
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 33/22 
Τροποποίηση των άρθρων 3, 5, 6, 7, 9, 10 και 16 

της αριθμ. 108/57/24.4.2018 (Β΄ 3287) απόφα-

σης της Συγκλήτου που αφορά στον Κανονισμό 

του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 

τίτλο: «Δημιουργική και Προσαρμοσμένη Φυσική 

Αγωγή» του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγω-

γής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυ-

σικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτεί-

ου Πανεπιστημίου Θράκης.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη:
1. Την με αριθμ. 137509/Ζ1 διαπιστωτική πράξη του 

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 
490/31.8.2018 τ. ΥΟΔΔ), με την οποία διαπιστώνεται η 
εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. με θητεία 
τεσσάρων (4) ετών, από 1.9.2018 έως 31.8.2022.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 45, παρ. 1 του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4.8.2017), η οποία τροποποιήθηκε με 
την παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/
τ.Α΄/2.3.2018) σύμφωνα με τις οποίες «Με απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος καταρτίζεται ο Κανονισμός 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος κάθε Π.Μ.Σ., ο 
οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στο διαδικτυα-
κό τόπο του Ιδρύματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 6, εδ. β του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4.8.2017), σύμφωνα με τις 
οποίες «Τα ΑΕΙ οφείλουν, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μη-
νών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ... να 
καταρτίσουν και να δημοσιεύσουν τους Κανονισμούς 
του άρθρου 45».

4. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λει-
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση 
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα με-
ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Πα-
ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστή-
μης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δ.Π.Θ. αριθμ. 
520/3.9.2019 συνεδρίαση της Συνέλευσης και το από-
σπασμα πρακτικού αυτής.

8. Την απόφαση της Συγκλήτου συνεδρίαση 145/56/
29.3.2018 (ΦΕΚ 2245 Β΄) με την οποία εγκρίθηκε η ίδρυση 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: 
«Δημιουργική και προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» του 
Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σε εφαρμογή 
του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄).

9. Την απόφαση της Συγκλήτου συνεδρίαση 108/57/
24.4.2018 (ΦΕΚ 3287 Β΄) με την οποία εγκρίθηκε ο Κα-
νονισμός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

10. Την με αριθμ. 3/12/22.3.2018 εισήγηση της Επιτρο-
πής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ. και το απόσπα-
σμα πρακτικού αυτής.

11. Το με αριθμ. πρωτ. 85555/Ζ1/24-05-2018 (ΔΠΘ/
ΔΑΘ/46800/3224/25- 05-2018) έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ..

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού του ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση των άρθρων 3, 5, 6, 7, 9, 10 και 16 
της αριθμ. 108/57/24.4.2018 (Β΄ 3287) απόφασης της 
Συγκλήτου, ως ακολούθως:

Άρθρο 3 
Σκοπός του Π.Μ.Σ.

« Το αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Δημιουργική και Προσαρ-
μοσμένη Φυσική Αγωγή» είναι η διασφάλιση της ποι-
ότητας και της συνεχούς βελτίωσης της εκπαιδευτικής 
και ερευνητικής διαδικασίας, μέσω διεπιστημονικών 
προσεγγίσεων, η προώθηση συνεργασιών με συναφή 
προγράμματα της ημεδαπής και αλλοδαπής αλλά και η 
πρακτική εκπαίδευση στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή 
προγραμμάτων άσκησης σε παιδιά και εφήβους με ή 
χωρίς αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Το εν λόγω Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών έχει 
ως σκοπό την κατάρτιση και ειδίκευση πτυχιούχων του 
πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι., σε θέματα που άπτονται 
της Φυσικής Αγωγής, της Ειδικής Φυσικής Αγωγής και γε-
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νικότερα του Αθλητισμού και της Προσαρμοσμένης Φυ-
σικής Δραστηριότητας Ατόμων με και χωρίς Αναπηρία ή 
Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, δια μέσου ακαδημαϊκής 
και εφαρμοσμένης διδασκαλίας και έρευνας. Ειδικότερα, 
οι στόχοι του Προγράμματος είναι:

α. Η ειδίκευση / κατάρτιση στην εφαρμογή και αξιολό-
γηση προγραμμάτων, διδακτικών μεθόδων και μέσων, 
με αναφορά στη Φυσική Αγωγή και την Ειδική Φυσική 
Αγωγή, που υπηρετούν τους στόχους της εκπαίδευσης 
σε όλες τις βαθμίδες και τις δομές της και συμβάλλουν 
στην κινητική ανάπτυξη, την ανάπτυξη της προσωπικό-
τητας και τη βελτίωση της γνώσης και της κατάστασης 
της υγείας ατόμων με και χωρίς Αναπηρία ή Ειδικές Εκ-
παιδευτικές Ανάγκες.

β. Η ειδίκευση / κατάρτιση στην ανάπτυξη μεθόδων 
και τεχνικών και την οργάνωση και καθοδήγηση της 
άσκησης ατόμων με και χωρίς Αναπηρία ή Ειδικές Εκπαι-
δευτικές Ανάγκες, σε εξωσχολικά κινητικά και αθλητικά 
προγράμματα, συνδεόμενα ή μη με το σχολικό πρόγραμ-
μα, με σκοπό την κινητική ανάπτυξη, την ανάπτυξη της 
προσωπικότητας και τη βελτίωση της γνώσης και της 
κατάστασης της υγείας τους.

