ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«Mουσική και Κουλτούρα:
∆ιεπιστηµονικές αναλύσεις και εφαρµογές»

Άρθρο 1
Γενικές Αρχές
1. Τα Τµήµατα Μουσικών Σπουδών και Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής
Ενηµέρωσης (ΕΜΜΕ) του Πανεπιστηµίου Αθηνών οργανώνουν και
θέτουν σε λειτουργία από το ακαδηµαϊκό έτος 2015-16 ∆ιατµηµατικό
Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) µε το αντικείµενο «Mουσική
και Κουλτούρα: ∆ιεπιστηµονικές αναλύσεις και εφαρµογές», σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και τις αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ. του
Τµήµατος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης (συνεδρίαση
της 8.5.2015) και της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος Μουσικών Σπουδών
(συνεδρίαση της 17.03.2015). Η γραµµατειακή υποστήριξη παρέχεται από
το Τµήµα Μουσικών Σπουδών.
2. Σκοπός του προγράµµατος είναι η διεπιστηµονική προσέγγιση της
µουσικής. Το πρόγραµµα στοχεύει:
(α) στην έρευνα του αντικειµένου και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των
σπουδαστών σχετικά µε τη διαχείριση της µουσικής ως ανθρωπολογικού
και επικοινωνιακού φαινοµένου, όπως εµφαίνεται από το περιεχόµενο των
γνωστικών περιοχών που απαρτίζουν το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών,
(β) στην προπαρασκευή στελεχών για απασχόληση σε φορείς του δηµόσιου
και ιδιωτικού τοµέα ή/και σε θέσεις διεθνούς εκπροσώπησης της χώρας και
(γ) στην προπαρασκευή για ανώτερες µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού
επιπέδου ή/και για ερευνητικές δραστηριότητες στα γνωστικά πεδία του
∆ιατµηµατικού Π.Μ.Σ. σε ιδρύµατα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
3. Στο ∆ιατµηµατικό Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των τµηµάτων
Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, Επικοινωνίας, Μέσων και
Πολιτισµού, ∆ηµοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης,
Μουσικών Σπουδών και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας της ηµεδαπής ή
οµοταγών αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής. Πτυχιούχος
οποιουδήποτε άλλου Τµήµατος ή Σχολής Ανώτατης Παιδείας (σύµφωνα µε
το ν. 4009/2011 ή ισοτίµων βάσει της κείµενης νοµοθεσίας) µπορεί να γίνει
δεκτός ύστερα από σχετική απόφαση της Ειδικής ∆ιατµηµατικής
Επιτροπής, εφόσον διαθέτει εξειδικευµένες γνώσεις ή εµπειρία στα
γνωστικά αντικείµενα του Π.Μ.Σ. Γίνονται επίσης δεκτοί οι κάτοχοι
µεταπτυχιακού διπλώµατος Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής,
συναφούς µε το Π.Μ.Σ. αντικειµένου. Η επιλογή των εισακτέων θα γίνεται
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού
και τις σχετικές αποφάσεις της Ειδικής ∆ιατµηµατικής Επιτροπής.
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4. Η κανονική χρονική διάρκεια σπουδών για το Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα
Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάµηνα.
5. Γίνονται δεκτές αιτήσεις πτυχιούχων που ο βαθµός του πτυχίου (ή του
πιστοποιητικού) πρέπει να είναι τουλάχιστον "Λίαν Καλώς" (µε τα
αναγκαία πιστοποιητικά ισοτιµίας από το ∆ΟΑΤΑΠ όταν πρόκειται για
πτυχίο ξένου ΑΕΙ). Η Ειδική ∆ιατµηµατική Επιτροπή µε ειδικά
αιτιολογηµένη απόφασή της µπορεί να κάνει δεκτές αιτήσεις υποψηφίων,
