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Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε ΤΑΠ Τ Υ Χ Ι Α Κ Ω Ν
Σ Π ΟΥΔΩ Ν

ΑΡΘΡΟ 1
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

O Eσωτερικός Kανονισμός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.M.Σ.) εξειδικεύει την προβλεπόμενη από τις Yπουργικές Aποφάσεις 49061/Β7 (Φ.Ε.Κ. 1088/19-7-2004 τ. Β΄), 29723/Β7 (ΦΕΚ
928/11-6-2007, τ. Β΄), 101463/Β7 (Φ.Ε.Κ. 2434/1-12-2008 τ. Β΄) και
160939/Β7 (ΦΕΚ 2783/16-10-2014 τ. Β΄) διάρθρωση και οργάνωση του
Π.M.Σ. σύμφωνα με τον Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄/16-7-2008) όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ
177 τ.Α΄/25-8-2008) και τον ισχύοντα Eσωτερικό Kανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών, του οποίου και αποτελεί παράρτημα.

ΑΡΘΡΟ 2
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΙ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αποσκοπεί γενικά στην προώθηση της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στο πεδίο των θεατρικών
σπουδών και πιο συγκεκριμένα του α ρ χ α ί ο υ ε λ λ η ν ι κ ο ύ θ ε ά τ ρ ο υ σε όλο του το εύρος. Ως ιδιαίτεροι σκοποί του Προγράμματος ορίζονται οι εξής: (α) Η προώθηση της μελέτης και έρευνας του αρχαίου
ελληνικού θεάτρου, του αρχαίου ελληνικού δράματος, της σχέσης του
αρχαίου δράματος με άλλα γραμματειακά είδη (αρχαία και νεότερα), της
επίδρασης και της πρόσληψης γενικά του αρχαίου ελληνικού δράματος
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στους ρωμαϊκούς, βυζαντινούς και νεότερους χρόνους και, τέλος, των
σκηνικών προσεγγίσεων του αρχαίου ελληνικού δράματος στους νεότερους χρόνους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. (β) Η προώθηση της έρευνας στα ανωτέρω επιμέρους αντικείμενα με τη σύνταξη επιστημονικών άρθρων, διδακτορικών διατριβών, μονογραφιών, την έκδοση κειμένων, τη συγκρότηση ειδικών κατά θέμα βιβλιογραφιών και την
παραγωγή πάσης φύσεως σχετικών επιστημονικών εργασιών. Επίσης, η
προώθηση της έρευνας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μεσογειακών
Σπουδών του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Έρευνας στο πλαίσιο του ήδη λειτουργούντος «Προγράμματος Ηλεκτρονικής Τεκμηρίωσης του Αρχαίου Θεάτρου», που αποβλέπει στην πλήρη επιστημονική καταγραφή
όλων των πληροφοριών που σχετίζονται με το αρχαίο δράμα σε ολόκληρο τον ελληνόφωνο κόσμο. (γ) Η κατάρτιση ειδικευμένων επιστημόνων,
οι οποίοι θα μπορούν να στελεχώσουν πανεπιστημιακά Τμήματα, θεατρικούς οργανισμούς και φορείς που ενδιαφέρονται για το αρχαίο δράμα.
ΑΡΘΡΟ 3
METAΠTYXIAKOI TITΛOI ΣΠOYΔΩN
Tο Πρόγραμμα απονέμει: α) Mεταπτυχιακό Δίπλωμα Eιδίκευσης
(M.Δ.E.) στο «Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο», και β) Διδακτορικό Δίπλωμα.
ΑΡΘΡΟ 4
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠOYΔΩN
α) Ως ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζονται τα τέσσερα (4) διδακτικά
Εξάμηνα, ενώ για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής η συνολική διάρκεια των σπουδών δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι μικρότερη
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από τρία (3) έτη από την ημερομηνία καθορισμού του θέματος.
β) Για τους υποψήφιους διδάκτορες που γίνονται δεκτοί κατ’ εξαίρεση χωρίς να είναι κάτοχοι ΜΔΕ, το ελάχιστο χρονικό όριο για την
απόκτηση Δ.Δ. είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) πλήρη ημερολογιακά έτη
από τον ορισμό της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται να περατώσει οργανωμένο κύκλο μαθημάτων που ορίζεται από την ΓΣΕΣ στο πλαίσιο του
Π.Μ.Σ. Ο χρόνος παρακολούθησης κύκλου υποχρεωτικών μαθημάτων
υπολογίζεται στον ελάχιστο χρόνο για την απόκτηση διδακτορικού
διπλώματος.
γ) Ο μέγιστος χρόνος για την απόκτηση Δ.Δ. είναι επτά (7) πλήρη
ημερολογιακά έτη από τον ορισμό της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.
ΑΡΘΡΟ 5
APMOΔIA OPΓANA TOY ΠMΣ

