ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΜΣ
«STUDIES IN ORTHODOX THEOLOGY»
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Ποιμαντικής και Kοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ οργανώνει και
λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο
«Studies in Orthodox Theology», σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 209768/Ζ’1 (ΦΕΚ 3614, τ. Β΄, 31-122014) και τις διατάξεις του Ν.3685/08 όπως αυτός ισχύει.
Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
1. Αντικείμενο του αγγλόφωνου Π.Μ.Σ. είναι η εξειδικευμένη μελέτη και έρευνα της Ορθόδοξης Θεολογίας και η παροχή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στις ακόλουθες έξι (6) κατευθύνσεις:
Α. Αγία Γραφή (Holy Scripture)
Β. Πατρολογία και Αγιολογία (Patristics and Hagiography)
Γ. Eκκλησιαστική Ιστορία (Church History)
Δ. Δογματική Θεολογία (Dogmatic Theology)
Ε. Λειτουργική (Liturgics)
ΣΤ. Κανονικό Δίκαιο (Canon Law)
2. Οι γενικοί σκοποί του Προγράμματος είναι η ανάπτυξη και προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και
έρευνας στο γνωστικό πεδίο της Ορθόδοξης Θεολογίας, καθώς και η παροχή σχετικής μεταπτυχιακής εκπαίδευσης για την κατάρτιση επιστημονικών και διοικητικών στελεχών μεταπτυχιακού επιπέδου.
Ειδικότερα, οι ειδικοί σκοποί:
α) Της κατεύθυνσης «Αγία Γραφή (Holy Scripture)» είναι η εκπαίδευση στις ερευνητικές μεθόδους μελέτης της Αγίας Γραφής και η εμβάθυνση στη γνώση της κειμενικής παράδοσης των βιβλίων της, της
γλώσσας, της ιστορίας, του πολιτισμού και της κοινωνικής συνάφειας του κειμένου της, το οποίο μελετάται
διακριτά ως κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης και ως κείμενο της Καινής Διαθήκης, βάσει των ιστορικών και
θεολογικών διαφορών τους, αλλά θεωρείται ενιαία και σε συνέχεια ως πηγή της χριστιανικής και ιδιαίτερα
της Oρθόδοξης Θεολογίας, σύμφωνα με την Πατερική Παράδοση. Επίσης, σκοπός της ειδίκευσης της Αγίας
Γραφής είναι η έρευνα και η εμβάθυνση σε καίρια ζητήματα της βιβλικής θεολογίας και σε σημαντικά θέματα της ερμηνευτικής πρόσληψης του βιβλικού κειμένου ανά τους αιώνες και κατά τη σύγχρονη εποχή,
καθώς και η μελέτη της ιστορίας επίδρασης του βιβλικού κειμένου στους θεσμούς και στην κοινωνία.
β) Της κατεύθυνσης «Πατρολογία και Αγιολογία (Patristics and Hagiography)» είναι η εκπαίδευση στις
ερευνητικές μεθόδους του πατρολογικού κλάδου και της Αγιολογίας, η ερευνητική μύηση των φοιτητών
στα σημαντικότερα θέματα της χριστιανικής γραμματείας, στη χρονική ανάπτυξή της, η διασύνδεση της
ζωής και του έργου των Πατέρων και χριστιανών συγγραφέων με το πολιτισμικό και κοινωνικό πλαίσιο της
εποχής τους, καθώς και η επαρκής γνώση των καίριων ζητημάτων της πατερικής θεολογίας. Παράπλευρο
σκοπό αποτελεί και η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στα βασικά θέματα της εκδοτικής των πατερικών και αγιολογικών κειμένων.
γ) Της κατεύθυνσης «Eκκλησιαστική Ιστορία (Church History)» είναι η εκπαίδευση στη μεθοδολογία,
τις πηγές και την χρήση της βιβλιογραφίας του ιστορικού κλάδου της Θεολογικής Επιστήμης. Οι φοιτητές
εκπαιδεύονται στην έρευνα επί των σημαντικών σταθμών της ζωής της Εκκλησίας καθώς και στη συσχέτισή τους με το ευρύτερο, ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι της εκάστοτε ιστορικής περιόδου.