γ. Η ειδίκευση / κατάρτιση για τη δημιουργική απασχό-
ληση και γενικότερα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
παιδιών και εφήβων με και χωρίς Αναπηρία ή Ειδικές 
Εκπαιδευτικές Ανάγκες.».

Άρθρο 5
Αριθμός Εισακτέων

« Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο 
όριο σε 34 μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Με απόφαση της Συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση 
της Σ.Ε., θα ρυθμίζεται κάθε χρόνο σε ποιες ειδικεύσεις 
του Π.Μ.Σ. θα προκηρύσσονται θέσεις εισακτέων φοι-
τητών για το ακαδημαϊκό έτος που ακολουθεί καθώς 
και η κατανομή του αριθμού εισακτέων ανά ειδίκευση. 
Επιπρόσθετα παρομοίως θα ορίζονται οι κατηγορίες 
πτυχιούχων και τα σχετικά ποσοστά συνολικά και κατά 
ειδίκευση.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων/επιτυχό-
ντων σε ορισμένη ειδίκευση του Π.Μ.Σ. είναι μικρότερος 
από τον προκηρυσσόμενο, για την ειδίκευση αυτή, αριθ-
μό θέσεων, οι κενές θέσεις μπορούν να μεταφέρονται και 
να καλύπτονται σε άλλη ειδίκευση του Μ.Π.Σ., μέχρι του 
ανώτατου ορίου εισαγομένων στο Π.Μ.Σ.

Ως υπεράριθμοι εισάγονται τα μέλη των κατηγοριών 
Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 
8, του ν. 4485/2017.

Επιπλέον ο μέγιστος αριθμός των μεταπτυχιακών φοι-
τητών ανά διδάσκοντα του Π.Μ.Σ. ανέρχεται σε 3 (34 ει-
σακτέοι / 11 διδάσκοντες προγράμματος) ενώ ο μέγιστος 
αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων του Τμήματος 
σε σχέση με τον αριθμό των προπτυχιακών φοιτητών/
τριών του Τμήματος είναι 0,12 (178/1475) και σε σχέση 
με τον αριθμό των διδασκόντων του Τμήματος είναι 3.35 
(178/53) (άρθρο 45 παρ. 1β του ν. 4485/2018). ».

Άρθρο 6
Κατηγορίες Υποψηφίων για φοίτηση στο Π.Μ.Σ.

« Στο Π.Μ.Σ. «Δημιουργική και Προσαρμοσμένη Φυ-
σική Αγωγή» γίνονται δεκτοί:

- Κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών των 
Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
καθώς και Πτυχιούχοι του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. 
(Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών 
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, όπως αυτά ορίζονται από 
το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με 
την προϋπόθεση ότι ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου 
από ίδρυμα της αλλοδαπής έχει αναγνωριστεί από το 
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακα-
δημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα 
με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).

- Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. 
μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπε-
ράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος και ανά Π.Μ.Σ., εφό-
σον ο τίτλος σπουδών και το έργο που επιτελούν είναι 
συναφές με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (άρθρο 34 παρ 8, 
του ν. 4485/2017).».

Άρθρο 7
Προϋποθέσεις, Κριτήρια 
και Διαδικασία Επιλογής Εισακτέων

«
i. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Το Τμήμα σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη Συ-

νέλευση προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέ-
ροντος προκηρύσσοντας θέσεις με ανοιχτή διαδικασία 
για την εισαγωγή πτυχιούχων στο Π.Μ.Σ., ύστερα από 
εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Προ-
γράμματος.

Στην πρόσκληση αναφέρονται οι προϋποθέσεις ει-
σαγωγής, οι κατηγορίες πτυχιούχων και ο αριθμός ει-
σακτέων, ο τρόπος εισαγωγής, τα κριτήρια επιλογής, 
κ.λπ., οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων καθώς και τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κα-
τατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος.

ii. Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων
Η επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από την 

Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων η οποία συγκροτείται με 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ύστερα από 
εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Προ-
γράμματος, απαρτίζεται από τρία μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήμα-
τος, οι οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο.

Η επιτροπή αξιολογεί το σύνολο των φακέλων υπο-
ψηφιότητας που καλύπτει τις προϋποθέσεις και η τε-
λική μοριοδότηση των υποψηφίων γίνεται μόνο για τα 
παραστατικά που γίνονται αποδεκτά από την Επιτροπή.

Ο πίνακας των επιτυχόντων επικυρώνεται σε κάθε πε-
ρίπτωση από τη Συνέλευση του Τμήματος.

iii. Προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής
Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής των υπο-

ψηφίων είναι συγκεκριμένα, ποσοτικά ή/και ποιοτικά και 
γίνονται γνωστά στους υποψηφίους με την προκήρυξη 
του Π.Μ.Σ.

Οι Προϋποθέσεις για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα 
είναι:

α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) 
β) Μία (1) συστατική επιστολή
Η συστατική επιστολή πρέπει να προέρχεται είτε από 

μέλος ΔΕΠ είτε από Ερευνητή αναγνωρισμένου Ερευνη-
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τικού Κέντρου ή στελέχους φορέα (π.χ. Σχολικό Σύμβου-
λο, προϊστάμενο Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης κ.λπ.).

