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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

GR 741 00 – ΡΕΘΥΜΝΟ 

 

Εσωτερικός Κανονισµός 

του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

ΑΠΟΦΑΣΗ 321/12-12-2013 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 

ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 
O Εσωτερικός Κανονισµός του Π.Μ.Σ. εξειδικεύει το προβλεπόµενο από τον Νόµο 3685/2008 θεσµικό πλαίσιο για τις 
µεταπτυχιακές σπουδές, την υπουργική απόφαση [Αναµένεται], µε την οποία εγκρίθηκε η αντικατάσταση του προηγούµενου Π.Μ.Σ. 
του Τµήµατος Φιλολογίας, και τον  αντίστοιχο Εσωτερικό Κανονισµό του Πανεπιστηµίου Κρήτης (υπό επικύρωση από τη 
Σύγκλητο). 
 
Συντονιστική Επιτροπή του Π.M.Σ. 
Αρµόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισµό λειτουργίας του Π.M.Σ. είναι η Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Σ.E.Μ.Σ.).  
H Σ.E.Μ.Σ. ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.E.Σ.) του Τµήµατος, µε ένα µέλος από κάθε κατεύθυνση των 
τεσσάρων Tοµέων, ύστερα από πρότασή τους, και τον εκάστοτε διευθυντή του Π.M.Σ. Ο εκάστοτε εκπρόσωπος του Τοµέα στη Σ.E 
ορίζεται ως υπεύθυνος κατεύθυνσης. Στη Σ.Ε.Μ.Σ. συµµετέχει επίσης ως εκπρόσωπος των φοιτητών στη Γ.Σ.Ε.Σ. ένας εκ των 
εκλεγµένων εκπροσώπων τους στη Γ.Σ.Ε.Σ.  
O ορισµός του διευθυντή του Π.M.Σ γίνεται από τη Γ.Σ.E.Σ. στο τέλος του ακαδηµαϊκού έτους και για δύο (2) χρόνια µε έναρξη 
θητείας την αρχή (1η Σεπτεµβρίου) του επόµενου της εκλογής ακαδηµαϊκού έτους. 
 
Α) Εισαγωγή Φοιτητών στο Πρόγραµµα 
1. Η κατανοµή ανά ειδικεύσεις των εισακτέων κατ’ έτος στο ΠΜΣ έχει ως εξής: Κλασική Φιλολογία: δώδεκα (12), Βυζαντινή 

Φιλολογία: τέσσερεις (4), Νεοελληνική Φιλολογία: δώδεκα (12), Γλωσσολογία: έξι (6), Ιστορία και Θεωρία του Θεάτρου και 
του Κινηµατογράφου: έξι (6). Η κατανοµή µπορεί να µεταβάλλεται µε εισήγηση των Τοµέων στη Σ.Ε.Μ.Σ. και απόφαση της 
Γ.Σ.Ε.Σ. 

2. Η επιλογή γίνεται από τη Σ.E.Μ.Σ. και επικυρώνεται από τη Γ.Σ.E.Σ. µε γραπτές και προφορικές εξετάσεις, στις οποίες 
δικαιούνται να πάρουν µέρος υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει στο πτυχίο τους γενική βαθµολογία ‘άριστα’ ή ‘λίαν 
καλώς’. Αλλοδαποί µε πτυχίο ΑΕΙ συµµετέχουν στις ως άνω εξετάσεις ανεξαρτήτως βαθµού πτυχίου. 

3. Ηµεροµηνία λήξης για την υποβολή αιτήσεων συµµετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις είναι η 31η Ιουλίου και η 30η 
Νοεµβρίου εκάστου έτους.  

4. Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς, κατά το πρώτο δεκαπενθήµερο του Σεπτεµβρίου και (εφόσον αποφασίσουν σχετικά οι 
Τοµείς) κατά το πρώτο δεκαπενθήµερο του Ιανουαρίου, στα µαθήµατα της ειδίκευσης που επιθυµούν να αποκτήσουν, σε 
ύλη που ανακοινώνεται τουλάχιστον τρεις µήνες νωρίτερα, καθώς και στην ξένη γλώσσα που έχουν δηλώσει ότι κατέχουν. 
Κατά τον ίδιο χρόνο και ύστερα από σχετικές εισηγήσεις των Τοµέων, το Τµήµα ανακοινώνει στον ηµερήσιο Τύπο τον 
αριθµό των θέσεων που προκηρύσσονται για κάθε κατεύθυνση. 