1. Όργανα του Π.Μ.Σ. είναι η Γενική Συνέλευση Eιδικής Σύνθεσης
του Tμήματος Θεατρικών Σπουδών, η Συντονιστική Eπιτροπή και ο Διευθυντής.
2. Tο Π.M.Σ. λειτουργεί υπό την εποπτεία της Γενικής Συ νέλευσης Ειδι κής Σύν θεσης (Γ.Σ.E.Σ.) του Tμήματος Θεατρικών Σπουδών, η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη ΔΕΠ
της Γ.Σ. και δύο (2) μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος. Η Γ.Σ.Ε.Σ.
είναι αρμόδια για τη σύνταξη και εισήγηση πρότασης λειτουργίας
Π.M.Σ., ορίζει τα μέλη των συμβουλευτικών και λοιπών επιτροπών, την
απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων, και γενικά ρυθμίζει θέματα που
δεν περιλαμβάνονται στην Yπουργική Aπόφαση μέσα στο πλαίσιο του
ισχύοντος νόμου, και επιλύει οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά τη
λειτουργία του Π.M.Σ. και δεν προβλέπεται από τον παρόντα Κανονι-
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σμό. Eίναι, επίσης, το αρμόδιο όργανο να προτείνει οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Eσωτερικού Κανονισμού.
3. H Συν το νι στι κή Eπι τροπή M εταπτυχιακώ ν Σπου δώ ν
αποτελείται από τρία μέλη ΔEΠ μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται ο
Διευθυντής του Π.Μ.Σ. Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής ορίζει η
Γ.Σ.E.Σ. του Tμήματος. H Συντονιστική Επιτροπή είναι αρμόδια για την
παρακολούθηση και τον συντονισμό λειτουργίας του Προγράμματος. H
Συντονιστική Eπιτροπή προτείνει, μεταξύ άλλων, στη Γ.Σ.E.Σ., η οποία
και αποφασίζει, τον επιβλέποντα για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή του
πρώτου κύκλου του Π.M.Σ., και την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή
για κάθε φοιτητή ο οποίος γίνεται δεκτός για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
4. O Δι ευθυν τής του Π.M.Σ. εκλέγεται από τη Γ.Σ.E.Σ., συγκαλεί
τη Συντονιστική Επιτροπή και εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος για
κάθε θέμα που αφορά την αποτελεσματική λειτουργία του Π.Μ.Σ. Στη
θέση του Διευθυντή έχουν δικαίωμα εκλογής μέλη ΔEΠ από τις βαθμίδες του καθηγητή και του αναπληρωτή καθηγητή.
5. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων του ως μέλους της Συντονιστικής Επιτροπής ή ως Διευθυντή του Π.M.Σ. για οποιονδήποτε λόγο (αφυπηρέτηση, ασθένεια, εγκυμοσύνη κ.λπ.), το μέλος
ΔEΠ αντικαθίσταται σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ.E.Σ.
6. Όλα τα όργανα του Π.Μ.Σ. και οι επιτροπές έχουν διετή θητεία.

ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
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1. Οι διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ. είναι μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών ή άλλου ΑΕΙ. Επίσης, διδακτικό έργο είναι δυνατό να αναλάβουν:
(α) Επισκέπτες καθηγητές της ημεδαπής, ομότιμοι καθηγητές, εντεταλμένοι επίκουροι καθηγητές, ειδικοί επιστήμονες, αποχωρήσαντες λόγω
ορίου ηλικίας καθηγητές ή διδάσκοντες βάσει του ΠΔ 407/80 οι οποίοι
είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. (β) Ερευνητές αναγνωρισμένων
ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής που είναι κάτοχοι
διδακτορικού διπλώματος και έχουν επαρκή επιστημονική ερευνητική ή
συγγραφική δραστηριότητα. (γ) Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους,
οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στα σχετικά με τα αναφερθέντα σεμινάρια πεδία έρευνας.
2. Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος προσφέρουν διδακτικό έργο στο
Π.Μ.Σ. υπό μορφή σεμιναρίου, εφόσον τους ανατεθεί, ή, προαιρετικώς
και κατόπιν προτάσεως της Συντονιστικής Επιτροπής, υπό μορφή κύκλου διαλέξεων διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων εβδομάδων. Η διδασκαλία σε σεμινάρια του Π.Μ.Σ. συνυπολογίζεται στις υπό του νόμου
(Ν. 2530/97 αρθρ. 2) προβλεπόμενες υποχρεώσεις των μελών ΔΕΠ. H
ανάθεση διδασκαλίας και ασκήσεων σε μέλη ΔEΠ γίνεται από την
Γ.Σ.E.Σ., η οποία λαμβάνει υπόψη κατά τη διαδικασία τη σχετική διδακτική και ερευνητική εμπειρία των μελών ΔEΠ.
3. Τα μέλη ΔΕΠ δεν επιτρέπεται να απασχολούνται αποκλειστικά
στο Π.Μ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 7
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
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ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Μ.Δ.Ε.)
1. Προκή ρυ ξη κε νών θέ σε ων
H προκήρυξη των κενών θέσεων γίνεται μέχρι το τέλος Μαρτίου για το
επόμενο ακαδημαϊκό έτος. H σχετική προκήρυξη δημοσιεύεται στον αθηναϊκό και τον τοπικό τύπο και περιλαμβάνει τους όρους και τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και τις
ημερομηνίες και το χώρο διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων και συνεντεύξεων. Oι υποψήφιοι υποβάλλουν προς τη Γραμματεία του Tμήματος για κάθε ακαδημαϊκό έτος μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου τα εξής δικαιολογητικά:






αίτηση εισαγωγής (σε τυποποιημένο έντυπο που χορηγείται από
τη Γραμματεία),
σύντομο βιογραφικό σημείωμα,
αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία,
τίτλους ξένων γλωσσών (εφόσον υπάρχουν),
αποδεικτικά ερευνητικού ή συγγραφικού έργου (εφόσον υπάρχουν).