οι οποίοι δεν έχουν λάβει στο πτυχίο το βαθµό "Λίαν καλώς" εφόσον
διαθέτουν δεύτερο πτυχίο ή µεταπτυχιακό τίτλο ή, σε τοµείς συναφείς µε
αυτούς του ΠΜΣ, αξιόλογο συγγραφικό, ερευνητικό ή καλλιτεχνικό έργο,
ή σηµαντική επαγγελµατική εµπειρία. Οι πρόσθετες τυπικές προϋποθέσεις
πρέπει να πληρούνται κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης του
υποψηφίου.
9. Ο ανώτατος ετήσιος αριθµός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται σε είκοσι
(20). Ο αριθµός των εισακτέων καθορίζεται και ο ανώτατος ετήσιος
αριθµός εισακτέων αναπροσαρµόζεται µε απόφαση της Ειδικής
∆ιατµηµατικής Επιτροπής. Επιπλέον του εκάστοτε ισχύοντος αριθµού
εισακτέων, θεωρούνται εισακτέοι και εισάγονται στο ΠΜΣ και οι
ισοβαθµούντες στην τελευταία θέση της τελικής βαθµολογικής κατάταξης
των υποψηφίων.
Άρθρο 2
∆οµή και Λειτουργία
1. Τo αρµόδιο όργανo για την οργάνωση και την εν γένει λειτουργία του
ΠΜΣ, οι αρµοδιότητες των οποίου περιγράφονται στο νόµο, είναι η Ειδική
∆ιατµηµατική Επιτροπή.
2.α. Η διάρκεια σπουδών του ΠΜΣ που οδηγούν στην απονοµή
µεταπτυχιακού διπλώµατος (µ.δ.) ορίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 4
του άρθρου 1 του παρόντος.
2.β. Η ανώτατη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του µεταπτυχιακού
διπλώµατος δεν υπερβαίνει τα δύο ακαδηµαϊκά έτη. Σε περίπτωση
υπέρβασης αυτού του χρονικού ορίου ο µεταπτυχιακός φοιτητής
διαγράφεται κατόπιν απόφασης της Ειδικής ∆ιατµηµατικής Επιτροπής.
2.γ. Κάθε µεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια έχει το δικαίωµα να ζητήσει
άπαξ άδεια αναστολής της παρακολούθησης των µαθηµάτων ή της
εκπόνησης της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας, µε αιτιολογηµένη
αίτησή του/της. H χορήγηση της αναστολής αποφασίζεται από την Ειδική
∆ιατµηµατική Επιτροπή.
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Η αναστολή δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερης διάρκειας του ενός
ακαδηµαϊκού έτους. Η ελάχιστη δε διάρκεια αναστολής της ιδιότητάς
του/της, δεν µπορεί να είναι µικρότερη του ενός ακαδηµαϊκού εξαµήνου. Ο
χρόνος διακοπής της παρακολούθησης του ΠΜΣ του µεταπτυχιακού
φοιτητή δεν υπολογίζεται στη χρονική διάρκεια της φοίτησης.
3.α. Κάθε ακαδηµαϊκό έτος και εντός του εαρινού εξαµήνου,
προκηρύσσεται ο αριθµός θέσεων µεταπτυχιακών φοιτητών, προκειµένου
στη συνέχεια να γίνει η επιλογή τους σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Η προκήρυξη δηµοσιεύεται σε γενική ανακοίνωση του Πανεπιστηµίου
Αθηνών και στην ιστοσελίδα του Τµήµατος Μουσικών Σπουδών. Το
χρονικό διάστηµα υποβολής των αιτήσεων µετά των σχετικών
δικαιολογητικών είναι διάρκειας τουλάχιστον ενός µηνός.
3.β. Η διαδικασία της επιλογής των υποψηφίων πραγµατοποιείται σε δύο
στάδια:
i) Στο πρώτο στάδιο και εφόσον πληρούν όλα τα τυπικά προσόντα
αξιολογείται η επίδοσή τους σε γραπτές εξετάσεις σχετικές µε το
περιεχόµενο του ΠΜΣ µε βάση τα γνωστικά αντικείµενα που υπηρετούνται
στο ΠΜΣ.
Στο στάδιο αυτό απαιτείται η πιστοποίηση της γνώσης της αγγλικής
γλώσσας. Το επίπεδο των γνώσεων θα διαπιστώνεται είτε από την κατοχή
αντίστοιχου διπλώµατος ή έπειτα από εξέταση. Οι όροι της εξέτασης
καθορίζονται σε σχετική ανακοίνωση που αναρτάται στη ιστοσελίδα του
Τµήµατος Μουσικών Σπουδών. Oι αλλοδαποί υποψήφιοι φοιτητές θα
πρέπει να προσκοµίζουν πιστοποιητικό επάρκειας στην ελληνική γλώσσα.
