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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

5 Ιουλίου 2018

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 130228/Β7 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2307/τ.Β΄/27.8.2014) που
αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου με τίτλο «Κοινωνιολογία» - Αναμόρφωση του προγράμματος.

2

Έγκριση της λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Ψυχολογίας της
Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών με τίτλο «ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» («Master’s of Science
(Μ.Sc) in Psychology»).

3

Έγκριση της λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Ψυχολογίας της
Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου
Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών με τίτλο με τίτλο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ» («Master’s of Science in
Social Psychology of Conflicts»).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 48
(1)
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 130228/Β7 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2307/τ.Β΄/27.8.2014)
που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας του
Πανεπιστημίου με τίτλο «Κοινωνιολογία» Αναμόρφωση του προγράμματος.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
(συνεδρίαση 1-6-2018).
Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 30 - 37 και 44 - 45 του
κεφ. ΣΤ΄ «Δεύτερος και Τρίτος κύκλος Σπουδών» και 85
«Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ΄» του

Αρ. Φύλλου 2626

ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4521/2018
(ΦΕΚ Α΄ 38).
3. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α΄
195), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν.
6. Την υπ’ αριθμ. υπουργική απόφαση 216772/Ζ1
(ΦΕΚ Β΄ 4334) «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και την έκθεση βιωσιμότητας
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
7. Τις υπ’ αριθμ. εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: 163204/Ζ1/29.9.2017
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114)
για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης
διδακτορικών διατριβών - Λοιπά θέματα», 26407/
Ζ1/15.2.2018 «Ίδρυση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/17 (114 Α΄)», 45070/
Ζ1/19.3.2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4521/2018
(Α΄ 38) ’Ιδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις - Αποστολή ενδεικτικού υποδείγματος
συνοδευτικών εγγράφων της παρ. 3 του άρθρου 32 του
ν. 4485/2017».
8. Το υπ’ αριθμ. 3331/11.12.13 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου.
9. Την υπ’ αριθμ. 130228/Β7 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 2307/τ.Β΄/27.8.14) που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας της
Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου με τίτλο «Κοινωνιολογία» - Αναμόρφωση του προγράμματος.
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10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του
Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών (συνεδρίαση 27/3/2018) σχετικά με την επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Κοινωνιολογία» του Τμήματος.
11. Την εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου.
12. Το ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα
λειτουργήσει χωρίς τέλη φοίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 1, 3 και 5 του ν. 4485/2017 και
13. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού αποφασίζει:
Την αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 130228/Β7 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2307/τ.Β΄/27.8.14) που αφορά στο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου με τίτλο «Κοινωνιολογία» Αναμόρφωση του προγράμματος, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και
Πολιτικών Επιστημών θα οργανώσει και θα λειτουργήσει
από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Κοινωνιολογία»,
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις
διατάξεις του ν. 4485/2017.
Άρθρο 2
Αντικείμενο Σκοπός
1. Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Κοινωνιολογίας έχει ως
αντικείμενο τη σε βάθος μελέτη των κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών ζητημάτων στην Ελλάδα και
την Ευρώπη. Η μελέτη αναπτύσσεται σε τρεις διαφορετικούς τομείς και πεδία έρευνας και διδασκαλίας. Τα
πεδία αυτά αποτελούν τη βάση των τριών κατευθύνσεων
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η πρώτη
κατεύθυνση, «Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα
Δικαιώματα», μελετά το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η δεύτερη,
«Ελληνική και Ευρωπαϊκή Κοινωνία», επικεντρώνεται στη
μελέτη της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας και της συγκρότησής της, καθώς και στις κοινωνικοοικονομικές
εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στον ευρωπαϊκό χώρο.
Τέλος, η τρίτη κατεύθυνση, «Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία», μελετά κυρίως τα θεωρητικά ζητήματα και ερμηνευτικά σχήματα όπως αυτά εμφανίζονται στην πορεία
ανάπτυξης της κοινωνικής και πολιτικής θεωρίας και
συνδέονται με την ανάλυση του κοινωνικού γίγνεσθαι
με ιδιαίτερη έμφαση στον 21ο αιώνα.
2. Το Πρόγραμμα αποσκοπεί:
α) Στην ανάπτυξη της έρευνας και προαγωγή της γνώσης σε θέματα που αφορούν τις κοινωνικές σχέσεις, τους
τρόπους συγκρότησής τους, τις θεσμικές τους διαστάσεις, τις μορφές αναπαραγωγής τους και, τέλος, τις δυνατότητες μετασχηματισμού τους. Η γνώση των ζητημάτων
αυτών μας επιτρέπει να κατανοήσουμε τις κοινωνικές
και πολιτικές αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις στους
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κόλπους των σύγχρονων κοινωνιών και αντίστοιχα να
αναλύσουμε μηχανισμούς και πολιτικές συμπεριφορές
συναίνεσης.
β) Στην εκπαίδευση ειδικών επιστημόνων, ερευνητών
και συμβούλων ικανών να μελετήσουν τα πιο πάνω προβλήματα και να προτείνουν λύσεις αντιμετώπισής τους.
Οι επιστήμονες αυτοί θα είναι ικανοί, όχι μόνο να προτείνουν λύσεις τεχνοκρατικού χαρακτήρα και περιεχομένου, αλλά θα εμπνέονται και από τις αξίες του ορθού λόγου, του ανθρωπισμού και της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Θα είναι, επίσης, ικανοί να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους
στις νέες κοινωνικές συνθήκες και τα προβλήματα που
αναφύονται. Οι ειδικευμένοι επιστήμονες θα μπορούν
να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά στα Πανεπιστήμια,
στην Κεντρική Διοίκηση του Κράτους και στους Οργανισμούς του Δημοσίου, σε ιδιωτικούς Οργανισμούς, όπως
και σε όλους τους τομείς που συμμετέχουν δυναμικά στη
διαμόρφωση της δημόσιας ζωής: Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Τράπεζες, Ανεξάρτητες Αρχές κ.λπ. Τα ζητήματα του αποκλεισμού, των ανισοτήτων, των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, της εθνικής και ευρωπαϊκής κοινωνικής
πολιτικής, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής
συμμετοχής των πολιτών αποτελούν προτεραιότητα για
τις ευρωπαϊκές Κυβερνήσεις, την Ευρωπαϊκή Ένωση,
αλλά και τις τοπικές κοινωνίες και φορείς.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Κοινωνιολογία» με τις εξής κατευθύνσεις:
α) Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα.
β) Ελληνική και Ευρωπαϊκή Κοινωνία.
γ) Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία.
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή
αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του αναφερομένου
στο άρθρο 3 τίτλου είναι τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 120.
Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Μαθήματα