γ) Καλή γνώση (Β2) μιας από τις γλώσσες: Αγγλική, 
Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική.

Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που προσκομίζουν 
οι υποψήφιοι αξιολογούνται με βάση τον πίνακα γλωσ-
σομάθειας που χρησιμοποιείται στον ΑΣΕΠ.

Τα Κριτήρια Επιλογής των υποψηφίων είναι:
Η αξιολόγηση των υποψηφίων για την εισαγωγή στο 

Πρόγραμμα γίνεται με συνυπολογισμό των παρακάτω 
κριτηρίων. Τα μόρια που αντιστοιχούν σε κάθε κριτήριο 
λειτουργούν αθροιστικά χωρίς ωστόσο να είναι αναγκαίο 
ο υποψήφιος να ανταποκρίνεται σε όλα. Όλα τα κριτήρια 
είναι μετρήσιμα και δίνουν ένα ορισμένο αριθμό μορίων 
κατά περίπτωση. Ειδικότερα:

1. Βαθμός πτυχίου (Μέγιστο 20 μόρια). Η μοριοδότηση 
γίνεται με βάση το βαθμό πτυχίου πολλαπλασιαζόμενο 
με το συντελεστή «2».

2. Βαθμός πτυχίου με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή 
(Μέγιστο 30 μόρια).

π.χ. α) πτυχίο ΤΕΦΑΑ που συνοδεύεται από Δίπλωμα 
κύριας ειδικότητας στην «Ειδική Φυσική Αγωγή» ή την 
«Ειδική Φυσική Αγωγή - Θεραπευτική Γυμναστική» ή την 
«Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» ή την «Προσαρμο-
σμένη Κινητική Αγωγή» ή την «Άσκηση σε χρόνιες παθή-
σεις και Αναπηρία», β) Πτυχίο Παιδαγωγικών Τμημάτων 
Ειδικής Αγωγής, κ.λπ.

Η μοριοδότηση γίνεται με βάση το βαθμό πτυχίου πολ-
λαπλασιαζόμενο με το συντελεστή «3». (Ισχύει μόνο για 
τους υποψήφιους για την ειδίκευση της Ειδικής Φυσικής 
Αγωγής).

3. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά της ημε-
δαπής ή/και αλλοδαπής, Προφορικές ή αναρτημένες 
ανακοινώσεις ή σύντομα άρθρα (short papers) σε επι-
στημονικά συνέδρια της ημεδαπής ή αλλοδαπής (Μέ-
γιστο 15 μόρια).

Μοριοδοτείται με 5 μόρια η κάθε δημοσίευση, με 3 
μόρια το σύντομο άρθρο (short paper) και με 1 μόριο η 
κάθε ανακοίνωση.

4. Συμμετοχή σε εθνικό ή ευρωπαϊκό πρόγραμμα (εκ-
παιδευτικό ή ερευνητικό) (10 μόρια).

5. Διετής αποδεδειγμένη επαγγελματική προϋπηρεσία 
(Μέγιστο 10 μόρια, 5 μόρια για κάθε έτος).

6. Παρακολούθηση ετήσιου σεμιναρίου επιμόρφωσης 
στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση που υλοποιείται σε 
Πανεπιστήμιο ή αναγνωρισμένο κρατικό φορέα και επο-
πτεύεται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ., αποδεδειγμένης διάρκειας 
τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών (5 μόρια) (Ισχύει 
μόνο για τους υποψήφιους για την ειδίκευση της Ειδικής 
Φυσικής Αγωγής).

7. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (5 μόρια).
Μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής 

(Σ.Ε.), καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των κρι-
τηρίων αυτών, τα οποία αναφέρονται στην πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συνεκτιμώνται κατά την 
επιλογή.

iv. Διαδικασία επιλογής
Οι σχετικοί φάκελοι των ενδιαφερομένων υποβάλλο-

νται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κάθε έτους, σε 

ημερομηνίες που ορίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος.

Οι υποψήφιοι συνιστάται να ελέγχουν προσεκτικά τις 
οδηγίες που αφορούν κάθε επιμέρους κριτήριο για τη 
μοριοδότηση τους, ώστε ο φάκελος να υποβάλλεται 
πλήρης στις προκαθορισμένες ημερομηνίες. Συμπλη-
ρωματικά, ελλιπή ή ετεροχρονισμένα παραστατικά δεν 
γίνονται δεκτά.

Η διαδικασία επιλογής έχει ως εξής:
1) Καταρτίζεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. αρχικά 

ένας πλήρης κατάλογος όσων έχουν υποβάλει αίτηση.
2) Η Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων:
i. απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τις 

προϋποθέσεις.
ii. ιεραρχεί βαθμολογικά τους υποψηφίους και προ-

βαίνει στην προδημοσίευση του προσωρινού Πίνακα 
Επιλογής και ανακοινώνει την χρονική διάρκεια των 
ενστάσεων.

iii. Μετά την εξέταση των ενστάσεων και με βάση τη 
τελική βαθμολογία του υποψηφίου καταρτίζει με αξιο-
λογική σειρά τον τελικό Πίνακα Επιλογής.