δ) Της κατεύθυνσης «Δογματική Θεολογία (Dogmatic Theology)» είναι η μελέτη και εξοικείωση των
φοιτητών με τον κειμενικό πλούτο και την πολιτιστική κληρονομιά της Ορθόδοξης Θεολογίας. Στη θεματολογία αυτή περιλαμβάνονται η ακριβής έκθεση του περιεχομένου της ορθοδόξου πίστεως, η ιστορική διαμόρφωση του ορθοδόξου δόγματος καθώς και η ιστορία και θεολογία των Οικουμενικών Συνόδων, η Συμβολική (Συγκριτική Δογματική) και οι σύγχρονοι διορθόδοξοι και διαχριστιανικοί διάλογοι, καθώς και η εξέταση των σύγχρονων χριστιανικών αιρέσεων.
ε) Της κατεύθυνσης «Λειτουργική (Liturgics)» είναι η προώθηση της μελέτης της χριστιανικής λατρείας, όπως βιώνεται και εκφράζεται, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, στις διάφορες εκκλησιαστικές πα1

ραδόσεις, κυρίως τη βυζαντινή, ως και η ειδικότερη σπουδή και εμβάθυνση στις πηγές, τις μεθοδολογικές
αρχές και την ποικιλομορφία της χριστιανικής λατρείας. Στοχεύει ομοίως στην ερευνητική προσέγγιση των
θεολογικών και ιστορικών, πολιτισμικών και γλωσσικών, νομικών, κανονικών, πολιτικών και πρακτικών
παραγόντων που συνέβαλαν στη διαμόρφωση και εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας. Προϋποθέτει ότι η λατρεία είναι στο επίκεντρο της θεολογικής έκφρασης (theologia prima) και ότι η μελέτη της απαιτεί διεπιστημονική διερεύνηση, που ενσωματώνει την ιστορική, θεολογική και ποιμαντική προσέγγιση, και
στ) Της κατεύθυνσης «Κανονικό Δίκαιο (Canon Law)» έγκεινται στη σπουδή των θεσμών της Ορθόδοξης Εκκλησίας έτσι όπως καθορίστηκαν από την συνοδική νομοθεσία και τη διαχρονική πράξη της Εκκλησίας και της κανονικής νομοθεσίας του λειτουργικού και του καθημερινού εκκλησιαστικού βίου των
χριστιανών.
Οι προαναφερθείσες ειδικεύσεις έχουν, παράλληλα, ως σκοπό την ανάπτυξη των ειδικών, κριτικών και
ερευνητικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού επιπέδου στα συναφή με αυτές επιστημονικά πεδία.
Υποχρέωση όλων των συντελεστών λειτουργίας του Π.Μ.Σ. είναι η διασφάλιση της ποιότητας και της
αριστείας, μέσω της συνεχούς αξιολόγησης και αναβάθμισης κάθε πτυχής των εκπαιδευτικών διαδικασιών
του, καθώς και η προώθηση της συνεργασίας με συναφή Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
Άρθρο 3
Διοίκηση του ΠΜΣ
1. Όργανα διοίκησης του ΠΜΣ Studies in Orthodox Theology είναι:
α) Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ), που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τους καθηγητές της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.
β) Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ), που απαρτίζεται από τέσσερις καθηγητές ή λέκτορες, οι οποίοι έχουν
αναλάβει μεταπτυχιακό έργο στο ΠΜΣ SOT, και από τον Διευθυντή του. Τα μέλη της ΣΕ και ο Διευθυντής
του ΠΜΣ SOT ορίζονται από τη ΓΣΕΣ. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ οφείλει να είναι καθηγητής από τις δύο
ανώτερες βαθμίδες και ορίζεται από τη ΓΣΕΣ, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. δ´ του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ
1487/16.7.2008). Ο ορισμός της ΣΕ και του Διευθυντή του ΠΜΣ γίνεται στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους
με θητεία δύο ετών, που αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου του επόμενου ακαδημαϊκού έτους και λήγει την 31η
Αυγούστου του μεθεπόμενου έτους, και μπορεί να ανανεώνεται.
