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ΑΡΘΡΟ 1
ΓΕΝΙΚΑ
Τα τμήματα Λογοθεραπείας, Νοσηλευτικής και Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.
συνδιοργανώνουν και λειτουργούν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) «Επιστήμες Αποκατάστασης – Rehabilitation Sciences», με κατευθύνσεις στη
Λογοθεραπεία, Νοσηλευτική, Φυσικοθεραπεία. Το εν λόγω Π.Μ.Σ. λειτουργεί από το
Φεβρουάριο του ακαδημαϊκού έτους 2015 – 2016.
Τα άρθρα και οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών (Κ.Μ.Σ.)
βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με την ισχύουσα νομοθεσία (N. 3685/2008 «Θεσμικό πλαίσιο
για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3794/2009 «Ρύθμιση
θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα και άλλες διατάξεις), τον Ενιαίο
Κανονισμό Λειτουργίας Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας
(όπως ψηφίστηκε με την 4/4.6.2014 πράξη Συγκλήτου), τις αποφάσεις της Κοσμητείας της
Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, τις αποφάσεις της Ειδικής Διατμηματικής
Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.) του Π.Μ.Σ. «Επιστήμες Αποκατάστασης», και το ΦΕΚ Β 1448/10-7-2015
του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας. Μέχρι την έκδοση εσωτερικού κανονισμού του
Ιδρύματος ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3685/2008 (αρ, 80 § 11 και § 22 εδ. γ’).
Το πρόγραμμα και το προσωπικό του Π.Μ.Σ. «Επιστήμες Αποκατάστασης – Rehabilitation
Sciences», με κατευθύνσεις στη Λογοθεραπεία, Νοσηλευτική, Φυσικοθεραπεία, καθώς και το
διδακτικό και ερευνητικό έργο που υλοποιούνται εντός των πλαισίων λειτουργίας του,
υπόκεινται στις διαδικασίες αξιολόγησης ακαδημαϊκών μονάδων που πραγματοποιούνται
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και των αρ. 70-72 του Ν. 4009/2011 όπως αυτός
τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο παρών Κ.Μ.Σ. προβλέπει τη διάρθρωση του Π.Μ.Σ. και ρυθμίζει
τους κανόνες της εύρυθμης λειτουργίας του.

ΑΡΘΡΟ 2
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.
Για την οργάνωση και την εν γένει λειτουργία του Π.Μ.Σ. «Επιστήμες Αποκατάστασης –
Rehabilitation Sciences», με κατευθύνσεις στη Λογοθεραπεία, Νοσηλευτική, Φυσικοθεραπεία
αρμόδια όργανα σύμφωνα με τον Ν.3685/2008 είναι:
1. Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας με αρμοδιότητες
διοικητικές ή οργανωτικές, όπως αυτές περιγράφονται στην παρ. β του αρ. 2 του Ν.
3685/2008: Η Σ.Ε.Σ περιλαμβάνει τα μέλη Ε.Π., που με οποιαδήποτε ιδιότητα είναι μέλη τους,
και δύο (2) εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών. Το όργανο αυτό είναι αρμόδιο για
κάθε θέμα διοικητικού ή οργανωτικού χαρακτήρα που σχετίζεται με τις μεταπτυχιακές
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σπουδές.
2. Η Ε.Δ.Ε. περιλαμβάνει δύο μέλη Ε.Π. από το τμήμα Λογοθεραπείας, δύο μέλη Ε.Π από το
τμήμα Νοσηλευτικής, και δύο μέλη Ε.Π από το τμήμα Φυσικοθεραπείας, τα οποία
προταθήκαν από τους αντίστοιχους Πρόεδρους των Τμημάτων και συγκροτήθηκαν σε σώμα
σύμφωνα με την υπ. αρ 19/8-10-12015 Απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Επαγγελμάτων
Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας. Η Ε.Δ.Ε. είναι επίσης αρμόδια για την
κατάρτιση και εισήγηση προτάσεων για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών, τον ορισμό των
μελών των διαφόρων επιτροπών που εκάστοτε απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του
Π.Μ.Σ. (π.χ. συμβουλευτικών επιτροπών, εξεταστικών επιτροπών, της συντονιστικής
επιτροπής, της επιτροπής επιλογής ή εξέτασης των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών), το
πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ., τις αναθέσεις διδασκαλίας και την απονομή του
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.). Τέλος, η Ε.Δ.Ε επιλαμβάνεται κάθε άλλου
θέματος που προβλέπεται από επί μέρους διατάξεις και για το οποίο δεν υπάρχει ρητή μνεία
στον παρόντα Κ.Μ.Σ.
3. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. προέρχεται από τα μέλη της Ε.Δ.Ε., ορίζεται με απόφαση της
Ε.Δ.Ε. για διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης, προεδρεύει της Ε.Δ.Ε. και μπορεί να ασκεί
τα καθήκοντά του με μερική απαλλαγή από τις διδακτικές του υποχρεώσεις. Ο Διευθυντής
προέρχεται από τα Τμήματα που συμμετέχουν στο Π.Μ.Σ., ανήκει κατά προτεραιότητα στη
βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού
αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και ασκεί τα καθήκοντα που
προβλέπονται από τον παρόντα Κ.Μ.Σ. και από τον ενιαίο κανονισμό λειτουργίας
προγραμμάτων Π.Μ.Σ του Ιδρύματος. Πιο συγκεκριμένα, ο Διευθυντής συντάσσει τον ετήσιο
προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ., εισηγείται στην Ε.Δ.Ε. σχετικά με την ανάθεση διδακτικού έργου,
εισηγείται στην Ε.Δ.Ε. κάθε θέμα που αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή του Π.Μ.Σ. και
έχει αρμοδιότητες σχετικές με την προώθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
Όταν στις ψηφοφορίες που συμμετέχει ο Διευθυντής σημειωθεί ισοψηφία, η ψηφοφορία
επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο επιλογών που πλειοψήφησαν και σε περίπτωση νέας
ισοψηφίας, η ψήφος του Διευθυντή υπερισχύει. Σε περίπτωση αποχώρησης του Διευθυντή
αρμόδια για την αντικατάστασή του είναι η Ε.Δ.Ε. Σε περίπτωση απουσίας του, αντικαθίσταται
από τον Αναπληρωτή Διευθυντή.
4. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., η οποία συγκροτείται με απόφαση της Ε.Δ.Ε.
και αποτελείται από το Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και δύο (2) μέλη Ε.Π., καθένα εκ των οποίων
ανήκει στα άλλα δυο Τμήματα που συμμετέχουν στο Π.Μ.Σ. (εκτός από το Τμήμα που ανήκει
ο Διευθυντής), και τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο στο εν λόγω Π.Μ.Σ. και
ορίζονται από την Ε.Δ.Ε., σύμφωνα με την παρ. γ του αρ. 2 του Ν. 3685/2008. Η θητεία των
μελών της Σ.Ε. είναι διετής, αρχίζει από την ημερομηνία που ξεκινά το Π.Μ.Σ. αμέσως μετά
τον ορισμό της Σ.Ε. και λήγει την ημερομηνία που ξεκινά το Π.Μ.Σ. δύο έτη μετά. Σε
περίπτωση αποχώρησης μέλους ή μελών της Σ.Ε., η Ε.Δ.Ε. ορίζει νέα μέλη ως
αντικαταστάτες, καθώς και τη θητεία τους. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το
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συντονισμό λειτουργίας του Π.Μ.Σ., όπως αναφέρεται ακολούθως:
•

Παρακολουθεί τη ροή εκτέλεσης του Π.Μ.Σ. και εισηγείται στη Ε.Δ.Ε. σχετικά με
τις ημερομηνίες έναρξης – λήξης μαθημάτων και εξετάσεων του χειμερινού και
του εαρινού εξαμήνου, τις ημερομηνίες και προθεσμίες κατάθεσης αιτήσεων και
άλλες ημερομηνίες και προθεσμίες που αφορούν τη λειτουργία του Π.Μ.Σ.

•

Καταρτίζει το πρόγραμμα διδασκαλίας και εξετάσεων και εισηγείται σχετικώς
στην Ε.Δ.Ε.

•

Μεριμνά για τη δημόσια προβολή του Π.Μ.Σ.

•

Εισηγείται δια του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. στην Ε.Δ.Ε. σχετικά με τις ακολουθητέες
τακτικές και τη στρατηγική ανάπτυξης του Π.Μ.Σ.

•

Αποφασίζει και εκτελεί για θέματα για τα οποία της έχει εκχωρηθεί αρμοδιότητα
από την Ε.Δ.Ε.

5. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής είναι μέλος της Σ.Ε. και αντικαθιστά το Διευθυντή σε
περίπτωση απουσίας του.
Το διοικητικό έργο του Π.Μ.Σ. «Επιστήμες Αποκατάστασης – Rehabilitation Sciences», με
κατευθύνσεις στη Λογοθεραπεία, Νοσηλευτική, Φυσικοθεραπεία θα υποστηρίζεται από τη
Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Κάθε επιτροπή του Π.Μ.Σ. θα επικουρείται στο έργο της από μέλος
της Γραμματείας του Π.Μ.Σ. με απόφαση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΔΡΑ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.
Η έδρα του Π.Μ.Σ. «Επιστήμες Αποκατάστασης – Rehabilitation Sciences», με κατευθύνσεις
στη Λογοθεραπεία, Νοσηλευτική, Φυσικοθεραπεία βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του τμήματος
Λογοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας , Κτίριο Πρώην Μιμόζα, Ακρωτηρίου & Αυλώνος,
στην πόλη της Πάτρα.