3) Ο τελικός Πίνακας των επιτυχόντων επικυρώνεται 
από την Συνέλευση του Τμήματος, αναρτάται στον Πίνα-
κα Ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται όλοι οι ισο-
βαθμήσαντες υποψήφιοι με την προϋπόθεση ότι δεν 
υπερβαίνουν τους 34. (τον ανώτατο αριθμό εισακτέων 
στο ΠΜΣ) Στην περίπτωση που συμπληρωθεί ο μέγιστος 
αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ., εισάγεται ο υποψήφιος 
που έχει τον υψηλότερο βαθμό πτυχίου.

Επίσης ως υπεράριθμοι μπορούν μετά από αίτησή 
τους και μόνο ένας κατ’ έτος να εγγραφούν μέλη των 
κατηγοριών Ε.Τ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π.(άρθρο 34 παρ. 8, 
του ν. 4485/2017).

Οι επιτυχόντες, ύστερα από ενημέρωσή τους από τη 
Γραμματεία, καλούνται να απαντήσουν εγγράφως σε 
προθεσμία τριών (3) ημερών για το αν αποδέχονται την 
ένταξή τους στο Π.Μ.Σ. και τους όρους λειτουργίας του. 
Η μη εντός της ανωτέρω προθεσμίας απάντηση του επι-
λεγέντα υποψηφίου ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής 
και η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ενημερώνει τον αμέσως 
επόμενο στη σειρά αξιολόγησης από το σχετικό πίνακα 
επιτυχόντων.

iv. Εγγραφή στο Π.Μ.Σ.
Ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. η χρο-

νική διάρκεια των εγγραφών καθώς και τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά.

Για την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ. οι επιτυχόντες θα 
πρέπει να προσέλθουν αυτοπροσώπως στη Γραμματεία 
ή να αποστείλουν τα σχετικά δικαιολογητικά. Η εγγραφή 
θεωρείται ότι περατώθηκε όταν προσκομιστούν όλα τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι θέσεις των επιτυχόντων που δεν θα εγγραφούν 
εμπρόθεσμα αναπληρώνονται από άλλους επιτυχόντες 
που προέρχονται από τον πίνακα επιλαχόντων με βάση 
τη σειρά επιτυχίας.».

Άρθρο 9
Πρόγραμμα Σπουδών

« Το Π.Μ.Σ. «Δημιουργική και Προσαρμοσμένη Φυσική 
Αγωγή» διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
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Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε 90 
ECTS.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική 
παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθή-
ματα καθώς και η επιτυχής αξιολόγηση της Μεταπτυχι-
ακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ) και της Πρακτικής 
Άσκησης (ΠΑ), όπου αυτό απαιτείται, όπως κατανέμονται 
στα εξάμηνα σπουδών ανά ειδίκευση. Τα προσφερόμενα 
μαθήματα διακρίνονται σε Μαθήματα Κορμού (ΜΚ), σε 
Μαθήματα Ειδίκευσης (ΜΕ) και Μαθήματα Ελεύθερης 
Επιλογής (ΜΕΕ).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι φοιτητές/τριες υπο-
χρεούνται να παρακολουθήσουν τρία (3) Μαθήματα 
Κορμού (ΜΚ) στο Α’ εξάμηνο σπουδών και ανάλογα με 
τη ειδίκευση που παρακολουθούν:

α. Ειδίκευση «Δημιουργική Φυσική Αγωγή»: Υποχρεού-
νται να παρακολουθήσουν τρία (3) μαθήματα ειδίκευσης 
(ΜΕ) στο Β’ εξάμηνο ενώ στο Γ’ εξάμηνο σπουδών οφεί-
λουν να παρακολουθήσουν ένα (1) μάθημα ειδίκευσης 
(ΜΕ) και να επιλέξουν την εκπόνηση Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.) ή την παρακολούθηση 
δύο (2) μαθημάτων ελεύθερης επιλογής (ΜΕΕ).

β. Ειδίκευση «Ειδική Φυσική Αγωγή»: Υποχρεούνται να 
παρακολουθήσουν δύο (2) μαθήματα ειδίκευσης (ΜΕ) 
και να πραγματοποιήσουν την ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι* στο 
Β’ εξάμηνο ενώ στο Γ’ εξάμηνο σπουδών οφείλουν να 

πραγματοποιήσουν την ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ* και να 
επιλέξουν την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας (ΜΔΕ) ή την παρακολούθηση δύο (2) μαθημά-
των ελεύθερης επιλογής (ΜΕΕ).

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Υλοποιείται σε Σχολικές Μονάδες και δομές σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις όπως πχ σε Σχολικές Μονάδες 
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) ή/και σε 
σχολικές μονάδες γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευ-
σης, όπου φοιτούν μαθητές με αναπηρία ή/ και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες, σε Κέντρα Εκπαιδευτικής και 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), σε Ιατροπαι-
δαγωγικά Κέντρα υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, 
σε Συμβουλευτικούς Σταθμούς των Δήμων, κ.λπ.

Η γλώσσα της διδασκαλίας και των γραπτών εξετά-
σεων είναι η Ελληνική. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα 
κάποια από τα μαθήματα ή από τις διαλέξεις των μαθη-
μάτων να παρέχονται στην Αγγλική γλώσσα, έπειτα από 
απόφαση των αρμόδιων οργάνων.

