκομίζουν ελλιπή, ή εκπρόθεσμα δικαιολογητικά.
3.4.2 Η διδασκαλία στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνεται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που
καταρτίζεται με ευθύνη του/της Διευθυντή/-ντριας του Δ.Π.Μ.Σ. Στα μαθήματα
αξιοποιείται η σύγχρονη τεχνολογία, η εντατική και η εξ’ αποστάσεως διδασκαλία και οι
μέθοδοι τηλε-εκπαίδευσης. Με ευθύνη της αρμόδιας Γραμματείας, το εν λόγω
πρόγραμμα δημοσιοποιείται και με ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπου του μεταπτυχιακού
http://igrad.phed.auth.gr. H κατανομή του διδακτικού έργου στα εξάμηνα γίνεται με
τρόπο που λαμβάνει υπόψη το χρονικό πλαίσιο για τη διδασκαλία των μαθημάτων
κορμού και κατεύθυνσης, καθώς και την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής
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εργασίας. Δεν επιτρέπεται αποκλειστική απασχόληση διδασκαλίας μελών ΔΕΠ στο
Δ.Π.Μ.Σ. Με πρόταση της Ε.Δ.Ε. είναι δυνατή η αναθεώρηση/τροποποίηση του
προγράμματος των μαθημάτων και η ανακατανομή τους μεταξύ των εξαμήνων.

3.5

Στο Δ.Π.Μ.Σ. έχουν δικαίωμα να διδάξουν:

Α. Μέλη Δ.Ε.Π. των δυο (2) συνεργαζομένων Τμημάτων, ή μέλη Δ.Ε.Π. της αλλοδαπής.
Β. Μέλη ΔΕΠ άλλων Α.Ε.Ι., ή αποχωρήσαντες λόγω ορίου

ηλικίας

καθηγητές,

επισκέπτες καθηγητές, ειδικοί επιστήμονες, ή διδάσκοντες βάσει του Π.Δ.
407/1980 (ΦΕΚ 112 Α΄), οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.
Επίσης, συμμετέχουν άλλοι ειδικοί επιστήμονες (κάτοχοι διδακτορικών τίτλων)
που εργάζονται σε ερευνητικά κέντρα, ιδρύματα, ή φορείς.
Γ. Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις,
ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ.
Δ. Με απόφαση της Ε.Δ.Ε. μπορεί να ανατίθεται επικουρικό έργο σε διδάσκοντες βάσει
του Π.Δ. 407/1980, ή σε Καθηγητές Εφαρμογών των Τ.Ε.Ι. και της Α.Σ.ΠΑΙ. Τ.Ε.,
οι οποίοι κατέχουν τα εκ του νόμου προβλεπόμενα τυπικά προσόντα, εφόσον η
δυνατότητα αυτή προβλέπεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Ιδρύματος.
Η ανάθεση της ευθύνης των μαθημάτων και της διδασκαλίας τους γίνεται μετά από
αίτημα των διδασκόντων και ανάθεσή τους από την Ε.Δ.Ε. Τα κριτήρια επιλογής είναι:
α) η συνάφεια προπτυχιακών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, β) η διδακτική
εμπειρία σε συναφή μαθήματα μεταπτυχιακών προγραμμάτων, γ) το σχετικό με το
μάθημα επιστημονικό έργο (δημοσιεύσεις, αναφορές,), δ) η διεθνής αναγνώριση –
διακρίσεις.

3.6 Χορηγείται μία υποτροφία ανά κατεύθυνση σύμφωνα με τον μέσο όρο βαθμολογίας
των εννιά (9) μαθημάτων στο τέλος του 3ου εξαμήνου. Σε περίπτωση ισοψηφίας το ποσό
μοιράζεται ισομερώς.