Tίτλοι σπουδών από ξένα AEI πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ. H Γραμματεία του Tμήματος παρέχει πληροφορίες
σχετικές με την ύλη των εξετάσεων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
2. Γλω σ σο μά θεια
Oι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων πρέπει να γνωρίζουν μία τουλάχιστον διεθνή ξένη γλώσσα (Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική).
H γνώση της ξένης γλώσσας πιστοποιείται με κατάθεση σχετικού τίτλου
(Proficiency, DALF ή Supérieur III ή Sorbonne II, Kleines SprachDiplom ή Mittelstufe Deutsch προκειμένου για αγγλική, γαλλική, ή γερμανική, αντίστοιχα, κ.λπ.) ή, εάν δεν υπάρχει, με γραπτή εξέταση κατά
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γλώσσα (μετάφραση ξενόγλωσσου επιστημονικού κειμένου) για να διαπιστωθεί ο ευχερής χειρισμός της βιβλιογραφίας, την οποία διενεργεί
επιτροπή οριζόμενη από τη Γ.Σ.E.Σ. του Tμήματος. Oι αλλοδαποί υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική. H επάρκεια της
ελληνομάθειας πιστοποιείται όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις.
3. Προϋποθέ σεις υ ποψηφι ότη τας
Στο Π.Μ.Σ. μπορούν να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων: Θεατρικών Σπουδών, Φιλολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Κλασικών
Σπουδών, Φιλοσοφίας, Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικών-Ψυχολογίας, όπως επίσης και των Τμημάτων Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής
Γλώσσας και Φιλολογίας. Eπίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί απόφοιτοι
αντιστοίχων Tμημάτων T.E.I., εφόσον υπάρχουν τέτοια. Οι παραπάνω
απόφοιτοι μπορεί να προέρχονται από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
της ημεδαπής ή από αναγνωρισμένα ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής.
4. Kρι τήρια ε πιλο γής
Για την επιλογή των φοιτητών συνεκτιμώνται τα εξής στοιχεία:
(α) η γραπτή εξέταση (40%),
(β) η προφορική συνέντευξη (30%),
(γ) ο γενικός βαθμός πτυχίου (10%),
(δ) η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το
Μ.Δ.Ε. (10%),
(ε) τυχόν ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα (10%).
Οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν στις γραπτές εξετάσεις βαθμό μεγαλύτερο του έξι (6) της δεκαδικής κλίμακας, έχουν το δικαίωμα να προσέλθουν σε προφορική συνέντευξη, με την ολοκλήρωση της οποίας θα
διαμορφωθεί, ύστερα από συμψηφισμό, η τελική βαθμολογία τους.
5 . Aρ ιθ μ ός εισακτέ ων
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Ο αριθμός εισακτέων στον πρώτο κύκλο του Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους δέκα (10) κατ᾽ έτος. Σε εξαιρετική περίπτωση
ισοβαθμίας του τελευταίου εισαγομένου με άλλον ή άλλους υποψηφίους
δεκτοί γίνονται όλοι οι ισοβαθμίσαντες. Στο Π.M.Σ. μπορούν να συμμετέχουν ως υπεράριθμοι φοιτητές του εξωτερικού, μέσω Ευρωπαϊκών
προγραμμάτων (π.χ. ERASMUS) ή στο πλαίσιο άλλων διμερών ανταλλαγών και προσκλήσεων που έχουν την έγκριση των αρχών του Πανεπιστημίου, ο αριθμός των οποίων ορίζεται από τη Γ.Σ.E.Σ. Eπίσης, στο
Π.Μ.Σ. μπορούν, κατόπιν αποφάσεως της Γ.Σ.Ε.Σ. του Tμήματος, να
συμμετέχουν ως υπεράριθμοι φοιτητές πτυχιούχοι οι οποίοι επέτυχαν σε
εξετάσεις του I.K.Y.
6. Γρ απτές ε ξετάσεις

Oι γραπτές εξετάσεις διενεργούνται κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο
του Σεπτεμβρίου από τριμελή επιτροπή που ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.
Προηγείται η εξέταση στην ξένη γλώσσα, η επιτυχία στην οποία αποτελεί προϋπόθεση για την περαιτέρω διαδικασία. Είναι δυνατή η εκ των
προτέρων εξέταση στην ξένη γλώσσα κατά τον Ιούνιο, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων στη Γραμματεία του Τμήματος. Η ύλη των εξετάσεων καθορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. και ανακοινώνεται τρεις μήνες νωρίτερα, δηλαδή το πρώτο δεκαήμερο του Iουνίου. Σε περιπτώσεις αλλοδαπών φοιτητών και εφόσον υπάρξει παρόμοιο αίτημα από τον υποψήφιο, η Συντονιστική Επιτροπή μπορεί να ορίσει προφορική αντί της γραπτής εξέτασης για μέρος ή το σύνολο της εξεταστέας ύλης.
7. Πρ ο φ ο ρι κή συ νέντευ ξη

Η τριμελής επιτροπή που έχει οριστεί για τη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων καλεί τους υποψήφιους σε συνέντευξη. Kατά την προφορική
συνέντευξη η επιτροπή κρίνει την προσωπικότητα του υποψηφίου και αξιολογεί την επιστημονική του συγκρότηση και την κριτική του ικανότη-
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τα.
8 . Π ί νακας ε πι τυ χόν των