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία συντάσσεται 
στη Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα και θα εμπεριέχει 
περίληψη σε επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι παρακάτω Πίνακες παρουσιάζουν τις ώρες διδα-
σκαλίας και τις ακαδημαϊκές πιστωτικές μονάδες ανά 
μάθημα και στο σύνολο του προγράμματος. Κάθε ECTS 
αντιστοιχεί σε 25 ώρες φόρτου εργασίας.

α. Ειδίκευση «Δημιουργική Φυσική Αγωγή»:

Περιγραφή
Ώρες

διδασκαλίας/ 
μάθημα

Σύνολο ωρών 
διδασκαλίας

Συνολικός φόρτος 
ωρών εργασίας

φοιτητή

ECTS/
μάθημα

ECTS/
εξάμηνο

Α’ εξάμηνο:
3 υποχρεωτικά μαθήματα Κορμού 26 78 750 10 30

Β’ εξάμηνο:
3 υποχρεωτικά μαθήματα ειδίκευσης 26 78 750 10 30

Γ’ εξάμηνο:
-1 υποχρεωτικό μάθημα ειδίκευσης
-Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ή
2 μαθήματα ελεύθερης επιλογής

26
--
26

26
--
52

750
10
20
10

30

Σύνολο 90

β. Ειδίκευση «Ειδική Φυσική Αγωγή»:

Περιγραφή
Ώρες

διδασκαλίας/ 
μάθημα

Σύνολο ωρών 
διδασκαλίας

Συνολικός φόρτος 
ωρών εργασίας

φοιτητή

ECTS/
μάθημα

ECTS/
εξάμηνο

Α’ εξάμηνο:
3 υποχρεωτικά μαθήματα Κορμού 26 78 750 10 30

Β’ εξάμηνο:
-2 υποχρεωτικά μαθήματα ειδίκευσης
- Πρακτική Άσκηση Ι

26
--

52
--

750 10
10 30

Γ’ εξάμηνο:
-Πρακτική Άσκηση ΙΙ
-Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ή
2 μαθήματα ελεύθερης επιλογής

--
--
26

--
--
52

750 10
20
10

30

Σύνολο 90
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Το αναλυτικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών των τριών εξαμήνων ανά ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής:

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

1 Ψυχοκινητική ανάπτυξη και μάθηση στη Φυσική Αγωγή και την Ειδική Φυσική 
Αγωγή Υποχρεωτικό (ΜΚ) 10

2 Διδακτικές προσεγγίσεις και περιβάλλον μάθησης στη Φυσική Αγωγή και την 
Ειδική Φυσική Αγωγή Υποχρεωτικό (ΜΚ) 10

3 Σχολική Ψυχολογία στη Φυσική Αγωγή και την Ειδική Φυσική Αγωγή Υποχρεωτικό (ΜΚ) 10

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECT S

1 Σχεδιασμός προγράμματος και διδασκαλίας Υποχρεωτικό (ΜΕ) 10

2 Αποτελεσματικός εκπαιδευτικός Υποχρεωτικό (ΜΕ) 10

3 Η κουλτούρα της Φυσικής Αγωγής στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Υποχρεωτικό (ΜΕ) 10

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

1 Εγγραμματισμός και Αξιολόγηση στη Φυσική Αγωγή Υποχρεωτικό (ΜΕ) 10

2 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 20

ή

1 Εγγραμματισμός και Αξιολόγηση στη Φυσική Αγωγή Υποχρεωτικό (ΜΕ) 10

2 1ο Μάθημα Επιλογής Ελεύθερης
Επιλογής (ΜΕΕ) 10

3 2ο Μάθημα Επιλογής Ελεύθερης
Επιλογής (ΜΕΕ) 10

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Π.Μ.Σ. (ECTS) 90

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

1 Ψυχοκινητική ανάπτυξη και μάθηση στη Φυσική Αγωγή και την Ειδική Φυσική 
Αγωγή Υποχρεωτικό (ΜΚ) 10

2 Διδακτικές προσεγγίσεις και περιβάλλον μάθησης στη Φυσική Αγωγή και την 
Ειδική Φυσική Αγωγή Υποχρεωτικό (ΜΚ) 10

3 Σχολική Ψυχολογία στη Φυσική Αγωγή και την Ειδική Φυσική Αγωγή Υποχρεωτικό (ΜΚ) 10

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
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Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

1 Φυσική αγωγή για μαθητές με σωματικές αναπηρίες και αισθητηριακές δια-
ταραχές Υποχρεωτικό (ΜΕ) 10

2 Φυσική αγωγή για μαθητές με αναπτυξιακές και συναισθηματικές διαταραχές Υποχρεωτικό (ΜΕ) 10

3 Πρακτική Άσκηση Ι 10

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

1 Πρακτική Άσκηση ΙΙ Υποχρεωτικό (ΜΕ) 10

2 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 20

ή

1 Πρακτική Άσκηση ΙΙ 10

2 1ο Μάθημα Επιλογής Ελεύθερης
Επιλογής (ΜΕΕ) 10

3 2ο Μάθημα Επιλογής Ελεύθερης
Επιλογής (ΜΕΕ) 10

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Π.Μ.Σ. (ECTS) 90

Τα προσφερόμενα Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΜΕΕ) είναι τα ακόλουθα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

1 Διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής σε πολυπολιτισμικό και ετερογενές σχολικό 
περιβάλλον Ελεύθερης Επιλογής 10