3.7

Οικονομικές προϋποθέσεις, διευκολύνσεις και παροχές από το πρόγραμμα

Η καταβολή των διδάκτρων για τα μαθήματα του Διατμηματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου πριν τις δηλώσεις
μαθημάτων. Η καταβολή των διδάκτρων για τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία θα
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πρέπει να γίνει πριν την διαδικασία δήλωσης επιβλέποντα καθηγητή της διπλωματικής
εργασίας. Ο τρόπος με τον οποίο καταβάλλει ο φοιτητής τα δίδακτρα είναι με κατάθεση
σε τράπεζα.
Τα χρήματα κατατίθενται στην Τράπεζα Πειραιώς, στον παρακάτω λογαριασμό
ΕΛΚΕ ΑΠΘ : 6864124684508.
Στην απόδειξη κατάθεσης πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά :
το ονοματεπώνυμο του φοιτητή
ο κωδικός έργου, ο οποίος είναι ΚΕ 91594
Ο φοιτητής οφείλει να προσκομίσει φωτοτυπία της απόδειξης στη γραμματεία του
Δ.Π.Μ.Σ.

3.8

Ορισμός συμβούλου

Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ορίζεται από την Ε.Δ.Ε. ένα μέλος ΔΕΠ ως σύμβουλος
του φοιτητή/τριας για ακαδημαϊκά θέματα. Ο πρωταρχικός ρόλος του Συμβούλου είναι
να καθοδηγεί τον μεταπτυχιακό φοιτητή σε ζητήματα που σχετίζονται με τη φοίτηση την
επιλογή των μαθημάτων κατεύθυνσης, την επιλογή επιβλέποντα για τη μεταπτυχιακή
διπλωματική διατριβή και τις δυνατότητες που προσφέρονται από το πρόγραμμα.

3.9

Ορισμός επιβλέποντα

1. Ο/Η επιβλέπων/-ουσα για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
είναι μέλος ΔΕΠ των οικείων Τ.Ε.Φ.Α.Α.
2. Δεν μπορεί να είναι κύριοι επιβλέποντες της διατριβής διδάσκοντες από άλλα
εκπαιδευτικά ιδρύματα, ή μη μέλη ΔΕΠ μπορούν όμως να είναι μέλη της τριμελούς
συμβουλευτικής επιτροπής.
3. Τον κύριο επιβλέποντα της ΜΔΕ τον επιλέγει ο ίδιος ο φοιτητής. Αν ο συγκεκριμένος
διδάσκων δεν περιορίζεται από την παραπάνω διάταξη σε σχέση με τον αριθμό των
διατριβών που παρακολουθεί και κρίνει ότι το προτεινόμενο θέμα είναι σε συνάφεια
με το γνωστικό του αντικείμενο, τότε μπορεί να αναλάβει την επίβλεψη της διατριβής.
4. Στις περιπτώσεις που κάποιος μεταπτυχιακός φοιτητής δε βρει κύριο επιβλέποντα για
τη ΜΔΕ, τότε υποβάλει στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ γραπτή αίτηση προς τη Ε.Δ.Ε.
για ορισμό Κύριου Επιβλέποντα και Τριμελούς Συμβουλευτικής/Εξεταστικής
Επιτροπής.
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3.10

Ορισμός θέματος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και τριμελούς

συμβουλευτικής επιτροπής
1. Ο ορισμός του κύριου επιβλέποντα, των τίτλων των διατριβών και των προτάσεων
των μεταπτυχιακών διατριβών εγκρίνονται από την Ε.Δ.Ε.
2. Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή για την εξέταση της Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας ορίζεται από την Ε.Δ.Ε., μετά από εισήγηση του/της
επιβλέποντα/-ουσας. Στην επιτροπή μετέχουν ο/η επιβλέπων/-ουσα και δύο (2) άλλα
μέλη. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια, ή συναφή επιστημονική
ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος.
3. Αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, ένα ή και τα δύο μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής
μπορούν να ανήκουν στο δυναμικό άλλων πανεπιστημίων, με την προϋπόθεση ότι
καλύπτουν τις προϋποθέσεις του νόμου 3685/08 και έχουν την ίδια, ή συναφή
επιστημονική ειδικότητα του ΔΠΜΣ.
4. Τα μέλη ΔΕΠ μπορούν να συμμετάσχουν ως μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής/
Εξεταστικής Επιτροπής σε διατριβές χωρίς αριθμητικό περιορισμό.
5. Η τριμελής εξεταστική επιτροπή, μέσα σε ένα (1) μήνα από τον ορισμό της, καθορίζει
σε συνεργασία με τον/την υποψήφιο/-α το θέμα της μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας, που πρέπει να έχει συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. και
το υποβάλει προς έγκριση στην Ε.Δ.Ε.