ΑΡΘΡΟ 4
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΣ
Το Π.Μ.Σ. «Επιστήμες Αποκατάστασης – Rehabilitation Sciences», με κατευθύνσεις στη
Λογοθεραπεία, Νοσηλευτική, Φυσικοθεραπεία έχει ως αντικείμενο τη προσφορά εκπαίδευσης
μεταπτυχιακού επιπέδου σε πτυχιούχους επιστημών υγείας, ώστε αυτοί να αποκτήσουν
ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο και να διευρύνουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους
στην αποκατάσταση των ασθενών. Στο αντικείμενο αυτό θα εμπεριέχεται η αναζήτηση και
παροχή επιστημονικά τεκμηριωμένων γνώσεων στην αποκατάσταση ασθενών, η έρευνα για
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την παραγωγή και αξιοποίηση προηγμένων θεωρητικών γνώσεων, την ανάπτυξη καινοτόμων
μεθοδολογιών,

τεχνικών

και

κλινικών

εφαρμογών

στον

επιστημονικό

χώρο

της

Αποκατάστασης. Η έμφαση θα δίδεται στην πρόληψη, βελτίωση ως και πλήρη αποκατάσταση
παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών και
των επακόλουθων διαταραχών στον ανθρώπινο οργανισμό.
Οι θεματικές ενότητες του αντικειμένου του μεταπτυχιακού προγράμματος αναφέρονται στην
πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση, ενώ διακρίνονται σε τρεις επιμέρους - κατευθύνσεις:
στη Λογοθεραπεία, στη Νοσηλευτική και στη Φυσικοθεραπεία.
Σκοποί του προγράμματος είναι:
Α.Η προσφορά εξειδικευμένων επιστημονικά τεκμηριωμένων γνώσεων στους μελλοντικούς
επαγγελματίες επιστημών υγείας σχετικά με τις σύγχρονες εξελίξεις στην αποκατάσταση των
ασθενών.
Β. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων αναζήτησης και αξιολόγησης της παρεχόμενης πληροφορίας στα
επιμέρους αντικείμενα υγείας.
Γ. Η διεπιστημονική εκπαίδευση επιστημόνων υγείας στο σχεδιασμό και υλοποίηση της
έρευνας στις προηγμένες τεχνικές αποκατάστασης και στην προαγωγή της υγείας του ατόμου
καθώς και της ασφάλειας του κατά την υλοποίησή τους.
Δ. Η τελική απόδοση στο ευρύτερο υγειονομικό σύστημα της χώρας επιστημόνων υγείας με
τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό και δημόσιο
κλινικό τομέα, καθώς και στον ακαδημαϊκό τομέα, ως εξειδικευμένων επιστημόνων
αποκατάστασης.

ΑΡΘΡΟ 5
ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
Στους απόφοιτους του Π.Μ.Σ.. «Επιστήμες Αποκατάστασης – Rehabilitation Sciences», με
κατευθύνσεις στη Λογοθεραπεία, Νοσηλευτική, Φυσικοθεραπεία απονέμεται το Μ.Δ.Ε.
«Επιστήμες Αποκατάστασης – Rehabilitation Sciences», με κατευθύνσεις στη Λογοθεραπεία,
Νοσηλευτική ή Φυσικοθεραπεία. Οι κάτοχοι του μεταπτυχιακού αυτού τίτλου μπορούν να
συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος με βάση τις
κείμενες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Ο χρόνος φοίτησης για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα κατ'
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ελάχιστο και έξη (6) κατά μέγιστο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και κατόπιν αιτιολογημένης
εισήγησης του επιβλέποντα Εκπαιδευτικού, η Ε.Δ.Ε. ενδέχεται να επιτρέπει την παράταση του
χρόνου σπουδών πέραν των έξη (6) εξαμήνων, αποκλειστικά για τις ανάγκες ολοκλήρωσης
της διπλωματικής εργασίας, διαφορετικά ο φοιτητής δε θεωρείται ενεργός φοιτητής του Π.Μ.Σ.
Επίσης, σε ειδικά αιτιολογημένες περιπτώσεις φοιτητών και κατόπιν σχετικής εισήγησης από
τον επιβλέποντα, η Ε.Δ.Ε. ενδέχεται να χορηγήσει άδεια προσωρινής διακοπής των σπουδών
για εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους
δώδεκα (12) μήνες.

ΑΡΘΡΟ 7
ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Στο Π.Μ.Σ. «Επιστήμες Αποκατάστασης – Rehabilitation Sciences», με κατευθύνσεις στη
Λογοθεραπεία, Νοσηλευτική, Φυσικοθεραπεία γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι
Τμημάτων:
Α. Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι .της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων
της αλλοδαπής για την κατεύθυνση της Λογοθεραπείας,
Β. Νοσηλευτικής Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής για την κατεύθυνση της Νοσηλευτικής,
Γ. Φυσικοθεραπείας Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων
της αλλοδαπής για την κατεύθυνση της Φυσικοθεραπείας.
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν αναγνωρισμένο τίτλο γλωσσομάθειας που να πιστοποιεί
τουλάχιστον την καλή γνώση (Β2) της Αγγλικής γλώσσας, όπως αυτοί ορίζονται από το
άρθρο 1 του Π.Δ.146/2007,την παρ.1 του άρθρου 1 του Π.Δ.116/2006 και τον Α.Σ.Ε.Π και
αναλύεται στο παράρτημα. Στο Π.Μ.Σ., επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτοί
υπότροφοι του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχαν στο σχετικό
διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και
αλλοδαποί.

ΑΡΘΡΟ 8
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ανώτατο όριο σε 45 (σαράντα πέντε) και
κατ’ ελάχιστο σε 15 (δεκαπέντε) μεταπτυχιακούς φοιτητές ετησίως, συγκεκριμένα δεκαπέντε
(15) φοιτητές ανά κατεύθυνση. Εφόσον κάποιος εισακτέος δεν αποδεχθεί τη θέση εισαγωγής
του στο Π.Μ.Σ., η θέση προσφέρεται στον αμέσως επόμενο σύμφωνα με τον πινάκα
κατάταξης υποψηφίων της αντίστοιχης κατεύθυνσης. Αν οι θέσεις μιας κατεύθυνσης δε
συμπληρωθούν πλήρως, οι εναπομείνασες θέσεις μπορούν για τη συγκεκριμένη εισαγωγή να
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προσφερθούν στις υπόλοιπες δύο κατευθύνσεις, σύμφωνα με απόφαση της συντονιστικής
επιτροπής του Π.Μ.Σ. Σε κάθε περίπτωση, ο ακριβής αριθμός εισακτέων καθορίζεται από την
Ε.Δ.Ε. και μπορεί να μεταβάλλεται για κάθε κύκλο σπουδών.

ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. αποφασίζει για τον χρόνο δημοσίευσης στον
τύπο, στο Διαδίκτυο και στις ανακοινώσεις της Γραμματείας του Π.Μ.Σ. σχετικής ανακοίνωσης
προς τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους, που προσδιορίζει:
•

Τα απαραίτητα προσόντα υποψηφίων για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ.

•

Την προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών.

•

Tη διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων.

•

Τη διεύθυνση υποβολής των δικαιολογητικών.

•

Τον αριθμό των θέσεων στο Π.Μ.Σ.

•

Το ύψος των διδάκτρων που ενδεχομένως θα καθορισθούν.

ΑΡΘΡΟ 10
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και λοιπά
θέματα ανακοινώνονται στα γραφεία της Γραμματείας του Π.Μ.Σ. και στο διαδικτυακό τόπο
του Π.Μ.Σ. ή του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.
Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στη
Γραμματεία του Π.Μ.Σ. τα εξής δικαιολογητικά:
•

Ηλεκτρονική Αίτηση. Η Αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του
Π.Μ.Σ., εκτυπώνεται από τον υποψήφιο και υποβάλλεται και σε έντυπη μορφή
στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

•

Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα περιλαμβάνεται περίληψη της διπλωματικής
ή/και πτυχιακής εργασίας (εφόσον έχουν εκπονηθεί).

•

Σύντομη έκθεση που θα περιλαμβάνει τα επιστημονικά και επαγγελματικά
ενδιαφέροντα του υποψηφίου και μια τεκμηρίωση των λόγων για τους οποίους
ενδιαφέρεται ο υποψήφιος για μεταπτυχιακές σπουδές.

•

Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος.

•

Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται).

•

Τυχόν αναγνωρισμένους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.
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•

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτή, Νοσηλευτή, ή Φυσικοθεραπευτή,
ανάλογα με την κατεύθυνση.

•

Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.

•

Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικής Γλώσσας που να πιστοποιεί τουλάχιστον την καλή
γνώση (Β2) αυτής (σύμφωνα με το Παράρτημα Α).

•

Δύο (2) συστατικές επιστολές, εκ των οποίων τουλάχιστον η μια από ακαδημαϊκό
προσωπικό (υποχρεωτικά).

•

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, Διακρίσεις (εάν υπάρχουν)

•

Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν).

•

Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να τοποθετηθούν σε φάκελο και να φέρουν σχετική αρίθμηση.
με σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι τη ημερομηνία λήξης της προκήρυξης. Σύμφωνα με το
άρθρο 1 του νόμος 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014) γίνονται δεκτά ευανάγνωστα
φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών, που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και
όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση. Επίσης
γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα
έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα
από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους
φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη
θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή
ιατρό).Τέλος, γίνονται αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων της αλλοδαπής, υπό
την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν πρωτίστως μεταφραστεί και επικυρωθεί από
δικηγόρο.
Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ., στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις από υποψήφιους
μεταπτυχιακούς φοιτητές, προωθεί στην ειδική επιτροπή του Π.Μ.Σ. ή στη Σ.Ε. το σύνολο των
αιτήσεων με το συνοδευτικό φάκελο. Η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται και έντυπα και
υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο μαζί με τα δικαιολογητικά στην Γραμματεία. Οι αιτήσεις
μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά εντός της οριζόμενης προθεσμίας.

ΑΡΘΡΟ 11
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1. Η επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από επιτροπή μελών Ε.Π. του Τμήματος που
συμμετέχουν στο Π.Μ.Σ. και συγκροτείται με απόφαση της Ε.Δ.Ε. Η Γραμματεία του
Π.Μ.Σ. αναρτά προκήρυξη με συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή
αιτήσεων.
2. . Τα κριτήρια είναι συγκεκριμένα, ποσοτικά και ποιοτικά και γίνονται γνωστά στους
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υποψηφίους με την προκήρυξη του Προγράμματος. Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων
περιλαμβάνουν:
Α.

Ποσοτικά κριτήρια: i. Βαθμό πτυχίου(ων). ii. Βαθμολογία στα προπτυχιακά

μαθήματα, τα οποία είναι σχετικά με τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. iii. Επίδοση σε
διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο. iv.
Ελάχιστος βαθμός εξετάσεων (π.χ. GMAT, GRE, εσωτερικών εξετάσεων, κ.λπ.). v.
Διάρκεια και είδος εργασιακής εμπειρίας.
Β.

Ποιοτικά κριτήρια: i. Είδος εργασιακής ή ερευνητικής εμπειρίας. Ii.

Συνέντευξη. iii. Συστατική ή συστατικές επιστολές από μέλος Δ.Ε.Π./Ε.Π. Α.Ε.Ι. ή
Τ.Ε.Ι., ή από εργοδότη σε κλειστό φάκελο.
Γ.
3.

Πρόσθετα κριτήρια σύμφωνα με απόφαση της Ε.Δ.Ε.