2 Υγεία Ευεξία και Ποιότητα Ζωής - Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
Άσκησης Ελεύθερης Επιλογής 10

3 Βιωματική Προσέγγιση στη Μαθησιακή Εμπειρία Ελεύθερης Επιλογής 10

4 Κίνηση και Μάθηση στην προσχολική ηλικία Ελεύθερης Επιλογής 10

5 Εναλλακτικές Προσεγγίσεις στην Οργάνωση και Διαχείριση του μαθήματος 
Φυσικής Αγωγής Ελεύθερης Επιλογής 10

6
Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Μέσα στη Διδασκαλία της Ενιαίας και της Ειδικής 
Φ.Α. Ελεύθερης Επιλογής 10

7 Κινητική αξιολόγηση - Διάγνωση κινητικών δυσκολιών Ελεύθερης Επιλογής 10

8 Αθλητισμός και άτομα με αναπηρία Ελεύθερης Επιλογής 10

9 Μαθησιακές δυσκολίες της κίνησης - Αναπτυξιακή Διαταραχή του Κινητικού 
Συντονισμού στο Ενιαίο και Ειδικό Σχολικό περιβάλλον Ελεύθερης Επιλογής 10

10 Ψυχοκινητική παρέμβαση για άτομα με αναπτυξιακές διαταραχές και προβλή-
ματα συμπεριφοράς Ελεύθερης Επιλογής 10

Οι φοιτητές επιλέγουν να παρακολουθήσουν δύο (2) 
από τα προσφερόμενα μαθήματα ελεύθερης επιλογής 
(ΜΕΕ) που διδάσκονται στο Γ’ εξάμηνο σπουδών. Οι φοι-
τητές της ειδίκευσης «Ειδική Φυσική Αγωγή» θα πρέπει 
να επιλέξουν δύο (2) μαθήματα από τα αναφερόμενα με 
αριθμό 6 - 10 του ανωτέρω Πίνακα.

Η Σ.Ε. ανάλογα με τις συνθήκες και τις δυνατότητες του 
προγράμματος, θα προτείνει ποια μαθήματα θα διδάσκο-
νται για το ακαδημαϊκό έτος που ακολουθεί.

Κάθε μάθημα του Π.Μ.Σ. διδάσκεται από έναν ή περισ-
σότερους διδάσκοντες. Σε κάθε μάθημα ορίζεται από τη 
Συνέλευση του Τμήματος ένας διδάσκων ως Υπεύθυνος - 
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Συντονιστής του μαθήματος ύστερα από εισήγηση της 
Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.

Η κατάρτιση του προγράμματος διδασκαλίας καθο-
ρίζεται από την Σ.Ε. στην αρχή κάθε εξαμήνου, η οποία 
καταρτίζει το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Η διδασκαλία με μέσα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης 
δεν ξεπερνά το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), ενώ τα 
μαθήματα διεξάγονται σε εντατικές ενότητες στην πλειο-
ψηφία τους εκτός καθημερινών, ώστε να διευκολύνεται η 
παρακολούθηση του προγράμματος από εργαζόμενους 
και διαμένοντες σε άλλες πόλεις.».

Άρθρο 10
Μεταπτυχιακή Διπλωματική
Εργασία - Πρακτική Άσκηση

« Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.)
Ο μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί να επιλέξει μεταξύ 

της εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 
ή την παρακολούθηση δύο (2) Μαθημάτων Ελεύθερης 
Επιλογής (ΜΕΕ). Σε περίπτωση που ο μεταπτυχιακός φοι-
τητής έχει επιλέξει την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλω-
ματικής εργασίας υποχρεούται ατομικά να εκπονήσει και 
με επιτυχία να υποστηρίξει δημόσια τη μεταπτυχιακή 
διπλωματική του εργασία στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών.

Το θέμα της πρέπει να εντάσσεται στο αντικείμενο του 
Π.Μ.Σ. και να αξιοποιεί τις γνώσεις που αποκτήθηκαν στα 
μαθήματα του Π.Μ.Σ. και σε συγκεκριμένες εφαρμογές.

Σχετικά με την ανάληψη, εκπόνηση και υποστήριξη 
της Διπλωματικής εργασίας ορίζονται τα εξής:

1. Αίτηση - Υποβολή θέματος
Ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής καλείται να δηλώσει 

εάν θα εκπονήσει Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
(Μ.Δ.Ε.) ή θα επιλέξει Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 
(ΜΕΕ).

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής που θα επιλέξει να εκπο-
νήσει Μ.Δ.Ε., θα πρέπει μέχρι το τέλος του Β’ εξαμήνου 
σπουδών να υποβάλλει αίτηση στη Συντονιστική Επιτρο-
πή, δια μέσου της Γραμματείας του Π.Μ.Σ., στην οποία 
αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής 
εργασίας και ο προτεινόμενος επιβλέπων. Στην αίτηση 
επισυνάπτεται περίληψη / πρόταση της προτεινόμενης 
εργασίας καθώς και η έγγραφη σύμφωνη γνώμη του 
επιβλέποντα.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι δεν καταθέτουν 
την αίτηση εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται 
από τον Κανονισμό, μεταθέτουν με δική τους ευθύνη, 
κατά ένα τουλάχιστον ακαδημαϊκό εξάμηνο, την έναρξη 
εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής που θα επιλέξει να πα-
ρακολουθήσει Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΜΕΕ) 
θα πρέπει μέχρι το τέλος του Β’ εξαμήνου σπουδών να 
υποβάλλει αίτηση, στην οποία θα δηλώνει τα μαθήματα 
επιλογής που επιθυμεί να παρακολουθήσει.