3.11 Τα βήματα από την έναρξη μέχρι της αποπεράτωση της ΜΔΕ
Βήμα 1ο: Μορφοποίηση θέματος και εύρεση επιβλέποντα. Οι φοιτητές/τριες ήδη από
το τέλος των μαθημάτων του δεύτερου εξαμήνου σπουδών μπορούν να εντοπίσουν το
θέμα της διατριβής τους και να έρθουν σε επαφή με τα μέλη ΔΕΠ που είναι ειδικοί στη
γνωστική περιοχή του θέματος ώστε να μπορούν να αναλάβουν την κύρια επίβλεψη της
διατριβής.
Βήμα 2ο: Ετοιμασία της ερευνητικής πρότασης. Αφού ο φοιτητής/τρια βρει τον κύριο
επιβλέποντα της διατριβής και έχει αποφασίσει τη γνωστική περιοχή έρευνας σε
συνεργασία με τον Επιβλέποντα Καθηγητή του ετοιμάζει την Ερευνητική Πρόταση. Η
ερευνητική πρόταση πρέπει να είναι πλήρης και να περιέχει: α) Τίτλο β) Εκτενή Εισαγωγή
που θα περιλαμβάνει σύντομη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, γ) Σκοπό, δ)

24

Λειτουργικούς

ορισμούς,

ε)

Περιορισμούς,

στ)

Οριοθετήσεις

ζ)

Ερευνητικοί

στόχοι/ερωτήματα/ υποθέσεις, η) Μεθοδολογία, θ) Προβλεπόμενη στατιστική ανάλυση ι)
Βιβλιογραφία κ) Παραρτήμα/τα (αν υπάρχουν, για παράδειγμα ερωτηματολόγια,
πρωτόκολλα μετρήσεων, υποδείγματα επιστολών κά.).
Παρουσίαση θέματος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
Ο/η υποψήφιος/-α παρουσιάζει το θέμα της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας σε
δημόσια συνεδρίαση του Τομέα που ανήκει ο/η επιβλέπων/ουσα. Σε αυτή θα πρέπει να
παραβρίσκονται τουλάχιστον τα δύο (2), από τα τρία (3) μέλη της εξεταστικής επιτροπής
και να τηρείται πρακτικό που θα αποστέλλεται με ευθύνη του επιβλέποντα στη
Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.
Συγγραφή της ΜΔΕ. Για τη συγγραφή της ΜΔΕ πρέπει να ακολουθούνται πιστά οι
οδηγίες που βρίσκονται στο εγχειρίδιο «Οδηγός Συγγραφής Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας».
3.12 Συγκατάθεση τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής
Η τριμελής εξεταστική επιτροπή δίνει τη συγκατάθεσή της για την υπεράσπιση της
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μέσω εντύπου (χορηγείται από τη γραμματεία του
Δ.Π.Μ.Σ.), το οποίο, αφού συμπληρωθεί, κατατίθεται στη γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. Το
έντυπο πρέπει να φέρει την υπογραφή όλων των μελών της εξεταστικής επιτροπής.
3.13 Υπεράσπιση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
Η υπεράσπιση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας γίνεται σε δημόσια
συνεδρίαση του τομέα και ενημερώνεται η Ε.Δ.Ε. Δύο εβδομάδες πριν την υπεράσπιση,
ο/η υποψήφιος/-α καταθέτει στη γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. την πρόσκληση για την
υπεράσπιση (υπογεγραμμένη από τον/την επιβλέποντα/-ουσα) και την περίληψη της
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στα ελληνικά και αγγλικά. Επίσης κοινοποιεί
ηλεκτρονικά στα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος που ανήκει ο/η