Τα κριτήρια επιλογής καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων αυτών (μόρια,
συντελεστές κλπ) ή συμπληρωματικά κριτήρια, καθορίζονται με απόφαση της Ε.Δ.Ε. ή της
Σ.Ε.

4.

Η Επιτροπή Επιλογής μπορεί να αποφασίσει, μετά από σύμφωνη γνώμη της Ε.Δ.Ε., τη
διεξαγωγή πρόσθετων (εσωτερικών) εξετάσεων για όλους ή για μερικούς υποψηφίους.
Την ύλη και το χρόνο των εξετάσεων αυτών καθορίζει η Επιτροπή Επιλογής.

5. Η διαδικασία επιλογής μπορεί να περιλαμβάνει: i. Πλήρη κατάλογο όσων έχουν υποβάλει
αίτηση και πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν αποφασισθεί από τη την Ε.Δ.Ε. (π.χ.
ελάχιστος βαθμός πτυχίου.). ii. Πρόσκληση σε συνέντευξη, για όσους υποψήφιους
αποφασισθεί να κληθούν. Η συνέντευξη γίνεται από τουλάχιστον 2 μέλη Δ.Ε.Π./Ε.Π.. iii.
Εσωτερικές εξετάσεις για τους υποψήφιους που κριθεί απαραίτητο. iv. Αξιολογικός
πίνακας των υποψηφίων και τελική επιλογή.
6.

Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Ε.Δ.Ε. Σε περίπτωση
ισοψηφίας υποψηφίων, εισάγονται όλοι οι ισοψηφήσαντες ως υπεράριθμοι.

7.

Η επιστολή αποδοχής προς κάθε υποψήφιο που γίνεται δεκτός στο Π.Μ.Σ. συνοδεύεται
από τον Οδηγό Σπουδών του Π.Μ.Σ., καθώς και από άλλες σχετικές πληροφορίες και
οδηγίες, και δίνει περιθώριο τουλάχιστον 15 ημερών από την αποστολή της, προκειμένου
ο υποψήφιος να καταθέσει την προκαταβολή για να κρατήσει τη θέση του στο Π.Μ.Σ. Εάν
παρέλθει το καθορισθέν διάστημα, ο Διευθυντής ή ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του
Π.Μ.Σ. μπορεί να προχωρήσει στην αποδοχή των επιλαχόντων κατά σειρά επιτυχίας.
Η επιτροπή αξιολόγησης εξετάζει τον πλήρη φάκελο κάθε υποψηφίου και δικαιούται να
ζητήσει τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά που δεν έχουν υποβληθεί ή συμπληρωματικά
στοιχεία. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από την Ε.Δ.Ε.

ΑΡΘΡΟ 12
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Εντός προθεσμίας είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από το πέρας της διαδικασίας, η επιτροπή
αξιολόγησης κατατάσσει τους υποψήφιους κατά αξιολογική σειρά, εφόσον οι υποψήφιοι
υπερβαίνουν τις θέσεις εισακτέων, και υποβάλλει τον πίνακα επιτυχόντων και σχετική
εισήγηση στην Ε.Δ.Ε . Η Ε.Δ.Ε επικυρώνει τον πίνακα αξιολόγησης και ανακηρύσσει τους
εισακτέους (επιτυχόντες) μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους επιλαχόντες. Η ανακοίνωση των
εισακτέων (επιτυχόντων) μεταπτυχιακών φοιτητών και των επιλαχόντων πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την έναρξη του Π.Μ.Σ..

ΑΡΘΡΟ 13
ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΣΑΚΤΕΟΥ
Εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι
επιτυχόντες καλούνται να απαντήσουν γραπτά (στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.) σχετικά με την
αποδοχή ή όχι της ένταξής τους στο Π.Μ.Σ.. Η περίπτωση μη έγκαιρης ανταπόκρισης από
επιλεγέντα υποψήφιο εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ισοδυναμεί με παραίτηση από
την υποψηφιότητά του. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (που πρέπει να τεκμηριώνονται επαρκώς
από τον επιλεγέντα) η Ε.Δ.Ε. μπορεί να αποδεχθεί καθυστερημένη δήλωση ένταξης φοιτητή
στο Π.Μ.Σ., εφόσον υπάρχουν τεκμήρια για συνθήκες που αντικειμενικά εμπόδισαν τον
υποψήφιο να υποβάλει έγκαιρα τη δήλωση ένταξης στο Π.Μ.Σ. Στην περίπτωση παραιτήσεων
ή μη έγκαιρης υποβολής της δήλωσης ένταξης, η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως
επόμενους υποψήφιους (επιλαχόντες) σύμφωνα με τον πίνακα αξιολόγησης.

ΑΡΘΡΟ 14
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Τυχόν ενστάσεις των υποψηφίων κατατίθενται στη γραμματεία του Π.Μ.Σ. εντός πέντε (5)
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Τις ενστάσεις
εξετάζει Τριμελής Επιτροπή Ενστάσεων αποτελούμενη από μέλη Ε.Π., την οποία ορίζει η
Ε.Δ.Ε. Η Τριμελής Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται στη Ε.Δ.Ε. σχετικά με τις υποβληθείσες
ενστάσεις. Η Ε.Δ.Ε. αποφασίζει για την αποδοχή ή όχι των εισηγήσεων και αντίστοιχα
τροποποιεί ή όχι τον κατάλογο επιτυχόντων και επιλαχόντων φοιτητών.

ΑΡΘΡΟ 15
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ – ΒΡΑΒΕΙΩΝ
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Το Π.Μ.Σ. μπορεί να χορηγεί υποτροφίες και βραβεία σε εγγεγραμμένους φοιτητές υπό
προϋποθέσεις που καθορίζονται από την Ε.Δ.Ε . Οι υποτροφίες μπορεί να χορηγούνται τόσο
σε υποψήφιους φοιτητές όσο και σε εγγεγραμμένους φοιτητές του Π.Μ.Σ. που έχουν
ολοκληρώσει τμήμα των σπουδών τους, τα δε βραβεία σε φοιτητές που έχουν αριστεύσει στην
μεταπτυχιακή εργασία τους. Σε κάθε περίπτωση η Ε.Δ.Ε

συνεκτιμά τα κριτήρια: α)

δυνατότητα χρηματοδότησης μεταπτυχιακών φοιτητών με βάση τον προϋπολογισμό εσόδωνεξόδων του Π.Μ.Σ., β) επιδόσεις όταν πρόκειται για μεταπτυχιακό φοιτητή που έχει ήδη
εισαχθεί σε προηγούμενη περίοδο ή την εν γένει κατάταξή των υποψηφίων στον Πίνακα
Επιλεγμένων και επιλαχόντων του Π.Μ.Σ..
Οι υποτροφίες του Β’ έτους σπουδών θα απονέμονται λαμβάνοντας

υπ’ όψη και την

μεταπτυχιακή εργασία, εφόσον έχει ολοκληρωθεί και εξετασθεί στην πρώτη περίοδο εξέτασης
πτυχιακών εργασιών, και την τήρηση των υποχρεώσεων τους.
Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους θα υπογράφεται σύμβαση μεταξύ του Π.Μ.Σ. και κάθε
υπότροφου μεταπτυχιακού φοιτητή, στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά τα δικαιώματα
και οι υποχρεώσεις του καθώς και οι συνέπειες της µη τήρησης αυτών. Οι υπότροφοι θα
πρέπει να είναι συνεπείς µε τις υποχρεώσεις, τις οποίες έχουν αναλάβει ύστερα από υπόδειξη
της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Σε περίπτωση που ένας υπότροφος φοιτητής δεν είναι συνεπής µε τις
υποχρεώσεις του, η Σ.Ε. προβαίνει στην αφαίρεση της υποτροφίας του.
Υποτροφίες επίσης για μεταπτυχιακές σπουδές - όχι όμως παράλληλες - παρέχονται από
άλλους φορείς όπως π.χ. Ι.Κ.Υ., Υπουργείο Παιδείας, ΓΓΕΤ, Κοινοτικά Προγράμματα, άλλα
Ιδρύματα και οργανισμούς δημόσιους ή ιδιωτικούς. Σε περίπτωση που χορηγηθεί σε
μεταπτυχιακό φοιτητή υποτροφία από κάποιο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τ.Ε.Ι. και παράλληλα ο φοιτητής αυτός έχει κερδίσει υποτροφία του Ι.Κ.Υ., τότε μπορεί να
λαμβάνει και τις δύο υποτροφίες.
Ενημέρωση σχετικά µε υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών θα παρέχεται από την
Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

ΑΡΘΡΟ 16
ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Η αρχική εγγραφή των επιλεγέντων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. Επιστήμες
Αποκατάστασης – Rehabilitation
Νοσηλευτική, Φυσικοθεραπεία

Sciences», με κατευθύνσεις στη Λογοθεραπεία,

θα πραγματοποιείται εντός της προθεσμίας που θα

ανακοινωθεί. Κατά την αρχική εγγραφή οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταθέτουν επιπλέον των
δικαιολογητικών που υπέβαλαν με την αίτησή τους και τα εξής:
•

Δήλωση

ατομικών

στοιχείων

σε
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έντυπο

(και

ηλεκτρονικό

αρχείο)

της

Γραμματείας.
•

φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας

•

Υπεύθυνη δήλωση, κατά το νόμο, στην οποία δηλώνουν ότι δεν φοιτούν σε άλλο
Π.Μ.Σ.

•

Έξι (6) φωτογραφίες ταυτότητας.

1. Κατά την αρχική εγγραφή, η γραμματεία του Π.Μ.Σ. δημιουργεί Δελτίο Μεταπτυχιακού
Φοιτητή (ή ατομική μερίδα μεταπτυχιακού φοιτητή), η μορφή και το περιεχόμενο του οποίου
έχουν καθορισθεί από την Ε.Δ.Ε.
2. Η μη πραγματοποίηση, εκ μέρους του επιλεγέντος μεταπτυχιακού φοιτητή, της αρχικής
εγγραφής εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, ισοδυναμεί με μη αποδοχή της έγκρισης
εισαγωγής του στο παρόν Π.Μ.Σ. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα καλείται να εγγραφεί ο
αντίστοιχος επιλαχών.
3. Η ανανέωση εγγραφής γίνεται υποχρεωτικά στην αρχή κάθε εξαμήνου, μέσα στις
προθεσμίες που ορίζονται από τη γραμματεία του Π.Μ.Σ.. Μεταπτυχιακός φοιτητής ο οποίος
δεν ανανεώνει εμπρόθεσμα την εγγραφή του, χάνει την ιδιότητά του αυτή και διαγράφεται από
τα μητρώα του παρόντος Π.Μ.Σ. Κατά την εγγραφή του στο 1ο και 3ο εξάμηνο σπουδών, ο
υποψήφιος καταβάλλει παράβολο εγγραφής σε σχετικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών
του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, το
οποίο καθορίζεται από την Ε.Δ.Ε. και περιλαμβάνει το 1/2 των συνολικών διδάκτρων.
4. Μέχρι το τέλος του 3ου εξαμήνου, ο μεταπτυχιακός φοιτητής δηλώνει τον εγκεκριμένο τίτλο
της Διπλωματικής Εργασίας του. Την αίτηση αυτή συνυπογράφει ο επιβλέπων καθηγητής,
δηλώνοντας έτσι τη σύμφωνη γνώμη του για την ανάθεση της συγκεκριμένης εργασίας. Η
Διπλωματική Εργασία πρέπει να εγκριθεί από την επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της
Σ.Ε.Υ.Π.

