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ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο «Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές» του Τμήματος Φιλολογίας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και 
Έρευνας σύμφωνα με το Ν. 4485/17 (ΦΕΚ 114 Α΄). 

 
 

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
 
      Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:  

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239τ. Α΄/1973) περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη 
ιδρυθέντος Πανεπιστημίου, του Ν.Δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310 τ. Α΄/1974) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του 
Ν.Δ. 87/1973 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄/73) «περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως 
διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ..., του Ν. 259/1976 (ΦΕΚ 25 τ. Α΄/76) περί τροποποιήσεως και 
συμπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις του Π.Δ. 
103/1983, (ΦΕΚ 48/15.04.1983, τ. Α΄) − Αυτοδύναμη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης..., καθώς και της 
λοιπής νομοθεσίας περί Πανεπιστημίου Κρήτης. 

2. Το υπ΄αριθμόν Π.Δ. 96/2013 (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α΄/05.06.2013) για την «Κατάργηση ‐ συγχώνευση τμημάτων ‐ 
Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το υπ’αριθμόν Π.Δ. 
128/2013 (Φ.Ε.Κ. 195/τ.Α’/17.09.2013), και τις εκδοθείσες μετ΄ αυτού Διαπιστωτικές Πράξεις του Πρύτανη, 
υπ΄αριθμόν 10.953/31.07.2013, 10.954/31.07.2013 και 10.955/31.07.2013 (Φ.Ε.Κ. 1959/τ.Β΄/12.08.2013). Το Ν. 
4452/2017 (Φ.Ε.Κ. 17/τ.Α/15.02.2017) «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της 
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις», άρθρο 27 «Ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», παράγραφος 4. 

3. Το ΦΕΚ τ.ΥΟΔΔ 82/18-02-2016 και την υπ’ αριθμ. 31460/Ζ1/23-02-2016 (ΑΔΑ: ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) διαπιστωτική 
πράξη της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων όπου διαπιστώνεται ότι ο Καθηγητής 
Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας, του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Π.Κ., έχει εκλεγεί Πρύτανης 
του Πανεπιστημίου Κρήτης με πλήρη θητεία, από 23/02/2016. 

4. Την υπ΄αριθμ. 17070/01-12-2017 (ΑΔΑ: 9ΙΖΔ469Β7Γ-ΟΞΛ) Πράξη Συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, στις 01-12-2017 σε εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 όπως ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις», και ιδίως:  

6. Τις διατάξεις του Άρθρου 13 «Σύγκλητος» παρ. 2, εδ. ιε, Ιζ, ιη, του ΚΕΦ. Δ΄ «ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥΣ» του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 

7. Τις διατάξεις του Άρθρου 31 «Όργανα διοίκησης των Π.Μ.Σ. και των Διδακτορικών Σπουδών» του ΚΕΦ. ΣΤ΄ 
«Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», καθώς και άρθρ. 32-37 και Άρθρ. 43 «Διατμηματικά 
ή διιδρυματικά Π.Μ.Σ. Διδακτορικές διατριβές με συνεπίβλεψη» του ως άνω νόμου. 

8. Τις διατάξεις του Άρθρ. 45 «Εξουσιοδοτικές διατάξεις» του ΚΕΦ. ΣΤ΄ «Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του 
ως άνω νόμου. 

9. Τις διατάξεις του Άρθρου 85 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ΄» Μέρος Δεύτερο, του Ν. 
4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
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άλλες διατάξεις». 
10. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 195/06.09.2011)  «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 

σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
11.  Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.Α΄/02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη 

εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων-Παράρτημα διπλώματος», και ιδίως 
του άρθρου 13, του οποίου η παρ. 3 προστέθηκε με το άρθρο 13 παρ. 3 του Ν. 3577/2007 (ΦΕΚ τ.Α΄ 130) και 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 28 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚτ.Α΄ 156/04-09-2009), του άρθρου 14 και 
του άρθρου 15 καθώς και την εκδοθείσα υπ’ αριθμ. Φ5/89656/Β3/2007 Υπουργική Απόφαση «Εφαρμογή του 
Συστήματος Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» (ΦΕΚτ.Β'1466/13-08-2007). 

12.  Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ τ.Α΄ 112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε 
και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚτ.Α΄254/21-11-2013), του άρθρου 197 του Ν. 
4281/2014 (ΦΕΚτ.Α΄160/8-8-2014), του άρθρου 31 του Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34 Α΄/23-3-2015) περί "κωδικοποίησης 
διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία, του άρθρου 375 του Ν. 4412/2016 
(ΦΕΚτ.Α΄147/08-08-2016 καθώς και την εκδοθείσα υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30−09−2010 απόφαση. 

13. Την υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1 (ΦΕΚ4334/Β΄/12-12-2017) Υπουργική απόφαση που αφορά τον «Τρόπο κατάρτισης του 
αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και την έκθεση βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών» και τις εγκυκλίους εφαρμογής υπ΄αριθμ. 163204/Ζ1/29-09-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 
4485/17 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-λοιπά θέματα 
ΑΔΑ: ΨΙΜΖ4653ΠΣ-0Ρ2 και ιδίως το εδ. 3, υπ΄αριθμ. 164530/Ζ1/03-10-2017 «Άμεσες ενέργειες και 
χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. 
μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/17 (Α΄114), υπ΄αριθμ. 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις σχετικά με την 
εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/17 (Α΄114), υπ΄αριθμ. 227378/Ζ1/22.12.2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 
4485/17 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών». 

14.  Τη συγκρότηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή του Ν. 
4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) με ΑΔΑ: 6ΔΑΒ469Β7Γ-34Ι. 

15. Την Απόφαση της Συγκλήτου συνεδρίαση 389η/21-06-2018 με την οποία εγκρίνεται η επανίδρυση του 
Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές» 
του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ – 
Απόφαση υπ’ αριθμ. 378/27-6/16.6.2018 σε εφαρμογή του Ν. 4485/17 (ΦΕΚ 114 Α΄) και σύμφωνα με την 
εισήγηση της με αριθμ. 11/ 23-5-2018 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας, όπως αυτή 
διαβιβάζεται δια της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος (συνεδρίαση με αριθμ. 6/19.06.2018). 

16. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ινστιτούτου Μεσογειακών 
Σπουδών του ΙΤΕ για το εν λόγω Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

17.  Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρίαση 
αριθμ. 13η/22-06-2018) σχετικά με την κατάρτιση του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διιδρυματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές» του Τμήματος 
Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης όπως σύμφωνα με την πρόταση της Διιδρυματικής Επιτροπής του ως άνω 
Προγράμματος (Πράξη συγκρότησης 6610/21-5-2018 ΑΔΑ ΩΝΤ3469Β7Γ-ΤΕ1).  
Το απόσπασμα πρακτικών της με αριθμ. 7/17.07.2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης.  

18. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης  υπ΄ αριθμ. 391/19-7-2018 τακτική 
συνεδρίαση. 

19.  Το απόσπασμα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) - πράξη 
υπ’ αριθμ. 380/27-6/20.7.2018. 

20.  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις  της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη εις βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε    

 
Ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε  τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διιδρυαμτικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές» του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης 
και του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, όπως αυτός κατατέθηκε και 
έχει ως ακολούθως:  
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«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΣΤΙΣ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
 

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 
Άρθρο 1 

Σκοπός, γενικές διατάξεις, δομή και όργανα του 
Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές 
 
1.1. Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές 
Σπουδές, το οποίο συνδιοργανώνεται και διεξάγεται από το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και το 
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, σκοπό έχει την από κοινού προαγωγή 
της επιστήμης και της έρευνας στις ιστορικές και θεωρητικές σπουδές του θεάτρου και του κινηματογράφου. Στόχος 
του Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές είναι η δημιουργία εξειδικευμένων ερευνητών και 
ερευνητριών στην κριτική μελέτη και επιστημονική αξιοποίηση του θεάτρου και του κινηματογράφου, καταλλήλως 
καταρτισμένων να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, να συμμετάσχουν σε ανταγωνιστικά ερευνητικά 
προγράμματα και να ακολουθήσουν διδακτορικές σπουδές που θα τους επιτρέψουν να στελεχώσουν 
πανεπιστημιακά τμήματα και ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της Ελλάδας και του εξωτερικού.  

1.2. Η δομή, η οργάνωση και η λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές διέπονται από 
τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για τα Α.Ε.Ι. και για τις μεταπτυχιακές σπουδές (4485/2017, άρθρα 30 παρ. 
1-3 και 5, 31-37, 43 παρ. 1, 44, 45 παρ. 1, 85 παρ. 2α, 3 και 7, όπως ισχύουν), από την Απόφαση Ίδρυσης του Δ.Π.Μ.Σ. 
στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές, από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, από το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και 
του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας για την ίδρυση και λειτουργία 
Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές, και από τον παρόντα Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές. 

1.3. Για την οργάνωση και τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές αρμόδια όργανα 
είναι η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, η 
Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές, η Συντονιστική 
Επιτροπή (Σ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές, ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια του 
Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές και ο Αναπληρωτής Διευθυντής ή η Αναπληρώτρια 
Διευθύντρια του Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές. 