Oι γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις και η επιλογή των υποψηφίων ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, οπότε, με ευθύνη της τριμελούς επιτροπής που διεξήγαγε τις εξετάσεις, καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων, η τελική έγκριση του οποίου γίνεται από τη
Γ.Σ.E.Σ. στην πρώτη τακτική συνεδρίασή της.
9. Α ρχι κή εγ γ ρ αφ ή
H αρχική εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από 1-15 Οκτωβρίου. Kατά την αρχική εγγραφή οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταθέτουν επιπλέον των δικαιολογητικών που υπέβαλαν με την αίτησή τους
και τα εξής: (α) Δήλωση ατομικών στοιχείων, (β) πιστοποιητικό εγγραφής στα Mητρώα Δήμου ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους, και (γ) υπεύθυνη δήλωση, στην
οποία δηλώνουν ότι δεν φοιτούν σε άλλο Π.M.Σ.
Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης είναι δυνατή η εγγραφή εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας, με απόφαση της Συντονιστικής Eπιτροπής
του Π.M.Σ., ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερομένου.
10. Ανανέ ωση εγ γρ α φ ής
Oι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να ανανεώνουν τη εγγραφή
τους δύο φορές τον χρόνο. H ανανέωση γίνεται με αίτηση που υποβάλλεται στην αρχή κάθε Εξαμήνου, μέσα σε προθεσμίες που ορίζονται από
τη Γραμματεία του Tμήματος. Φοιτητής που δεν ανανέωσε την εγγραφή
του και δεν παρακολούθησε μαθήματα ή δεν διεξήγαγε έρευνα για δύο
(2) συνεχόμενα Εξάμηνα χάνει τη ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή
και διαγράφεται από τα μητρώα του Π.M.Σ. Διακοπή φοίτησης μπορεί
να γίνει για ορισμένο χρόνο, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο έτη,
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για αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους (π.χ. λόγοι υγείας, στράτευση, εγκυμοσύνη κ.ά.), έπειτα από απόφαση της Γ.Σ.E.Σ., η οποία λαμβάνεται
κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου μεταπτυχιακού φοιτητή.
11. Διδα κτι κό η με ρ ο λό γι ο
H διδασκαλία και οι εξετάσεις του πρώτου διδακτικού εξαμήνου διεξάγονται από την 1η Oκτωβρίου έως την 28η Φεβρουαρίου και του δευτέρου διδακτικού εξαμήνου από την 1η Μαρτίου ως την 30η Ιουνίου.
12. Επ ίβλε ψη
Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ο οποίος παρακολουθεί Π.Μ.Σ. που οδηγεί στην απονομή Μ.Δ.Ε. ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής, ένα μέλος ΔΕΠ ως επιβλέπον, από
αυτά που τους έχει ανατεθεί μεταπτυχιακό έργο. Η Συντονιστική Επιτροπή και το επιβλέπον μέλος έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης
και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή.
13. Π ρ ό γ ρ αμ μ α Σπου δών ― Φοί τη ση
Το Πρόγραμμα Σπουδών του πρώτου κύκλου προβλέπει κανονική
διάρκεια σπουδών τεσσάρων Εξαμήνων, πιστώνεται συνολικά με 120
διδακτικές μονάδες (δ.μ.) και 120 π.μ. (ECTS) και περιλαμβάνει τα εξής:
Α. Τη σύνταξη και παρουσίαση δύο (2) ερευνητικών εργασιών σε
κάθε προβλεπόμενο Εξάμηνο σπουδών (εκτός του τελευταίου) στο πλαίσιο σχετικών σεμιναρίων.
α. Τα Σεμινάρια του πρώτου κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών είναι
τα εξής:


«Αρχαία ελληνική τραγωδία Ι»
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«Αρχαία ελληνική κωμωδία Ι»



«Αρχαία ελληνική τραγωδία ΙΙ»

«Αρχαία ελληνική κωμωδία ΙΙ» / «Σατυρικό δράμα» /
«Μίμος»




«Η αριστοτελική προσέγγιση του αρχαίου δράματος»



«Αρχαίο ελληνικό θέατρο και αρχαιολογία»

«Πρόσληψη του αρχαίου δράματος στη Νεότερη λογοτεχνία / στο Νεότερο θέατρο»


«Σκηνικές προσεγγίσεις του αρχαίου δράματος στους νεότερους χρόνους»


β. Ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να παρουσιάσει την εργασία του
σε μια πρώτη μορφή (είτε προφορική είτε προφορική και γραπτή) κατά
τη διάρκεια του σεμιναρίου. Η τελική μορφή, στην οποία θα έχουν ληφθεί υπόψη οι υποδείξεις που έχουν γίνει κατά την παρουσίαση, παραδίδεται μέσω της Γραμματείας του Τμήματος για βαθμολόγηση μέχρι την
15 η Φε βρου αρίου για το Χειμερινό Εξάμηνο και μέχρι τη 15 η Ιου νί ου για το Εαρινό Εξάμηνο. Οι σεμιναριακές εργασίες κάθε εξαμήνου
(χειμερινού ή εαρινού) της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του
Σεπτεμβρίου παραδίδονται μέσω της Γραμματείας του Τμήματος για
βαθμολόγηση μέχρι την 15 η Σεπτεμβρίου. Η Γραμματεία ελέγχει την
πιστή τήρηση του προηγούμενου όρου. Η υπέρβαση των ανωτέρω προθεσμιών σημαίνει αυτομάτως απώλεια του μαθήματος.
γ. Η παρακολούθηση των σεμιναρίων είναι υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ή για
τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου
απουσιών ο μεταπτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει
τούτο.
δ. Σε περίπτωση αποτυχίας ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολου-
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θήσει το ίδιο σεμινάριο κατά το επόμενο έτος. Σε περίπτωση δεύτερης
αποτυχίας, στην οποία δεν προσμετράται η τυχόν αποτυχία σε εξέταση
σεμιναρίου κατά την επαναληπτική εξεταστική περίοδο του
Σεπτεμβρίου, ο μεταπτυχιακός φοιτητής διαγράφεται από το Π.Μ.Σ.
Τέλος, σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας στο τελευταίο μάθημα με το
οποίο ο φοιτητής ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του στο Π.Μ.Σ., μετά
από αίτηση του φοιτητή, δίνεται η δυνατότητα επανεξέτασής του από
τριμελή εξεταστική επιτροπή, η οποία ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.
του Π.Μ.Σ.
ε. Κάθε σεμινάριο πιστώνεται με 10 δ.μ. και 10 π.μ. (ECTS).
στ. Σε αίτηση που καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος στην
αρχή του τρίτου Εξαμήνου σπουδών (και πάντως μέχρι το τέλος Οκτωβρίου) ο φοιτητής δηλώνει γενικά την περιοχή από την οποία επιθυμεί
να προέρχεται το θέμα της διπλωματικής εργασίας του (τραγωδία, κωμωδία, Αριστοτέλους Περί ποιητικής, πρόσληψη του δράματος κ.λπ.). Σε
συνεννόηση με το μέλος ΔΕΠ που επιβλέπει τον συγκεκριμένο φοιτητή
η Συντονιστική Επιτροπή ορίζει τον επιβλέποντα της διπλωματικής εργασίας. Για την επιλογή του επόπτη λαμβάνεται υπόψη (χωρίς ωστόσο
να είναι δεσμευτική) η προτίμηση της επιστημονικής περιοχής την οποία έχει δηλώσει ο φοιτητής και η ισομερής κατανομή των διδακτικών βαρών μεταξύ των διδασκόντων στο Π.Μ.Σ. Ο επόπτης ορίζει χωρίς καθυστέρηση το ακριβές θέμα της εργασίας και δίνει τις απαραίτητες οδηγίες
στον φοιτητή για την επεξεργασία του θέματος.
Η έκταση της διπλωματικής εργασίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη
των 50 και μεγαλύτερη των 80 σελίδων ηλεκτρονικού υπολογιστή,
γραμμένη με στοιχεία 12 στιγμών και με διάστημα 1.5, συνυπολογιζομένων των σημειώσεων, όχι όμως της βιβλιογραφίας, των ευρετηρίων, των
πινάκων, των παραρτημάτων κτλ. Tο όριο αυτό μπορεί, εάν επιβάλλεται
από το θέμα, να τροποποιηθεί με τη σύμφωνη γνώμη του επόπτη.
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Η διπλωματική εργασία υποβάλλεται για κρίση στην τριμελή εξεταστική επιτροπή, σε τρία αντίτυπα, μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου για το
Εαρινό Εξάμηνο και μέχρι την 15 η Φεβρουαρίου για το Χειμερινό
Εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους.
ζ. Η διπλωματική εργασία πιστώνεται συνολικά με 40 δ.μ. και 40
π.μ. (ECTS), οι οποίες κατανέμονται ισομερώς στα τέσσερα Εξάμηνα
του προγράμματος σπουδών. Πιο συγκεκριμένα, στα δύο πρώτα
Εξάμηνα πιστώνονται 20 δ.μ. και 20 π.μ. (ECTS) (2Χ10=20) για τη
συλλογή υλικού σχετικού με τη διπλωματική εργασία, στο τρίτο
Εξάμηνο 10 δ.μ. και 10 π.μ. (ECTS) για την έναρξη συγγραφής της
εργασίας, ενώ κατά το τελευταίο Εξάμηνο πιστώνονται 10 δ.μ. και 10
π.μ. (ECTS) για την ολοκλήρωση της συγγραφής της διπλωματικής
εργασίας.
η. Όλες οι γραπτές εργασίες των μεταπτυχιακών φοιτητών φυλάσσονται αξιολογημένες στο αρχείο της Βιβλιοθήκης, ώστε να μπορούν να
τις συμβουλευτούν ανά πάσα στιγμή οι επιβλέποντες και η Συντονιστική
Επιτροπή.
Β. Την ανελλιπή παρακολούθηση, χωρίς την υποχρέωση συγγραφής
εργασίας ή συμμετοχής σε εξετάσεις, έως δύο (2) σεμιναρίων ή παραδόσεων π ρ ο π τ υ χ ι α κ ο ύ επιπέδου ανά Εξάμηνο, τα οποία είναι συναφή
προς τα ανωτέρω μεταπτυχιακά σεμινάρια. Ο αριθμός και τα συγκεκριμένα μαθήματα καθορίζονται για κάθε φοιτητή ξεχωριστά από τη
Γ.Σ.Ε.Σ. κατόπιν εισηγήσεως της Συντονιστικής Επιτροπής. Η παρακολούθηση πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση των διδασκόντων τα συγκεκριμένα μαθήματα. Εναλλακτικά προς τα ανωτέρω σεμινάρια ή παραδόσεις μπορεί να ορίζονται προς παρακολούθηση συναφείς κύκλοι διαλέξεων που προσφέρονται ειδικώς για τον σκοπό αυτό στο πλαίσιο του
Π.Μ.Σ.
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14. Bαθ μ ός του M.Δ .E .
14.1. H κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από μηδέν (0) έως δέκα (10).
Π ρ ο β ι β ά σ ι μ ο ς βαθμός για κάθε είδους εξέταση (σεμινάρια, τελική
προφορική εξέταση, διπλωματική εργασία) είναι το π έ ν τ ε (5) και οι
μεγαλύτεροί του.
14.2. O τελικός βαθμός του M.Δ.E. εξάγεται από τον μέσο όρο των
βαθμών των σεμιναρίων, ο οποίος πολλαπλασιάζεται επί 2/3, και από
τον βαθμό της διπλωματικής εργασίας, ο οποίος πολλαπλασιάζεται επί
1/3. Για να απονεμηθεί το Μ.Δ.Ε. θα πρέπει ο φοιτητής να έχει εκπληρώσει όλες τις τυπικές υποχρεώσεις του, όπως αυτές καθορίζονται από
τον παρόντα Κανονισμό. Ο τυπικός έλεγχος των προϋποθέσεων αυτών
καθώς και ο υπολογισμός της βαθμολογίας γίνεται από τη Γραμματεία
του Τμήματος. Η ημερομηνία αποφοίτησης είναι η ίδια για όλους τους
αποφοιτώντες κατά το αυτό ακαδημαϊκό έτος και ορίζεται από τη
Γ.Σ.Ε.Σ. ή, κατόπιν εξουσιοδοτήσεως, από τη Συντονιστική Επιτροπή
του Προγράμματος.
14.3. Δύναται να δοθεί παράταση έως δύο (2) έτη για την ολοκλήρωση της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας κατόπιν αιτήσεως του
μεταπτυχιακού φοιτητή και έγκριση από τη Γ.Σ.Ε.Σ.
14.4. Φοιτητής ο οποίος δεν έχει αποκτήσει το M.Δ.E. μετά την πάροδο οκτώ (8) εξαμήνων από την ημερομηνία εγγραφής του, διαγράφεται από το Π.M.Σ. Στο χρόνο των οκτώ εξαμήνων δεν υπολογίζεται ο
χρόνος που τυχόν ο φοιτητής έχει διακόψει νόμιμα, ύστερα από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., τις σπουδές του (στράτευση, λόγοι υγείας, εγκυμοσύνη
κ.λπ.).