επιβλέπων/-ουσα την

πρόσκληση για την υπεράσπιση και την περίληψη της μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας.
Ο/Η υποψήφιος/-α αναπτύσσει, επί είκοσι λεπτά περίπου, δημόσια τη μεταπτυχιακή
του/της διπλωματική εργασία ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής και στη
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συνέχεια απαντά στις ερωτήσεις και στις παρατηρήσεις των μελών της. Με σύμφωνη
γνώμη της επιτροπής είναι δυνατό να υποβληθούν διευκρινιστικές ερωτήσεις και από το
ακροατήριο. Η όλη διαδικασία πρέπει να περατωθεί μέσα σε τριάντα (30) λεπτά. Στη
συνέχεια, η τριμελής επιτροπή αποχωρεί, συσκέπτεται και διατυπώνει την τελική της
κρίση που συνεκτιμά το πρωτότυπο του περιεχομένου της μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας, την ουσιαστική συμβολή της στην πρόοδο της επιστήμης, καθώς και την
υποστήριξή της. Η κρίση της τριμελούς επιτροπής ανακοινώνεται δημόσια στον/στην
υποψήφιο/-α. Για την έγκριση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας απαιτείται η
σύμφωνη γνώμη δύο (2), εκ των τριών (3) μελών της επιτροπής. Ο βαθμός της
διπλωματικής εργασίας πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή τέσσερα (4) ώστε να
αθροιστεί ο τελικός βαθμός του διπλώματος.
Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών/-τριών ορίζεται
από το μηδέν έως το δέκα, ως εξής: Άριστα (από 8,5 έως 10), λίαν καλώς [από 6,5 έως
8,5 (μη συμπεριλαμβανομένου του 8,5)], καλώς [6 έως 6,5 (μη συμπεριλαμβανομένου
του 6,5)]. Προβιβάσιμοι είναι οι βαθμοί 6 έως 10.
Το αποτέλεσμα της κρίσης της τριμελούς επιτροπής, βεβαιώνεται με πρακτικό το οποίο
περιλαμβάνει εισήγηση από τον/την επιβλέποντα/-ουσα και αιτιολόγηση της ψήφου των
μελών της επιτροπής. Υπογράφεται από τα παρόντα μέλη της επιτροπής και διαβιβάζεται
στην Ε.Δ.Ε. Σε περίπτωση έγκρισης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας με
διορθώσεις, αυτές πραγματοποιούνται από τον/την υποψήφιο/-α με ευθύνη του/της
επιβλέποντα/-ουσας και ενσωματώνονται στο σώμα της μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας. Σε αυτή την περίπτωση το Πρακτικό

Αξιολόγησης παραµένει στον

επιβλέποντα καθηγητή και παραδίδεται στη Γραµµατεία, αφού γίνουν οι απαιτούµενες
διορθώσεις σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις της τριμελούς επιτροπής.
3.14 Απονομή τίτλου Μ.Δ.Ε.
Η απονομή του τίτλου του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης γίνεται από την
Ε.Δ.Ε., μετά την κατάθεση στη γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. του πρακτικού αξιολόγησης
της υπεράσπισης και βαθμολόγησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας,
υπογεγραμμένου και από τα τρία μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, μετά τις
απαραίτητες διορθώσεις με ευθύνη του/της επιβλέποντα/-ουσας. Επίσης, ο/η
μεταπτυχιακός/-ή φοιτητής/-τρια καταθέτει στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. έξι (6)
αντίγραφα της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του. Τα αντίγραφα αυτά
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διανέμονται ως εξής: Ένα (1) στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ., δύο (2) στη βιβλιοθήκη του
Τμήματος και από ένα (1) σε κάθε μέλος της εξεταστικής επιτροπής. Ο/Η
μεταπτυχιακός/ή

φοιτητής/τρια

συμπληρώνει

και

καταθέτει

τα

απαιτούμενα

δικαιολογητικά στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ. και προσκομίζει βεβαίωση
κατάθεσης

της

μεταπτυχιακής

διπλωματικής

εργασίας

του/της.