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ECTS

Μαθήματα

ECTS

Κατεύθυνση: Κοινωνικός
Κοινά υποχρεωτικά μαθήματα
Αποκλεισμός και
για όλες τις κατευθύνσεις
Ανθρώπινα Δικαιώματα
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Μέθοδοι κοινωνικής
έρευνας (ποσοτικές και 10
ποιοτικές προσεγγίσεις)

Κοινωνική
10
δομή και εργασία

Μορφές ανισότητας:
θεωρητικές
προσεγγίσεις και
ιστορικές εξελίξεις

10

Δημογραφία και
10
μετανάστευση

Κεντρικά ζητήματα
κοινωνικής και πολιτικής 10
θεωρίας

Τοπική
αυτοδιοίκηση και
10
κοινωνικές
ανισότητες

Σύνολο

30

Σύνολο

30

Άνιση ανάπτυξη
και κρίση των
οικονομικών και
κοινωνικών
δομών στην
Ευρώπη

10

Ευρωπαϊκή
κοινωνική
πολιτική

Κοινωνικό υπόδειγμα
και οικονομικές δομές
στην Ελλάδα

10

Κοινωνικό κράτος στην
10
Ελλάδα
Ειδικά θέματα Ελληνικής
10
ιστορίας
30

Κατεύθυνση: Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία
Θεωρίες του πολιτικού
10
υποκειμένου
Φύλο, λόγος, εξουσία

10

10

10

Ειδικά θέματα
Ευρωπαϊκής
ιστορίας

Μορφές εξουσίας σε
προβιομηχανικές
κοινωνίες

10

Σύνολο

30

Σύνολο

30

Κατεύθυνση: Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία

Σύγχρονα θέματα
κοινωνικής
30
θεωρίας
Κοινωνική
θεωρία και
τεχνολογία

10

Κοινωνία και
γνώση

10

Σύνολο

30

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ECTS Μαθήματα

ECTS

Κατεύθυνση: Κοινωνικός
Αποκλεισμός και Ανθρώπινα
Δικαιώματα

Διπλωματική
εργασία

30

Κοινωνικές
αναπαραστάσεις,
ταυτότητα και
ετερότητα

Σύνολο

30

10

30

Κατεύθυνση: Ελληνική και Ευρωπαϊκή Κοινωνία

Σύνολο

Κατεύθυνση: Κοινωνική
και Πολιτική Θεωρία

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

10

Κοινωνικά κινήματα και
10
κοινωνικά δικαιώματα
Σύνολο

Κατεύθυνση: Ελληνική
και Ευρωπαϊκή Κοινωνία

Μαθήματα

Σύγχρονα
κοινωνικοπολιτικά
φαινόμενα και
ανθρώπινα δικαιώματα
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Θεωρίες του πολιτικού
10
υποκειμένου
Φύλο, λόγος, εξουσία