1.4. Η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές απαρτίζεται 
από εννέα (9) μέλη: (α) τέσσερα (4) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλολογίας που εκλέγονται από τη Συνέλευση του 
Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης· τρεις (3) ερευνητές ή ερευνήτριες που υποδεικνύονται από το 
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας· και δύο (2) εκπροσώπους των φοιτητών 
και φοιτητριών του Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές, που εκλέγονται με άμεση, μυστική και 
καθολική ψηφοφορία μεταξύ των «φοιτητών με δικαίωμα φοίτησης» του Δ.Π.Μ.Σ., όπως ορίζονται στο άρθρο 2, 
παρ. β, εδάφιο ββ του ν.4485/2017. Η θητεία των μελών Δ.Ε.Π. και των ερευνητών ή ερευνητριών είναι διετής. Η 
θητεία των μεταπτυχιακών φοιτητών ή φοιτητριών είναι ετήσια. 

1.5. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές απαρτίζεται από 
τέσσερα (4) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και έναν (1) ερευνητή ή μία (1) 
ερευνήτρια του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, που εκλέγονται από 
την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές. Η θητεία των μελών της Σ.Ε. είναι διετής.  

1.6. Ο Πρόεδρος ή η Πρόεδρος της Σ.Ε. ορίζεται με απόφαση της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και 
Κινηματογραφικές Σπουδές μεταξύ των καθηγητών και καθηγητριών και των αναπληρωτών καθηγητών και 
καθηγητριών του Τμήματος Φιλολογίας, ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ., 
που εξελέγησαν μέλη της Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές. Ο/Η Πρόεδρος της Σ.Ε. 
είναι και Διευθυντής/Διευθύντρια του Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές. 

1.7. Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια του Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές ορίζεται με απόφαση 
της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές, είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλολογίας, 
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καθηγητής ή καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτής καθηγητής ή αναπληρώτρια καθηγήτρια, ίδιου ή 
συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό του Δ.Π.Μ.Σ. Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια έχει διετή θητεία και ασκεί 
παράλληλα καθήκοντα Προέδρου της Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. Ένα μέλος Δ.Ε.Π. δεν επιτρέπεται να είναι Διευθυντής ή 
Διευθύντρια του Δ.Π.Μ.Σ. για περισσότερες από δύο συνεχόμενες θητείες. 

1.8. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής ή η Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές 
Σπουδές ορίζεται με απόφαση της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές, είναι μέλος 
Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλολογίας, καθηγητής ή καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτής καθηγητής ή 
αναπληρώτρια καθηγήτρια, ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. Η θητεία του 
Αναπληρωτή Διευθυντή ή της Αναπληρώτριας Διευθύντριας είναι διετής. Ένα μέλος Δ.Ε.Π. δεν επιτρέπεται να είναι 
Αναπληρωτής Διευθυντής ή Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Δ.Π.Μ.Σ. για περισσότερες από δύο συνεχόμενες 
θητείες. 

1.9. Οι αρμοδιότητες της Ε.Δ.Ε., της Σ.Ε., του Διευθυντή ή της Διευθύντριας και του Αναπληρωτή Διευθυντή ή της 
Αναπληρώτριας Διευθύντριας του Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές προσδιορίζονται και 
εξειδικεύονται στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και 
του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας για την ίδρυση και λειτουργία 
Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές καθώς και στα άρθρα 2, 3 και 4 του παρόντος Κανονισμού.  

1.10. Οι διατάξεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές 
Σπουδές εξειδικεύουν και συμπληρώνουν το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις μεταπτυχιακές σπουδές και 
ρυθμίζουν θέματα λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές, τα οποία δεν 
ρυθμίζονται από την κείμενη νομοθεσία, αλλά είτε παρέχονται για αυτά σχετικές εξουσιοδοτήσεις από τον νόμο είτε 
ρυθμίζονται με αποφάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος 
Τεχνολογίας και Έρευνας, της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές ή του Ειδικού 
Πρωτόκολλου Συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ινστιτούτου 
Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας για την ίδρυση και λειτουργία του εν λόγω Δ.Π.Μ.Σ. 

1.11. Για τη διευθέτηση κάθε διοικητικού, φοιτητικού, εκπαιδευτικού ή ακαδημαϊκού ζητήματος του Δ.Π.Μ.Σ. στις 
Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές, του οποίου η ρύθμιση δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία ή από 
τις αποφάσεις των παραπάνω αρμοδίων οργάνων και τον παρόντα Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, και για τη 
διευθέτηση ζητημάτων ερμηνείας του παρόντος Κανονισμού, αρμόδια είναι η Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και 
Κινηματογραφικές Σπουδές. 
 
 
      Άρθρο 2. 
   Αρμοδιότητες της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις και τους περιορισμούς της ισχύουσας νομοθεσίας για τα Α.Ε.Ι. και για τις μεταπτυχιακές 
σπουδές (4485/2017, άρθρο 31, παρ. 3-4 και άρθρο 36, παρ. 2-5), η Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και 
Κινηματογραφικές Σπουδές έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

2.1. Ορίζει τα μέλη της Σ.Ε. 

2.2. Κατανέμει το διδακτορικό έργο μεταξύ των διδασκόντων του Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές 
Σπουδές 

2.3. Συγκροτεί τις επιτροπές εξέτασης και επιλογής των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών. 

2.4 Αξιολογεί τις ανάγκες του Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές σε διδακτικό προσωπικό και με 
αιτιολογημένη απόφασή της αποφασίζει την ανάθεση διδακτικού έργου σε μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του 
Πανεπιστημίου Κρήτης ή την πρόσκληση μελών ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ ή ερευνητών και ερευνητριών. 

2.5. Αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή ή της Διευθύντριας του Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και 
Κινηματογραφικές Σπουδές, και καλεί από την ημεδαπή και αλλοδαπή, ως επισκέπτες, καταξιωμένους επιστήμονες 
που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμονες 
αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ., για 
την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του Δ.Π.Μ.Σ. 

Σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, η Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές 
επιπροσθέτως: 

2.6. Εισηγείται σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες και τις διδάσκουσες του Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και 
Κινηματογραφικές Σπουδές και εγκρίνει τους τίτλους και το περιεχόμενο των μαθημάτων, καθώς και την 
τροποποίηση του Προγράμματος Σπουδών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10.10 του παρόντος Κανονισμού.  
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2.7. Εισηγείται και εγκρίνει, σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες και τις διδάσκουσες του Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και 
Κινηματογραφικές Σπουδές, την διδασκαλία σεμιναρίων στην αγγλική γλώσσα. 

2.8. Γνωμοδοτεί για και εγκρίνει την εκπόνηση σεμιναριακών εργασιών και Διπλωματιών Εργασιών στην αγγλική 
γλώσσα, ύστερα από αιτιολογημένη σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου φοιτητή ή της ενδιαφερόμενης φοιτήτριας 
και σχετική εισήγηση του Διευθυντή ή Διευθύντριας του Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές. και 
του επιβλέποντος καθηγητή ή της επιβλέπουσας καθηγήτριας.  
  

Άρθρο 3. 
   Αρμοδιότητες της Συντονιστικής Επιτροπής του Δ.Π.Μ.Σ. 
 
Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος. Ειδικότερα: 

3.1. Η Σ.Ε. εισηγείται στην Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές τον ακαδημαϊκό ή την 
ακαδημαϊκή σύμβουλο του καθενός και καθεμιάς εκ των εισαγομένων στο Δ.Π.Μ.Σ. και ορίζει τον επιβλέποντα ή την 
επιβλέπουσα κάθε Διπλωματικής Εργασίας.  

3.2. Εγκρίνει την συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών του Δ.Π.Μ.Σ. σε προσφερόμενα σεμινάρια 
συναφούς γνωστικού αντικειμένου άλλων Π.Μ.Σ. του Τμήματος Φιλολογίας ή άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου 
Κρήτης ή άλλων Π.Μ.Σ. της ημεδαπής και της αλλοδαπής.  

3.3. Εξετάζει τις αιτήσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών για εκπόνηση μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας 

3.4. Εγκρίνει τους προτεινόμενους τίτλους Διπλωματικών Εργασιών.   

3.5. Συγκροτεί τις τριμελείς εξεταστικές επιτροπές για την έγκριση της Διπλωματικής Εργασίας, ένα από τα μέλη της 
οποίας είναι ο επιβλέπων καθηγητής ή η επιβλέπουσα καθηγήτρια. 

3.6. Αποφασίζει για τις αιτήσεις μερικής φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 7.13 του παρόντος Κανονισμού. 

3.7. Εισηγείται στην Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές για τις προβλεπόμενες από το 
Νόμο και τον παρόντα Κανονισμό περιπτώσεις διαγραφής φοιτητών ή φοιτητριών.  
 