ii) Στο δεύτερο στάδιο, οι επιτυχόντες των γραπτών εξετάσεων καλούνται
σε προσωπική συνέντευξη από την Ειδική ∆ιατµηµατική Επιτροπή, όπου
κρίνεται η γενική ικανότητα των υποψηφίων να ανταπεξέλθουν στις
απαιτήσεις του ΠΜΣ. Ειδικότερα, η απόδοση των υποψηφίων στην
προφορική συνέντευξη αξιολογείται µε κριτήριο (α) την αναλυτική σκέψη
και την ικανότητα των υποψηφίων για προσέγγιση, µε τρόπο επιστηµονικά
τεκµηριωµένο και µεθοδολογικά συνεπή, θεµάτων συναφών µε το
γνωστικό αντικείµενο του Π.Μ.Σ. και για ανάπτυξη σχετικής
επιχειρηµατολογίας, (β) τον βαθµό γνώσης εκ µέρους των υποψηφίων της
σχετικής προβληµατικής και της συναφούς βιβλιογραφίας και (γ) την
εγγύτητα των επιστηµονικών ενδιαφερόντων των υποψηφίων προς το
αντικείµενο του Π.Μ.Σ.
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Απαραίτητη είναι κατά την κατάθεση της αίτησης η προσκόµιση δύο
συστατικών επιστολών από καθηγητές ΑΕΙ.
iii) Η τελική κατάταξη των επιτυχόντων στο ΠΜΣ βασίζεται κατά 50%
στην επίδοση των υποψηφίων στις γραπτές εξετάσεις και κατά 50% στην
επίδοσή τους κατά την προσωπική συνέντευξη.
Άρθρο 3
Οργάνωση Προγράµµατος Σπουδών ΠΜΣ
1. Τα µαθήµατα αρχίζουν στις 15 Οκτωβρίου για το χειµερινό εξάµηνο και
στις 15 Φεβρουαρίου για το εαρινό εξάµηνο και τελειώνουν στις 31
Ιανουαρίου και 30 Μαΐου αντίστοιχα. Μετάθεση των ηµεροµηνιών αυτών
γίνεται σύµφωνα µε τις αποφάσεις της Συγκλήτου και της Ειδικής
∆ιατµηµατικής Επιτροπής.
2. Η παρακολούθηση όλων των µαθηµάτων είναι υποχρεωτική. Με την
ολοκλήρωση του µεταπτυχιακού προγράµµατος ο/η κάθε µεταπτυχιακός/ή
φοιτητής/τρια: (α) θα έχει ολοκληρώσει µε επιτυχία τις εξετάσεις στα
µαθήµατα που διδάχθηκε, (β) θα έχει συγγράψει ικανό αριθµό θεωρητικών
και ερευνητικών εργασιών και (γ) θα έχει παραδώσει διπλωµατική εργασία
25.000 περίπου λέξεων την οποία θα έχει υποστηρίξει ενώπιον τριών
εξεταστών.
3. Οι µεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες πρέπει να µετέχουν ενεργά στις
συζητήσεις, παρουσιάσεις και λοιπές ερευνητικές δραστηριότητες του
προγράµµατος. Η παρουσία τους ελέγχεται από το/τη διδάσκοντα/ουσα
και η επίδοσή τους αξιολογείται διαρκώς από αυτόν/ήν. Η υπέρβαση των
τριών (3) απουσιών σε κάθε µάθηµα, σηµαίνει αποκλεισµό από τις
εξετάσεις αυτού και επανάληψη της παρακολούθησής του αντίστοιχου
µαθήµατος το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος.
4. Οι φοιτητές/τριες είναι υποχρεωµένοι/νες να ενηµερώνονται για όλες τις
ανακοινώσεις που θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τµήµατος
Μουσικών Σπουδών. Τα µαθήµατα θα αρχίζουν σύµφωνα µε την ώρα που
θα αναγράφεται στο ωρολόγιο πρόγραµµα. Σε έκτακτες περιπτώσεις
αλλαγής, κοινοποιείται ξεχωριστή ανακοίνωση.
5. α) Για την ολοκλήρωση του µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών
απαιτούνται 90 πιστωτικές µονάδες (κάθε µάθηµα αποφέρει 10 πιστωτικές
µονάδες και η διπλωµατική εργασία αποφέρει 30 πιστωτικές µονάδες).
β) Η διδασκαλία του κάθε µαθήµατος είναι 3 ώρες την εβδοµάδα.
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Άρθρο 4
Πρόγραµµα σπουδών
Α΄ Εξάµηνο Σπουδών
1. Μεθοδολογία επιτόπιας έρευνας
2. Συνέντευξη και αφήγηση ζωής
3. Μουσική και κοινωνία
Β΄ Εξάµηνο Σπουδών
1. Ανάλυση λόγου
2. Μουσική και νέα µέσα
3. Πολιτιστική διαχείριση
Γ΄
∆ιπλωµατική εργασία