ΑΡΘΡΟ 17
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Π.Μ.Σ. / ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
1. Σε περίπτωση που μεταπτυχιακός φοιτητής αποφασίσει να διακόψει την παρακολούθηση
του Π.Μ.Σ., υποχρεούται να ενημερώσει έγγραφα τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Σχετικά με
την επιστροφή διδάκτρων σε περίπτωση αποχώρησης από το Π.Μ.Σ. ισχύει ο παρακάτω
κανόνας:
•

Εάν ο φοιτητής αποχωρήσει μέχρι και το πέρας του πρώτου μήνα από την
έναρξη του εξαμήνου, παρακρατείται το 40% των καταβαλλόμενων ετησίων
διδάκτρων.

•

Εάν ο φοιτητής αποχωρήσει από την αρχή του δευτέρου μήνα από την έναρξη
του εξαμήνου μέχρι και το πέρας του τρίτου μήνα, παρακρατείται το 75% των
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καταβαλλόμενων ετησίων διδάκτρων.
•

Εάν ο φοιτητής αποχωρήσει μετά το πέρας του τρίτου μήνα από την έναρξη του
εξαμήνου, παρακρατείται το 100% των καταβαλλόμενων ετησίων διδάκτρων.

2. Εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, για τους οποίους αποφαίνεται η Ε.Δ.Ε., ο
φοιτητής μπορεί να ζητήσει την αναστολή των μεταπτυχιακών σπουδών του για διάστημα
μέχρι ενός (1) έτους. Εντούτοις, στην περίπτωση αυτή απαιτείται η επιπλέον καταβολή
αντιτίμου ίσου με το 15% του ετήσιου πληρωτέου ποσού, ως επιπλέον κόστος στο
συνολικό ύψος των διδάκτρων του Π.Μ.Σ. Αναστολή φοίτησης μπορεί να χορηγηθεί μία
μόνο φορά κατά τη διάρκεια του παρόντος Π.Μ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 18
ΦΟΙΤΗΣΗ
1. Πριν από την έναρξη κάθε εξαμήνου, η Ε.Δ.Ε. ορίζει το πρόγραμμα και τις ώρες
διδασκαλίας των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. που θα προσφερθούν στο επόμενο ακαδημαϊκό
εξάμηνο με εισήγηση της Σ.Ε. και αποφασίζει την ανάθεση διδακτικών καθηκόντων στους
διδάσκοντες του Π.Μ.Σ.. Με ευθύνη του Διευθυντή του Π.Μ.Σ., το ωρολόγιο πρόγραμμα
μαθημάτων ανακοινώνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και
θα είναι διαθέσιμο και στον διαδικτυακό τόπο του Π.Μ.Σ.
2. Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου και σε τακτή προθεσμία από την έναρξη των
μαθημάτων, η οποία αποφασίζεται από τη Σ.Ε., οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εγγράφονται
στα μαθήματα κάθε εξαμήνου και δηλώνουν τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν. Στη
διάρκεια του εξάμηνου, μέσα σε τακτή προθεσμία και κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του
επιβλέποντα καθηγητή του, ο φοιτητής μπορεί αν επιθυμεί να αντικαταστήσει ή να
παραιτηθεί από μερικά από τα μαθήματα στα οποία αυτός εγγράφηκε.
3. Η επίσημη γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η Ελληνική. Σε περιπτώσεις που
κρίνεται σκόπιμο, μέρος ή όλον της διδασκαλίας μπορεί να διεξάγεται στην Αγγλική
γλώσσα. Το εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να είναι είτε στην Ελληνική είτε στη Αγγλική
Γλώσσα.
4. Η παρακολούθηση των παραδόσεων, εργαστηρίων και λοιπών δραστηριοτήτων του
Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωτική. Όλα τα μεταπτυχιακά μαθήματα είναι εξαμηνιαία, έχουν τη
μορφή διαλέξεων ή σεμιναρίων, και προσφέρονται είτε στο χειμερινό είτε στο εαρινό
εξάμηνο. Η διδασκαλία κάθε μαθήματος διαρκεί δεκατρείς (13) εβδομάδες και γίνεται
παράλληλα με τη διεξαγωγή φροντιστηριακών μαθημάτων, εργαστηρίων, συζητήσεων και
την ανάθεση ασκήσεων ή εργασιών όπου αυτό απαιτείται. Φροντιστηριακά μαθήματα,
εργαστήρια, συζητήσεις, ασκήσεις ή εργασίες θεωρούνται επιπλέον ώρες στις ώρες της
θεωρίας. Τη διδασκαλία των μαθημάτων ακολουθεί αντίστοιχη εξεταστική περίοδος. Όλες
οι υποχρεώσεις των μαθημάτων, όπως εκτέλεση και παράδοση ασκήσεων και εργασιών,
πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πλήρως εντός της διάρκειας του εξαμήνου (μέχρι τη λήξη
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των εξετάσεων).
5. Η συμμετοχή στο μάθημα και η βαθμολογία, η οποία καταχωρείται κατά περίπτωση, δεν
αφορά μόνο τη φυσική παρουσία στο μάθημα αλλά την ενεργό συμμετοχή σε αυτό. Ως
ενεργός συμμετοχή ορίζεται η απάντηση στα ερωτήματα τα οποία τίθενται από το/τη
διδάσκοντα/ουσα, η υποβολή ερωτημάτων, η διατύπωση θέσεων, απόψεων, αντιλήψεων,
προβληματισμών και η γενικότερη συμμετοχή στον διάλογο ο οποίος αφορά στο μάθημα.
6. Προκειμένου να διασφαλισθεί η ίση μεταχείριση προς όλους/ ες τους/ τις φοιτητές/ τριες
είναι απαραίτητη η πιστή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων τα οποία τίθενται από τους/τις
διδάσκοντες/ουσες. Ως εκ τούτου, εκπρόθεσμη παράδοση εργασίας ή υλοποίηση άλλης
υποχρέωσης, η οποία έχει αναληφθεί από πλευράς φοιτητών/τριών στο πλαίσιο του
μαθήματος, θα έχει ως συνέπεια είτε τη μη προσμέτρηση της υπό αναφορά υποχρέωσης
στην τελική βαθμολογία, είτε την παραχώρηση χαμηλότερης βαθμολογίας από αυτήν την
οποία θα λάμβανε ο φοιτητής εάν η εργασία υποβαλλόταν ή ολοκληρωνόταν εντός
χρονοδιαγράμματος.
7. Οι αναπληρώσεις των χαμένων διδακτικών ωρών, όπου απαιτείται, προγραμματίζονται,
ανακοινώνονται και πραγματοποιούνται από τον υπεύθυνο καθηγητή σε χρόνο που
εξυπηρετεί τις ανάγκες των φοιτητών και τον προγραμματισμό του οικείου Τμήματος.
8. Σε περίπτωση όπου ένας μεταπτυχιακός φοιτητής απουσιάσει σε περισσότερες των τριών
(3) παραδόσεων/διδασκαλιών ενός μαθήματος, τότε αποκλείεται από τις εξετάσεις του
μαθήματος αυτού.

ΑΡΘΡΟ 19
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
1. Οι εξετάσεις των μαθημάτων διενεργούνται στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου
σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζει η Σ.Ε. και το οποίο ανακοινώνεται από τη
Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ένα μήνα πριν την έναρξη της εξεταστικής. Ο τρόπος εξέτασης κάθε
μαθήματος καθορίζεται από τον διδάσκοντα (γραπτά, προφορικά, συγγραφή εργασίας κλπ.)
και αναφέρεται στον οδηγό σπουδών. Οι βαθμοί εκδίδονται το αργότερο εντός είκοσι ημερών
μετά το πέρας της κάθε εξεταστικής περιόδου.
2. Οι βαθμοί επιτυχίας στα μεταπτυχιακά μαθήματα καταγράφονται στην κλίμακα 0-10 (με
ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων). Επιτυχής (προβιβάσιμη) βαθμολογία θεωρείται το πέντε
(5,00) τόσο για τα μεταπτυχιακά μαθήματα όσο για τη διπλωματική εργασία.
Ο

βαθμός

αντανακλά

την

γενική

επίδοση

του

φοιτητή

στην

οποία

μπορεί

να

συνυπολογίζονται:
•

Συμμετοχή στις διδασκαλίες/παρακολούθηση των μαθημάτων.

•

Βαθμολογία από την εκπόνηση εργασιών/ασκήσεων κατά την διάρκεια του
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εξαμήνου.
•

Συμμετοχή στην διαμόρφωση εργαστηριακών ασκήσεων.

•

Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο του Π.Μ.Σ. στα γνωστικά αντικείμενα του
μαθήματος.

•

Βαθμολογία τελικής εξέτασης.

3. Οι σπουδές φοιτητή, ο οποίος έχει απορριφθεί (είτε λόγω μη προβιβάσιμου βαθμού, είτε
λόγω απουσιών) σε περισσότερα από τρία μαθήματα σε δύο συνεχόμενα εξάμηνα,
διακόπτονται με απόφαση της Ε.Δ.Ε. ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. Στην περίπτωση αυτή
χορηγείται βεβαίωση για τα μαθήματα που παρακολούθησε επιτυχώς κατά τη διάρκεια της
φοίτησής του.
4. Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα επανεξέτασης σε επαναληπτική εξέταση που πραγματοποιείται
στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο. Επαναληπτικές
εξετάσεις μπορούν να ορίζονται σε έκτακτες περιπτώσεις με απόφαση της Ε.Δ.Ε.