Τέλος,

ο/η

μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια καταθέτει δύο (2) ηλεκτρονικά αντίγραφα (CD) στη
Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. και στη Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ. αντίστοιχα.
3.15 Δικαιώματα Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών
Κάθε μεταπτυχιακός/-ή φοιτητής/-τρια με την έναρξη του προγράμματος αποκτά τα εξής
δικαιώματα:
 Φοιτητικής ταυτότητας από το Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Α.Π.Θ.
 Δανεισμού από τις βιβλιοθήκες του Α.Π.Θ.
 Απόκτησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Α.Π.Θ.
 Πρόσβασης στην αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Α.Π.Θ.
 Πρόσβασης σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, στις οποίες είναι συνδρομητής το
Α.Π.Θ.
 Όλες τις άλλες παροχές που απορρέουν από τη μεταπτυχιακή του/της ιδιότητα που
ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. «Ανθρώπινη Απόδοση και
Υγεία».
3.16 Υποχρεώσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, καθώς και οι εργασίες για τις απαιτήσεις των
μαθημάτων κορμού και κατεύθυνσης, πρέπει να διακρίνονται από την προσωπική
συμβολή του/της υποψηφίου/-ας και το σεβασμό στα πνευματικά δικαιώματα που
ανήκουν στο έργο άλλων. Ειδικότερα, η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία πρέπει
να διακρίνεται για την πρωτοτυπία της και την αυτούσια συμβολή στην επιστήμη.
Κατά τη κατάθεση αίτησης εκπόνησης της διατριβής οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να
δηλώσουν και να υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση που αναφέρει ότι:
Α) Γνωρίζουν τους κανόνες περί λογοκλοπής και πνευματικής ιδιοκτησίας, και ότι θα
τους τηρούν απαρέγκλιτα καθ’ όλη τη διάρκεια φοίτησης και κάλυψης των
εκπαιδευτικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από το ΔΠΜΣ.
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Β) τα πνευματικά δικαιώματα της ΜΔΕ μετά την αποπεράτωσή της ανήκουν
ταυτοχρόνως στον φοιτητή/τρια και στο Τμήμα στο οποίο την εκπονεί.
Γ) Η διαχείριση των δεδομένων ανήκει από κοινού στον φοιτητή/τρια και στον/στην
πρώτο επιβλέποντα -ουσα καθηγητή -τριας της ΜΔΕ.
Δ) Οποιαδήποτε επιστημονική δημοσίευση ή ανακοίνωση (αναρτημένη ή προφορική),
ή αναφορά από το υλικό/δεδομένα της ΜΔΕ θα γίνεται με συγγραφείς τον υποψήφιο
και τον/την κύριο επιβλέποντα -ουσα (ή και μέλους –ών της τριμελούς
συμβουλευτικής επιτροπής), ανάλογα με τη συμβολή τους στην έρευνα ή στη
συγγραφή των ερευνητικών εργασιών.
Ε) Η σειρά των ονομάτων στις επιστημονικές δημοσιεύσεις ή επιστημονικές
ανακοινώσεις θα αποφασίζεται από κοινού από τον φοιτητή/τρια και τον/την
επιβλέποντα/ουσα της ΜΔΕ.