Άρθρο 5
Εξετάσεις
1. Η εξέταση κάθε µαθήµατος πραγµατοποιείται στο τέλος κάθε εξαµήνου
(χειµερινού για τα µαθήµατα του χειµερινού εξαµήνου και εαρινού για τα
µαθήµατα του εαρινού εξαµήνου). Η δεύτερη εξεταστική ορίζεται το
Σεπτέµβριο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Ειδική ∆ιατµηµατική Επιτροπή,
µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση, µπορεί να µεταθέσει το χρόνο των
εξετάσεων. Οι απαιτούµενες εργασίες κάθε µαθήµατος παραδίδονται στο
τέλος κάθε εξαµήνου.
2.Οι επιδόσεις στα µαθήµατα συµβάλλουν κατά 60% στον τελικό βαθµό
του µεταπτυχιακού διπλώµατος και της διπλωµατικής εργασίας κατά 40%.
Άρθρο 6
∆ιπλωµατική Εργασία
1. Στο γ΄ εξάµηνο προβλέπεται εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας, η οποία
αποτελεί και την προϋπόθεση για την απόκτηση του µεταπτυχιακού
διπλώµατος.
2. Η εκπόνηση της εργασίας γίνεται υπό την εποπτεία ενός µέλους ∆ΕΠ
των συµπραττόντων τµηµάτων το οποίο διδάσκει στο ΜΠΣ και που είναι
ο/η υπεύθυνος/η επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρια (ΕΚ).
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3. Κατά την έναρξη κάθε ακαδηµαϊκού έτους το ΠΜΣ µπορεί να
ανακοινώνει πιθανά θέµατα διπλωµατικής, σε γενικότερα ή εξειδικευµένα
πεδία, από τα οποία οι φοιτητές πρέπει να έχουν επιλέξει έως το τέλος του
εαρινού εξαµήνου (β΄ εξαµήνου). Ο υποψήφιος µπορεί, ωστόσο, να
προτείνει προς έγκριση και θέµατα που δεν περιλαµβάνονται στον
κατάλογο που έχει ανακοινωθεί. Οι µεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες
υποβάλλουν γραπτό σχέδιο της εργασίας τους, το όνοµα του/της ΕΚ καθώς
και τη σύµφωνη γνώµη του/της σχετικά µε την αποδοχή του προτεινόµενου
σχεδίου, τα οποία πρέπει, µέσα στην ίδια προθεσµία, να κατατεθούν στη
Γραµµατεία και να τεθούν υπ’ όψιν της Ειδικής ∆ιατµηµατικής Επιτροπής.
Άρθρο 6
Εκπόνηση ∆ιπλωµατικής Εργασίας
1. Κάθε φοιτητής/τρια οφείλει να εκπονήσει διπλωµατική εργασία 25.000
περίπου λέξεων. Η διπλωµατική εργασία είναι ατοµική.
2. Το θέµα της εργασίας πρέπει να είναι εξειδικευµένο, µε πρωτότυπη
σύνθεση και να έχει ερευνητικό χαρακτήρα. Κατά περίπτωση οι εργασίες
µπορεί να συνοδεύονται και από συναφές οπτικοακουστικό υλικό.
3. Για τη σωστή εκπόνηση της διπλωµατικής εργασίας πρέπει να τηρηθεί
µε συνέπεια ένα χρονοδιάγραµµα σε συνεννόηση µε τον/την ΕΚ.
Άρθρο 7
Παράδοση και Αξιολόγηση της ∆ιπλωµατικής Εργασίας
1. Η διπλωµατική εργασία υποβάλλεται το αργότερο µέχρι την 30η
Ιανουαρίου για όσους σκοπεύουν να υποστηρίξουν στο χειµερινό εξάµηνο
ή την 1η Ιουνίου για όσους σκοπεύουν να υποστηρίξουν στο εαρινό
εξάµηνο.
2. Οι µεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες οφείλουν να παραδώσουν την
εργασία σε τέσσερα (4) δεµένα αντίτυπα. Η εργασία πρέπει να είναι