ΑΡΘΡΟ 8
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ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

1. Kρ ιτή ρι α ει σαγ ωγ ής
1.1. Στο μεταπτυχιακό κύκλο που οδηγεί σε Διδακτορική Διατριβή
γίνονται δεκτοί κάτοχοι του M.Δ.E. του Π.M.Σ. του Tμήματος, το οποίο
αποτελεί γενικώς προϋπόθεση για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Δεκτοί μπορεί να γίνουν επίσης, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση μέλους ΔΕΠ του Τμήματος και σχετική απόφαση της Γ.Σ.E.Σ., κάτοχοι M.Δ.E. άλλων Tμημάτων ή Σχολών. Mε απόφαση της Γ.Σ.E.Σ. του
Tμήματος είναι δυνατό να καθορίζονται πρόσθετες υποχρεώσεις παρακολούθησης μεταπτυχιακών μαθημάτων ή και εξετάσεων σε ευρύτερες
θεματικές περιοχές για τους υποψηφίους διδάκτορες που είναι ήδη κάτοχοι συναφούς M.Δ.E. Σε περιπτώσεις, τέλος, στις οποίες αποδεδειγμένα
υπάρχει ερευνητικό έργο υψηλού επιπέδου (έστω και αδημοσίευτο ή σε
εξέλιξη), είναι δυνατόν, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της
Γ.Σ.Ε.Σ., να γίνουν δεκτοί κατ’ εξαίρεσιν πτυχιούχοι που δεν είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται
να περατώσει οργανωμένο κύκλο μαθημάτων που ορίζονται από τη
Γ.Σ.Ε.Σ. στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ.
1.2. O υποψήφιος έρχεται σε επαφή με ένα μέλος του διδακτικού
προσωπικού του Τμήματος που δέχεται να επιβλέψει τη διατριβή. Kατόπιν αυτού, υποβάλλει αίτηση προς τη Γραμματεία του Tμήματος, η οποία συνοδεύεται από: (α) αντίγραφα τίτλων σπουδών, (β) σύνοψη του
θέματος της Διδακτορικής Διατριβής, (γ) συστατικές επιστολές, (δ) τυχόν ερευνητικό έργο. O Διευθυντής του Π.Μ.Σ. φέρει την αίτηση του υποψηφίου προς συζήτηση στη Γ.Σ.E.Σ. η οποία και αποφασίζει σχετικά.
1.3. H επιλογή των υποψηφίων γίνεται από τη Γ.Σ.E.Σ. ύστερα από
πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής. Για την επιλογή, εκτός από το
βαθμό του M.Δ.E., συνεκτιμώνται τα κριτήρια επιλογής στον πρώτο κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών (τα προηγούμενα δεν ισχύουν για την ε-
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ξαιρετική περίπτωση που αναφέρεται ανωτέρω στην παρ. α), συστατικές
επιστολές, καθώς και η γνώση δεύτερης διεθνούς ξένης γλώσσας, η γνώση της οποίας αποτελεί προϋπόθεση για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
1.4. Aιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Tμήματος Θεατρικών Σπουδών κατά τις περιόδους 1-15 Σεπτεμβρίου και 1-15 Φεβρουαρίου.
2. Επί βλε ψ η και συμ βου λευ τι κή ε πι τρ ο πή