Άρθρο 4. 
Αρμοδιότητες Διευθυντή και Αναπληρωτή Διευθυντή 

 
4.1. Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια του Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές είναι αρμόδιος/α να 

εισηγείται στην Ε.Δ.Ε. καθώς και στα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ιδρύματος Τεχνολογίας 
και Έρευνας, για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. Είναι αρμόδιος/α επίσης 
να ασκεί κάθε άλλη δραστηριότητα που προκύπτει από τις διατάξεις του ν.4485/2017 και τον Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. 

4.2. Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε., ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια συντάσσει αναλυτικό απολογισμό του 
ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του Δ.Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του. Ο απολογισμός 
κατατίθεται στην Ε.Δ.Ε. και δι’ αυτής στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Ινστιτούτο 
Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. 

4.3. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής ή Διευθύντρια αναπληρώνει τον Διευθυντή ή Διευθύντρια σε περίπτωση απουσίας 
για οποιονδήποτε λόγο ή προσωρινού κωλύματος, καθώς και αν  ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια παραιτηθεί ή 
εκλείψει μέχρι τη συμπλήρωση του υπολοίπου της θητείας του/της. 

 
Άρθρο 5 

Ανώτατος αριθμός φοιτητών και αριθμός εισακτέων 
 

5.1. Ο ανώτατος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών στο Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και 
Κινηματογραφικές Σπουδές συνολικά ορίζεται σε εξήντα (60).  

5.2. Ο αριθμός των εισαγόμενων κατ’ έτος φοιτητών και φοιτητριών στο Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και 
Κινηματογραφικές Σπουδές ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δεκαπέντε (15). 

5.3.  Ως υπεράριθμοι ή υπεράριθμες εγγράφονται φοιτητές και φοιτήτριες σύμφωνα με τις προβλέψεις του αρ. 34 
παρ. 8 του Ν. 4485/2017, και μόνον ένας ή μία (1) κατ' έτος. Ημεδαποί και αλλοδαποί υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. και 
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αλλοδαποί υπότροφοι άλλων θεσμικών φορέων επίσης εγγράφονται στο Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και 
Κινηματογραφικές Σπουδές ως υπεράριθμοι.  

5.4. Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών ανά διδάσκοντα και διδάσκουσα του Δ.Π.Μ.Σ. στις 
Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές ορίζεται σε δέκα (10). 
 
 

Άρθρο 6 
Τρόπος επιλογής εισακτέων, διαδικασία και κριτήρια επιλογής 

 
6.1. Η εισαγωγή φοιτητών και φοιτητριών στο Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές γίνεται μία 
φορά το χρόνο, πριν από την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου σπουδών. Η σχετική προκήρυξη εκδίδεται, 
τουλάχιστον δύο μήνες νωρίτερα από την έναρξη του εξαμήνου, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα από τη 
Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με ανακοίνωση στις ιστοσελίδες του Τμήματος 
Φιλολογίας και του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και σε κάθε άλλο 
μέσο το οποίο προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Στην ανακοίνωση προσδιορίζεται ο αριθμός των φοιτητών και 
φοιτητριών που γίνεται δεκτός. Κατ' εξαίρεση, κατά το πρώτο ακαδημαϊκό έτος της λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. στις 
Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές, δηλαδή κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, η εισαγωγή φοιτητών και 
φοιτητριών στο εν λόγω Δ.Π.Μ.Σ. θα πραγματοποιηθεί πριν από την έναρξη του εαρινού εξαμήνου.  

6.2. Δεκτοί ως υποψήφιοι και υποψήφιες για εισαγωγή στο Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές 
γίνονται πτυχιούχοι, κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και της αλλοδαπής.  

6.3. Φοιτητές και φοιτήτριες, των οποίων ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου προέρχεται από ίδρυμα ανώτατης 
εκπαίδευσης της αλλοδαπής, μπορούν να εγγραφούν στο Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές. 
Δεν επιτρέπεται όμως να τους απονεμηθεί Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, εάν δεν προσκομίσουν αναγνώριση 
αυτού του τίτλου από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 34, παρ. 7, του ν.4485/2017. 

6.4. Οι υποψήφιοι και υποψήφιες οφείλουν να έχουν επαρκή γνώση μίας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας 
διεξαγωγής του Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές 

6.5. Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτά και προφορικά σε προκαθορισμένη ύλη, η οποία αναρτάται σε σχετική 
ιστοσελίδα του Τμήματος Φιλολογίας και του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες 
πριν από την διενέργεια των εξετάσεων.  

6.6. Η γραπτή και προφορική εξέταση διενεργείται στα ελληνικά ή τα αγγλικά.  

6.7. Μερική αναθεώρηση της εξεταστέας ύλης μπορεί να γίνεται σε κάθε ακαδημαϊκό έτος.  

6.8. Οι υποψήφιοι και υποψήφιες οφείλουν να καταθέσουν στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα: 

 α. Αίτηση εισαγωγής στο Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές  Σπουδές. 

 β. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή, σε περίπτωση που ο υποψήφιος ή η  υποψήφια δεν έχει ακόμα 
ορκισθεί, βεβαίωση περάτωσης σπουδών.  

 γ. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων,  στο οποίο 
αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου. 

 δ. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η  επιστημονική δραστηριότητα 
και η ευρύτερη διδακτική, ερευνητική και  επαγγελματική εμπειρία. 

 ε. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών. Το ελάχιστο επίπεδο  γλωσσομάθειας που 
απαιτείται, για μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα, είναι το  επίπεδο Β2 (π.χ. επίπεδο Lower για την αγγλική, DELFB2 
για τη γαλλική,  ZERTIIFIKATB2 για τη γερμανική και CELI3 για την ιταλική). 

 στ. Γραπτή πρόταση ως προς την επιλογή υποβολής αίτησης για σπουδές στο  Δ.Π.Μ.Σ. Θεατρικών και 
Κινηματογραφικών Σπουδών. 

 ζ. Πτυχιακή/διπλωματική ή μία (1) σεμιναριακή εργασία στην ελληνική ή την  αγγλική γλώσσα, στην 
περίπτωση που έχει εκπονηθεί από τον υποψήφιο ή την υποψήφια στο πλαίσιο προηγούμενου προγράμματος 
σπουδών που έχει ολοκληρώσει, ή μία (1) επιστημονική δημοσίευση, στην περίπτωση ύπαρξής της.  

η. Δύο (2) συστατικές επιστολές από καθηγητές ή καθηγήτριες με γνώση της ακαδημαϊκής ικανότητας και 
της προσωπικότητας του υποψήφιου ή της  υποψήφιας ή τα στοιχεία επικοινωνίας δύο (2) καθηγητών ή 
καθηγητριών με ανάλογη γνώση του υποψήφιου ή της υποψήφιας. Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση των 
συστατικών επιστολών, αυτές αποστέλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας απευθείας από 
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τους καθηγητές και τις καθηγήτριες που τις έχουν συντάξει, στα χρονικά πλαίσια που ορίζονται στην 
εκάστοτε προκήρυξη. 

 θ. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου επισήμου  εγγράφου της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής που βεβαιώνει την ταυτοπροσωπία του  υποψηφίου ή της υποψήφιας. 
 ι. Δικαιολογητικά που αφορούν κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που κατά την  κρίση της 
υποψήφιας ή του υποψήφιου μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή  της/του. 

6.9. Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται εμπρόθεσμα, στα χρονικά πλαίσια που ορίζονται 
στην εκάστοτε προκήρυξη, στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας, η οποία, αφού ελέγξει την πληρότητά τους, τα 
διαβιβάζει στην Επιτροπή Επιλογής των νέων μεταπτυχιακών φοιτητριών και  φοιτητών. 

6.10. Η επιλογή των εισακτέων γίνεται από τριμελή επιτροπή που ορίζεται από την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές 
και Κινηματογραφικές Σπουδές. Η Επιτροπή Επιλογής απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλολογίας και 
ερευνητές ή ερευνήτριες του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών που διδάσκουν στο εν λόγω Δ.Π.Μ.Σ. 

6.11. Η Επιτροπή Επιλογής ελέγχει και αξιολογεί τα δικαιολογητικά των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι φοιτητές και 
φοιτήτριες που συγκεντρώνουν τουλάχιστον 6 (με άριστα το 10) στα πεδία α΄ και β΄ της παραγράφου 6.12. 
ενημερώνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας για το δικαίωμα συμμετοχής τους σε γραπτές και 
προφορικές εξετάσεις. Οι υποψήφιοι φοιτητές και φοιτήτριες που δεν συγκεντρώνουν τουλάχιστον 6 (με άριστα το 
10) σε καθένα από τα πεδία α΄και β΄ της παραγράφου 6.12. ενημερώνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος 
Φιλολογίας για το μη δικαίωμα συμμετοχής τους σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις. 