δακτυλογραφηµένη µε διάστιχο 1.5, σε σελίδες µεγέθους Α4. Στο
εξώφυλλο πρέπει να αναφέρεται το Πανεπιστήµιο, το Τµήµα, το όνοµα
του/της µεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας, ο/η ΕΚ, ο τίτλος της
µεταπτυχιακής εργασίας και το ακαδηµαϊκό έτος ( βλ. Παράρτηµα ΙΙ για
σχετικό υπόδειγµα).
3. Οι διπλωµατικές εργασίες εξετάζονται µε προφορική υποστήριξη υπό
την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα
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προβλεπόµενα µαθήµατα. Η προφορική υποστήριξη της εργασίας
πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων.
4. Η βαθµολόγηση της διπλωµατικής εργασίας κατατίθεται σε ειδικό
έντυπο στη Γραµµατεία µε ευθύνη του επιβλέποντος Καθηγητή. Το ειδικό
έντυπο ακολουθεί το υπόδειγµα που εµφαίνεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ του
παρόντος Κανονισµού.
5. Η διπλωµατική εργασία υποβάλλεται µε τη σύµφωνη γνώµη του/της ΕΚ.
6. Η διπλωµατική εργασία αξιολογείται από εξεταστική επιτροπή που
αποτελείται από τον/την ΕΚ και από άλλα δύο µέλη ∆ΕΠ των
συµπραττόντων Τµηµάτων ή προερχόµενα από άλλο Τµήµα του
Πανεπιστηµίου Αθηνών ή από άλλο πανεπιστηµιακό ίδρυµα ή
επιστηµονικών συνεργατών οι οποίοι διδάσκουν στο ΠΜΣ και
προτείνονται από τον/την ΕΚ. Τα µέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την
ίδια ή συναφή επιστηµονική ειδικότητα µε το γνωστικό αντικείµενο του
προγράµµατος.
7. α) Η επιτροπή µπορεί να ζητήσει: (1) ελάσσονες διορθώσεις, στις οποίες
ο/η υποψήφιος/α ανταποκρίνεται εντός χρονικού διαστήµατος 20 ηµερών.
Εφόσον αυτό ζητηθεί, η επιτροπή καταθέτει τον τελικό βαθµό στη
Γραµµατεία χωρίς περαιτέρω εξέταση, (2) µείζονος σηµασίας διορθώσεις
στη διπλωµατική εργασία και (3) να την απορρίψει. Στην περίπτωση (2)
ορίζεται επανεξέταση της διορθωµένης εργασίας την αµέσως επόµενη
εξεταστική περίοδο, οπότε εάν ο/η φοιτητής/τρια δεν ανταποκριθεί
επιτυχώς διαγράφεται ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση της τριµελούς
εξεταστικής εισηγητικής επιτροπής και απόφαση της Ειδικής
∆ιατµηµατικής Επιτροπής. Στην περίπτωση (3) ο/η φοιτητής/τρια
διαγράφεται ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση της τριµελούς
εξεταστικής επιτροπής και απόφαση της Ειδικής ∆ιατµηµατικής
Επιτροπής.
β) Καταθέτοντας την διπλωµατική εργασία (ή οποιαδήποτε γραπτή
εργασία) ο φοιτητής πρέπει να αναφέρει τις γραπτές και προφορικές πηγές
που χρησιµοποίησε. Η λογοκλοπή θεωρείται σοβαρό ακαδηµαϊκό
παράπτωµα.
γ) Ως λογοκλοπή νοείται:
(1) Αντιγραφή της εργασίας (δηµοσιευµένης ή µη) κάποιου άλλου.
(2) Χρησιµοποίηση της εργασίας άλλων (δηµοσιευµένης ή µη) χωρίς την
δέουσα αναφορά.
(3) Επανάληψη µέρους εργασίας, η οποία έχει κατατεθεί από τον/την
υποψήφιο/α στο παρελθόν στο ίδιο ή σε άλλο µάθηµα και έχει ήδη