ΑΡΘΡΟ 20
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Σε περίπτωση που ανακύψουν πειθαρχικά θέματα, εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στον
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας. Μέχρι την ψήφιση του
Εσωτερικού Κανονισμού του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ.
160/2008.
Πιο συγκεκριμένα για το Π.Μ.Σ. . «Επιστήμες Αποκατάστασης – Rehabilitation Sciences», με
κατευθύνσεις στη Λογοθεραπεία, Νοσηλευτική, Φυσικοθεραπεία ισχύει:
1. Τα διοικητικά όργανα του Π.Μ.Σ. έχουν την ευθύνη να διατηρούν και να προωθούν την
ποιότητα της επιστημονικής γνώσης, όπως επίσης να διασφαλίζουν ότι οι φοιτητές/τριές
του αντιλαμβάνονται τι είναι η ακαδημαϊκή ακεραιότητα. Στις παρακάτω παραγράφους
αναφέρονται οι τύποι της δεοντολογικής πρακτικής που αποτελούν τη πολιτική του Π.Μ.Σ/
για την αντιδεοντολογική ακαδημαϊκή λειτουργία των φοιτητών/τριών του. Τέτοια
αδικήματα συνεπάγονται ποινές.
2. Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να εφαρμόσουν τη δεοντολογική ακαδημαϊκή πρακτική,
ιδιαίτερα όσον αφορά τη χρήση υλικού από πηγές του διαδικτύου. Με αυτό τον τρόπο
μπορούν να αποφύγουν οποιαδήποτε μη εσκεμμένη ανεντιμότητα.
Οι πιο κάτω όροι υποδεικνύουν τους τύπους της δεοντολογικής πρακτικής.
i. Πρωτοτυπία
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Για τους σκοπούς της Πολιτικής Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας «πρωτότυπη» εργασία είναι
γνήσια δουλειά που παράγεται για τη συγκεκριμένη προς αξιολόγηση μελέτη από το
φοιτητή/τρια, η οποία φέρει το όνομά του/της. Οποιαδήποτε χρήση ιδεών ή επιστημονικής
γνώσης άλλων (πρέπει να) είναι διακριτή. Η «εργασία» δεν περιλαμβάνει μόνο γραπτό υλικό
αλλά και προφορικό, ακουστικό, οπτικό, ή άλλο υλικό που έχει υποβληθεί για βαθμολόγηση.
ii. Ακαδημαϊκή Ανεντιμότητα
Η ακαδημαϊκή ανεντιμότητα καθορίζεται από την έκταση και το επίπεδο της πρόθεσης. Κατά
την εκτίμηση της έκτασης ή κλίμακας ανεντιμότητας ο διδάσκων/διδάσκουσα θα αξιολογήσει
πόση από τη δουλειά του φοιτητή/τριας είναι δική του μετά την αφαίρεση όλου του
αναγνωρισθέντος υλικού πηγών. Δουλειά που είναι προϊόν λογοκλοπής σε καμιά περίπτωση
δε μπορεί να συνυπολογισθεί για τον καθορισμό ενός βαθμού. Η πρόθεση για εξαπάτηση
αποτελεί την πλέον σημαντική ακαδημαϊκή ανεντιμότητα. Επαναλαμβανόμενες περιπτώσεις
εξαπάτησης συνεπάγονται την επιβολή βαρειών ποινών στο φοιτητή/τρια και η παράβαση θα
καταγράφεται επίσημα και μόνιμα στο φάκελο του φοιτητή/τριας.
iii. Λογοκλοπή
Λογοκλοπή είναι η παρουσίαση από ένα/μια φοιτητή/τρια της δουλειάς κάποιου άλλου ως
δικής του/της. Περιλαμβάνει τα πιο κάτω:
 Υποβολή από ένα φοιτητή/τρια της δουλειάς κάποιου άλλου ως δικής του.
 Παράφραση ή συντόμευση κειμένου χωρίς την αναγνώριση της πηγής του υλικού.
 Αυτούσια παραπομπή ή αντιγραφή λέξεων από μέρος ή ολόκληρη δουλειά, ιδεών, ή
επιστημονικής γνώσης κάποιου άλλου χωρίς τον προσδιορισμό της ταυτότητάς του,
αναγνώριση ή αναφορά.
 Υποβολή από ένα φοιτητή/τρια δουλειάς που αγοράστηκε ή δανείστηκε, ή έρευνας,
άρθρων και σχεδίων εργασίας που κλάπηκαν.
iv. Δολίευση
Δολίευση είναι η παροχή ή λήψη μη εξουσιοδοτημένης βοήθειας για αθέμιτη εκμετάλλευση
πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά από εξέταση, διαγώνισμα, παρουσίαση ή άλλη αξιολόγηση,
όπως:
 Συνεργασία εκ των προτέρων, αν αυτό απαγορεύεται από το διδάσκοντα.
 Προφορική συνεργασία κατά τη διάρκεια της εξέτασης, εκτός και αν αυτό επιτρέπεται
ειδικά από το διδάσκοντα.
 Η χρήση σημειώσεων, βιβλίων, ή άλλων γραπτών βοηθημάτων κατά τη διάρκεια της
εξέτασης, εκτός και αν αυτό επιτρέπεται ειδικά από το διδάσκοντα.
 Η χρήση ηλεκτρονικών τεχνασμάτων και κινητής τηλεφωνίας για αποθήκευση, μετάδοση ή
φωτογράφηση πληροφοριών από και προς μια εξωτερική πηγή.
 Η χρήση κωδικών ή σημάτων που αποσκοπούν στην επικοινωνία με άλλους
φοιτητές/τριες μέσα στην αίθουσα εξέτασης.
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 Το να κοιτάζει ένας πάνω στο γραπτό κάποιου άλλου και/ή να επιτρέπει σε άλλο
φοιτητή/τρια να κοιτάζει στο γραπτό του κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου.
 Διαβίβαση οποιωνδήποτε πληροφοριών σε φοιτητές/τριες που δεν έχουν ακόμη
παρακαθίσει σε εξετάσεις.
 Παραποίηση αποδεικτικών στοιχείων μιας εξέτασης διευθετώντας με άλλο/η φοιτητή/τρια
να παρακαθίσει σε μια εξέταση στη θέση του ή στη θέση του ιδίου.
 Προσποιούμενος/η ότι έχει παρακαθίσει στην εξέταση αλλά να μην παραδίδει το γραπτό
του/της και μετά να ισχυρίζεται ότι το απώλεσε ο διδάσκων/διδάσκουσα.
v. Συμπαιγνία
Συμπαιγνία είναι η λανθασμένη αντιπροσώπευση από ομάδες φοιτητών/τριών οι οποίοι εν
γνώσει τους βοηθούν ο ένας τον άλλο για να επιτύχουν ένα αθέμιτο εξεταστικό πλεονέκτημα.
Περιλαμβάνει:
 Αντιπροσώπευση της δουλειάς διαφόρων προσώπων ως δουλειάς ενός φοιτητή/τριας με
την εν γνώσει ανάμειξη και των δύο μερών στη διευθέτηση.


Αντιπροσωπεύοντας

τη

δουλειά ενός φοιτητή/τριας ως

δουλειάς

μιας

ομάδας

φοιτητών/τριών με την εν γνώσει ανάμειξη και των δύο μερών στη διευθέτηση.


Ηθελημένη πολλαπλή διανομή αντιγράφων των μελετών, άρθρων ή σχεδίων εργασίας
ενός/μιας φοιτητή/τριας σε άλλους φοιτητές/τριες για υποβολή μετά την μετονομασία της
μελέτης ως δικής τους.

vi. Χάλκευση
Χάλκευση είναι η ψευδής αντιπροσώπευση δεδομένων έρευνας ή «παραστασιακού» υλικού
σαν πρωτότυπης αυθεντικής δουλειάς για υποβολή για βαθμολόγηση. Παραδείγματα είναι:
 Επινόηση δεδομένων.
 Ηθελημένη παράλειψη μερικών δεδομένων προς απόκτηση επιθυμητών αποτελεσμάτων
που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Ποινές και Διαδικασίες
Ένα μέλος του διδακτικού προσωπικού, αφού αξιολογήσει την έκταση της ανεντιμότητας και
το επίπεδο της πρόθεσης και αποδείξει την ακαδημαϊκή ανεντιμότητα, μπορεί να
χρησιμοποιήσει μια ή συνδυασμό από τις ακόλουθες ποινές και διαδικασίες:
 Να απαιτήσει να ξαναγραφτεί μια μελέτη/εργασία που περιέχει ύλη που αποτελεί προϊόν
λογοκλοπής.
 Να μειώσει το βαθμό μιας έκθεσης ή ενός σχεδίου εργασίας.
 Να μηδενίσει μια εργασία.
 Να μειώσει το βαθμό ενός μαθήματος.
 Να μηδενίσει ένα μάθημα.
 Να παραπέμψει την περίπτωση στη Ε.Δ.Ε. για περαιτέρω μέτρα τα οποία μπορεί να
περιλαμβάνουν αναστολή ακαδημαϊκής φοίτησης ή αποβολή.
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Αναμένεται ότι οι διδάσκοντες θα αναφέρουν γραπτώς στον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. όλες τις
επιβληθείσες

ποινές,

με

σύντομη

περιγραφή

του

περιστατικού.

Εάν

ένας/μια

διδάσκων/διδάσκουσα ανακοινώσει ότι ένας φοιτητής/φοιτήτρια έχει μηδενιστεί στο μάθημα
λόγω ακαδημαϊκής ανεντιμότητας, ο/η τιμωρηθείς/σα φοιτητής/τρια δεν επιτρέπεται να
αποσυρθεί από το μάθημα.