2. Η ΓΣΕΣ α) Καταρτίζει και εισηγείται τις προτάσεις για τη λειτουργία του ΠΜΣ SOT
β) Καθορίζει τα μαθήματα κατεύθυνσης του προπτυχιακού κύκλου, στα οποία οφείλουν να εξετασθούν
οι υποψήφιοι από άλλα Τμήματα και Σχολές.
γ) Επικυρώνει τον τελικό πίνακα επιτυχόντων στο ΠΜΣ.
δ) Ορίζει τα μέλη των εξεταστικών επιτροπών των διπλωματικών εργασιών.
ε) Απονέμει τα Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης.
στ) Επιλαμβάνεται για κάθε άλλο θέμα για το οποίο δεν υπάρχει ρητή μνεία στον παρόντα εσωτερικό
κανονισμό του ΠΜΣ SOT.
3. Η ΣΕ, σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου 3685/2008,
α) Εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία του ΠΜΣ SOT.
β) Επιβλέπει τις εξετάσεις που προβλέπονται από τον παρόντα εσωτερικό κανονισμό για την επιλογή
και εγγραφή των υποψηφίων.
γ) Επιβλέπει την ορθή και σύμφωνη με τον παρόντα εσωτερικό κανονισμό κατανομή των υποψηφίων
σε όλες τις κατευθύνσεις του Προγράμματος.
4. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ SOT ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 3 του νόμου 3685/2008, ιδίως δε,
α) Έχει την ευθύνη της διοικητικής, οργανωτικής και λειτουργικής διεύθυνσής του.
β) Εισηγείται στη ΣΕ και στη ΓΣΕΣ κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία και στην
ποιοτική βελτίωση του ΠΜΣ SOT.
γ) Προεδρεύει και μετέχει με πλήρη δικαιώματα στη ΣΕ.
Άρθρο 4
Διοικητική υποστήριξη
Η διοικητική υποστήριξη του ΠΜΣ «Studies in Orthodox Theology» ανατίθεται στη Γραμματεία του
Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας. Όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με την λειτουργία του
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προγράμματος συντάσσονται στην αγγλική γλώσσα.
Άρθρο 5
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. «Studies in Orthodox Theology» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Θεολογίας και άλλων Τμημάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων η γνωστική περιοχή
είναι συναφής με την κατεύθυνση του Π.Μ.Σ. του Τμήματος, την οποία πρόκειται να επιλέξουν.
Άρθρο 6
Προϋποθέσεις εγγραφής
Μέχρι το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους, με απόφαση της ΓΣΕΣ, δημοσιεύεται επίσημη προκήρυξη των
θέσεων μεταπτυχιακών σπουδαστών που διατίθενται σε κάθε κατεύθυνση για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος
αυτών και καλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για υποψηφιότητα στην κατεύθυνση της
προτιμήσεώς τους την περίοδο 1-31 Μαΐου.
Με την αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει την κατεύθυνση που επιθυμεί να ακολουθήσει, υποβάλλει τα
παρακάτω δικαιολογητικά και εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Αντίγραφο πτυχίου και η νόμιμη αναγνώρισή του από το ΔΟΑΤΑΠ.
β) Πίνακα αναλυτικής βαθμολογίας όλων των προπτυχιακών μαθημάτων.
γ) Απόδειξη γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
δ) Πλήρες βιογραφικό σημείωμα με όλο το ακαδημαϊκό προφίλ του υποψηφίου, το οποίο συνοδεύεται
με αντίγραφα τίτλων.
ε) Δύο συστατικές επιστολές από πανεπιστημιακούς καθηγητές και δυνητικά μία επιπλέον από εκκλησιαστική αρχή.
στ) Προσωπική συνέντευξη από τα μέλη της ΣΕ δυνητικά διευρυμένης από τους ενδιαφερόμενους διδάσκοντες.
ζ) Για τους πτυχιούχους μη Θεολογικών Σχολών διενεργούνται εξετάσεις σε μαθήματα του προπτυχιακού κύκλου του γνωστικού πεδίου της κατεύθυνσης που έχει επιλέξει ο/η υποψήφιος/α σε ύλη που ορίζεται
με την προκήρυξη του ΠΜΣ. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται 1-10 Ιουνίου.
η) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
Άρθρο 7
Διαδικασία επιλογής
1. Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων περατούται το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου και διενεργείται
από την ΣΕ.