αξιολογηθεί, χωρίς αυτό να προσδιορίζεται και να γνωστοποιείται ρητώς.
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(4) Παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκµηρίωσης χωρίς σχετική αναφορά
στην πηγή.
Στις παραπάνω περιπτώσεις η Ειδική ∆ιατµηµατική Επιτροπή µπορεί να
αποφασίσει τη διαγραφή του της/υποψηφίου/ας.
Άρθρο 8
Παροχές και απασχόληση µεταπτυχιακών φοιτητών
Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν τα προνόµια και τις διευκολύνσεις που
ορίζονται εκάστοτε από τις σχετικές διατάξεις (Συµµετοχή σε
πανεπιστηµιακά όργανα, φοιτητική ταυτότητα, φοιτητικό εισιτήριο,
περίθαλψη, σίτιση, υποτροφίες).
Μεταπτυχιακοί φοιτητές µπορούν, εφόσον κρίνονται κατάλληλοι, να
επικουρούν µέλη ∆ΕΠ στην άσκηση των φοιτητών, τη διεξαγωγή
φροντιστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων, εποπτεία εξετάσεων και τη
διόρθωση ασκήσεων.
Στην περίπτωση που παρασχεθεί η δυνατότητα και χορηγηθούν οι
πιστώσεις για την πρόσληψη µεταπτυχιακών φοιτητών µε ωριαία
αντιµισθία για να επικουρούν τα µέλη ∆ΕΠ στην άσκηση των φοιτητών, τη
διεξαγωγή φροντιστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων, εποπτεία
εξετάσεων, διόρθωση ασκήσεων, η πρόσληψη και αποζηµίωση των
µεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνουν µετά από πρόσκληση µε βάση τις ώρες
απασχόλησης που θα εγκριθούν για τα συµπράττοντα Τµήµατα, ύστερα
από απόφαση της Ειδικής ∆ιατµηµατικής Επιτροπής.
Άρθρο 9
Προσωπικό
Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν µέλη ∆.Ε.Π. του
Τµήµατος Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ του
Τµήµατος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης της Σχολής
Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών του ΕΚΠΑ καθώς και µέλη ∆.Ε.Π
άλλων Τµηµάτων Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής. Επίσης, θα απασχοληθούν
και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5
του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148Α΄).
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Άρθρο 10
Υλικοτεχνική Υποδοµή
Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιµοποιηθούν οι χώροι διδασκαλίας
και έρευνας και ο εξοπλισµός των εργαστηρίων του Τµήµατος Μουσικών
Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ καθώς και του Τµήµατος
Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης της Σχολής Οικονοµικών
και Πολιτικών Επιστηµών του ΕΚΠΑ.
Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας ΠΜΣ
Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148Α΄) το 65% του
ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ αφορά στις λειτουργικές
δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 13.000,00 ευρώ και αναλύεται ως εξής:
Α/Α
1
2
3
4
5