ΑΡΘΡΟ 21
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. «. «Επιστήμες Αποκατάστασης – Rehabilitation Sciences», με
κατευθύνσεις στη Λογοθεραπεία, Νοσηλευτική, Φυσικοθεραπεία , ο μεταπτυχιακός φοιτητής
πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που συγκεντρώνουν 90
καθώς επίσης να συγγράψει και να εξεταστεί

European Credit Transfer System (ECTS)

δημοσίως, από τριμελή επιτροπή διδασκόντων στην Μεταπτυχιακή του Εργασία. Σημειώνεται
ότι η ΣΕ ορίζει, κατά περίπτωση, τις υφιστάμενες αλυσίδες μαθημάτων (προαπαιτούμενα
μαθήματα) όπου αυτό απαιτείται.
Τα μαθήματα που προσφέρει το Π.Μ.Σ. . «Επιστήμες Αποκατάστασης – Rehabilitation
Sciences», με κατευθύνσεις στη Λογοθεραπεία, Νοσηλευτική, Φυσικοθεραπεία ανά
κατεύθυνση και Εξάμηνο φαίνονται στον παρακάτω κατάλογο:
1ο Εξάμηνο
Κωδ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ

1.1

Μεθοδολογία Έρευνας, Στατιστική και Εφαρμογές

ECTS

9

Research Methods, Statistics & Applications
1.2

Προηγμένη διαχείρηση δεδομένων
- 1.2α Matlab και Simulink για Ανάλυση, Επεξεργασία και
Μοντελοποίηση
ή
- 1.2β Ανάλυση Δεδομένων Ποιοτικών και ΜικτώνΕρευνών
6
Advanced data processing
- 1.2α Matlab and Simulink for Analysis, Processing and Modeling
or
- 1.2b Qualitative and Mixed Research Methods Data Analysis

18

1.3

Εισαγωγή στις Επιστήμες Αποκατάστασης
7
Introduction to Rehabilitation Sciences

Κωδ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

1.4.1

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ECTS

Γλώσσα και Νόηση
Language and Cognition
1.4.2

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
Κλινικά Νοσηλευτικά Θέματα στην Αποκατάσταση Ι

8

Clinical Nursing Topics in Rehabilitation I
1.4.3

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Κλινική Εμβιομηχανική
Clinical Biomechanics
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30

2ο Εξάμηνο
Κωδ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ

2.1

Καινοτόμες Τεχνολογίες στην Αποκατάσταση

ECTS

6
Novel Technologies in Rehabilitation

Κωδ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

2.2.1

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ECTS

Αφασία και συναφείς γλωσσικές διαταραχές
Aphasia and related language disorders
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8

2.2.2

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
Κλινικά Νοσηλευτικά Θέματα στην Αποκατάσταση ΙI
Clinical Nursing Topics in Rehabilitation II

2.2.3

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Χειροθεραπευτική Φυσικοθεραπεία
Manipulative Physiotherapy

2.3.1

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

8

Διαταραχές κατάποσης
Swallowing Disorders
2.3.2

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

5

Διαχείριση Χρόνιου Πόνου
Chronic Pain Management
2.3.3

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

8

Η θεραπευτική Άσκηση στη Φυσικοθεραπεία
Therapeutic Exercise in Physiotherapy

2.4.1

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Νευρογενείς κινητικές διαταραχές ομιλίας

8

Neurogenic motor speech disorders
2.4.2

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
Οργάνωση-Διοίκηση Μονάδας Αποκατάστασης / ΝομοθεσίαΔεοντολογία

7

Rehabilitation Unit Organization-Administration / LegislationDeontology
2.5.2

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

4
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Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Χρόνιων Ασθενών
Psychosocial Support of Chronic Patients
2.4.3

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Κλινική Αθλητική Φυσικοθεραπεία

8

Clinical Sports Physiotherapy
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30

3ο Εξάμηνο
Κωδ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

3.1.1

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ECTS

Διαταραχές Φωνής
Voice Disorders
3.1.2

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
Κλινικά Νοσηλευτικά Θέματα στην Αποκατάσταση ΙIΙ

8

Clinical Nursing Topics in Rehabilitation IIΙ
3.1.3

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Προηγμένες Τεχνικές Μαλακών Μορίων στη Φυσικοθεραπεία
Advanced soft tissue techniques in Physiotherapy

3.2.1

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Γνωστικές διαταραχές επικοινωνίας
Cognitive Communication Disorders
8

3.2.2

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
Νοσηλευτική Αποκατάσταση Ηλικιωμένων Ασθενών
Nursing Rehabilitation of Elderly Patients
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3.2.3

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Νευρομυοσκελετική Φυσικοθεραπεία
Neuromusculoskeletal Physiotherapy

3.3.1

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Τεκμηριωμένη Κλινική πρακτική στη Λογοθεραπεία
Evidence based Clinical practice in Speech and language Therapy

3.3.2

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
Τεκμηριωμένη Κλινική Πρακτική στη Νοσηλευτική Αποκατάσταση
14
Evidence-based Clinical Practice in Nursing Rehabilitation

3.3.3

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Τεκμηριωμένη Κλινική Φυσικοθεραπεία Μυοσκελετικών
Δυσλειτουργιών
Evidence-based Clinical Physiotherapy in musculoskeletal
dysfunction
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30

4ο Εξάμηνο
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία - MScThesis:

30

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η συγκέντρωση 120
πιστωτικών μονάδων: 90 μονάδες από τα

μαθήματα που παρέχονται στο Π.Μ.Σ. και 30

μονάδες από την μεταπτυχιακή εργασία. Η εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας στην περιοχή
ειδίκευσης γίνεται υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση ενός επιβλέποντος μέλους Δ.Ε.Π.
Διπλωματική Εργασία: Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που εγγράφονται στο 4ο εξάμηνο σπουδών
αναλαμβάνουν να εκπονήσουν Μεταπτυχιακή Εργασία που επέλεξαν σε συνεργασία με
διδάσκοντα του Π.Μ.Σ.. Η Μεταπτυχιακή Εργασία είναι ερευνητικού περιεχομένου
(περιλαμβάνεται και η συστηματική ανασκόπηση βιβλιογραφίας) και πρέπει να έχει επαρκή
βαθμό πρωτοτυπίας ή να αποδεικνύει καλή γνώση και σε βάθος κατανόηση ενός ειδικού
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θέματος με τρέχον ερευνητικό ή τεχνικό ενδιαφέρον. Η Μεταπτυχιακή Εργασία εκπονείται υπό
την καθοδήγηση ενός επιβλέποντος καθηγητή, ο οποίος μπορεί να διαφέρει από τους
επιβλέποντες σπουδών του φοιτητή. Η άμεση επίβλεψη και καθοδήγηση ενός μεταπτυχιακού
φοιτητή δύναται να ανατεθεί σε διδάσκοντα που δεν είναι μέλος Ε.Π του Π.Μ.Σ. εφόσον
πληροί τα κριτήρια που αναφέρονται στο Άρθρο 22 του παρόντος ΚΜΣ.
Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν εξετασθεί επιτυχώς στο 90% των μαθημάτων (να μην έχουν
αποτύχει σε περισσότερα του ενός μαθήματα), προκειμένου να τους επιτραπεί η εκπόνηση
της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
Η Διπλωματική

Εργασία δε μπορεί να ολοκληρωθεί σε διάστημα λιγότερο από 4

ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία ανάθεσης. Μετά την ολοκλήρωσή της,
υποβάλλεται στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ. για αξιολόγηση από τριμελή επιτροπή. Η
Μεταπτυχιακή Εργασία συγγράφεται στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα κατά τα
καθιερωμένα ακαδημαϊκά πρότυπα, και μπορεί να συνοδεύεται από το υποστηρικτικό υλικό
που κρίνεται απαραίτητο.
Για την εξέταση της διπλωματικής εργασίας ορίζεται από την Ε.Δ.Ε. Τριμελής Εξεταστική
Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων καθηγητής και δύο (2) άλλα μέλη Δ.Ε.Π. ή
Ε.Π. ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.
Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το
γνωστικό αντικείμενο που πραγματεύεται η μεταπτυχιακή εργασία. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής
υποβάλει τρία (3) αντίγραφα της διπλωματικής του εργασίας στην Τριμελή Εξεταστική
Επιτροπή σε ημερομηνίες που ορίζονται από την Ε.Δ.Ε.
Οι Μεταπτυχιακές Εργασίες υποβάλλονται μια φορά σε ένα ακαδημαϊκό έτος σε ημερομηνίες
που ορίζονται με απόφαση της Ε.Δ.Ε. και εξετάζονται εντός 15 ημερών από την ημερομηνία
που υποβλήθηκαν. Η Σ.Ε. μεριμνά για τη δημόσια παρουσίαση των Μεταπτυχιακών
Εργασιών στα πλαίσια του προγράμματος προβολής της ερευνητικής δραστηριότητας του
Π.Μ.Σ. και η δημόσια παρουσίαση είναι υποχρεωτική.
Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών
ορίζεται από 0,00-10,00 ως εξής: Άριστα 8,50-10, Λίαν Καλώς 6,50-8,49, Καλώς 5,00-6,49. Ο
τελικός βαθμός του Μ.Δ.Ε. προσδιορίζεται από τους βαθμούς των μαθημάτων (Β.Μ.) του
προγράμματος με βάση τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.), και το βαθμό της
μεταπτυχιακής εργασίας (Β.Μ.Ε.) με βάση τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες της
μεταπτυχιακής εργασίας (Π.Μ.Μ.Ε.) καθώς και άλλων υποχρεώσεων που έχουν προβλεφθεί
στον οικείο Οδηγό Σπουδών του Π.Μ.Σ, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου.
Ο βαθμός του ΜΔΕ υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπ. Απ. Φ5/89656/Β3/2007
(ΦΕΚ1466/Β’/2007) «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών
Μονάδων». Κατά συνέπεια, ο τελικός βαθμός (Τ.Β.) του Μ.Δ.Ε. υπολογίζεται με συντελεστή
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βαρύτητας ίσο με τον ακριβή αριθμό των πιστωτικών μονάδων ECTS κάθε μαθήματος,
σύμφωνα με την παρακάτω εξίσωση:
Βαθμός Μ.Δ.Ε. = (Βαθμός Μαθήματος 1 x ECTS Μαθήματος 1 + Βαθμός Μαθήματος 2 x
ECTS Μαθήματος 2 + …+Βαθμός Εργασίας x ECTS Εργασίας ) / Συνολικός Αριθμός ECTS
του Μ.Δ.Ε.
Δίνεται η δυνατότητα σε ενδιαφερόμενους, που δεν ανήκουν στους φοιτητές του Π.Μ.Σ. να
συμμετάσχουν -μετά από σχετική αίτησή τους στην συντονιστική επιτροπή του Π.Μ.Σ. ή μετά
από σχετική διϊδρυματική συμφωνία - να συμμετάσχουν σε ένα έως δύο μαθήματα (μέχρι 16
ECTS συνολικά). Το κόστος για τους μη φοιτητές του Π.Μ.Σ. είναι 300 ευρώ ανά μάθημα. Το
σύνολο των συμμετεχόντων δε θα ξεπερνά το 30% του συνόλου των φοιτούντων στο
πρόγραμμα. Στους συμμετέχοντες επιτυχώς, θα χορηγείται ειδικό πιστοποιητικό επιτυχούς
παρακολούθησης ανά μάθημα, ή μεταφορά των σχετικών ECTS. Στην δυνατότητα αυτή δεν
περιλαμβάνονται μαθήματα κλινικής άσκησης και η Διπλωματική Εργασία. Σε περίπτωση που
κάποιος, κάνοντας χρήση της δυνατότητας αυτής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς ένα μάθημα του
Π.Μ.Σ. και μετέπειτα εισαχθεί ως φοιτητής πλήρους φοίτησης του Π.Μ.Σ., έχει το δικαίωμα
μεταφοράς των σχετικών ECTS, δίχως όμως απαλλαγή από τα πλήρη δίδακτρα του
προγράμματος.