3.17 Λογοκλοπή/Παράλειψη αναφοράς σε χρησιμοποιηθείσα βιβλιογραφία.
Καταθέτοντας οποιαδήποτε εργασία, μεταπτυχιακή διατριβή, ο/η φοιτητής/τρια ή ο
υποψήφιος/α διδάκτορας υποχρεούται να αναφέρει αν χρησιμοποίησε το έργο και τις
απόψεις άλλων. Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή
θεωρείται η αντιγραφή εργασίας κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς και η χρησιμοποίηση
εργασίας άλλου/ης -δημοσιευμένης ή μη- χωρίς τη δέουσα αναφορά. Η παράθεση
οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του/της ιδίου/ας του/της
υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της
Ε.Δ.Ε. για διαγραφή του/της. Στις παραπάνω περιπτώσεις -και μετά από
αιτιολογημένη εισήγηση του/της επιβλέποντος/σας καθηγητή/τριας η Ε.Δ.Ε μπορεί να
αποφασίσει τη διαγραφή του/της υποψηφίου/ας.

3.18

Υλικοτεχνική υποδομή

Τα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται σε αίθουσες και Εργαστήρια των οικείων
Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ., κατόπιν σχετικής απόφασης της Ε.Δ.Ε. Τα Εργαστήρια
διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό που καλύπτει τις ανάγκες της εκπαίδευσης και της
έρευνας.

Άρθρο 4
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Αξιολόγηση – Πιστοποίηση Δ.Π.Μ.Σ.
Το Δ.Π.Μ.Σ. αξιολογείται και πιστοποιείται ως προς την ποιότητα του διδακτικού και
ερευνητικού έργου, των προγραμμάτων σπουδών και των λοιπών υπηρεσιών που
παρέχονται με βάση τη διαδικασία που προβλέπεται από το Ν. 3374/2005. Η αξιολόγηση
και η πιστοποίηση διενεργείται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) ετών από την έναρξη
λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. και να επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέσσερα (4) χρόνια
από την έναρξη της προηγούμενης αξιολόγησης από αυτό.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια Μ.Δ.Ε.
5.1 Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
του Δ.Π.Μ.Σ. στην «Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία» κατά το άρθρο 3 είναι δυο (2)
ημερολογιακά έτη και περιλαμβάνει τέσσερα (4) εξάμηνα.
5.2 Με απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.) είναι δυνατό να
παραταθεί κατά ένα (1) έτος, ο χρόνος σύνταξης και κατάθεσης της μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας, ή και ο χρόνος φοίτησης.
5.3 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με απόφαση της Ε.Δ.Ε., είναι δυνατό να ανασταλεί η
φοίτηση για χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών. Η Ειδική Διατμηματική
Επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις και αποφασίζει κατά περίπτωση. Μετά την παρέλευση
του μέγιστου χρονικού διαστήματος φοίτησης, χάνει ο μεταπτυχιακός/-ή φοιτητής/-τρια
αυτή του/της την ιδιότητα.