2. Η επιλογή γίνεται κατά προτεραιότητα με βάση τα εξής κριτήρια:
α) Πτυχίο Θεολογίας
β) Τυχόν κατοχή δεύτερου πτυχίου ή άλλου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου
γ) Γενικός βαθμός του πτυχίου
3. Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, μπορούν να γίνουν δεκτοί, κατόπιν αποφάσεως της ΓΣΕΣ, υπότροφοι του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και αλλοδαποί υπότροφοι του Ελληνικού Κράτους ή
εκκλησιαστικών οργανισμών.
Άρθρο 8
Αριθμός Εισακτέων - Κατανομή θέσεων
1. Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. «Studies in Orthodox Theology» ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε
σαράντα δύο (42) μεταπτυχιακούς φοιτητές κατ’ έτος, συνολικά και για τις έξι (6) ειδικεύσεις.
2. Η κατανομή των θέσεων των ειδικεύσεων είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζεται με πρόταση της ΣΕ
και απόφαση της ΓΣΕΣ.
Άρθρο 9
Εγγραφή – ορισμός επιβλέποντος Καθηγητή
1. Με την εγγραφή των υποψηφίων, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, ορίζεται από τη
ΓΣΕΣ, ύστερα από πρόταση της ΣΕ, για κάθε σπουδαστή ένας επιβλέπων καθηγητής από τους καθηγητές
του Τμήματος που έχουν μεταπτυχιακό έργο στο ΠΜΣ SOT, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν.
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3685/2008, ο οποίος είναι αρμόδιος για την καθοδήγηση, παρακολούθηση και έλεγχο της πορείας των
σπουδών του.
2. Αντικατάσταση του επιβλέποντος καθηγητή είναι δυνατή μόνο κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης της
ΣΕ και απόφασης της ΓΣΕΣ.
Άρθρο 10
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα
(4) διδακτικά εξάμηνα, εκ των οποίων το τέταρτο διατίθεται για την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας.
Άρθρο 11
Πρόγραμμα μαθημάτων
1. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς συνολικά σε εννέα (9) εξαμηνιαία μεταπτυχιακά μαθήματα (σύνολο 90 πιστωτικές μονάδες
ECTS), κατά τα πρώτα τρία εξάμηνα των σπουδών του (τρία μαθήματα κάθε εξάμηνο), καθώς και να εκπονήσει τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (σύνολο 30 πιστωτικές μονάδες ECTS) κατά το τέταρτο εξάμηνο των σπουδών του. Συνολικά, δηλαδή, το Π.Μ.Σ. απονέμει 120 πιστωτικές μονάδες ECTS. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.
2. Τα μαθήματα που μπορεί να παρακολουθήσει κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής ανάλογα με την
ειδίκευση της επιλογής του, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε δέκα (10) πιστωτικές μονάδες (ECTS),
είναι τα εξής:
A. Κατεύθυνση Αγία Γραφή (Holy Scripture)
HS01. Υποχρεωτικό κορμού: Σημαντικότερες ερμηνευτικές μέθοδοι και προσεγγίσεις: Ιστορία της έρευνας
και Μεθοδολογία (Μajor exegetical methods and approaches: History of Research and
Methodology) [Seminar]
HS02. Ερμηνεία των προφητικών βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης (Interpretation of the prophetic books of
the Old Testament)
HS03. Ιστορία της Ερμηνείας της Π. Διαθήκης (History of the interpretation of the Old Testament)
HS04. Η θεολογία της Μεταφράσεως των Ο΄ (Theology of the Septuagint)