2. Επίβλεψη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
Η Συντονιστική Επιτροπή ύστερα από αίτηση του 

μεταπτυχιακού φοιτητή, ορίζει τον επιβλέποντα της 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και συγκροτεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 4 του 
ν. 4485/2017, την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την 

έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι 
και ο επιβλέπων.

Η διπλωματική εργασία εκπονείται από τον μεταπτυ-
χιακό φοιτητή, η οποία είναι προϊόν πρωτότυπης επι-
στημονικής έρευνας. Για το σκοπό αυτό, οι μεταπτυχια-
κοί φοιτητές υπογράφουν δήλωση περί μη προσβολής 
πνευματικής ιδιοκτησίας.

Δεν είναι δυνατή η αλλαγή του θέματος της μεταπτυ-
χιακής διπλωματικής εργασίας του φοιτητή, παρά μόνο 
με απόφαση της Σ.Ε., μετά από αιτιολογημένη εισήγηση 
του επιβλέποντα καθηγητή.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις απώλειας, αντικειμενικής 
αδυναμίας άσκησης καθηκόντων επίβλεψης ή άλλου 
σημαντικού λόγου, είναι δυνατή η αντικατάσταση του 
επιβλέποντα ή μέλους της Τριμελούς Εξεταστικής Επι-
τροπής μετά από απόφαση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.

Για τη συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής ερ-
γασίας ο μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να ακολουθεί 
πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στον οδηγό εκπόνη-
σης μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών του ΤΕΦΑΑ 
ΔΠΘ.

Η απόλυτη συνέπεια με τις οδηγίες είναι αναγκαία διότι 
η διατριβή ελέγχεται από τον Επιβλέποντα καθηγητή και 
αποτελεί βασική προϋπόθεση για την τελική βαθμολό-
γηση και αποδοχή της διατριβής από την Τριμελή Εξετα-
στική Επιτροπή την ημέρα της τελικής παρουσίασής της.

3. Παρουσίαση και ολοκλήρωσης της Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.)

Για να εγκριθεί η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 
ο φοιτητής οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της τρι-
μελούς εξεταστικής επιτροπής.

Η παρουσίαση γίνεται σε δημόσια διαδικασία, σε ημε-
ρομηνίες που καθορίζονται από τη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. το 
Φεβρουάριο, τον Ιούνιο ή το Σεπτέμβριο, ενώπιον της 
τριμελούς εξεταστικής επιτροπής. Στην τελική αξιολόγη-
ση μπορεί να προσέλθει ο φοιτητής, μόνον εφόσον έχει 
περατώσει με επιτυχία τις εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα.

Η τελική αξιολόγηση ολοκληρώνεται με την παρουσί-
αση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Στην περίπτωση αρνητικής κρίσης υπάρχει η δυνα-
τότητα, ο μεταπτυχιακός φοιτητής αφού βελτιώσει την 
εργασία, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τριμελούς 
εξεταστικής επιτροπής, να την παρουσιάσει στην επό-
μενη οριζόμενη ημερομηνία.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει την υποχρέωση να 
δημοσιοποιήσει τη ΜΔΕ ή μέρος αυτής:

- Είτε σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό (έντυπο ή 
ηλεκτρονικό) της ημεδαπής ή αλλοδαπής [που να διαθέ-
τει Επιστημονική Επιτροπή και τα άρθρα που δημοσιεύ-
ονται να κρίνονται με διαδικασία ανεξάρτητης κρίσης],

- Είτε να την ανακοινώσει (προφορικά ή σε μορφή 
αναρτημένης ανακοίνωσης) σε κάποιο Επιστημονικό 
Συνέδριο ή Συμπόσιο ή Ημερίδα της ημεδαπής ή αλλο-
δαπής με πρακτικά συνεδρίων με τη μορφή σύντομης 
εργασίας.

Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες του Π.Μ.Σ., 
εφόσον εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρ-
τώνται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο της Σχολής.
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Πρακτική Άσκηση (Π.Α.) στην Ειδίκευση «Ειδική Φυ-
σική Αγωγή»

Η Π.Α. είναι υποχρεωτική για τους μεταπτυχιακούς 
φοιτητές της Ειδίκευσης «Ειδική Φυσική Αγωγή».

Η Π.Α. συντονίζεται από ένα μέλος ΔΕΠ (Συντονιστής 
Π.Α) από τα μέλη που διδάσκουν στο Π.Μ.Σ. το οποίο 
ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος μετά από ει-
σήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ.

Η Πρακτική Άσκηση έχει άμεση συνάφεια με το γνω-
στικό αντικείμενο της Ειδίκευσης «Ειδικής Φυσικής Αγω-
γής» του Π.Μ.Σ., πραγματοποιείται δηλαδή στο αντικεί-
μενο σπουδών του φοιτητή με σκοπό τη σύνδεση των 
μεταπτυχιακών σπουδών με την πρακτική εφαρμογή 
τους σε χώρους εργασίας.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης καθορίζονται οι 
λεπτομέρειες υλοποίησης της Π.Α. μετά από πρόταση 
της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ.