6.12. Η Επιτροπή Επιλογής διενεργεί τις γραπτές και προφορικές εξετάσεις και κάνει ακολούθως την τελική 
διαδικασία επιλογής και κατάταξης των μεταπτυχιακών φοιτητών. Κατά τη διαδικασία επιλογής, τα κριτήρια 
επιλογής και η βαρύτητα καθενός από αυτά προσδιορίζονται ως εξής: 

 α'. Βαθμός πτυχίου και  βαθμοί της υποψήφιας ή του υποψήφιου στα προπτυχιακά  μαθήματα  που είναι 
σχετικά με  το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. με συντελεστή βαρύτητας 0.2. Ειδικότερα, 
συνυπολογίζεται ο βαθμός πτυχίου (ΒΠ) σε συνάρτηση με τον μέσο όρο των συναφών με το Δ.Π.Μ.Σ. 
προπτυχιακών μαθημάτων (ΜΟΣΜ), και του λόγου του πλήθους αυτών (Σβ) προς το συνολικό πλήθος των 
μαθημάτων όπως αναγράφονται στην αναλυτική βαθμολογία (Σα). Εφαρμόζεται ο αλγόριθμος [ΒΠ Χ (1- 
Σβ/Σα)] + [ΜΟΣΜ Χ (Σβ/Σα)] 
(Σε περίπτωση τίτλου σπουδών από ακαδημαϊκό ίδρυμα της αλλοδαπής, η βαθμολογία του πτυχίου 
ανάγεται στη δεκάβαθμη (1-10) κλίμακα). 

 β' Αξιολόγηση του φακέλου του υποψήφιου ή της υποψήφιας (βιογραφικό σημείωμα, συστάσεις, 
γλωσσομάθεια, υποβεβλημένη πτυχιακή ή  σεμιναριακή εργασία ή επιστημονική δημοσίευση και γραπτή πρόταση 
ως  προς την επιλογή υποβολής αίτησης για σπουδές στο Δ.Π.Μ.Σ. Θεατρικών και  Κινηματογραφικών Σπουδών) 
με συντελεστή βαρύτητας 0.2. 

 γ'. Γραπτή εξέταση με συντελεστή βαρύτητας 0.4. 

 δ'. Προφορική εξέταση με συντελεστή βαρύτητας 0.2.  

6.13. Προϋπόθεση για να γίνει δεκτός ο υποψήφιος ή η υποψήφια είναι να βαθμολογηθεί τουλάχιστον με έξι (6) με 
άριστα το δέκα (10) σε κάθε ένα από τα πεδία της παραγράφου 6.12. του παρόντος Κανονισμού και να συγκεντρώσει 
τουλάχιστον εξήντα πέντε (65) μονάδες επί του συνόλου των εκατό (100). 

6.14. Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει τον πίνακα των επιτυχόντων και επιτυχουσών και συντάσσει το σχετικό 
πρακτικό. Ο πίνακας των επιτυχόντων και επιτυχουσών εγκρίνεται από την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και 
Κινηματογραφικές Σπουδές και ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας. 

6.15. Οι επιτυχόντες και επιτυχούσες οφείλουν να εγγραφούν στο Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές 
Σπουδές εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση του πίνακα επιτυχόντων. 
 

Άρθρο 7 
Διάρκεια φοίτησης 

 
7.1. Το  Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές έχει διάρκεια τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών εξαμήνων 
για σπουδές πλήρους φοίτησης, και επιπλέον τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων για σπουδές μερικής φοίτησης.  

7.2. Η μέγιστη διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) πέραν των 
τεσσάρων (4) εξαμήνων σε περίπτωση πλήρους φοίτησης και επτά (7) εξαμήνων σε περίπτωση μερικής φοίτησης 
είναι τέσσερα (4) επιπλέον ακαδημαϊκά εξάμηνα. 
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7.3. Η Διπλωματική Εργασία υποβάλλεται ως το τέλος του πέμπτου εξαμήνου για σπουδές πλήρους φοίτησης και ως το 
τέλος του έβδομου εξαμήνου για σπουδές μερικής φοίτησης και αφού η μεταπτυχιακή φοιτήτρια ή ο μεταπτυχιακός 
φοιτητής έχει επιτύχει στα προβλεπόμενα έξι σεμινάρια τα οποία παρακολούθησε. 

7.4. Εάν ένας φοιτητής ή μία φοιτήτρια δεν έχει περατώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 
συμμετοχή του/της στο Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές εντός της προβλεπόμενης από τον 
παρόντα Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών μέγιστης διάρκειας σπουδών και δεν έχει υποβάλει στην Ε.Δ.Ε. του 
Δ.Π.Μ.Σ. αίτηση παράτασης σπουδών διαγράφεται από το Δ.Π.Μ.Σ. μετά από απόφαση της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. Το 
ίδιο ισχύει στην περίπτωση που δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις του/της με το τέλος της παράτασης 
σπουδών που του/της έχει εκχωρηθεί από την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές. Η 
διαγραφή κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο ή την ενδιαφερόμενη από τη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας. 

7.5. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής ή η φοιτήτρια δικαιούται, άπαξ, με αιτιολογημένη αίτηση, να ζητήσει από την Ε.Δ.Ε. 
του Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές, για αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους, αναστολή των 
σπουδών του/της. 

7.6. Η Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές αποφασίζει την έγκριση ή την απόρριψη της 
αίτησης αναστολής σπουδών, ύστερα από σχετική προφορική εισήγηση της Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και 
Κινηματογραφικές Σπουδές ή του επιβλέποντος καθηγητή ή επιβλέπουσας καθηγήτριας στην περίπτωση που ο 
φοιτητής ή η φοιτήτρια βρίσκεται στο στάδιο εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. 

7.7. Η ανώτατη διάρκεια της αναστολής σπουδών που μπορεί να εγκρίνει η Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και 
Κινηματογραφικές Σπουδές, μετά από εισήγηση της Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ., είναι δύο (2) συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα 
σπουδών, τα οποία δεν υπολογίζονται στη χρονική διάρκεια φοίτησης του φοιτητή ή της φοιτήτριας. 

7.8. Δεν είναι δυνατή η παροχή αναστολής σπουδών για αίτηση η οποία υποβάλλεται μετά από τη δεύτερη διδακτική 
εβδομάδα του ακαδημαϊκού εξαμήνου στο οποίο αναφέρεται. 

7.9. Η αναστολή μπορεί να διακοπεί ύστερα από αίτηση επανεγγραφής του μεταπτυχιακού φοιτητή ή της φοιτήτριας 
προς την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές. 

7.10. Κατά τη διάρκεια της αναστολής σπουδών, ο φοιτητής ή η φοιτήτρια στερείται όλων των δικαιωμάτων που 
απορρέουν από την ιδιότητα εγγεγραμμένου φοιτητή ή φοιτήτριας στο Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και 
Κινηματογραφικές Σπουδές. 

7.11. Στην περίπτωση κατά την οποία ένας φοιτητής ή μία φοιτήτρια βρίσκεται στο στάδιο συγγραφής της Δ.Ε. και δεν 
την ολοκληρώσει εντός της προβλεπόμενης από τον παρόντα Κανονισμό ανώτατης διάρκειας σπουδών δικαιούται να 
υποβάλει άπαξ αιτιολογημένη αίτηση για παράταση σπουδών. Η αίτηση υποβάλλεται προς την Ε.Δ.Ε του Δ.Π.Μ.Σ., η 
οποία αποφασίζει ύστερα από σχετική εισήγηση του επιβλέποντα καθηγητή και της Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.  Η παράταση 
δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου. 
7.12. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα Διπλωματική Εργασία κρίνεται ανεπαρκής, μπορεί να δοθεί στον φοιτητή ή την 
φοιτήτρια, με απόφαση του επιβλέποντα ή της επιβλέπουσας και επικύρωση της Ε.Δ.Ε., η δυνατότητα επανυποβολής 
της αναθεωρημένης Διπλωματικής Εργασίας σε χρονικό διάστημα το οποίο δεν υπερβαίνει το τρίμηνο και δεν 
λογίζεται ως παράταση σπουδών. 
7.13. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής ή η μεταπτυχιακή φοιτήτρια δικαιούται να έχει, ύστερα από αίτησή του/της προς τη 
Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές, τη δυνατότητα μερικής φοίτησης, εφόσον εργάζεται 
ή εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι (όπως ανατροφή παιδιών, λόγοι υγείας, καθώς και κάθε άλλη ειδική περίπτωση την 
οποία εγκρίνει η Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.). Σε κάθε περίπτωση, ο αιτών ή η αιτούσα οφείλει να προσκομίσει όλα τα αναγκαία 
σχετικά δικαιολογητικά. 
 

Άρθρο 8 
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και απονομή του – Παράρτημα Διπλώματος 

 
8.1. Το Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) 
στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές στους φοιτητές και τις φοιτήτριες που ολοκληρώνουν επιτυχώς τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρακολούθηση του Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές. 

8.2. Ο απονεμόμενος τίτλος σπουδών χορηγείται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και σε αυτόν αναγράφονται το Τμήμα 
Φιλολογίας και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών. Το Δ.Μ.Σ. υπογράφεται από τον ή την Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, τον ή την Πρόεδρο του Τμήματος Φιλολογίας και τον ή την Προϊσταμένη της Γραμματείας 
του Τμήματος Φιλολογίας. 