10

Μορφές εξουσίας
σε προβιομηχανικές
κοινωνίες

10

Σύνολο

30

Από το σύνολο των έξι μαθημάτων κατεύθυνσης του β’
και γ’ εξαμήνου, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα είτε να
παρακολουθήσουν και να εξεταστούν και στα έξι μαθήματα της κατεύθυνσής τους, είτε να παρακολουθήσουν
και να εξεταστούν τουλάχιστον σε 5 από αυτά και σε
ένα μάθημα της επιλογής τους από τις άλλες δύο κατευθύνσεις.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στα
τριάντα (30) άτομα κατ’ έτος.
Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό
Οι διδάσκοντες του Π.Μ.Σ. μπορούν να είναι μέλη
Δ.Ε.Π. ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π., Ομότιμοι Καθηγητές του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου
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Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών,
καθώς και μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ίδιου Πανεπιστημίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής και Ερευνητές από Ερευνητικά Κέντρα του
άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 και εν γένει κατηγορίες
διδασκόντων, που περιλαμβάνονται στις διατάξεις του
άρθρου 36 του ν. 4485/2017 και βάσει των εκεί αναφερομένων αναλογιών.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. το Πάντειο Πανεπιστήμιο
διαθέτει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή (σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας, Βιβλιοθήκη με αυτοματοποιημένο σύστημα λειτουργίας, ηλεκτρονική πληροφορική υπηρεσία, τηλεματικό δίκτυο για την παροχή
προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών, φωτοαντιγραφικά
μηχανήματα, Εργαστήριο Η/Υ, χώρο εντευκτηρίου και
γραμματείας του Προγράμματος και κάθε άλλη αναγκαία
υλικοτεχνική υποδομή).
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει δέκα (10) έτη, μέχρι και το
ακαδημαϊκό έτος 2028-2029, με δυνατότητα συνέχισης
της λειτουργίας του, εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την
παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του
ν. 4485/2017.
Άρθρο 11
Χρηματοδότηση ΠΜΣ
Η χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ. προέρχεται από τον προϋπολογισμό του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και
Πολιτικών Επιστημών, ενώ μέρος του κόστους λειτουργίας
του μπορεί να καλυφθεί από δωρεές, κληροδοτήματα ή
χορηγίες για συγκεκριμένο σκοπό, καθώς και κρατικές επιχορηγήσεις, όπως οριοθετούνται στην περ. α΄ της παρ. 1
του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Οι προϊσχύουσες διατάξεις ισχύουν αποκλειστικά και
μόνο για την ολοκλήρωση της φοίτησης των φοιτητών
που έχουν ήδη εγγραφεί έως και το ακαδημαϊκό έτος
2017-2018, σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 85 του ν. 4485/2017.
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση,
ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Ιουνίου 2018
Η Πρύτανης
ΙΣΜΗΝΗ ΚΡΙΑΡΗ
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Αριθμ. απόφ. 49
(2)
Έγκριση της λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Ψυχολογίας της
Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών με τίτλο «ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» ("Master's of Science
(Μ.Sc) in Psychology").
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
(συνεδρίαση 1-6-2018)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 30 - 37 και 44 - 45 του
Κεφ. ΣΤ' «Δεύτερος και Τρίτος κύκλος Σπουδών» και 85
«Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ'» του
ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄114)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ
Α΄38).
3. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α΄195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ Α΄189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
6. Την υπ’ αριθμ. υπουργική απόφαση 216772/Ζ1
(ΦΕΚ Β΄4334) «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και την έκθεση βιωσιμότητας
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
7. Τις υπ’ αριθμ. εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων: 163204/Ζ1/29.9.17 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα
μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών
διατριβών - Λοιπά θέματα», 26407/Ζ1/15.2.2018 «Ίδρυση
- Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του ν.
4485/2017 (114 A΄)», 45070/Z1/19.3.2018 «Κοινοποίηση
διατάξεων του ν. 4521/2018 (Α΄38) Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις - Αποστολή
ενδεικτικού υποδείγματος συνοδευτικών εγγράφων της
παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017».
8. Το υπ’ αριθμ. 3507/24.12.13 έγγραφο της ΑΔΙΠ από το
οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου.
9. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του
Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών (συνεδρίαση 18/4/2018) σχετικά με την ίδρυση του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ»
("Master's of Science (Μ.Sc) in Psychology") του Τμήματος.
10. Την εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου.
11. Το ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα
λειτουργήσει χωρίς τέλη φοίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 1, 3 και 5 του ν. 4485/2017 και
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12. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού εγκρίνει:
από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τη λειτουργία
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα
Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου με τίτλο «ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» ("Master's of Science
(Μ.Sc) in Psychology"), ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 οργανώνει
και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΠΜΣ) στην «Ψυχολογία» σύμφωνα με τις διατάξεις της
απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114/τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις
του ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄).
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το ερευνητικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Ψυχολογία»
καλύπτει τρεις ευρείες περιοχές της Ψυχολογίας:
1. «Θετική Ψυχολογία» (Positive Psychology).
2. «Ταυτότητες και Διαπροσωπικές Σχέσεις» (Identities
and Interpersonal Relationships).
3. «Εφαρμοσμένη Γνωστική και Αναπτυξιακή Ψυχολογία» (Applied Cognitive and Developmental Psychology).
Σκοπός του Π.Μ.Σ «Ψυχολογία» είναι η επέκταση και
η εμβάθυνση της γνώσης σε επίπεδο θεωρητικής, ερευνητικής και εφαρμοσμένης επιστημονικής δραστηριότητας, η οποία φιλοδοξεί να προσφέρει στην επιστημονική
κοινότητα δημιουργικούς και αυτόνομους ερευνητές
ταυτόχρονα δε και αποτελεσματικούς επαγγελματίες στο
χώρο των εφαρμογών.
Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ψυχολογία» προσφέρει τη δυνατότητα σε
πτυχιούχους τμημάτων Ψυχολογίας και επιστήμονες
διαφορετικών ειδικοτήτων να αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να ανταποκριθούν
επιτυχώς στις σύγχρονες απαιτήσεις της εφαρμογής της
ψυχολογικής επιστήμης στο πεδίο και στην κοινότητα.
Στόχος του ΠΜΣ είναι η εξειδίκευση των μεταπτυχιακών
φοιτητών/τριών διαφόρων ειδικοτήτων. Ακόμη, έχει διαπιστωθεί η αυξανόμενη ανάγκη για οργανωμένη παροχή
κατάλληλων παρεμβάσεων, καθώς επίσης και η ανάγκη
για τη στελέχωση με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό σε
ερευνητικές, εκπαιδευτικές, υποστηρικτικές, θεραπευτικές, επαγγελματικές και κοινοτικές δομές κάθε μορφής.
Η ίδρυση του ΠΜΣ θα επιτρέψει:
- την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών καθώς και την προαγωγή της γνώσης στις επιστημονικές
περιοχές που θεραπεύει.
- τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού
επιστημονικού δυναμικού στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού
και γενικότερα του παγκόσμιου χώρου στην Ψυχολογία.
- τη δημιουργία νέου, κατάλληλα εκπαιδευμένου
επιστημονικού δυναμικού, ικανού να στελεχώσει ερευνητικές, εκπαιδευτικές, υποστηρικτικές, θεραπευτικές,
επαγγελματικές και κοινοτικές δομές κάθε μορφής.
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Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΔΜΣ) στην «Ψυχολογία» με τρεις Ειδικεύσεις:
- «Θετική Ψυχολογία» (Positive Psychology).
- «Ταυτότητες και Διαπροσωπικές Σχέσεις» (Identities
and Interpersonal Relationships).
- «Εφαρμοσμένη Γνωστική και Αναπτυξιακή Ψυχολογία» (Applied Cognitive and Developmental Psychology).
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής (αναγνωρισμένων με απόφαση ΔΟΑΤΑΠ). Οι προϋποθέσεις εισαγωγής
εξειδικεύονται στον κανονισμό του ΠΜΣ.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία
(3) εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Τα μαθήματα και σεμινάρια, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές/εργαστηριακές ασκήσεις
και εφαρμογές, και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και
ερευνητικές δραστηριότητες, καθώς και οι πιστωτικές
μονάδες, σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων για την
απονομή του Μ.Δ.Ε., οι οποίες ανέρχονται σε 90 ECTS ανά
Ειδίκευση, ενδεικτικά ορίζονται ως εξής:
ΠΜΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (90 ECTS)
Ειδικεύσεις
Εφαρμοσμένη
Ταυτότητες και
Γνωστική και
Διαπροσωπικές
Αναπτυξιακή
Σχέσεις
Ψυχολογία
Μεθοδολογία
Μεθοδολογία
Έρευνας
Έρευνας
(7 ECTS (7 ECTS - Κοινό
Κοινό
μάθημα)
μάθημα)
Στατιστική
(7 ECTS - Κοινό
A΄
Εξάμηνο μάθημα)
30 ECTS