Ο συγκεντρωτικός κατάλογος και το περιεχόμενο των προσφερόμενων μαθημάτων, μαζί με
τον Κ.Μ.Σ. του προγράμματος καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για τη διευκόλυνση των
φοιτητών περιλαμβάνονται στον Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ο.Μ.Σ.) του Π.Μ.Σ. Κάθε
ενδιαφερόμενος μπορεί να προμηθευτεί τον Ο.Μ.Σ. σε ηλεκτρονική μορφή από το
διαδικτυακό τόπο του Π.Μ.Σ. Επιπλέον, θα χορηγηθεί σε ηλεκτρονική μορφή και ο Οδηγός
Διπλωματικής Εργασίας (Ο.Δ.Ε.), που θα περιέχει τις λεπτομέρειες των σχετικών διαδικασιών
εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Σημειώνεται ότι με εισήγηση της Ε.Δ.Ε. και έγκριση
της Σ.Ε.Σ. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας μπορεί να γίνεται τροποποίηση του προγράμματος των
μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων (παρ. 3, αρ 6 Ν. 3685/2008). Σε κάθε
περίπτωση, το τροποποιημένο πρόγραμμα σπουδών πρέπει να ανακοινώνεται έγκαιρα στους
εμπλεκόμενους.
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3685/2009 τη διδασκαλία των μαθημάτων του
Προγράμματος μπορούν να αναλαμβάνουν:
i. Μέλη Δ.Ε.Π./Ε.Π., ομότιμοι καθηγητές, επισκέπτες του οικείου Τμήματος ή άλλων
Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι., αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές,
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επισκέπτες καθηγητές, ειδικοί επιστήμονες ή διδάσκοντες βάσει του Π.Δ. 407/1980
(ΦΕΚ 112 Α’) ή πανεπιστημιακοί υπότροφοι (Ν. 4009/2001 και Ν. 4115/2013), οι
οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.
ii. Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής, που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν επαρκή
επιστημονική ή ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα στο πεδίο των μαθημάτων.
iii. Επιστήμονες ή επαγγελματίες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν
εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
2. Με απόφαση της Ε.Δ.Ε. μπορεί να ανατεθεί επικουρικό έργο σε διδάσκοντες βάσει του
Π.Δ. 407/1980 ή σε καθηγητές εφαρμογών του Τμήματος που λειτουργεί το Π.Μ.Σ., εφόσον
έχουν τουλάχιστον διδακτορικό δίπλωμα ειδίκευσης στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. ή σε
Συνεργάτες Τ.Ε.Ι., εντεταλμένους διδασκαλίας ή πανεπιστημιακούς υποτρόφους .
3. Τα μέλη Ε.Π. των Τμημάτων του Ιδρύματος δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνουν την
διδασκαλία περισσότερων των τριών (3) μαθημάτων ανά εξάμηνο, σε προγράμματα Π.Μ.Σ.
συνολικά, και οπωσδήποτε η απασχόλησή τους αυτή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δύο τρίτα
(2/3) του κανονικού τους διδακτικού ωραρίου.
4. Η ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων και φροντιστηριακών ασκήσεων των
μαθημάτων του Προγράμματος ανατίθεται από την Ε.Δ.Ε. με απόφασή της.
Η ανάθεση της διδασκαλίας σε εξωτερικούς συνεργάτες της περίπτωσης 1iii του παρόντος
άρθρου,

σε

κάθε

περίπτωση,

των

διαπανεπιστημιακών

προγραμμάτων,

συμπεριλαμβανομένων, γίνεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της της Ε.Δ.Ε., μετά από
πρόταση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Η επιλογή θα γίνεται, έπειτα από πρόσκληση
ενδιαφέροντος που εκδίδεται από τον Δ/ντή του Π.Μ.Σ. και αφού υποβληθεί η σχετική
εισήγηση της Σ.Ε. των Τμημάτων που λειτουργούν τα Π.Μ.Σ., με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
•

Το γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου, σύμφωνα με το βιογραφικό του
σημείωμα, θα πρέπει να έχει συνάφεια με αυτό που απαιτείται για τα μαθήματα
των προγραμμάτων των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Ο
υποψήφιος υποχρεούται να είναι διαθέσιμος για την επαναληπτική εξέταση στο
τέλος του ακαδημαϊκού έτους.

•

Κατά προτεραιότητα θα προτιμώνται οι υποψήφιοι που έχουν περισσότερες
δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά/συνέδρια διεθνούς κύρους.

Σε περίπτωση που υπάρξει αδυναμία για την ανεύρεση των επιστημόνων που πληρούν όλες
τις προϋποθέσεις, το Τμήμα θα μπορεί να προτείνει και μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. από άλλα Τμήματα
του οικείου ή άλλων Α.Ε.Ι. και άλλους επιστήμονες που πληρούν τα κριτήρια.
5. Το ωράριο απασχόλησης των μελών Ε.Π. των τμημάτων του ιδρύματος σε προγράμματα
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Π.Μ.Σ. εντάσσεται στο κανονικό τους ωράριο εφόσον δεν αμείβονται για την απασχόληση
τους αυτή και πάντοτε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
6. Η αποζημίωση των διδασκόντων για τη διδασκαλία μαθημάτων και του λοιπού
υποστηρικτικού έργου (προετοιμασία εργαστηρίων, ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού κλπ.),
καθώς και η αποζημίωση για την επίβλεψη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας,
ρυθμίζονται με εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και εγκρίνονται από τη Σύγκλητο του Τ.Ε.Ι.
Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις έγκρισης των μεταπτυχιακών
προγραμμάτων. Η αποζημίωση αυτή καθορίζεται ως ποσοστό των μηνιαίων ακαθάριστων
αποδοχών του διδάσκοντα, με βάση το κλάσμα: ώρες ανάθεσης στο Π.Μ.Σ./ ώρες ανάθεσης
στο βασικό ωράριο, εφόσον πρόκειται για μέλος Ε.Π. του Ιδρύματος. Οι αμοιβές αυτές
υπόκειται σε διαφοροποίηση ανάλογα με τον προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ. Σε περίπτωση
αποζημίωσης για την διδασκαλία/προετοιμασία των μαθημάτων ή/και την επίβλεψη
μεταπτυχιακής εργασίας, οι διδάσκοντες υποχρεούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
εκτός του κανονικού τους ωραρίου.
Σε περίπτωση που κάποιο μάθημα διδαχθεί από επισκέπτη καθηγητή, η διδασκαλία του
μαθήματος δύναται να συμπτυχθεί χρονικά εφόσον καλύπτει σε διδακτικές ώρες τον
προβλεπόμενο χρόνο διδασκαλίας των 13 εβδομάδων.
Εντός του πρώτου τριμήνου φοίτησης ορίζεται από την Ε.Δ.Ε., κατόπιν πρότασης της Σ.Ε.,
ένα μέλος Ε.Π. που συμμετέχει στο Π.Μ.Σ. ως επιβλέπων καθηγητής για κάθε μεταπτυχιακό
φοιτητή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρ. 5 του Ν. 3685/2008. Η Σ.Ε. και ο επιβλέπων
καθηγητής έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών
του μεταπτυχιακού φοιτητή. Κάθε μέλος Ε.Π δε μπορεί να οριστεί ως επιβλέπων καθηγητής
σε περισσότερους από έξι (6) μεταπτυχιακούς φοιτητές ανά έτος του Π.Μ.Σ.. Ερευνητές
αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή
άλλα μέλη Ε.Π. μπορούν να ορίζονται ως συν-επιβλέποντες του μεταπτυχιακού φοιτητή. Ο
μεταπτυχιακός φοιτητής δικαιούται να αλλάξει τους επιβλέποντες κατά την επιλογή
μεταπτυχιακής εργασίας.

ΑΡΘΡΟ 23
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ο Οδηγός Σπουδών του Π.Μ.Σ. «Επιστήμες Αποκατάστασης – Rehabilitation Sciences», με
κατευθύνσεις στη Λογοθεραπεία, Νοσηλευτική, Φυσικοθεραπεία ενημερώνεται σε ετήσια
βάση και περιλαμβάνει το πρόγραμμα μαθημάτων, τα ονόματα των διδασκόντων, τα
δικαιώματα των φοιτητών (κοινωνικές παροχές, υποτροφίες, δάνεια, διδακτικά βιβλία,
βοηθήματα κ.ά.), πληροφορίες για τη λειτουργία των εργαστηρίων και των βιβλιοθηκών του
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, καθώς και κάθε άλλη πρόβλεψη του παρόντος Κ.Μ.Σ. Ο Οδηγός
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Σπουδών αναρτάται σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο τμημάτων Λογοθεραπείας,
Νοσηλευτικής και Φυσιοθεραπείας., αλλά και στον διαδικτυακό τόπο του ίδιου του Π.Μ.Σ..

ΑΡΘΡΟ 24
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Π.Μ.Σ.
Το αργότερο εντός τριών (3) ετών από την έναρξη λειτουργίας του, το Π.Μ.Σ. «Επιστήμες
Αποκατάστασης

–

Rehabilitation

Νοσηλευτική, Φυσικοθεραπεία

Sciences»,

με

κατευθύνσεις

στη

Λογοθεραπεία,

θα αξιολογηθεί ως προς την ποιότητα του διδακτικού και

ιδιαίτερα του ερευνητικού του έργου, του προγράμματος σπουδών και των λοιπών υπηρεσιών
που παρέχονται από αυτό, με διαδικασία ανάλογη με εκείνη που προβλέπεται για τις
Προπτυχιακές Σπουδές στο Ν. 3374/2005 και τις διατάξεις του αρθ. 70-72 του Ν.4009/2011.
Επιπλέον, θα συντάσσεται ετήσια έκθεση απογραφής των παραπάνω παραμέτρων
αξιολόγησης. Η αξιολόγηση θα επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε δεύτερο έτος από την
έναρξη της προηγούμενης αξιολόγησης.