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
Αµοιβές − Αποζηµιώσεις διδακτικού,
τεχνικού και άλλων συνεργατών
∆απάνες για διάφορες προµήθειες
Μετακινήσεις
Γραµµατειακή υποστήριξη
Άλλες λειτουργικές δαπάνες (γενικές δαπάνες,
αναλώσιµα, δαπάνες προβολής κλπ.)
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ σε ευρώ
5000
1000
1000
5500
500
13000

Το κόστος λειτουργίας του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών
καλύπτεται από τα δίδακτρα που καταβάλλονται από τους µεταπτυχιακούς
φοιτητές καθώς και από ερευνητικά προγράµµατα, χορηγίες, δωρεές κ.τ.λ.

Άρθρο 12
Κάλυψη κόστους λειτουργίας
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1. Το κόστος λειτουργίας του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών
καλύπτεται από τα δίδακτρα που καταβάλλονται από τους/τις
µεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες.
2. Οι µεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες υποχρεούνται να καταβάλλουν
δίδακτρα για το ΠΜΣ όπως αυτά έχουν οριστεί εκάστοτε από τη Ειδική
∆ιατµηµατική Επιτροπή κατά τον χρόνο εγγραφής τους στο πρώτο
εξάµηνο σπουδών. Τα δίδακτρα οφείλονται όχι µόνον για τα τρία εξάµηνα
κανονικής διάρκειας των σπουδών, αλλά για όλα τα εξάµηνα φοίτησης έως
τη συµπλήρωση της ανώτατης προβλεπόµενης διάρκειας των σπουδών, µε
εξαίρεση τον προβλεπόµενο χρόνο αναστολής. Αλλαγές διδάκτρων που
προκύπτουν κατά τη διάρκεια φοίτησης των µεταπτυχιακών φοιτητών δεν
ισχύουν για τους εν ενεργεία φοιτητές. Κατ’ εξαίρεση, αυτοί που
βρίσκονται σε κατάσταση αναστολής φοίτησης, όταν επανέλθουν
εντάσσονται στο καθεστώς των διδάκτρων που θα ισχύουν κατά το
εξάµηνο της επανεγγραφής τους.
3. Τα δίδακτρα καταβάλλονται µέχρι την 30η Σεπτεµβρίου για κάθε
χειµερινό εξάµηνο και µέχρι την 30η Ιανουαρίου για κάθε εαρινό εξάµηνο.
Τα δίδακτρα καταβάλλονται στον τραπεζικό λογαριασµό ο οποίος
υποδεικνύεται από τη Γραµµατεία του Τµήµατος Μουσικών Σπουδών και
ο µεταπτυχιακός φοιτητής προσκοµίζει την απόδειξη στην Γραµµατεία του
Τµήµατος προκειµένου να του χορηγηθεί εξοφλητική απόδειξη και να
ενηµερωθεί ο φάκελός του. Σε περίπτωση µη καταβολής των διδάκτρων ο
µεταπτυχιακός φοιτητής δεν έχει δικαίωµα παρακολούθησης του ΠΜΣ. Ο
χρόνος µη παρακολούθησης λόγω µη καταβολής των διδάκτρων
συνυπολογίζεται στο χρόνο φοίτησης για όλες τις συνέπειες και ιδίως για
την υπέρβαση του ανώτατου χρόνου φοίτησης, οπότε επέρχονται οι
συνέπειες του άρθρου 2 παρ. 2β του παρόντος Κανονισµού.
4. Το ποσό των διδάκτρων για κάθε φοιτητή/τρια καθορίζεται από το
χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2015-2016 σε 550 Ευρώ ανά
εξάµηνο και αναπροσαρµόζεται µε απόφαση της Ειδικής ∆ιατµηµατικής
Επιτροπής, η οποία επικυρώνεται µε απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης.