5. Οι εξετάσεις διενεργούνται από τριµελείς επιτροπές των οικείων Τοµέων, υπό την εποπτεία της Σ.Ε.Μ.Σ.. Οι υποψήφιοι που 
συγκεντρώνουν στις γραπτές εξετάσεις βαθµό τουλάχιστον ‘λίαν καλώς’ έχουν το δικαίωµα να προσέλθουν σε προφορική 
εξέταση και συνέντευξη, µε την ολοκλήρωση των οποίων θα διαµορφωθεί, ύστερα από συµψηφισµό, και η τελική 
βαθµολογία τους. Στο τελικό αυτό αποτέλεσµα, οι επιµέρους βαθµολογίες υπολογίζονται µε τον ακόλουθο τρόπο: γραπτή 
εξέταση µαθηµάτων ειδίκευσης 40%, βαθµός πτυχίου 20%, βαθµολογία στα προπτυχιακά µαθήµατα τα σχετικά µε το 
πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών και αριθµός των προπτυχιακών αυτών µαθηµάτων 20%, προφορική εξέταση και 
συνέντευξη 20%. Σε περίπτωση ισοβαθµίας γίνονται δεκτοί όλοι οι ισοβαθµούντες υποψήφιοι.  

6. Μετά την περάτωση των διαδικασιών αυτών, οι πίνακες των επιτυχόντων προωθούνται από τη Σ.Ε.Μ.Σ. του Π.Μ.Σ. για 
επικύρωση στη Γ.Σ.Ε.Σ., µε στόχο την δηµοσιοποίησή τους πριν από την 1η Οκτωβρίου και την 1η Φεβρουαρίου, 
αντίστοιχα. 

7. Όλοι οι υποψήφιοι έχουν πρόσβαση στα διορθωµένα γραπτά τους καθώς και στο σύνολο της βαθµολογίας για µια 
εβδοµάδα µετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων.  

8. Οι τίτλοι και το ειδικότερο περιεχόµενο των µαθηµάτων που πρόκειται να διδαχθούν καθορίζονται ανά διετία µε απόφαση 
της Γ.Σ.Ε.Σ. ύστερα από πρόταση των οικείων Τοµέων και εισήγηση της Σ.Ε.Μ.Σ. Η απόφαση για κάθε επόµενο διετή κύκλο 
διδασκαλίας λαµβάνεται κατά το εαρινό εξάµηνο του πρώτου έτους του τρέχοντος κύκλου και σε αυτήν µπορεί να 
επαναπροσδιορίζεται η σειρά µε την οποία προσφέρονται από τους Τοµείς σε τέσσερα διαδοχικά εξάµηνα τα µαθήµατα 
ευρύτερου ενδιαφέροντος.  

9. Μερική αναθεώρηση της εξεταστέας ύλης µπορεί να γίνεται σε κάθε ακαδηµαϊκό έτος. 
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B) Φοίτηση 
1. Με την εγγραφή του φοιτητή στο Π.Μ.Σ. και ύστερα από σχετική εισήγηση της Σ.Ε.Μ.Σ., η Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζει τον επόπτη των 

σπουδών του, σύµφωνα µε το άρθρο 5, παράγρ. 4 του Ν. 3685/2008, λαµβάνοντας υπόψη τα επιστηµονικά ενδιαφέροντα 
του φοιτητή, τα οποία διερευνώνται κατά τη συνέντευξη εισαγωγής του. Ο επόπτης είναι µέλος ∆.Ε.Π. του Τοµέα στον 
οποίον ανήκει η επιστηµονική ειδίκευση του φοιτητή και, σε συνεργασία µε τη Σ.Ε.Μ.Σ., παρακολουθεί και ελέγχει τη 
µεταπτυχιακή πορεία του τελευταίου στο σύνολό της. Κατά την επιλογή του επόπτη, η Γ.Σ.Ε.Σ. λαµβάνει υπόψη τις 
προγραµµατισµένες εκπαιδευτικές άδειες των µελών ∆.Ε.Π για την επόµενη διετία, ώστε να αποτραπούν τυχόν κενά στην 
παρακολούθηση του φοιτητή. Λαµβάνει ακόµη υπόψη τον συνολικό αριθµό µεταπτυχιακών φοιτητών που εποπτεύει κάθε 
µέλος ∆.Ε.Π., έτσι ώστε το µεταπτυχιακό έργο στο Τµήµα να κατανέµεται όσο το δυνατόν ισοµερέστερα. Θέµα αλλαγής 
επόπτη τίθεται στον οικείο τοµέα, ο διευθυντής του οποίου εισηγείται σχετικά στη Γ.Σ.Ε.Σ.       