8.3. Ο τύπος του Δ.Μ.Σ. είναι αυτός που προβλέπεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης με την προσθήκη της αναγραφής του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών. 
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8.4. Η απονομή του Δ.Μ.Σ. γίνεται από τον ή την Πρόεδρο του Τμήματος Φιλολογίας τρεις φορές τον χρόνο, κατά 
τους μήνες Ιούνιο ή Ιούλιο, Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο και Φεβρουάριο ή Μάρτιο. Στον ή την απόφοιτο του Δ.Π.Μ.Σ. 
χορηγείται πριν από την απονομή, εφόσον ζητηθεί, βεβαίωση περάτωσης σπουδών. 

8.5. Το Δ.Μ.Σ. συνοδεύεται από Παράρτημα Διπλώματος, το οποίο υπογράφεται από τον ή την Πρόεδρο και τον ή 
την Γραμματέα του Τμήματος Φιλολογίας. Το Παράρτημα Διπλώματος περιέχει όλες τις πρόσθετες πληροφορίες 
σχετικά με το Δ.Π.Μ.Σ., όπως ο τίτλος της Διπλωματικής Εργασίας, η αναλυτική βαθμολογία μεταπτυχιακών 
σεμιναρίων, η βαθμολογία της  Διπλωματικής Εργασίας, πιθανές μετακινήσεις των υποψηφίων στο πλαίσιο 
Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (π.χ. Erasmus +), αριθμός πιστωτικών μονάδων που αντιστοιχούν για τις 
μετακινήσεις αυτές, κ.ά. 
 
 

Άρθρο 9. 
Ακαδημαϊκοί/ές σύμβουλοι και επιβλέποντες/ουσες Διπλωματικών Εργασιών 

 
9.1. Με την εγγραφή του φοιτητή ή της φοιτήτριας στο Δ.Π.Μ.Σ. και ύστερα από σχετική εισήγηση της Σ.Ε. του 
Δ.Π.Μ.Σ., η Ε.Δ.Ε. ορίζει ακαδημαϊκό/ή σύμβουλο των σπουδών του/της, λαμβάνοντας υπόψη τα επιστημονικά 
ενδιαφέροντα του φοιτητή ή της φοιτήτριας, τα οποία διερευνώνται κατά την προφορική εξέτασή του/της. Ο/Η 
ακαδημαϊκός/ή σύμβουλος είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τομέα Θεατρολογίας-Μουσικολογίας του Τμήματος 
Φιλολογίας ή ερευνητής/ερευνήτρια του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και 
Έρευνας και, σε συνεργασία με τη Σ.Ε., παρακολουθεί και συντρέχει τη μεταπτυχιακή πορεία του φοιτητή ή της 
φοιτήτριας μέχρι τον ορισμό επιβλέποντα ή επιβλέπουσας της Δ.Ε. Ο ρόλος του ακαδημαϊκού συμβούλου 
μεταφέρεται στον επιβλέποντα της Δ.Ε. με την ανάληψη των καθηκόντων του.  

9.2. Κατά την επιλογή τόσο του ακαδημαϊκού ή της ακαδημαϊκής συμβούλου όσο και του επιβλέποντα ή της 
επιβλέπουσας της Δ.Ε. η Ε.Δ.Ε. λαμβάνει υπόψη τις προγραμματισμένες εκπαιδευτικές άδειες των μελών Δ.Ε.Π. και 
των ερευνητών/ερευνητριών του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών, ώστε να αποτραπούν τυχόν κενά στην 
παρακολούθηση του φοιτητή ή της φοιτήτριας. Λαμβάνει ακόμη υπόψη τον συνολικό αριθμό μεταπτυχιακών 
φοιτητών και φοιτητριών που συμβουλεύει ή επιβλέπει κάθε μέλος Δ.Ε.Π. και ερευνητής/ερευνήτρια, έτσι ώστε το 
μεταπτυχιακό έργο να κατανέμεται κατά το δυνατόν ισομερέστερα ανάμεσα στους διδάσκοντες και διδάσκουσες. 
Θέμα αλλαγής ακαδημαϊκού και ακαδημαϊκής συμβούλου ή επιβλέποντα και επιβλέπουσας τίθεται με γνώμη της Σ.Ε., 
ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια της οποίας εισηγείται σχετικά με το θέμα στη Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και 
Κινηματογραφικές Σπουδές.  

  
Άρθρο 10 

Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών – πιστωτικές μονάδες ECTS – 
κανόνες εξέτασης και αξιολόγησης των επιδόσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών – εκπόνηση σεμιναριακών και 

διπλωματικών εργασιών 
 
10.1. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (E.C.T.S.) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. στις Θεατρικές και 
Κινηματογραφικές Σπουδές είναι εκατόν είκοσι (120). 

10.2. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και 
φοιτήτριες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να ολοκληρώσουν επιτυχώς έξι (6) μεταπτυχιακά σεμινάρια 
διαφορετικού περιεχομένου και να συντάξουν, να παραδώσουν και να παρουσιάσουν προφορικά μεταπτυχιακή 
διπλωματική εργασία.  

10.3. Κάθε σεμινάριο διαρκεί τρεις ώρες εβδομαδιαίως επί δεκατρείς εβδομάδες και πιστώνεται με δεκαπέντε (15) 
πιστωτικές μονάδες (ECTS). Οι μεταπτυχιακοί οφείλουν να συγκεντρώσουν ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες από 
την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση στα μεταπτυχιακά σεμινάρια.  

10.4. Ο φοιτητής ή η φοιτήτρια του Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές οφείλει να 
παρακολουθήσει και να ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον πέντε (5) μεταπτυχιακά σεμινάρια σε γνωστικά 
αντικείμενα θεατρικών και κινηματογραφικών σπουδών, σχετικών με το ελληνικό και παγκόσμιο θέατρο και τον 
ελληνικό και παγκόσμιο κινηματογράφο. Ένα σεμινάριο μπορεί να επιλεγεί, μετά από σύμφωνη γνώμη του 
ακαδημαϊκού ή της ακαδημαϊκής συμβούλου, από άλλο Π.Μ.Σ. του Πανεπιστήμιου Κρήτης ή άλλου Πανεπιστημίου. 
Στην περίπτωση επιλογής σεμιναρίου που προσφέρεται από  άλλο Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου Κρήτης ή άλλου 
Πανεπιστημίου, επιδιώκεται, σε συνεργασία του ακαδημαϊκού ή της ακαδημαϊκής συμβούλου του φοιτητή ή της 
φοιτήτριας και του διδάσκοντος ή της διδάσκουσας του σεμιναρίου, να προσανατολιστεί η έρευνα του φοιτητή ή της 
φοιτήτριας του Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές σε ζητήματα θεατρικού ή/και 
κινηματογραφικού ενδιαφέροντος.  
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10.5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και μόνον ύστερα από σχετική απόφαση της Ε.Δ.Ε, κατόπιν σχετικής εισήγησης της 
Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ., προβλέπεται η διδασκαλία μαθημάτων ή σεμιναρίων με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με τη 
χρήση ηλεκτρονικών μέσων (ηλεκτρονική πλατφόρμα κλειστού κυκλώματος). Σε κάθε περίπτωση, η εν λόγω 
διδασκαλία δεν μπορεί να αφορά καθ’ ολοκληρίαν σε περισσότερα από δύο σεμινάρια σε κάθε διετή κύκλο του 
Προγράμματος Σπουδών».  

10.6. Η διπλωματική εργασία του φοιτητή ή της φοιτήτριας του Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές 
Σπουδές μπορεί είτε να συνδυάζει θεατρική και κινηματογραφική έρευνα είτε να εξειδικεύεται σε θεατρική ή σε 
κινηματογραφική έρευνα και πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ECTS. Η διπλωματική εργασία 
υποστηρίζεται προφορικά από τον/την συντάκτη της.  

10.7. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής ή φοιτήτρια πλήρους φοίτησης παρακολουθεί και εξετάζεται σε δύο (2) 
σεμινάρια ανά εξάμηνο και συνολικά έξι (6) στη διάρκεια του πρώτου κύκλου της ειδίκευσής του. Κάθε 
μεταπτυχιακός φοιτητής ή φοιτήτρια μερικής φοίτησης παρακολουθεί και εξετάζεται σε ένα (1) σεμινάριο ανά 
εξάμηνο και συνολικά έξι (6) στη διάρκεια του πρώτου κύκλου της ειδίκευσής του/της. Οι δυνατότητες επιλογών 
σεμιναρίων προσδιορίζονται στο Πρόγραμμα Μαθημάτων που συνιστά τον εκάστοτε διετή κύκλο διδασκαλίας. Για 
τις εναλλακτικές επιλογές, οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν και σεμινάριο που προσφέρεται από  άλλο Π.Μ.Σ. 
του Τμήματος ή από Π.Μ.Σ. άλλου Τμήματος ή άλλου Πανεπιστημίου, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του ή της 
ακαδημαϊκής συμβούλου και έγκριση της Σ.Ε. Η φοίτηση στο Δ.Π.Μ.Σ. ολοκληρώνεται με την εκπόνηση γραπτής 
διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας (Δ.Ε.). 