Εφόσον ο υποψήφιος γίνει δεκτός στο Πρόγραμμα, η Συντονιστική Επιτροπή, με βάση την αρχική πρόταση, εισηγείται εντός τριών μηνών στη
Γ.Σ.Ε.Σ. τον επόπτη της διατριβής και συμβουλευτική επιτροπή απαρτιζόμενη από άλλα δύο μέλη ΔΕΠ σχετικής ειδικότητας.

3.Π ρ ό ο δος τη ς έρευ νας

3.1. Τον πρώτο χρόνο ο υποψήφιος, σε συνεργασία με τον επόπτη και τη
συμβουλευτική επιτροπή, εντοπίζει και εξοικειώνεται με τις βασικές
βιβλιογραφικές πηγές του αντικειμένου της έρευνάς του. Διατυπώνει
πληρέστερη πρόταση της διατριβής, που περιλαμβάνει ανάλυση του θέματος που θα ερευνηθεί (ή μια πρώτη μορφή ενός κεφαλαίου), αναλυτικό διάγραμμα της συνολικής οργάνωσης της διατριβής, απαραίτητες
μεθοδολογικές διευκρινίσεις καθώς και τη βασική βιβλιογραφία. Η πλήρης πρόταση υποβάλλεται στη Συντονιστική Επιτροπή.
3.2. Ο υποψήφιος συνεργάζεται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο με
τα μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής και υποβάλλει σ’ αυτήν κάθε
χρόνο γραπτή έκθεση για την πορεία της έρευνάς του. Ο επιβλέπων καθηγητής ζητά από τον υποψήφιο διδάκτορα να παρουσιάζει κάθε χρόνο
σε ανοικτή διάλεξη ή σεμινάριο μέρος της εργασίας του, ενώ υποβάλλει
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έκθεση προόδου στο τέλος κάθε έτους. Σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα ενδέχεται επίσης να κληθεί ο υποψήφιος να παρακολουθήσει πρόσθετα σεμινάρια στο χώρο της ειδικότητάς του ή να διεξαγάγει επιτόπιες
έρευνες σε αρχεία, βιβλιοθήκες ή μνημεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
Ο υποψήφιος διδάκτωρ μπορεί επίσης να παρακολουθήσει για ένα χρονικό διάστημα σεμινάρια σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού (μέσω αναγνωρισμένων προγραμμάτων ακαδημαϊκών ανταλλαγών).
3.3. Στους υποψήφιους διδάκτορες μπορεί να ανατεθεί έργο στη
Βιβλιοθήκη (ταξινόμηση, παραγγελίες βιβλίων, φωτοαντίγραφα,
εποπτεία του χώρου της βιβλιοθήκης ώστε να μένει περισσότερες ώρες
ανοικτή), στο Υπολογιστικό Κέντρο (εποπτεία του χώρου του
Υπολογιστικού Κέντρου ώστε να μένει περισσότερες ώρες ανοικτό) και
στο «Πρόγραμμα ηλεκτρονικής καταγραφής του Αρχαίου Θεάτρου».
4. Yποβο λή και υ ποστή ρι ξη τη ς δι ατρι βή ς
4.1. Όταν όλα τα μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής συμφωνούν
ότι η διατριβή έχει ολοκληρωθεί, ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 12, § 5β-δ του Ν. 2083/92 (πιστοποιείται με έγγραφο προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. ότι ολοκληρώθηκε η διατριβή και ζητείται να οριστεί εξεταστική επιτροπή). Παράλληλα κατατίθεται εισήγηση από την
τριμελή συμβουλευτική επιτροπή καθώς επίσης αίτηση του υποψηφίου,
συνοδευόμενη από οκτώ (8) αντίτυπα της διδακτορικής διατριβής. Μετά
την έγκρισή της και τις ενδεχόμενες διορθώσεις ο υποψήφιος υποβάλλει
στη Γραμματεία δέκα (10) αντίτυπα.
4.2. Η δημόσια υποστήριξη και εξέταση της διατριβής, η έγκριση
και η βαθμολογία της, καθώς και η καθομολόγηση του διδάκτορα, ακολουθούν τις διαδικασίες που ορίζει ο Εσωτερικός Κανονισμός του Πανεπιστημίου Πατρών.
4.3. Δύναται να δοθεί παράταση για την ολοκλήρωση της
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διδακτορικής διατριβής έως δύο έτη κατόπιν
επιβλέποντος καθηγητή και έγκριση από τη Γ.Σ.Ε.Σ.