2. Κάθε µεταπτυχιακός φοιτητής παρακολουθεί και εξετάζεται σε δύο µαθήµατα ανά εξάµηνο και συνολικά έξι στη διάρκεια του 
πρώτου κύκλου της ειδίκευσής του. Οι δυνατότητες επιλογών µαθηµάτων προσδιορίζονται στο Πρόγραµµα Μαθηµάτων που 
συνιστά τον εκάστοτε διετή κύκλο διδασκαλίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο (6) του Προγράµµατος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών. Για τις εναλλακτικές αυτές επιλογές (πλην µιας), οι οποίες ενδέχεται να περιλαµβάνουν και 
µάθηµα που προσφέρεται από  Π.Μ.Σ. άλλου Τµήµατος ή άλλου Πανεπιστηµίου, απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του επόπτη. 
Η φοίτηση στο Π.Μ.Σ. ολοκληρώνεται µε την εκπόνηση γραπτής διπλωµατικής εργασίας µεταπτυχιακού επιπέδου. 

3. Οι µεταπτυχιακοί  φοιτητές  πλήρους φοίτησης οφείλουν  να περατώνουν και να παραδίδουν στους διδάσκοντες µία (1) 
τουλάχιστον σεµιναριακή εργασία ανά εξάµηνο, η βαθµολογία της οποίας κατατίθεται στην Γραµµατεία του 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 
µερικής φοίτησης οφείλουν να περατώνουν και να παραδίδουν στους διδάσκοντες τις δύο σεµιναριακές εργασίες κάθε 
ακαδηµαϊκού έτους το αργότερο ως το τέλος Αυγούστου. 

4. Η βαθµολόγηση της διπλωµατικής εργασίας του σπουδαστή γίνεται µε την παράδοση της τελικής της µορφής, στο τέλος του 
τετάρτου εξαµήνου των σπουδών του για την πλήρη φοίτηση και στο τέλος του εβδόµου εξαµήνου για τη µερική φοίτηση και 
ο βαθµός αυτός αντιπροσωπεύει το 25% του συνόλου της βαθµολογίας του. Η διπλωµατική εργασία βαθµολογείται από 
τριµελή επιτροπή, αποτελούµενη από τον επόπτη του φοιτητή και δύο άλλα µέλη ∆.E.Π. της ιδίας ή συγγενούς 
επιστηµονικής περιοχής µε το αντικείµενο της διπλωµατικής εργασίας. Το ένα εκ των µελών της επιτροπής µπορεί να ανήκει 
σε αντίστοιχο Τοµέα ή Κατεύθυνση άλλου Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Κρήτης ή άλλου ελληνικού ΑΕΙ. H ως άνω επιτροπή 
ορίζεται από τη Σ.Ε.Μ.Σ. ύστερα από  εισήγηση του αρµοδίου επόπτη 1 τουλάχιστον µήνα πριν από την κατάθεση της 
διπλωµατικής εργασίας στην τελική της µορφή.     

5. Όλες οι γραπτές εργασίες των µεταπτυχιακών φοιτητών φυλάσσονται αξιολογηµένες στα αρχεία των οικείων Τοµέων, ώστε 
να µπορούν να τις συµβουλευτούν ανά πάσα στιγµή οι επόπτες και η Σ.Ε.Μ.Σ.  