Η Π.Α. πραγματοποιείται στη διάρκεια του Β΄ και Γ΄ 
εξαμήνου σπουδών, αντιστοιχεί σε 10 ECTS/εξάμηνο 
και στο σύνολό της σε 20 πιστωτικές μονάδες (E.C.T.S.), 
οι οποίες εκφράζουν τη βαρύτητα των υποχρεώσεων 
του φοιτητή για την ολοκλήρωση κάθε μέρους που την 
απαρτίζει σε συνάρτηση με τη χρονική διάρθρωσή της, 
όπως αναλύεται στη συνέχεια.

1. Ο Επιβλέπων Καθηγητής της Πρακτικής Άσκησης
Ο Επιβλέπων της Π.Α. μπορεί είναι ένας εκ των διδα-

σκόντων του Π.Μ.Σ. που είτε επιλέγει ο ίδιος ο φοιτητής 
είτε ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ., 
κατόπιν γραπτής αίτησής, στην περίπτωση που ο μετα-
πτυχιακός φοιτητής δυσκολεύεται στην εύρεση επιβλέ-
ποντα για την υλοποίηση της Π.Α.

2. Χώρος πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης
Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. προτείνει χώ-

ρους τους οποίους δύναται να επιλέξει ο φοιτητής για 
να πραγματοποιήσει την Πρακτική του Άσκηση.

Η Πρακτική Άσκηση υλοποιείται σε Σχολικές Μονά-
δες και δομές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις όπως 
π.χ. σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευ-
σης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) ή/και σε σχολικές μονάδες γενικής και 
επαγγελματικής εκπαίδευσης, όπου φοιτούν μαθητές 
με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σε Κέ-
ντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης 
(Κ.Ε.Σ.Υ.), σε Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα υπηρεσιών του 
Υπουργείου Υγείας, σε Συμβουλευτικούς Σταθμούς των 
Δήμων, κ.λπ.

Σε περίπτωση εργαζόμενου φοιτητή η Πρακτική Άσκη-
ση θα γίνεται εκτός του ωραρίου της εργασίας του φοι-
τητή.

Πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης θα συμπλη-
ρώνεται Ειδικό Έντυπο, υπογεγραμμένο σχετικά, με τα 
στοιχεία του φορέα στον οποίο θα πραγματοποιείται η 
Πρακτική Άσκηση.

3. Ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης
Με την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης θα πρέ-

πει να αποσταλεί η τελική απολογιστική έκθεση από το 
φοιτητή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Επιβλέποντα 
της Π.Α.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει την υποχρέωση να 
δημοσιοποιήσει την Πρακτική Άσκηση ή μέρος αυτής:

- Είτε σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό (έντυπο ή 
ηλεκτρονικό) της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που να δια-
θέτει Επιστημονική Επιτροπή και τα άρθρα που δημοσι-
εύονται να κρίνονται με διαδικασία ανεξάρτητης κρίσης,

- Είτε να την ανακοινώσει (προφορικά ή σε μορφή 
αναρτημένης ανακοίνωσης) σε κάποιο Επιστημονικό 
Συνέδριο ή Συμπόσιο ή Ημερίδα της ημεδαπής ή αλλο-
δαπής με πρακτικά.

Ο βαθμός της Π.Α. κατατίθεται από τον Επιβλέποντα 
και το έντυπο βαθμολογίας συνοδεύεται από:

- Βεβαίωση Περάτωσης της Πρακτικής Άσκησης του 
φοιτητή, η οποία εκδίδεται από το φορέα στον οποίο 
υλοποιήθηκε η Π.Α.

- Βεβαίωση από τον Επιβλέποντα για τη δημοσιοποί-
ηση της Πρακτικής Άσκησης.

- Τελική απολογιστική έκθεση.
Για την πραγματοποίηση της ΠΑ ο μεταπτυχιακός 

φοιτητής οφείλει να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες που 
αναγράφονται στον οδηγό πραγματοποίησης της Πρα-
κτικής Άσκησης.»

Άρθρο 16 
Υποτροφίες

«Στο Π.Μ.Σ. θα χορηγούνται, εάν ο αριθμός των φοι-
τητών είναι ο ανώτατος προβλεπόμενος, δύο (2) υπο-
τροφίες (μία για κάθε Ειδίκευση), σε φοιτητές πλήρους 
φοίτησης που έχουν συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθ-
μολογία στις εξετάσεις των μαθημάτων του Α’ και Β’ εξα-
μήνου σπουδών. Η υποτροφία συνίσταται σε απαλλαγή 
τους από την υποχρέωση καταβολής των διδάκτρων του 
Γ’ εξαμήνου σπουδών.

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές παρέχονται 
και από άλλους φορείς, όπως ΙΚΥ, Υπουργείο Παιδείας, 
ΓΓΕΤ, Κοινοτικά Προγράμματα, άλλα Ιδρύματα και οργα-
νισμούς δημόσιους ή ιδιωτικούς.

Σε περίπτωση που μεταπτυχιακός φοιτητής έχει υπο-
τροφία ή επιχορήγηση από άλλο φορέα δε δικαιούται 
υποτροφία από το Π.Μ.Σ.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κομοτηνή, 5 Δεκεμβρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ 

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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