10.8. Το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών πλήρους φοίτησης του Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές 
Σπουδές διαμορφώνεται ως εξής: 
 
Α΄ εξάμηνο σπουδών 

 
Δραστηριότητα 

Πιστωτικές 
μονάδες ECTS  

Σεμινάριο  15 
Σεμινάριο  15 
Σύνολο 30 

 
     Β΄ εξάμηνο σπουδών 

 
Δραστηριότητα 

Πιστωτικές 
μονάδες ECTS  

Σεμινάριο  15 
Σεμινάριο 15 
Σύνολο 30 

 
Γ΄ εξάμηνο σπουδών 

 
Δραστηριότητα 

Πιστωτικές 
μονάδες ECTS 

Σεμινάριο  15 
Σεμινάριο 15 
Σύνολο 30 

 
Δ΄ εξάμηνο σπουδών 

 
Δραστηριότητα 

Πιστωτικές 
μονάδες ECTS  

Σύνταξη και δημόσια υποστήριξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας 

30 

Σύνολο 30 
 
 
 Παρατίθεται ενδεικτικός κατάλογος ειδικότερων τίτλων σεμιναρίων: 

 1 Πηγές της Ιστορίας του Νεοελληνικού Θεάτρου 
 2 Ιστορία και Ιστοριογραφία του Κινηματογράφου 
 3 Θεωρία Θεάτρου 
 4 Κινηματογραφική Διασκευή 
 5 Πρόσληψη Αρχαίου Θεάτρου 
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 6 Θεωρία του Κινηματογράφου 
 7 Ιστορία, Θεωρία και Πρακτική Λειτουργία της Κριτικής στο Θέατρο 
 8 Αφηγηματική και Υφολογική Ανάλυση Κινηματογράφου 
 9 Μουσική στο Θέατρο και τον Κινηματογράφο 
10 Αναπαραστάσεις της Ιστορίας στον Κινηματογράφο 

  
10.9. Οι ακριβείς τίτλοι και το ειδικότερο περιεχόμενο των σεμιναρίων συμφωνούνται και καθορίζονται ανά διετία 
από την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες η 
διδάσκουσες των σεμιναρίων. Η απόφαση για κάθε επόμενο διετή κύκλο διδασκαλίας λαμβάνεται κατά το εαρινό 
εξάμηνο του πρώτου έτους του τρέχοντος κύκλου. 

10.10. Τροποποίηση του προγράμματος και ανακατανομή των σεμιναρίων μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει 
κατόπιν απόφασης της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές. 

10.11. Την ευθύνη της επιλογής των επιμέρους θεματικών κατευθύνσεων, της μεθόδου, των ενδεχόμενων ασκήσεων 
και εν γένει του τρόπου οργάνωσης, διεξαγωγής και εξέτασης του σεμιναρίου έχει ο εκάστοτε διδάσκων ή η 
διδάσκουσα. 

10.12. Είναι δυνατό να ενταχθεί στο πρόγραμμα μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ.  σεμινάριο που δίνεται από άλλο Π.Μ.Σ. 
του Τμήματος Φιλολογίας ή της Φιλοσοφικής Σχολής του Π.Κ., με απόφαση της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. και της οικείας  
Συνέλευσης, μετά από κοινή εισήγηση των Σ.Ε. των Π.Μ.Σ., στην οποία αιτιολογείται η συνάφεια του μαθήματος με 
το Δ.Π.Μ.Σ..  

10.13. Τα θέματα των σεμιναριακών εργασιών επιλέγονται από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες με 
την καθοδήγηση του διδάσκοντος ή της διδάσκουσας. Η έκταση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
ορίζεται ως εξής: 20.000 λέξεις ως κατώτατο όριο και 30.000 λέξεις ως ανώτατο όριο (κείμενο, σημειώσεις, 
βιβλιογραφία). Σε αυτές μπορούν να προστεθούν παραρτήματα καθώς και εικόνες ή σχέδια για τα οποία δηλώνεται 
η προέλευσή τους. Στο εξώφυλλο αναγράφεται το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Ινστιτούτο 
Μεσογειακών Σπουδών-ΙΤΕ, ο τίτλος της Μ.Δ.Ε, το ονοματεπώνυμο του μεταπτυχιακού φοιτητή ή της φοιτήτριας και 
η ημερομηνία κατάθεσης. Στο εσώφυλλο σημειώνονται το όνομα του επιβλέποντος καθηγητή ή της επιβλέπουσας 
καθηγήτριας και η ημερομηνία έγκρισης με την ένδειξη ότι «Η έγκριση της Μεταπτυχιακής Εργασίας από το Τμήμα 
Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών-ΙΤΕ δεν υποδηλώνει υποχρεωτικά 
ότι το Τμήμα Φιλολογίας και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών αποδέχονται τις απόψεις του ή της συγγραφέα». 

10.14. Οι φοιτητές και φοιτήτριες πλήρους φοίτησης οφείλουν να περατώνουν και να παραδίδουν στους 
διδάσκοντες και τις διδάσκουσες μία (1) τουλάχιστον σεμιναριακή εργασία ανά εξάμηνο, η βαθμολογία της οποίας 
κατατίθεται στην Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. ως το τέλος του Φεβρουαρίου ή Ιουλίου εκάστου έτους. Οι υπόλοιπες δύο 
(2) εργασίες μπορούν να παραδίδονται ως το τέλος Αυγούστου, και η βαθμολογία τους να κατατίθεται ως την έναρξη 
της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες μερικής φοίτησης οφείλουν να 
περατώνουν και να παραδίδουν στους διδάσκοντες και τις διδάσκουσες τις δύο σεμιναριακές εργασίες κάθε 
ακαδημαϊκού έτους το αργότερο ως το τέλος Αυγούστου.  

10.15. Κάθε σεμιναριακή εργασία βαθμολογείται σε κλίμακα ένα-δέκα (1-10). Ως βάση επιτυχίας στα σεμινάρια είναι 
ο βαθμός έξι (6). Αν διεξαχθεί εξέταση στο τέλος του εξαμήνου, η βαθμολογική κλίμακα είναι από το ένα (1) ως το 
δέκα (10). Ως βάση επιτυχίας στην εξέταση είναι ο βαθμός έξι (6).  

10.16. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής ή η φοιτήτρια υποβάλλει κατά το τρίτο εξάμηνο φοίτησής του/της και σε 
συνεννόηση με τον ακαδημαϊκό ή την ακαδημαϊκό σύμβουλο αίτηση στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος 
τίτλος της διπλωματικής εργασίας, επισυνάπτεται σχέδιο-περίληψή της και προτείνεται ο επιβλέπων ή η 
επιβλέπουσα. Η Σ.Ε του Δ.Π.Μ.Σ. εξετάζει και εγκρίνει την αίτηση, ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα αυτής με 
σύμφωνη γνώμη της Ε.Δ.Ε και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα από τα 
μέλη της οποίας είναι και ο/η επιβλέπων/ουσα καθηγητής/ήτρια. Το ένα εκ των μελών της επιτροπής μπορεί να 
ανήκει σε αντίστοιχο Τομέα ή Κατεύθυνση άλλου Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης ή άλλου ΑΕΙ ή ερευνητικού 
ιδρύματος της ημεδαπής ή άλλου αναγνωρισμένου ΑΕΙ ή ερευνητικού ιδρύματος της αλλοδαπής. 

10.17. Μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής είναι ο επιβλέπων ή η επιβλέπουσα καθηγήτρια της 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και δύο (2) ακόμη μέλη, τα οποία ορίζει η Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ., ύστερα από 
πρόταση του επιβλέποντος ή της επιβλέπουσας. Ομότιμοι καθηγητές και καθηγήτριες και αφυπηρετήσαντα μέλη 
Δ.Ε.Π. που διδάσκουν στο Δ.Π.Μ.Σ. μπορούν να οριστούν μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, όχι όμως 
επιβλέποντες και επιβλέπουσες. 

10.18. Ο φοιτητής ή η φοιτήτρια του Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές οφείλει να εκπονήσει, 
να καταθέσει προς κρίση και να παρουσιάσει ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής τη μεταπτυχιακή 
Διπλωματική Εργασία του/της. Ως βάση επιτυχίας για την Διπλωματική Εργασία είναι ο βαθμός έξι (6).  
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10.19. Στην περίπτωση που ο φοιτητής ή η φοιτήτρια δεν παραδώσει εργασία με βαθμό τουλάχιστον έξι (6) μέσα στις 
χρονικές προθεσμίες που προβλέπει ο παρών κανονισμός ή δεν συγκεντρώσει τον βαθμό έξι (6) κατά την υποστήριξή 
της ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, δεν απονέμεται Δ.Μ.Σ. 

10. 20. Η Διπλωματική Εργασία συντάσσεται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα. 

10.21. Ως ολοκλήρωση της Δ.Ε. νοείται η παράδοση του τελικού κειμένου της στον επιβλέποντα ή την επιβλέπουσα 
στην ολοκληρωμένη του μορφή για διορθώσεις. 