HS05. Η Μετάφραση των Ο΄ και η αρχαία ελληνική γραμματεία (από τον Όμηρο μέχρι τη Στοά) (Septuagint and Ancient Greek Literature - From Homer to the Stoics)
HS06. Καινή Διαθήκη και Πατερική Ερμηνευτική (New Testament and Patristic Hermeneutics)
ΗS07. Θέματα κριτικής κειμένου της Καινής Διαθήκης (New Testament Τext Criticism)
ΗS08. Καινή Διαθήκη και Πολιτισμός (New Testament and Culture)
HS09. Η πρόσληψη της Καινής Διαθήκης στη λογοτεχνία και την τέχνη (The Reception of the New Testament in Literature and Art)
B. Κατεύθυνση Πατρολογία και Αγιολογία ( Patristics and Hagiography)
PH01. Υποχρεωτικό κορμού: Μεθοδολογία, πηγές και instrumenta studiorum στην πατρολογική και αγιολογική έρευνα (Methodology, sources and instrumenta studiorum in Patristic and Hagiographic Research)
PH02. Ειδικά θέματα από τη γραμματεία και θεολογία των Αποστολικών Πατέρων και Απολογητών (Special Issues of the literature and Theology of the Apostolic Fathers and ancient Apologetics)
PH03. Ειδικά θέματα της χαλκηδόνιας και μεταχαλκηδόνιας γραμματείας και θεολογίας (Special Issues of
the Chalcedonian and Post-Chalcedonian Literature and Theology)
PH04. Θέματα Εκκλησιαστικής Γραμματολογίας και Πατερικής Θεολογίας από τον Θ' μέχρι τον ΙΕ' αιώνα
(Issues of Church Literature and Patristic Theology from the 9th to 15th century)
PH05. Θέματα Εκκλησιαστικής Γραμματολογίας και Πατερικής Θεολογίας των χρόνων της Τουρκοκρατίας
αιώνα (Issues of Church Literature and Patristic Theology during the period of Ottoman occupation)
PH06. Πρόσωπα και τάσεις στην Αγιολογία της μεσοβυζαντινής και παλαιολόγειας περιόδου (Authors and
trends in the Hagiography of middle-byzantine and palaiologan period)
PH07. Η πρόσληψη της αγιότητας και η τιμή των αγίων στο Βυζάντιο (Τhe perception of sanctity and the
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cult of Saints in Byzantium)
Γ. Κατεύθυνση Eκκλησιαστική Ιστορία ( Church History)
CH01. Υποχρεωτικό κορμού: Μεθοδολογία, πηγές και βιβλιογραφία της εκκλησιαστικοϊστορικής έρευνας
(Methodology, sources and Bibliography in Church History Research)
CH02. Ειδικά Θέματα Eκκλησιαστικής Ιστορίας A´ (Special Issues of Church History Ι)
CH03. Ειδικά Θέματα Eκκλησιαστικής Ιστορίας Β´ (Special Issues of Church History ΙΙ)
CH04. Οικουμενικό Πατριαρχείο και Ορθόδοξη Διασπορά (Εcumenical Patriarchate and Orthodox Diaspora)
Δ. Κατεύθυνση Δογματική Θεολογία ( Dogmatic Theology)
DT01. Υποχρεωτικό κορμού: Ερμηνεία των Δογματικών και Συμβολικών Κειμένων (Exegesis of the doctrinal and symbolical texts)
DT02. Ειδικά Θέματα της Ιστορίας των Δογμάτων (Special Issues of the History of Dogmas)
DT03. Θέματα Δογματικής της Ορθόδοξης Εκκλησίας (Issues of Dogmatic Τheology of the Orthodox
Church)
DT04. Θέματα ιστορίας της Οικουμενικής Κινήσεως (Issues of the History of the Ecumenical Mouvement)
DT05. Θέματα αρχαίας και βυζαντινής φιλοσοφίας (Issues of Ancient and Byzantine Philosophy)
Ε. Κατεύθυνση Λειτουργική ( Liturgics)
LT01. Υποχρεωτικό κορμού: Πηγές, μεθοδολογία και σταθμοί στη διαμόρφωση της χριστιανικής λατρείας
(Sources, Methodology, and landmarks of the Christian Worship).