Ψυχολογία των
Κοινωνικών
Ταυτοτήτων
(8 ECTS)

θετική
Ψυχολογία
Μεθοδολογία
Έρευνας
(7 ECTS Κοινό
μάθημα)

Στατιστική
(7 ECTS Κοινό
μάθημα)

Στατιστική
(7 ECTS Κοινό
μάθημα)

Γνωστική
Ψυχολογία:
Από το
εργαστήριο
στο πεδίο
(8 ECTS)

Θετική
Ψυχολογία:
Θεωρία
και Έρευνα
(8 ECTS)
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Ψυχολογία των
Διαπροσωπικών
Σχέσεων
(8 ECTS)
1. Σεμινάριο Ι:
Έρευνα
(5 ECTS)

Αναπτυξιακή
Ψυχολογία:
Από το
εργαστήριο
στο πεδίο
(8 ECTS)
1.Σεμινάριο Ι:
Έρευνα
(5 ECTS)

Θετική
Ψυχολογία:
Εφαρμογές
(8 ECTS)

1. Σεμινάριο Ι:
Έρευνα
(5 ECTS)
2. Σεμινάριο II:
2. Σεμινάριο II: 2. Σεμινάριο II:
Σύγχρονα
Σχεδιασμός
Σχεδιασμός
Θέματα και
εφαρμογών
εφαρμογών
Β'
σχεδιασμός
(5 ECTS)
(5 ECTS)
Εξάμηνο
εφαρμογών
30 ECTS
(5 ECTS)
3. Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση
σε εφαρμογές
σε εφαρμογές σε εφαρμογές
στο πεδίο και
στο πεδίο και
στο πεδίο και
στην κοινότητα στην κοινότητα στην κοινότητα
(200 ώρες,
(200 ώρες,
(200 ώρες,
20 ECTS)
20 ECTS)
20 ECTS)
1. Εκπαίδευση 1. Εκπαίδευση 1. Εκπαίδευση
σε εφαρμογές
σε εφαρμογές σε εφαρμογές
στο πεδίο και
στο πεδίο και
στο πεδίο και
στην κοινότητα στην κοινότητα στην κοινότητα
Γ
(100 ώρες,
(100 ώρες,
Εξάμηνο (100 ώρες,
10 ECTS)
10 ECTS)
30 ECTS 10 ECTS)
2. Διπλωματική 2. Διπλωματική 2. Διπλωματική
Εργασία (20
Εργασία
Εργασία
ECTS)
(20 ECTS)
(20 ECTS)