ΑΡΘΡΟ 25
ΠΟΡΟΙ – ΔΙΔΑΚΤΡΑ – ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ – ΑΝΤΑΜΟΙΒΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Για τους πόρους του Π.Μ.Σ. ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν.
3685/2008. Κύρια πηγή εσόδων του Π.Μ.Σ. «Επιστήμες Αποκατάστασης – Rehabilitation
Sciences», με κατευθύνσεις στη Λογοθεραπεία, Νοσηλευτική, Φυσικοθεραπεία είναι η
καταβολή διδάκτρων από τους φοιτητές και οι χορηγίες. Το ύψος των διδάκτρων
αναπροσαρμόζεται σε ετήσια βάση με απόφαση της Ε.Δ.Ε. και με έγκριση των αρμόδιων
διοικητικών οργάνων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας. Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η ελαχιστοποίηση
του κόστους μέσω της αξιοποίησης στο έπακρο τόσο των υπαρχουσών υποδομών του
Ιδρύματος όσο και του ανθρώπινου δυναμικού που ήδη υπηρετεί

στα τμήματα

Λογοθεραπείας, Νοσηλευτικής και Φυσιοθεραπείας. Με τον τρόπο αυτό, το Π.Μ.Σ. δεν
επιβαρύνεται με επιπλέον λειτουργικές δαπάνες που αφορούν την εξασφάλιση εξοπλισμού,
ενοικιάσεις χώρων, μετακίνηση διδασκόντων, κλπ.
Με βάση τα παραπάνω και για την περίοδο αρχικής λειτουργίας του Π.Μ.Σ., το ύψος των
διδάκτρων ισοδυναμεί με 3.900 € για κάθε σπουδαστή για τα τέσσερα εξάμηνα των σπουδών
του. Τα δίδακτρα μπορούν να καταβληθούν σε δύο ισόποσες ετήσιες δόσεις. Σε περίπτωση
που τα αναμενόμενα έσοδα δεν επαρκούν για να καλύψουν την αρχική λειτουργία του
Προγράμματος ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. μπορεί να προτείνει εναλλακτικούς τρόπους
χρηματοδότησης οι οποίοι και θα πρέπει να τύχουν εγκρίσεως της Ε.Δ.Ε. και των αρμόδιων
διοικητικών αρχών του Ιδρύματος προκειμένου να υιοθετηθούν.
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Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι αρμόδιος για τη σύνταξη του προϋπολογισμού και
απολογισμού του Προγράμματος, τους οποίους υποβάλλει στην Ε.Δ.Ε., την παρακολούθηση
της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και την έκδοση των εντολών πληρωμής των σχετικών
δαπανών.
Η διαχείριση των εσόδων και εξόδων του Π.Μ.Σ. γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό
Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας και διέπεται από τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρ. 8 του Ν. 3685/2008.
Το παρόν μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει προσανατολισμό ερευνητικό και το ποσοστό των
εσόδων που δύναται να διαχειριστεί το Π.Μ.Σ. (πλην του κόστους διαχείρισης και εισφοράς
προς το ίδρυμα) θα διατίθεται αποκλειστικά για ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς σκοπούς που
προάγουν την έρευνα.
Κύρια απασχόληση των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι οι μεταπτυχιακές τους σπουδές. Δεν
επιτρέπεται η ανάθεση οποιουδήποτε διδακτικού έργου σε μεταπτυχιακούς φοιτητές των δύο
πρώτων εξαμήνων του Π.Μ.Σ.
Σύμφωνα με τις εκάστοτε οικονομικές δυνατότητες του Π.Μ.Σ., με απόφαση της Ε.Δ.Ε., το
Π.Μ.Σ. μπορεί να χορηγεί υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίες συνήθως
συνεπάγονται και την ανάθεση επικουρικού ερευνητικού ή διδακτικού έργου στους
υποτρόφους, όπως η διδασκαλία φροντιστηριακών ή εργαστηριακών ασκήσεων, ή η
συνδρομή των προπτυχιακών φοιτητών στην εκπόνηση εργασιών στα πλαίσια των
προπτυχιακών μαθημάτων.
Με απόφαση της Ε.Δ.Ε. ορίζονται κατά έτος ο αριθμός και το ύψος των υποτροφιών που
χορηγούνται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τα κριτήρια επιλογής των υποτρόφων
φοιτητών. Οι υποτροφίες είναι ετήσιες και ανανεώνονται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού
εξαμήνου από την Σ.Ε. κατόπιν αξιολόγησης του έργου που ανατέθηκε στους φοιτητές και
θετικής εισήγησης από τους αρμόδιους επιβλέποντες

ΑΡΘΡΟ 26
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
Για την υλοποίηση των στόχων του Π.Μ.Σ. «Επιστήμες Αποκατάστασης – Rehabilitation
Sciences», με κατευθύνσεις στη Λογοθεραπεία, Νοσηλευτική, Φυσικοθεραπεία συμβάλουν
ειδικότερα:
•

Η Βιβλιοθήκη: Η βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό
βιβλίων και ικανό αριθμό επιστημονικών περιοδικών σχετικών με το αντικείμενο του
Π.Μ.Σ.
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•

Τα εργαστήρια Ηλεκτρονικών υπολογιστών, Ακοολογίας, Τεχνολογίας Ομιλίας, Φωνής &
Επαυξητικής Εναλλακτικής Επικοινωνία και την Κλινική Λογοθεραπείας του τμήματος
Λογοθεραπείας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

•

Τα εργαστήρια Πληροφορικής και Παθολογικής-Χειρουργικής Νοσηλευτικής του τμήματος
Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

•

Τα εργαστήρια Ανατομίας, Εμβιομηχανικής, Ηλεκτροθεραπείας Ι, Ηλεκτροθεραπείας ΙΙ,
Κινησιοθεραπείας,

Κινησιολογίας,

Μάλαξης,

Νευρομυϊκής

επανεκπαίδευσης,

Ηλεκτρονικών υπολογιστών του τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
Τμήμα των εσόδων από το Π.Μ.Σ. υποστηρίζει την επιχειρησιακή λειτουργία ή και
αναβάθμιση των υποδομών αυτών.

ΑΡΘΡΟ 27
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Μ.Σ.
Ο Κ.Μ.Σ. μπορεί να αναμορφώνεται κάθε ακαδημαϊκή χρονιά με σύμφωνη γνώμη της Ε.Δ.Ε
Ο εκάστοτε Κ.Μ.Σ. κοινοποιείται στη Σύγκλητο του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας. Ο επικυρωμένος
Κ.Μ.Σ. αναρτάται για ενημέρωση των ενδιαφερομένων κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων.
Θέματα που δεν προβλέπονται στο παρόντα κανονισμό ρυθμίζονται με απόφαση της Ε.Δ.Ε.
και τυγχάνουν άμεσης εφαρμογής

ΑΡΘΡΟ 28
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Μ.Δ.Ε.)
Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την
παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. απονέμεται Μ.Δ.Ε. στις «Επιστήμες Αποκατάστασης –
Rehabilitation

Sciences»,

με

κατευθύνσεις

στη

Λογοθεραπεία,

Νοσηλευτική,

ή

Φυσικοθεραπεία, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας και τον
Διευθυντή του Μ.Π.Σ. . Ο τύπος του Μ.Δ.Ε. είναι ο ακόλουθος:
Στοιχεία του Ιδρύματος της Σχολής και του τμήματος που φιλοξενεί το μεταπτυχιακό στην
Ελληνική
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
«Επιστήμες Αποκατάστασης – Rehabilitation Sciences»,
με κατευθύνσεις στη Λογοθεραπεία, ή Νοσηλευτική, ή Φυσικοθεραπεία
Ο (όνομα επώνυμο) του (όνομα πατέρα) και της (όνομα μητέρας)…
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Στοιχεία προγράμματος φοίτησης, ημερομηνίας ανακήρυξης Πτυχιούχου κ.ά. σύμφωνα με τον
Οδηγό Σπουδών του Τμήματος
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1. Στους απόφοιτους του Π.Μ.Σ. μπορεί να χορηγείται, πριν από την τελετή απονομής του
τίτλου, βεβαίωση ότι έχουν περατώσει επιτυχώς την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ..
2. Πρωτότυπο Δίπλωμα εκδίδεται μόνον ένα (1) και δεν αντικαθίσταται σε περίπτωση
απώλειας ή καταστροφής από οποιαδήποτε αιτία.
3. Κάτοχοι του Μ.Δ.Ε. δικαιούνται να λάβουν δωρεάν όσα Πιστοποιητικά Σπουδών /
Αντίγραφα Διπλώματος επιθυμούν, εφόσον καταβάλουν παράβολο, το ύψος του οποίου
καθορίζεται από το ενιαίο Κανονισμό λειτουργίας Π.Μ.Σ. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας .
4. Η απονομή του Μ.Δ.Ε. γίνεται με καθομολόγηση σε δημόσια τελετή. Το τελετουργικό της
απονομής ρυθμίζεται με απόφαση του Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας μετά από
πρόταση της Ε.Δ.Ε. Για όσους δεν επιθυμούν να δώσουν όρκο θρησκευτικού τύπου,
επιτρέπεται απλή επίκληση της τιμής και της συνείδησής τους.
5. Τα Μ.Δ.Ε. απονέμονται μια (1) φορά ανά έτος, μετά από απόφαση της Ε.Δ.Ε. Στον τίτλο
σπουδών που χορηγείται επισυνάπτεται Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement), για
το οποίο ισχύουν οι ρυθμίσεις του αρ. 15 Ν. 3374/ 2005 και της Υ.Α. Φ5/ 89656/ Β3/13-8-07
(ΦΕΚ 1466 τ. β'). Το Παράρτημα Διπλώματος παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη φύση, το
επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών
που ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από τον εκάστοτε αποφοιτήσαντα, σύμφωνα με το άρθρο 15
του Ν. 3374/2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Η γνώση της αγγλικής τεκμηριώνεται: με πτυχίο FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE)
του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή με πτυχίο (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF
COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN ή με πτυχίο Certificate in
English (Council of Europe Level Β2) Level 2− Independent User, του Πανεπιστημίου
CENTRAL LANCASHIRE ή με πτυχίο CERTIFICATE IN UPPER INTERMEDIATE
COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή TEST OF
ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 και άνω
ή με 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 έως 5,5 ή Business English Certificate – Vantage
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(BEC Vantage) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή
Integrated Skills in English Level 2 του TRINITY COLLEGE LONDON (Trinity ISE II) ή με
Κρατικό

Πιστοποιητικό

Γλωσσομάθειας

επιπέδου

Β2

του

Ν.

2740/1999,

όπως

αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003. Διευκρινίζεται ότι η
επάρκεια γνώσης της Αγγλικής τεκμαίρεται και για υποψηφίους που α) κατέχουν βασικό ή
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από αγγλόφωνο αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Α.Ε.Ι.
(πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι.) της αλλοδαπής, ή β) διαθέτει αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία
σχετική με την επιστήμη της Ηλεκτρονικής σε αγγλόφωνη χώρα.
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