LT02. Διορθόδοξα λειτουργικά θέματα (Inter-Orthodox Liturgical Issues)
LT03. Λειτουργικά Tυπικά και Eυχολόγια (Liturgical Typika and Euchologies)
LT04. Σύγχρονα λειτουργικά θέματα (Contemporary Liturgical Issues)
ΣΤ. Κατεύθυνση Κανονικό Δίκαιο ( Canon Law)
CL01. Υποχρεωτικό κορμού: Πηγές Κανονικού Δικαίου (Sources of Canon Law)
CL02. Eιδικά θέματα Κανονικού Δικαίου (Special Issues of Canon Law)
CL03. Kανονικό Δίκαιο. Σχέσεις Κράτους-Εκκλησίας Α´ (Canon Law. State And Church Relations I)
CL04. Kανονικό Δίκαιο. Σχέσεις Κράτους-Εκκλησίας Β´ (Canon Law. State And Church Relations II)
CL05. Kανονικό Δίκαιο. Σχέσεις Κράτους-Εκκλησίας Γ´ (Canon Law. State And Church Relations III)
3. Από τα προσφερόμενα μαθήματα ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει:
α. Το ειδικό μάθημα κορμού (core course), όπως αυτό προσδιορίζεται παραπάνω για την κάθε μια από
τις έξι κατευθύνσεις.
β. Τουλάχιστον τρία από τα μαθήματα επιλογής που υπάγονται στον κύκλο κάθε κατεύθυνσης.
γ. Τα υπόλοιπα μαθήματα από τα μαθήματα – κορμού ή επιλογής – που υπάγονται στους κύκλους των
άλλων κατευθύνσεων.
Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. θα διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα, η οποία θα είναι και η γλώσσα εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
Άρθρο 12
Βαθμολογία – Βαθμός του ΜΔΕ
1. Η βαθμολόγηση των μαθημάτων γίνεται από τους διδάσκοντες αυτά σε κλίμακα βαθμολογίας από 0
έως 10. Προβιβάσιμος βαθμός είναι τουλάχιστον το 6.
2. Η κρίση και βαθμολόγηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας γίνεται από τριμελή εξεταστική επιτροπή με την παραπάνω βαθμολογική κλίμακα. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε
30 πιστωτικές μονάδες (ECTS).
3. Ο βαθμός του ΜΔΕ εξάγεται από το άθροισμα του μέσου όρου της βαθμολογίας των μαθημάτων κάθε εξαμήνου και το μέσο όρο βαθμολογίας της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας από τα τρία μέλη της
εξεταστικής επιτροπής, δια τέσσερα (4). Ο μέσος όρος της βαθμολογίας της μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας από τα τρία μέλη της εξεταστικής επιτροπής δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 6. Άλλως, η επιστημονική εργασία θεωρείται απορριφθείσα.
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Άρθρο 13
Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία
1. Η διαδικασία σύνταξης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας αρχίζει με την ανάθεση του θέματος από τον επιβλέποντα καθηγητή κατά την διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου σπουδών και την ανακοίνωσή του στη ΓΣΕΣ. Μετά την ανακοίνωση του θέματος στη ΓΣΕΣ το θέμα αυτό εγγράφεται σε ειδικό κατάλογο μεταπτυχιακών εργασιών που τηρείται στη Γραμματεία. Στον κατάλογο αυτό περιλαμβάνεται απαραιτήτως το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, ο επιβλέπων καθηγητής, η ημερομηνία της ανακοινώσεως του
θέματος στη ΓΣΕΣ και η ημερομηνία λήξεως της διαδικασίας.
2. Η διαδικασία κρίσεως και βαθμολόγησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί με τη συμπλήρωση του διετούς κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών. Είναι δυνατό, με απόφαση
της ΓΣΕΣ να παρατείνεται έως ένα έτος ο χρόνος σύνταξης και κατάθεσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας ή και ο χρόνος φοίτησης. Για να λάβει την παράταση αυτή, ο μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να
προσκομίσει στον επιβλέποντα καθηγητή το διάγραμμα, τη βιβλιογραφία και τουλάχιστον ένα κεφάλαιο της
διπλωματικής εργασίας του. Ο επιβλέπων καθηγητής υποβάλει αιτιολογημένη πρόταση στην ΣΕ για την χορήγηση ή μη παράτασης ως 31 Μαΐου. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή άπρακτη, το θέμα διαγράφεται από
τον κατάλογο και η περάτωση των μεταπτυχιακών σπουδών πρώτου επιπέδου θεωρείται ότι έληξε ανεπιτυχώς.