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) χορηγείται μετά:
(α) την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των μαθημάτων, όπως περιγράφονται ανωτέρω (70 πιστωτικές
μονάδες) και
(β) την επιτυχή εκπόνηση και εξέταση της Διπλωματικής εργασίας (20 πιστωτικές μονάδες).
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ' ανώτατο
όριο σε 30 άτομα (10 άτομα ανά Ειδίκευση) ανά ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής.
Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό
Τη διδασκαλία των μαθημάτων, των σεμιναρίων, την
εκπαίδευση σε εφαρμογές στο ΠΜΣ και τη συνεπίβλεψη
διπλωματικών, μπορούν να αναλαμβάνουν:
α) Μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ ή ΕΠ του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ, αποχωρήσαντες λόγω ορίου
ηλικίας καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές, ειδικοί επιστήμονες ή διδάσκοντες βάσει του π.δ. 407/1980 (ΦΕΚ 112 Α΄),
οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.
β) Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι
κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν επαρκή
επιστημονική συγγραφική ή ερευνητική δραστηριότητα.

Τεύχος Β’ 2626/05.07.2018

γ) Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι
διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία
στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για την υλοποίηση του ΠΜΣ χρησιμοποιούνται από το
διδακτικό προσωπικό του ΠΜΣ και τους μεταπτυχιακούς
φοιτητές/τις μεταπτυχιακές φοιτήτριες διατίθενται:
α) οι Αίθουσες και η Τεχνική Υποδομή του Παντείου
Πανεπιστημίου,
β) η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου,
γ) η Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης του Παντείου Πανεπιστημίου,
δ) τα Σχετικά Εργαστήρια και Σπουδαστήρια του Τμήματος.
Βιβλιοθήκη του Π.Μ.Σ.
Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου
έχει ως σκοπό την υποστήριξη και προώθηση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Ιδρύματος στο
οποίο ανήκει. Προσφέρει τις υπηρεσίες της στα μέλη της
ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και στο ευρύτερο κοινό.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της σχετίζονται με το δανεισμό υλικού, με την online αναζήτηση πληροφοριακών
πηγών και την πρόσβαση σε επιστημονικά περιοδικά, με
τη διάθεση αιθουσών για μελέτη, με τη διάθεση χρήσης
ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Το υλικό αυτό συνδράμει και είναι απαραίτητο για τη
διεξαγωγή των μαθημάτων, των εξειδικευμένων σεμιναρίων, των εργασιών, καθώς και της έρευνας στο πλαίσιο
εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών από τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ήτριες. Τα βιβλία που ανήκουν
στη βιβλιοθήκη του Π.Μ.Σ δανείζονται σε μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ήτριες του προγράμματος, σε μέλη
ΔΕΠ, σε υποψήφιους/ες διδάκτορες και μεταδιδάκτορες..
Η λειτουργία των παραπάνω εργαστηρίων/βιβλιοθηκών/αιθουσών διέπεται από τις εξής γενικές αρχές:
- η χρήση των εργαστηρίων, της βιβλιοθήκης και των
αιθουσών γίνεται κατόπιν έγκρισης από τη ΣΕ,
- υπάρχει συντονισμός και συνεργασία εργαστηρίων
και διδασκόντων,
- η χρήση των εργαστηρίων για διδακτικούς σκοπούς
έχει προτεραιότητα,
- της διδασκαλίας έπεται η χρήση των εργαστηρίων
για έρευνα,
- η χρήση ενός εργαστηρίου για έρευνα από ένα μέλος
του διδακτικού προσωπικού του ΠΜΣ ή από μεταπτυχιακούς φοιτητές/μεταπτυχιακές φοιτήτριες γίνεται σε
ισότιμη βάση βιβλίο κρατήσεων που καταρτίζει η ΣΕ, σε
συνεργασία με τη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας
κατά την έναρξη λειτουργίας κάθε περιόδου του ΠΜΣ,
- για να χρησιμοποιήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/
μεταπτυχιακές φοιτήτριες ένα εργαστήριο, πρέπει να
σέβονται τους κανόνες λειτουργίας του και να είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση των υποδομών του,
- οποιαδήποτε χρήση του εργαστηρίου από μεταπτυχιακούς φοιτητές/μεταπτυχιακές φοιτήτριες θα πρέπει να
γίνεται παρουσία του ΥΔ του εργαστηριακού μαθήματος
ή της έρευνας.