Άρθρο 13
∆ιάρκεια λειτουργίας ΠΜΣ
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Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει µέχρι και το ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020 µε την
επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 ν. 4009/2011 (ΦΕΚ
Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις της παρ. γ του άρθρου 47 ν.
4025/2011 (ΦΕΚ Α΄ 228), της παρ. 8 του άρθρου 5 ν. 4076/2012 (ΦΕΚ Α΄
159) και της παρ. 2 του άρθρου 34 ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α΄ 24).

Άρθρο 14
Μεταβατικές διατάξεις
Οι εισαχθέντες µεταπτυχιακοί φοιτητές µέχρι και το ακαδηµαϊκό έτος
2013−14 θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του
προηγούµενου Κανονισµού του ΠΜΣ.
Άρθρο 15
Τελικές ∆ιατάξεις
1. Όπου στον παρόντα Κανονισµό αναφέρεται το ακαδηµαϊκό έτος ή
ακαδηµαϊκό εξάµηνο ή η λήξη αυτών, νοείται η διάρκεια και η λήξη,
αντιστοίχως, της εκπαιδευτικής δραστηριότητας εντός του εκάστοτε
ακαδηµαϊκού έτους ή ακαδηµαϊκού εξαµήνου, όπως καθορίζεται εκάστοτε
µε τις οικείες αποφάσεις της Συγκλήτου και του Τµήµατος Μουσικών
Σπουδών και πάντως όχι οι περίοδοι διακοπών.
2. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος καθορίζονται µε αποφάσεις
των ΓΣΕΣ των Τµηµάτων Μουσικών Σπουδών και Επικοινωνίας και
Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης του ΕΚΠΑ.
3. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας τα
κάτωθι παραρτήµατα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΑΙ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOY∆ΩN
«ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ:
∆ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ

ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΒΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ

Θεωρητική προσέγγιση (300 λέξεις)
Μεθοδολογική προσέγγιση (300 λέξεις)
Ερευνητικό ερώτηµα (150 λέξεις)
Ενδεικτική Βιβλιογραφία (10 τίτλοι)

Αθήνα, µήνας, έτος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΑΙ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOY∆ΩN
«ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ:
∆ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

ΘΕΜΑ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ

ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΒΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ

∆ιπλωµατική εργασία που πατατίθεται ως µέρος των απαιτήσεων του ∆ιατµηµατιµού Προγράµµατος
Μεταπτυχιακών Σπουδών "Μουσική και Κουλτούρα: ∆ιεπιστηµονικές Αναλύσεις και Εφαφρµοηές"

Αθήνα, µήνας, έτος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΑΙ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOY∆ΩN
«ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ:
∆ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»
Αθήνα, …./ …../ 200…
ΕΞΕΤΑΣΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ/ΗΣ:……………………………………...…(Α.Μ ………..)
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «……………………………………………………………...
………………………………………..…………………………..……..………………...………………»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ……./ ……./ 200…
ΒΑΘΜΟΣ:

ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ:

………………………………………………
(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΒΑΘΜΙ∆Α)

………………………………………………..
(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΒΑΘΜΙ∆Α)

…………………………………….
(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΒΑΘΜΙ∆Α)
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