3. Καμία βεβαίωση για συμπλήρωση του διετούς κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών δεν χορηγείται πλην
του ΜΔΕ. Κατά τη διάρκεια των σπουδών μπορεί να δοθεί μόνο βεβαίωση ότι ο σπουδαστής είναι εγγεγραμμένος στο ΠΜΣ SOT, και μέχρι τη λήξη της διαδικασίας συντάξεως της μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας μπορεί να δοθεί βεβαίωση ότι ο σπουδαστής βρίσκεται στο στάδιο συντάξεως της εργασίας επί του
συγκεκριμένου θέματος.
4. Δεν είναι δυνατή αλλαγή του θέματος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, παρά μόνο με απόφαση της ΓΣΕΣ, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του επιβλέποντος καθηγητή. Αλλαγή θέματος μεταπτυχιακής εργασίας σε καμιά περίπτωση δεν αποτελεί λόγο για παράταση των ανωτέρω προθεσμιών.
5. Όταν περατωθεί η σύνταξη της εργασίας, αυτή υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος, με
σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος καθηγητή ότι πληροί τις προϋποθέσεις για να εισαχθεί προς κρίση, σε 5
αντίτυπα. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία δεν μπορεί να κατατεθεί προς κρίση πριν ολοκληρωθούν οι
υποχρεώσεις του σπουδαστή στα εννέα (9) μαθήματα.
6. Στην πρώτη μετά την υποβολή της μελέτης ΓΣΕΣ ορίζεται από αυτήν τριμελής εξεταστική επιτροπή,
στην οποία μετέχει ο επιβλέπων καθηγητής και άλλοι δύο διδάσκοντες του ΠΜΣ, από εκείνους που έχουν
δικαίωμα να μετέχουν στις εξεταστικές επιτροπές, σύμφωνα με το νόμο. Ο ορισμός των άλλων δύο μελών
γίνεται μετά από πρόταση του επιβλέποντος καθηγητή.
7. Μετά τον ορισμό της εξεταστικής επιτροπής, ο Πρόεδρος του Τμήματος αποστέλλει την εργασία στα
μέλη της, τα οποία πρέπει σε 60 ημέρες από την αποστολή της να αποφανθούν περί της αποδοχής η μή και
βαθμολογήσεώς της, με κλίμακα βαθμολογίας 0-10, αποστέλλοντας στη Γραμματεία το Πρακτικό της εξετάσεως του υποψηφίου. Αν ένα μέλος της εξεταστικής επιτροπής ζητήσει δικαιολογημένα παράταση της
προθεσμίας, δύναται να χορηγηθεί από τον Πρόεδρο παράταση μέχρι 30 ημερών.
8. Για να εγκριθεί μία μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία πρέπει να ανταποκρίνεται στις παρακάτω
απαιτήσεις.
α) Τό περιεχόμενό της να εμπίπτει στο αντικείμενο της κατεύθυνσης, στην οποία έγινε δεκτός ο φοιτητής.
β) Η πραγμάτευση, χωρίς κατ᾽ ανάγκη να προσκομίζει νέα στοιχεία, να γίνεται με νέο τρόπο προσεγγίσεως των πηγών και της βιβλιογραφίας, ώστε να παρουσιάζεται η ερευνητική προσπάθεια και επίδοση του φοιτητή.
γ) Η εργασία να έχει έκταση τουλάχιστον 20.000 λέξεων.
δ) Επισημαίνεται ότι καταθέτοντας τη μεταπτυχιακή εργασία, ο φοιτητής υποχρεούται να αναφέρει αν
χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις άλλων. Η λογοκλοπή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα.
Ως λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας κάποιου άλλου, καθώς και η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου –δημοσιευμένης ή μη– χωρίς τη δέουσα αναφορά. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του ιδίου του υποψηφίου, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της ΓΣΕΣ για διαγραφή του. Στις παραπάνω περιπτώσεις –και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του επιβλέποντος καθηγητή– η ΓΣΕΣ μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του υποψηφίου.
9. Για την τελική κρίση και βαθμολόγηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του υποψηφίου η
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τριμελής εξεταστική επιτροπή καλεί αυτόν σε δημόσια εξέταση επί του θέματος της εργασίας του, η οποία
μπορεί να διαρκέσει μέχρι μία ώρα. Η πρόσκληση και ανακοίνωση για τη δημόσια εξέταση απευθύνεται από
τον Πρόεδρο του Τμήματος, ύστερα από συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή, ο οποίος φροντίζει να
συντονίσει τη διαδικασία, στην οποία και προεδρεύει.