Τεύχος Β’ 2626/05.07.2018

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2027-2028 σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Άρθρο 11
Αναλυτικός Προϋπολογισμός
Ο Αναλυτικός Προϋπολογισμός περιέχει την καταγραφή των εσόδων και εξόδων ανά κατηγορία:
Α. ΕΣΟΔΑ
Κατηγορία Εσόδων

Ευρώ

Προϋπολογισμός του Α.Ε.Ι.
Προϋπολογισμός του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Αμοιβές διδασκαλίας έκτακτου
προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν
στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.
Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της
παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017
Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής
υποστήριξης

1.000

Λοιπές δαπάνες (έξοδα δημοσιότηταςπροβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού,
οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες
εργασιών
πεδίου)

4.000

13.000
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (30%)

Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα
και κάθε είδους χορηγίες φορέων του
δημοσίου τομέα

Άρθρο 37, παράγραφος 4β του ν. 4485/2017
Σύνολο (100%)

Πόρους από ερευνητικά προγράμματα*
Πόρους από προγράμματα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών
οργανισμών **
Μέρος των εσόδων των Ειδικών
Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας
(Ε.Λ.Κ.Ε.) Α.Ε.Ι.
Κάθε άλλη νόμιμη αιτία***
Σύνολο
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13.000

13.000

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Ιουνίου 2018

*

Θα διατεθούν πόροι ερευνητικών προγραμμάτων για
δαπάνες εκπόνησης και δημοσιότητας των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών των μεταπτυχιακών
φοιτητών.
** Θα διατεθούν πόροι προγραμμάτων της ΕΕ για δαπάνες
εκπόνησης και δημοσιότητας των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών των μεταπτυχιακών φοιτητών.
*** Λοιποί πόροι χρηματοδότησης.

Η Πρύτανης
ΙΣΜΗΝΗ ΚΡΙΑΡΗ
Ι

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (70%)

Ευρώ

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες
λογισμικού

5.000

Αριθμ. απόφ. 50
(3)
Έγκριση της λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Ψυχολογίας της
Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών με τίτλο με τίτλο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ» ("Master's of Science in
Social Psychology of Conflicts").

Δαπάνες αναλωσίμων

1.000

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
(συνεδρίαση 1/6/2018)

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων
του Π.Μ.Σ.

2.000

Β. ΕΞΟΔΑ

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του
Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς
Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού
προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν
στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων: 30 - 37 και 44 - 45 του
Κεφ. ΣΤ' «Δεύτερος και Τρίτος κύκλος Σπουδών» και 85
«Τελικές και μεταβατικές διατάξεις κεφαλαίου ΣΤ΄» του
ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄114).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4521/2018
(ΦΕΚ Α΄38).
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3. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α΄195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ Α΄189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν.
6. Την υπ’ αριθμ. υπουργική απόφαση 216772/Ζ1
(ΦΕΚ Β΄4334) «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και την έκθεση βιωσιμότητας
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
7. Τις υπ’ αριθμ. εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: 163204/Ζ1/29.9.2017
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α' 114)
για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης
διδακτορικών διατριβών - Λοιπά θέματα», 26407/
Ζ1/15.2.2018 «Ίδρυση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (114 A')», 45070/
Z1/19.3.2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4521/2018
(Α΄38) Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες
διατάξεις - Αποστολή ενδεικτικού υποδείγματος συνοδευτικών εγγράφων της παρ.3 του άρθρου 32 του ν.
4485/2017».
8. Το υπ’ αριθμ. 3507/24.12.13 έγγραφο της ΑΔΙΠ από το
οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου.
9. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του
Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών (συνεδρίαση 18/4/2018) σχετικά με την ίδρυση του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ» ("Master's of Science
in Social Psychology of Conflicts") του Τμήματος.
10. Την εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου.
11. Το ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα
λειτουργήσει χωρίς τέλη φοίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 1, 3 και 5 του ν. 4485/2017 και
12. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού εγκρίνει:
από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τη λειτουργία
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα
Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου με τίτλο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ» ("Master's of Science in Social Psychology
of Conflicts"), ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου
από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
στην «Κοινωνική Ψυχολογία των Συγκρούσεων» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις
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του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκαν
με τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄).
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) έχει
ως γνωστικό αντικείμενο μία ευρεία περιοχή της Κοινωνικής Ψυχολογίας όπως:
(α) Θεωρίες και'Ερευνες της κοινωνικής επιρροής.
(β) Θεωρίες και 'Ερευνες σχετικά με τις ταυτότητες και
τις διομαδικές σχέσεις.
(γ) Θεωρίες και Έρευνες για τις κοινωνικές αναπαραστάσεις και την ιδεολογική διαμόρφωση της κοινωνικής
οργάνωσης και της κοινωνικής τάξης πραγμάτων.
(δ) Θεωρίες και 'Ερευνες ενδοατομικών και διαπροσωπικών συγκρούσεων.
(ε) Το παραπάνω θεωρητικό υπόβαθρο στηρίζει την
μελέτη εφαρμογών των θεωριών με έμφαση στις συγκρούσεις και ιδιαίτερα στο χώρο της πολιτικής συμμετοχής και της πολιτικής συμπεριφοράς στις σύγχρονες
κοινωνίες.
Σκοπός του προγράμματος είναι:
Το Π.Μ.Σ. στοχεύει:
- Στην ανάπτυξη της έρευνας και την προαγωγή της
γνώσης στην ευρύτερη περιοχή της Κοινωνικής Ψυχολογίας με έμφαση στις συγκρούσεις.
- Στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού
επιστημονικού δυναμικού στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού
και γενικότερα του παγκόσμιου χώρου στην Κοινωνική
Ψυχολογία
- Στη δημιουργία νέου, κατάλληλα εκπαιδευμένου
επιστημονικού δυναμικού ικανού να στελεχώσει Ερευνητικά Κέντρα, Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, αλλά και δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα, οργανώσεις και θεσμούς που είτε διαχειρίζονται την επίλυση
συγκρούσεων είτε υπόκεινται σε αυτές.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΔΜΣ) στην «Κοινωνική Ψυχολογία των Συγκρούσεων»,
«Master's of Science in Social Psychology of Conflicts».
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων που
αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, από ιδρύματα
της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων
της αλλοδαπής με απόφαση ΔΟΑΤΑΠ. Οι προϋποθέσεις
εισαγωγής εξειδικεύονται στον κανονισμό του ΠΜΣ.
ΤΜΗΜΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
(ΑΘΗΝΑ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
(ΑΘΗΝΑ)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ)
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
(ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ)
ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ
(ΒΟΛΟΣ)
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ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΤΡΑ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
(ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
(ΦΛΩΡΙΝΑ)
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
(ΠΑΝΤΕΙΟ)
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
(ΑΘΗΝΑ)
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ,
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
(ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ)
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
(ΡΕΘΥΜΝΟ)
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
(ΚΟΡΙΝΘΟΣ)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:
1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,
2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
(ΡΕΘΥΜΝΟ)
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία
(3) εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (Π.Μ. ή ECTS)
που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται
σε 90 Π.M. (ECTS): 60 για τα μαθήματα/σεμινάρια και 30
για τη διπλωματική εργασία. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές
κατά τη φοίτηση τους στο Π.Μ.Σ. εκπονούν πρωτότυπη
ερευνητική εργασία (Διπλωματική εργασία) και διδάσκονται υποχρεωτικά μαθήματα/σεμινάρια θεωρητικού και
μεθοδολογικού περιεχομένου. Για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) οι φοιτητές
υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν
επιτυχώς σε συνολικά 4 εξαμηνιαία μαθήματα και να εκπονήσουν επιτυχώς Διπλωματική εργασία (πρωτότυπη
ερευνητική εργασία) κατά τα Β' και Γ' εξάμηνα. Το πρόγραμμα των μαθημάτων και της διπλωματικής εργασίας
ανά εξάμηνο ορίζεται ως εξής:
1ο εξάμηνο:
Στο 1ο εξάμηνο, οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα παρακάτω υποχρεωτικά μαθήματα.