10.22. Ο επιβλέπων ή η επιβλέπουσα οφείλει να διορθώσει την εργασία σε διάστημα το αργότερο εξήντα (60) 
ημερών από την ημέρα παράδοσης του τελικού κειμένου της Δ.Ε. 

10.23. Μετά την ολοκλήρωση της Δ.Ε. και τη διόρθωσή της από τον επιβλέποντα ή την επιβλέπουσα, η Δ.Ε. 
υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή από το φοιτητή ή την φοιτήτρια στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. 
συνοδευόμενη από ειδικό έντυπο (Έντυπο Υποβολής). Στο Έντυπο Υποβολής βεβαιώνεται ενυπογράφως από τον 
επιβλέπονται ή την επιβλέπουσα ότι η εκπόνηση της Δ.Ε. έχει ολοκληρωθεί και ότι υποβάλλεται προς κρίση στην 
τριμελή επιτροπή. 

10.24. Ο φοιτητής ή η φοιτήτρια παραδίδει αντίτυπα της Δ.Ε. στα άλλα δύο μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής και την 
υποστηρίζει σε ειδική συνεδρίασή της, η οποία ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας και του 
Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την υποστήριξη. Στη διαδικασία 
υποστήριξης της Δ.Ε. προεδρεύει ο επιβλέπων ή η επιβλέπουσα. Η υποστήριξη είναι ανοικτή στην ακαδημαϊκή 
κοινότητα και στο ευρύτερο κοινό.  

10.25. Στη διαδικασία παρουσίασης της Δ.Ε. προεδρεύει ο επιβλέπων ή η επιβλέπουσα. Ο φοιτητής ή η φοιτήτρια 
παρουσιάζει προφορικά την Δ.Ε. και στη συνέχεια οφείλει να απαντήσει στις ερωτήσεις και παρατηρήσεις των μελών 
της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής. Στο τέλος της παρουσίασης και της συζήτησης της Δ.Ε., η τριμελής επιτροπή 
συνεδριάζει χωρίς την παρουσία του φοιτητή ή της φοιτήτριας και του κοινού, και αξιολογεί την Δ.Ε. με βαθμολογική 
κλίμακα ένα-δέκα (1-10) και με βάση το έξι (6). Τέλος, η τριμελής εξεταστική επιτροπή ανακοινώνει στον φοιτητή ή 
τη φοιτήτρια την απόφασή της και συντάσσει και υπογράφει πρακτικό στο οποίο καταγράφονται τα σχετικά με την 
υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας και ο τελικός βαθμός του Δ.Μ.Σ. 

10.26. Για την εξαγωγή του τελικού βαθμού του Δ.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές, συνεκτιμάται 
η βαθμολογία της Δ.Ε. με συντελεστή 0.25 και οι βαθμοί των έξι σεμιναρίων με συντελεστή 0.125 το καθένα. Σε 
περίπτωση όπου ο φοιτητής ή η φοιτήτρια έχει παρακολουθήσει επιτυχώς περισσότερα από έξι μαθήματα, στον 
τελικό βαθμό υπολογίζονται οι έξι καλύτερες επιδόσεις του/της. Ο απονεμόμενος τίτλος αναφέρει τον τελικό βαθμό 
του φοιτητή ή της φοιτήτριας και έχει τρεις διαβαθμίσεις (καλώς, λίαν καλώς, άριστα), τις ισχύουσες και για τους 
προπτυχιακούς φοιτητές.  

10.27. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής ή η φοιτήτρια δεν έχει δικαίωμα ένστασης ενάντια στην οριστική απόφαση της 
τριμελούς εξεταστικής επιτροπής. 

10.28. Η προετοιμασία, η σύνταξη και η υποστήριξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας αντιστοιχούν σε 
τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ECTS. 

10.29. Ο απόφοιτος ή η απόφοιτη του Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές οφείλει να καταθέσει 
τουλάχιστον από ένα αντίτυπο της Διπλωματικής Εργασίας στις Βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Κρήτης και του 
Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Η Δ.Ε. κατατίθεται υποχρεωτικά σε 
έντυπη μορφή στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης και, τουλάχιστον μέσα σε δύο (2) χρόνια από την 
ημερομηνία απόκτησης του Δ.Μ.Σ., αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της Φιλοσοφικής Σχολής και της Βιβλιοθήκης 
του Πανεπιστημίου Κρήτης. 
 

Άρθρο 11 
Αναπλήρωση σεμιναρίων – απουσίες φοιτητών 

 
11.1. Σε περίπτωση που ο διδάσκων ή η διδάσκουσα απουσιάζει νομίμως σε προγραμματισμένη άδεια, ύστερα από 
έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας ή του Διευθυντή ή της Διευθύντριας του Ινστιτούτου 
Μεσογειακών Σπουδών, οφείλει να ορίσει εγκαίρως ημέρα και ώρα αναπλήρωσης του σεμιναρίου, εντός του ίδιου 
διδακτικού εξαμήνου. 

11.2. Σε περίπτωση απρόβλεπτου κωλύματος πραγματοποίησης σεμιναρίου με υπαιτιότητα του διδάσκοντος ή της 
διδάσκουσας, θα πρέπει με ευθύνη του/της να ενημερωθεί ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια του Δ.Π.Μ.Σ. και ο ή η 
Πρόεδρος της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. Ο διδάσκων ή η διδάσκουσα, σε συνεργασία με τη Γραμματεία του Τμήματος 
Φιλολογίας, οφείλει να ορίσει εγκαίρως ημέρα και ώρα αναπλήρωσης του σεμιναρίου εντός του ίδιου διδακτικού 
εξαμήνου. 



 13

11.3. Ο διδάσκων ή η διδάσκουσα, σε περίπτωση απρόβλεπτου κωλύματος πραγματοποίησης σεμιναρίου που δεν 
οφείλεται σε δική του/της υπαιτιότητα, οφείλει να ενημερώσει τον Διευθυντή ή την Διευθύντρια του Δ.Π.Μ.Σ και τον 
ή την Πρόεδρο της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. Για τη δυνατότητα αναπλήρωσης του σεμιναρίου αρμόδια να αποφασίσει 
είναι η Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. 

11.4. Σε περίπτωση που ένας φοιτητής ή μία φοιτήτρια υπερβεί τις δύο (2) απουσίες σε σεμινάριο, θεωρείται ότι έχει 
αποτύχει σε αυτό. 
 

Άρθρο 12 
Διαγραφή από το  Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές 

 
Επαρκείς λόγους διαγραφής μεταπτυχιακού φοιτητή ή μεταπτυχιακής φοιτήτριας από το μητρώο του Τμήματος 
συνιστούν: 

12.1 Κάθε σχετικός λόγος που προβλέπουν τα καταστατικά κείμενα του Πανεπιστημίου και του Τμήματος. 

12.2 Η υπέρβαση του προβλεπόμενου από τον παρόντα Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών χρόνου φοίτησης 
ή η αποτυχία σε δύο (2) μεταπτυχιακά Σεμινάρια ή η μη εμφάνιση στα ειδικά Μεταπτυχιακά Σεμινάρια χωρίς 
έγγραφη ενημέρωση προς τον Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ. 

12.3 Η διαπίστωση ότι ο φοιτητής ή η φοιτήτρια έχει υποπέσει στο παράπτωμα της λογοκλοπής. Για την 
περίπτωση αυτή, ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια του Δ.Π.Μ.Σ., εισηγείται στη Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ., με βάση τη γραπτή 
πρόταση του/της διδάσκοντος/ουσας του σεμιναρίου ή του επιβλέποντος ή επιβλέπουσας της Διπλωματικής 
Εργασίας. Η Σ.Ε., αποφασίζει αν θα εισηγηθεί τη διαγραφή του/της στη Συνέλευση του Τμήματος και ενημερώνει 
σχετικά τον/την εναγόμενο/νη φοιτητή/τρια. 

12.4 Οι διαγραφές μεταπτυχιακών φοιτητών ή φοιτητριών διενεργούνται από τη Ε.Δ.Ε. ύστερα από εισήγηση 
του Διευθυντή ή της Διευθύντριας του Δ.Π.Μ.Σ. και σχετική πρόταση της Σ.Ε.  

12.5 Εφόσον τεθεί ζήτημα διαγραφής του/της και πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης, ο φοιτητής ή η 
φοιτήτρια καλείται για παροχή εξηγήσεων στην Ε.Δ.Ε., τις οποίες οφείλει να καταθέσει και εγγράφως. Σε περίπτωση 
μη ανταπόκρισης του φοιτητή ή της φοιτήτριας η απόφαση λαμβάνεται από την Ε.Δ.Ε. ερήμην του/της. 

 
Άρθρο 13 

Τέλη φοίτησης – υποτροφίες 
 

13.1. Η φοίτηση στο Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές είναι δωρεάν, χωρίς χρέωση τελών 
φοίτησης. 