Άρθρο 14
Αναγόρευση - Τίτλος Σπουδών
1. Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης/Master of Theology στις εξής κατευθύνσεις:
α) στην Αγία Γραφή (Holy Scripture)
β) στην Πατρολογία και Αγιολογία (Patristics and Hagiography)
γ) στην Eκκλησιαστική Ιστορία (Church History)
δ) στη Δογματική Θεολογία (Dogmatic Theology)
ε) στη Λειτουργική (Liturgics)
στ) στο Κανονικό Δίκαιο (Canon Law)
2. Ο τίτλος εκδίδεται σε δύο γλώσσες, ελληνική και αγγλική.
3. Η αναγόρευση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε διπλωματούχους γίνεται με ανακοίνωση ενώπιον της
ΓΣΕΣ, στην οποία δύνανται να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι. Η διαδικασία αυτή μπορεί να είναι δημόσια.
3. Ο διπλωματούχος μπορεί να λαμβάνει πιστοποιητικό του τίτλου του για διοικητική χρήση πριν από
την επίσημη αναγόρευση.
Άρθρο 15
Προσωπικό
Τα μαθήματα, που περιλαμβάνει το Π.Μ.Σ. SOT μπορούν να διδαχθούν από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος,
άλλων Τμημάτων του Α.Π.Θ ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3685/08.
Άρθρο 16
Υλικοτεχνική υποδομή
Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. SOT διατίθεται η βασική υποδομή (αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη,
νησίδα Η/Υ, Εργαστήρια) του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του ΑΠΘ.
Άρθρο 17
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει, έως και το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με την επιφύλαξη των διατάξεων
της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 18
Κόστος λειτουργίας - Δίδακτρα
1. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄) το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας
του Π.Μ.Σ. είναι 81.250 ευρώ και αναλύεται ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
α) Κάλυψη ειδικών βιβλιογραφικών αναγκών
β) Δαπάνες για πρόσκληση επιστημόνων και εμπειρογνωμόνων
γ) Δαπάνες για τη διοργάνωση ειδικών σεμιναρίων, διαλέξεων, εργαστηρίων (workshops)
και θερινών σχολείων
δ) Δαπάνες για την προβολή και διαφήμιση του Π.Μ.Σ. (έντυπο και ψηφιακό υλικό, λειτουργία ιστοσελίδας, συμμετοχή σε διεθνείς ενημερωτικές διοργανώσεις)
ε) Προμήθεια και συντήρηση Η/Υ και άλλου εξοπλισμού
στ) Αναλώσιμα είδη
ζ) Αμοιβές- αποζημιώσεις του διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού για εργασία που υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους
η) Δαπάνες των διδασκόντων μελών ΔΕΠ του προγράμματος για συμμετοχή σε διεθνή συ-

ΚΟΣΤΟΣ
€ 9.750
€ 22.750
€ 3.250
€ 3.250
€ 1.625
€ 1.625
€ 19.500
€ 3.250
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νέδρια της ημεδαπής και της αλλοδαπής
θ) Υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές
ΣΥΝΟΛΟ

€ 16.250
€ 81.250

2. Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας θα καλυφθεί από δίδακτρα, καθώς και άλλες πηγές (δωρεές, κληροδοτήματα, χορηγίες φορέων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, κλπ.).
3. Με την εγγραφή των υποψηφίων καταβάλλεται κόστος εγγραφής ύψους 200€
4. Το ύψος των διδάκτρων ορίζεται σε 1900€ ετησίως με δυνατότητα καταβολής έως δύο δόσεις ανά
εξάμηνο από 1-10 των μηνών Σεπτεμβρίου, Νοεμβρίου, Ιανουαρίου και Μαρτίου κάθε έτους. Μη καταβολή
του ποσού που αντιστοιχεί σε αυτές συνεπάγεται την αυτοδίκαιη διακοπή του προγράμματος, εκτός εάν
ληφθεί διαφορετική απόφαση από την ΓΣΕΣ με αιτιολογημένη πρόταση της ΣΕ.
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