Τίτλος μαθήματος

Π.Μ. (ECTS)

Θεωρητικές και εμπειρικές
προσεγγίσεις των Συγκρούσεων στην Κοινωνική
Ψυχολογία (Κοινωνική
επιρροή, διομαδικές σχέσεις,
κοινωνικές αναπαραστάσεις,
πολιτική συμπεριφορά,
ενδο-ατομικές/
διαπροσωπικές
συγκρούσεις)

Υποχρεωτικό 15

Σεμινάριο Ι: βιβλιογραφική
ανασκόπηση και διατύπωση
προβληματικής της
ερευνητικής εργασίας

Υποχρεωτικό 15

Σύνολο μονάδων ECTS 1ου εξαμήνου

30

2ο εξάμηνο
Στο 2ο εξάμηνο, οι φοιτητές-τριες προχωρούν ενεργά
στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας αφού έρθουν σε συνεννόηση με έναν από τους διδάσκοντες του
Π.Μ.Σ. Επίσης παρακολουθούν υποχρεωτικά:
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Π.Μ.
(ECTS)

Τίτλος μαθήματος
Μεθοδολογία και Στατιστικές
ανάλυσης ερευνητικών
Υποχρεωτικό
δεδομένων

15

Σεμινάριο έρευνας II:
Εκπόνηση του ερευνητικού
μέρους της διπλωματικής
εργασίας

15

Υποχρεωτικό

Σύνολο μονάδων ECTS 2ου εξαμήνου

30

3ο εξάμηνο
Στο 3ο εξάμηνο, οι φοιτητές-τριες συνεχίζουν την εκπόνηση της Διπλωματικής εργασίας τη συγγράφουν και
την παρουσιάζουν δημόσια ενώπιον της προβλεπόμενης
εξεταστικής επιτροπής:
Π.Μ.
(ECTS)