13.2. Στο Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές είναι δυνατό να χορηγούνται από δημόσιους ή 
ιδιωτικούς φορείς υποτροφίες στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τις φοιτήτριες. Επίσης, οι φοιτητές και φοιτήτριες 
δικαιούνται να υποβάλουν αιτήσεις ως υποψήφιοι ή υποψήφιες σε προκηρύξεις για τη χορήγηση υποτροφιών. 

13.3. Σε περίπτωση χορήγησης υποτροφιών εκ μέρους του Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές, 
εκτός από τα κριτήρια που θεσπίζονται και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τον εκάστοτε δημόσιο ή ιδιωτικό 
φορέα χορήγησης των υποτροφιών, ως εσωτερικά κριτήρια ορίζονται τα ακόλουθα: 

α) η σειρά και ο βαθμός εισαγωγής στο Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές 

β) οι βαθμοί του φοιτητή ή της φοιτήτριας  στα μεταπτυχιακά σεμινάρια και 

γ) η συνολική επιστημονική παρουσία του μεταπτυχιακού φοιτητή ή της φοιτήτριας.  

13.4 Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες μπορεί να απασχολούνται επ’ αμοιβή σε ερευνητικά προγράμματα ή 
να επιτελούν αμειβόμενο επικουρικό ερευνητικό και διδακτικό έργο, καθώς και να λαμβάνουν από το Δ.Π.Μ.Σ. ή το 
Τμήμα Φιλολογίας αμοιβή για την εκτέλεση ερευνητικής εργασίας συναφούς με το ειδικότερο μαθησιακό αντικείμενό 
τους στο Δ.Π.Μ.Σ. Τα κριτήρια με τα οποία το Δ.Π.Μ.Σ. αναθέτει αμειβόμενη ερευνητική εργασία ή αμειβόμενο 
επικουρικό διδακτικό έργο περιλαμβάνουν τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο (13.3). Στην ανάθεση 
έργου λαμβάνονται επίσης υπόψη τα ειδικότερα ενδιαφέροντα των φοιτητών και φοιτητριών σε συνάρτηση με τις 
πραγματικές ανάγκες χρηματοδότησης της έρευνας.  

13.5. Στην περίπτωση μη ανταποδοτικών υποτροφιών που μπορεί να χορηγεί το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών 
σε νεοεισερχόμενους/ες φοιτητές/ήτριες, οι υποτροφίες δίνονται βάσει της βαθμολογικής τους κατάταξης στις 
εισαγωγικές εξετάσεις του Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές και, εφόσον οι δυνατότητες του 
Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών το επιτρέπουν, έχουν διετή διάρκεια. Υπότροφοι αυτής της κατηγορίας που 
βαθμολογούνται κάτω από οκτώ (8) σε περισσότερα από τέσσερα σεμινάρια, χάνουν οριστικά την υποτροφία, η 
οποία μεταβιβάζεται για το υπόλοιπο της διάρκειάς της στον επόμενο φοιτητή ή την επόμενη φοιτήτρια σε σειρά 



 14

κατάταξης κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις, με την προϋπόθεση βεβαίως ότι αυτός ή αυτή πληροί το παραπάνω 
βαθμολογικό κριτήριο. Εάν κανένας φοιτητής ή καμία φοιτήτρια δεν πληροί το βαθμολογικό κριτήριο για να λάβει 
την υποτροφία, το υπόλοιπό της παραμένει στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών και χρησιμοποιείται κατά την 
κρίση του. 
 

Άρθρο 14 
Διαδικασίες αξιολόγησης 

 
14.1. Το Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές υπόκειται στις διαδικασίες εσωτερικής και 
εξωτερικής αξιολόγησης, καθώς και διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας, οι οποίες προβλέπονται από το 
ισχύον νομικό πλαίσιο και από τις σχετικές αποφάσεις του Τμήματος Φιλολογίας. 

14.2. Μεταξύ της δέκατης και της δωδέκατης διδακτικής εβδομάδας κάθε εξαμήνου οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι 
φοιτήτριες αξιολογούν το σεμινάριο και τον διδάσκοντα ή την διδάσκουσα. Η αξιολόγηση γίνεται με ανώνυμα 
έντυπα ερωτηματολόγια, την μορφή και το περιεχόμενο των οποίων αποφασίζει η Ε.Δ.Ε. μετά από εισήγηση της Σ. Ε. 
Τη συλλογή των ερωτηματολογίων και την σφράγιση και παράδοση των φακέλων που τα περιέχουν αναλαμβάνουν 
εθελοντικά μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες του σεμιναρίου.  

14.3. Ανά διετία, κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ., η Διευθύντρια ή ο Διευθυντής συντάσσει αναλυτικό 
απολογισμό του ερευνητικού έργου, του εκπαιδευτικού έργου  και των λοιπών δραστηριοτήτων του Δ.Π.Μ.Σ. Ο 
απολογισμός κατατίθεται στην Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. και δι’ αυτής στο Τμήμα Φιλολογίας και το Ινστιτούτο 
Μεσογειακών Σπουδών. 
 
 

Άρθρο 15 
Διδακτικό προσωπικό – ανάθεση διδασκαλίας των σεμιναρίων 

 
15.1. Αρμόδια για την ανάθεση διδασκαλίας και την κατανομή του διδακτικού έργου στους διδάσκοντες και τις 
διδάσκουσες είναι η Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές. 

15.2. Τη διδασκαλία των σεμιναρίων του Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές αναλαμβάνουν 
μέλη Δ.Ε.Π. και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
περιλαμβανομένων ομότιμων καθηγητών, ερευνητές του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος 
Τεχνολογίας και Έρευνας, καθώς και διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) ή το άρθρο 19 του 
ν.1404/1983 (Α΄ 173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν.4009/2011, σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 36, παρ. 1, του 
ν.4485/2017. Η Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. αξιολογεί τις ανάγκες του Δ.Π.Μ.Σ. σε διδακτικό προσωπικό και μπορεί να 
αναθέσει αιτιολογημένα διδακτικό έργο σε μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης ή να 
προσκαλέσει για διδασκαλία μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι, ερευνητές άλλων ερευνητικών κέντρων, καταξιωμένους 
επιστήμονες της αλλοδαπής που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή 
επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του 
Δ.Π.Μ.Σ., σύμφωνα με όσα ορίζουν οι παρ. 2 και 5 του άρθρου 36 του ν.4485/2017. 

15.3. Τα μέλη Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης δεν μπορούν να διδάσκουν μόνο σε μεταπτυχιακό επίπεδο. 
 

Άρθρο 16 
Διοικητική και τεχνική υποστήριξη – δικαιώματα και παροχές φοιτητών/τριών 

 
16.1. Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές 
αναλαμβάνει το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

16.2. Η Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας έχει την ευθύνη της γραμματειακής υποστήριξης της λειτουργίας του 
Δ.Π.Μ.Σ.  

16.3. Η Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας τηρεί για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή και κάθε μεταπτυχιακή 
φοιτήτρια ιδιαίτερο φάκελο, όπου περιέχονται:  

 α) οι τίτλοι, τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα που προσκομίστηκαν με την αίτηση  υποψηφιότητάς του/της,  

 β) αντίγραφα των πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων που του/της έχουν χορηγηθεί,  
 γ) σύνοψη προόδου, που συμπεριλαμβάνει βαθμολογία σεμιναρίων,  

 δ) υποτροφίες ή βραβεία που του/της έχουν απονεμηθεί,  

 ε) το πρακτικό της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής της μεταπτυχιακής  διπλωματικής εργασίας, και  
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 στ) κάθε σχετικό έγγραφο που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τον  παρόντα Κανονισμό 
Λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές  Σπουδές. 

 

Το περιεχόμενο του ατομικού φακέλου είναι προσβάσιμο μόνο στην αρμόδια υπηρεσία του Τμήματος, στον ή την 
Πρόεδρο του Τμήματος, στον Διευθυντή ή την Διευθύντρια του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών, στον ή την 
Πρόεδρο της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές, στον Διευθυντή ή τη Διευθύντρια 
του Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές και στον ίδιο τον μεταπτυχιακό φοιτητή ή την 
μεταπτυχιακή φοιτήτρια.  

16.4. Την τεχνική υποστήριξη του Δ.Π.Μ.Σ. στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές αναλαμβάνει το αρμόδιο 
προσωπικό του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.  
      
 

Άρθρο 17 
   Δικαιώματα μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών 
 
17.1 Οι εγγεγραμμένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι εγγεγραμμένες μεταπτυχιακές φοιτήτριες έχουν όλα τα 
δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του πρώτου κύκλου 
σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων». 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
 

 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
-Σχετική απόφαση  
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 

- Πρυτανεία 
- Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ 
- Κοσμήτορα Φιλοσοφικής Σχολής  
- Τμήμα Φιλολογίας 
- Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού 
-Διεύθυνση Εκπαίδευσης & Έρευνας 
- Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών & Έρευνας 
-Τμήμα Πρωτοκόλλου και Αρχείου 
 

Με  εκτίμηση, 
Ρέθυμνο, 26-07-2018 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 
 
 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ 

 
 
 

 
 