Άρθρο 6
Υποχρεώσεις για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. και έλεγχος γνώσεων
6.1 Για την απονομή Μ.Δ.Ε. απαιτούνται τα ακόλουθα: α) συμμετοχή στις
προβλεπόμενες από το πρόγραμμα υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών, β)
επιτυχής εξέταση στα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα μαθήματα, γ) επιτυχής
υποστήριξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
6.2 Κάθε φοιτητής μπορεί να συμμετάσχει στις διαδικασίες αξιολόγησης σε ένα μάθημα
μέχρι δύο φορές. Σε περίπτωση αποτυχίας και τη δεύτερη φορά, είναι υποχρεωμένος να
παρακολουθήσει το μάθημα εκ νέου. Απώλεια του μαθήματος και τη δεύτερη φορά,
συνεπάγεται έξοδο από το πρόγραμμα.
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Απώλεια μαθήματος θεωρείται:
Βαθμολογία μικρότερη του έξι (6) σε 10-βάθμια κλίμακα.
Αποτυχία σε δύο συνεχόμενες προγραμματισμένες εξετάσεις.
Απουσίες περισσότερες από το προβλεπόμενο όριο [δύο (2) απουσίες].
Ζητήματα φοίτησης και αξιολόγησης επιλύονται σε συνεργασία με τον/την υπεύθυνο/-η
του μαθήματος, τον/την επιβλέποντα/-ουσα και τον/τη Διευθυντή/-ντρια του
Προγράμματος. Η μέθοδος και τα μέσα διδασκαλίας, καθώς και η διαδικασία
αξιολόγησης συνδέονται με τα περιεχόμενα και τους στόχους των μαθημάτων. Η
διδασκαλία στοχεύει στην εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών και
περιλαμβάνει εισηγήσεις και εργαστηριακές ασκήσεις. Επιπροσθέτως, προσφέρονται
σεμινάρια σε ειδικά θέματα, πραγματοποιούνται εισηγήσεις θεμάτων από τους ίδιους
τους/τις φοιτητές/-τριες και καταθέτουν γραπτές εργασίες σε κάθε μάθημα.
6.3 Η αξιολόγηση των φοιτητών/-τριών είναι πολύπλευρη και γίνεται σε όλη τη διάρκεια
του διδακτικού εξαμήνου. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με βάση συγκεκριμένα και
προκαθορισμένα για κάθε μάθημα κριτήρια, που έχουν διαφορετική βαρύτητα. Τα
κριτήρια αναγράφονται στα περιγράμματα των μαθημάτων και ανακοινώνονται στην
αρχή του εξαμήνου από τον/την υπεύθυνο/-η του μαθήματος.
Οι εξετάσεις του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου πραγματοποιούνται σε
συγκεκριμένες ημερομηνίες, τους μήνες Φεβρουάριο και Ιούνιο, αντίστοιχα, και
ολοκληρώνονται εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών. Μέσα σε τρεις (3) εβδομάδες
από το πέρας των εξετάσεων κατατίθεται η βαθμολογία κάθε μαθήματος στη Γραμματεία
του Δ.Π.Μ.Σ.
Οι επαναληπτικές εξετάσεις τόσο των μαθημάτων κορμού, όσο και των μαθημάτων
κατεύθυνσης, γίνονται στο τέλος του εξαμήνου που διδάσκεται το μάθημα και τον
Σεπτέμβριο, σε προκαθορισμένη ημερομηνία.
6.4 Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία συγγράφεται στην Ελληνική γλώσσα. Η
συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να πραγματοποιηθεί στην
Αγγλική, Γερμανική, ή Γαλλική γλώσσα μετά από αίτηση του φοιτητή, τη σύμφωνη
γνώμη του επιβλέποντα και της Ε.Δ.Ε.
Άρθρο 7
Τεχνολογική υποστήριξη και υλικοτεχνική υποδομή
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Τα µαθήµατα γίνονται σε αίθουσες και σε ειδικά εργαστήρια ανάλογα µε το γνωστικό
αντικείµενο που διδάσκεται, κατόπιν σχετικής απόφασης της Ε.Δ.Ε. Για την εκπαίδευση
των φοιτητών του Δ.Π.Μ.Σ., τα οικεία Τμήματα της Σχολής διαθέτουν θεσµοθετηµένα
εργαστήρια με σύγχρονο εξοπλισμό, όλα ικανά να καλύψουν τις ανάγκες της
εκπαίδευσης και της έρευνας. Οι µεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα
πρόσβασης στις βιβλιοθήκες των οικείων Τμημάτων. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα
χρήσης του διαδικτύου (Internet) για την απόκτηση on-line ηλεκτρονικών πληροφοριών,
είτε µέσα από το διαδίκτυο των Νησίδων Η/Υ των οικείων Τμημάτων, είτε µέσα από τις
τράπεζες πληροφοριών της Πανεπιστηµιακής βιβλιοθήκης και των βιβλιοθηκών άλλων
Τµηµάτων.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Π.M.Σ.
Η γραμματεία του Δ.Π.M.Σ. βρίσκεται στο χώρο των εγκαταστάσεων της θέρμης στο
γυάλινο κτήριο, στον 1ο όροφο.
Διεύθυνση:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
ΤΕΦΑΑ
Γραμματεία Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Θεσσαλονίκη 54124
Τηλ/φαξ 2310992242
E-mail: grad@phed.auth.gr
http://igrad.phed.auth.gr