Τίτλος μαθήματος
Ολοκλήρωση
Διπλωματικής εργασίας

Υποχρεωτικό

Σύνολο μονάδων ECTS 3ου εξαμήνου

30
30

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) χορηγείται μετά:
(α) την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των μαθημάτων, όπως περιγράφονται ανωτέρω (60 πιστωτικές
μονάδες) και
(β) την επιτυχή εκπόνηση και εξέταση της Διπλωματικής εργασίας (30 πιστωτικές μονάδες).
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ' έτος ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε δεκαπέντε (15).
Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό
Το Διδακτικό Προσωπικό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα προέρχεται από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄). Στο
ΠΜΣ θα διδάσκουν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ψυχολογίας
του Παντείου Πανεπιστημίου καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων
Τμημάτων του ιδίου Πανεπιστημίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και κατηγορίες διδασκόντων όπως ορίζονται στο άρθρο 36 του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄).
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Οι υποδομές διδασκαλίας του ΠΜΣ είναι αυτές του
Παντείου Πανεπιστημίου. Από το πανεπιστήμιο διατίθενται αίθουσες και εργαστηριακές υποδομές για τη
διδασκαλία και άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών.
Το τμήμα Ψυχολογίας έχει στη διάθεση του μια αίθουσα διδασκαλίας σεμιναριακού τύπου χωρητικότητας 25
ατόμων που διαθέτει ενσωματωμένο προτζέκτορα και
υπολογιστή. Επίσης το τμήμα Ψυχολογίας διαθέτει Εργαστήριο Κοινωνικής Ψυχολογίας με αμφίδρομο καθρέφτη
για την διεξαγωγή πειραμάτων και ομάδων εστίασης
(focus groups).
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Οι υπάρχουσες υποδομές κρίνονται ως επαρκείς καθώς ο αριθμός των φοιτητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι μικρός και δεν είναι αντίστοιχος αυτού των
προπτυχιακών φοιτητών. Για τη διδασκαλία γίνεται χρήση υποβοηθητικών υποδομών όπως προτζέκτορες, επιδιαφανειοσκόπια, λαπτοπ κ.λπ., αλλά και ηλεκτρονικών
σελίδων όπως το e-class του Παντείου Πανεπιστημίου,
οι ηλεκτρονικές πηγές της βιβλιοθήκης του Παντείου
Πανεπιστημίου, και η ψηφιακή ιστοσελίδα Πάνδημος
καθώς και η ιστοσελίδα του τμήματος. Η βιβλιοθήκη του
Παντείου Πανεπιστημίου θεωρείται μια από τις πιο καλά
εξοπλισμένες και ενημερωμένες βιβλιοθήκες στο χώρο
των Κοινωνικών Επιστημών στην Ελλάδα.
Τέλος το Πάντειο Πανεπιστήμιο διαθέτει στα μέλη
του διδακτικού προσωπικού και τους φοιτητές τη δυνατότητα χρήσης του SPSS για την στατιστική ανάλυση
ποσοτικών δεδομένων. Μέλη ΔΕΠ που συμμετέχουν
στο πρόγραμμα ειδικεύονται στη χρήση του ανοικτού
λογισμικού IRAMUTEQ για την ανάλυση ποιοτικών δεδομένων.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2027-2028 σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Άρθρο 11
Αναλυτικός Προϋπολογισμός
Ο Αναλυτικός Προϋπολογισμός περιέχει την καταγραφή των εσόδων και εξόδων ανά κατηγορία:
Α. ΕΣΟΔΑ
Κατηγορία Εσόδων

Ευρώ

Προϋπολογισμός του Α.Ε.Ι.
Προϋπολογισμός του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

13.000

Β. ΕΞΟΔΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
(70%)
Δαπάνες εξοπλισμού και
δαπάνες λογισμικού

5.000

Δαπάνες αναλωσίμων

1.000

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων
του Π.Μ.Σ.

2.000

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών
του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς
Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού
των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνωση
του Π.Μ.Σ.
Αμοιβές διδασκαλίας έκτακτου προσωπικού
των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνωση
του Π.Μ.Σ.
Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της
παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017
Αμοιβές διοικητικής και
τεχνικής υποστήριξης

1.000

Λοιπές δαπάνες (έξοδα δημοσιότηταςπροβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού,
οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών
πεδίου)

4.000

Άρθρο 37, παράγραφος 4β του ν. 4485/2017

Πόρους από ερευνητικά προγράμματα*

Σύνολο(100%)

Ευρώ

13.000

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Κάθε άλλη νόμιμη αιτία***
Σύνολο

Ευρώ

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (30%)

Μέρος των εσόδων των Ειδικών
Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας
(Ε.Λ.Κ.Ε.) Α.Ε.Ι.

*

χιακών διπλωματικών εργασιών των μεταπτυχιακών
φοιτητών.
** Θα διατεθούν πόροι προγραμμάτων της ΕΕ για δαπάνες
εκπόνησης και δημοσιότητας των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών των μεταπτυχιακών φοιτητών.
*** Λοιποί πόροι χρηματοδότησης.

Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα
και κάθε είδους χορηγίες φορέων του
δημοσίου τομέα

Πόρους από προγράμματα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών
οργανισμών **

28955

13.000

Θα διατεθούν πόροι ερευνητικών προγραμμάτων για
δαπάνες εκπόνησης και δημοσιότητας των μεταπτυ-

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2018
Η Πρύτανης
ΙΣΜΗΝΗ ΚΡΙΑΡΗ

28956

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 2626/05.07.2018

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02026260507180012*