6. Σε περίπτωση αποτυχίας του φοιτητή σε ένα από τα µεταπτυχιακά µαθήµατα, του δίνεται η ευκαιρία να το αναπληρώσει µε 
την παρακολούθηση ενός επιπλέον µεταπτυχιακού µαθήµατος κατά τα επόµενα εξάµηνα φοίτησής του. Προκειµένου όµως 
να παραµείνει στο Πρόγραµµα, ο φοιτητής οφείλει να ολοκληρώσει επιτυχώς τις τρεις (3) τουλάχιστον από τις τέσσερις (4) 
σεµιναριακές εργασίες του πρώτου έτους, ενώ αποτυχία σε περισσότερα από δύο µαθήµατα αυτοµάτως συνεπάγεται την 
αποµάκρυνσή του από το Πρόγραµµα. Η αποµάκρυνση, όπως και κάθε άλλη αλλαγή της πορείας των σπουδών του 
φοιτητή, γίνεται µόνο µε απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. και ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε.Μ.Σ. 

7. Περίοδος χάριτος ενός ακαδηµαϊκού εξαµήνου µπορεί να χορηγηθεί αποκλειστικά για την εκπόνηση της διπλωµατικής 
εργασίας, µε τη λήξη της οποίας ο φοιτητής αποκτά τον τίτλο ή χάνει την φοιτητική του ιδιότητα. Σε περίπτωση που η 
υποβληθείσα, ανυπερθέτως ως το τέλος του πέµπτου εξαµήνου για την πλήρη φοίτηση και ως το τέλος του όγδοου εξαµήνου 
για τη µερική φοίτηση, διπλωµατική εργασία, κρίνεται ανεπαρκής, µπορεί να δοθεί στον φοιτητή, µε απόφαση του επόπτη 
και επικύρωση της Γ.Σ.Ε.Σ., η δυνατότητα επανυποβολής της διορθωµένης σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 
τρίµηνο, και το οποίο δεν λογίζεται ως παράταση σπουδών. 

8. Η παρακολούθηση των µαθηµάτων είναι υποχρεωτική για τους µεταπτυχιακούς φοιτητές, και η απουσία τους από 
περισσότερες των τριών εβδοµαδιαίων συναντήσεων συνεπάγεται απώλεια του µαθήµατος. 

9. Η εντιµότητα κατά τη συγγραφή επιστηµονικών εργασιών θεωρείται αυτονόητη, ενώ η λογοκλοπή σε οποιαδήποτε µορφή 
της είναι απάτη και συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωµα. Φοιτητής που οικειοποιείται, εν όλω ή εν µέρει, ξένο 
πνευµατικό έργο και το υποβάλλει ως δικό του διαγράφεται αυτοµάτως από το Πρόγραµµα. 

10. Αναστολή της φοίτησης, ύστερα από αίτηση του φοιτητή, είναι δυνατή µόνο µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής 
Σύνθεσης (Γ.Σ.E.Σ.). Κατά τη διάρκεια της αναστολής αίρεται η φοιτητική ιδιότητα και αναστέλλονται όλα τα σχετικά 
δικαιώµατα. H µέγιστη διάρκεια αναστολής είναι τέσσερα (4) εξάµηνα. O χρόνος αναστολής δεν υπολογίζεται στη διάρκεια 
των σπουδών. 

 
Γ) Τίτλος Σπουδών 
Ύστερα από έκθεση του επόπτη και εισήγηση της Σ.Ε.Μ.Σ., η Γ.Σ.Ε.Σ. απονέµει µεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης στους φοιτητές 
που ολοκλήρωσαν µε επιτυχία τις σπουδαστικές υποχρεώσεις του Α' Κύκλου· δηλαδή, εξετάστηκαν επιτυχώς σε έξι µαθήµατα 
απαραιτήτως µέσα σε διάστηµα τεσσάρων συνεχόµενων εξαµήνων από την έναρξη της φοίτησής τους, (εκτός αν τους χορηγήθηκε 
αναστολή φοίτησης), και συνέγραψαν διπλωµατική εργασία που κρίθηκε ως επιτυχής. Ως επιτυχία λογίζεται η βαθµολόγηση 
τουλάχιστον µε πέντε (5) στη δεκάβαθµη κλίµακα. Η απονοµή των διπλωµάτων ειδίκευσης µπορεί να γίνεται τρεις φορές το χρόνο, 
κατά τους µήνες Ιούνιο ή Ιούλιο, Σεπτέµβριο ή Οκτώβριο και Φεβρουάριο ή Μάρτιο. 

 