εισήγησης

του

4.4. Ο υποψήφιος διδάκτορας ο οποίος δεν έχει αποκτήσει το
διδακτορικό του μετά την πάροδο δεκαοκτώ (18) εξαμήνων από την
ημερομηνία εγγραφής του διαγράφεται από το Π.Μ.Σ. Στο χρόνο των
δεκαοκτώ (18) εξαμήνων δεν υπολογίζεται ο χρόνος που τυχόν ο
υποψήφιος έχει διακόψει νόμιμα ύστερα από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. την
έρευνά του.
5. Λοιπές ρυθμίσεις
5.1. Σε περιπτώσεις στράτευσης, εγκυμοσύνης και σοβαρής ασθένειας, οι υποψήφιοι διδάκτορες μπορούν, με αίτησή τους, να ζητήσουν
προσωρινή διακοπή σπουδών τους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Το διάστημα της διακοπής, που θα επιτρέψει η Γ.Σ.Ε.Σ., δεν υπολογίζεται στο χρόνο των σπουδών τους. Η αποδοχή διακοπής για άλλους σοβαρούς προσωπικούς λόγους προϋποθέτει επαρκώς αιτιολογημένη αίτηση του υποψηφίου, θετική εισήγηση του επιβλέποντος τη διατριβή και
έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ.
5.2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, είναι δυνατόν να αλλάξει το θέμα
της διατριβής και η σύνθεση της συμβουλευτικής επιτροπής, εάν διαπιστωθεί ότι η συγκεκριμένη έρευνα αποβαίνει άκαρπη ή εάν ο επόπτης αδυνατεί για αντικειμενικούς λόγους να συνεχίσει την παρακολούθηση
της διατριβής και δεν καταστεί δυνατόν να υπάρξει αντικαταστάτης του.
Για την αλλαγή χρειάζεται απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., η οποία και κρίνει αν
ο χρόνος εκπόνησης της διατριβής θα υπολογιστεί με βάση τον ορισμό
της νέας συμβουλευτικής επιτροπής ή εάν θα ισχύσει το αρχικό χρονοδιάγραμμα των σπουδών του φοιτητή.
5.3. Το πρόγραμμα σπουδών του δεύτερου κύκλου πιστώνεται
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συνολικά με 180 δ.μ. και 180 π.μ. (ECTS) οι οποίες κατανέμονται
ισομερώς στα έξι εξάμηνα του προγράμματος σπουδών.
5.4. Κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να επιβλέπει μέχρι πέντε (5) το πολύ
υποψήφιους διδάκτορες.

ΑΡΘΡΟ 9
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

1. Mεταπτυχιακοί φοιτητές είναι εκείνοι που εγγράφονται στο
Π.Μ.Σ. για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. (πρώτος κύκλος) είτε διδακτορικού διπλώματος (δεύτερος κύκλος), όπως ορίζεται από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του δευτέρου κύκλου έχουν το δικαίωμα για το διάστημα που είναι εγγεγραμμένοι στο Π.Μ.Σ.
να φέρουν τον τίτλο του υποψήφιου διδάκτορα.
2. Mεταπτυχιακοί φοιτητές και των δύο κύκλων προσλαμβάνονται από το Tμήμα Θεατρικών Σπουδών, ύστερα από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής, με ωριαία αντιμισθία, για να επικουρούν τα μέλη ΔEΠ
στην άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών, τη διεξαγωγή φροντιστηριακών μαθημάτων, την εποπτεία των εξετάσεων και τη διόρθωση των ασκήσεων. H σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του
Πανεπιστημίου.
3. Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές χορηγούνται υποτροφίες και δάνεια, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Δικαιούνται επίσης υγειονομικής περίθαλψης και διευκολύνσεων για τις μετακινήσεις τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
4. Μεταπτυχιακοί φοιτητές που λαμβάνουν υποτροφία από το Τμήμα
Θεατρικών Σπουδών έχουν την υποχρέωση να παρέχουν συγκεκριμένο
έργο στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ., το οποίο όμως σε καμία περίπτωση δεν
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πρέπει να επιδρά ανασταλτικά προς την ολοκλήρωση των σπουδών τους
ή να είναι αναντίστοιχο προς το ύψος της υποτροφίας. Κριτήρια για την
παροχή υποτροφίας στον πρώτο κύκλο του Π.Μ.Σ. αποτελούν, κατά κύριο λόγο, η βαθμολογία εισαγωγής και η επίδοση κατά το πρώτο έτος
σπουδών αντίστοιχα, ενώ συνεκτιμώνται επίσης τα εξής στοιχεία: (α)
εάν ο φοιτητής λαμβάνει ή πρόκειται να λάβει για το ίδιο διάστημα άλλη
υποτροφία, και (β) η οικονομική κατάσταση του φοιτητή. Ο αριθμός, τα
κριτήρια και οι όροι για την παροχή των εν λόγω υποτροφιών καθορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., η οποία και επιλέγει, κατόπιν προτάσεως της
Συντονιστικής Επιτροπής, τους φοιτητές που θα λάβουν υποτροφία.
5. Oι φοιτητές του Π.M.Σ. δεν καταβάλλουν δίδακτρα.

ΑΡΘΡΟ 10
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Π.M.Σ. και των οργάνων τα οποία λειτουργούν στο πλαίσιο αυτού παρέχει η Γραμματεία του
Τμήματος. Η διοικητική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. συνίσταται ενδεικτικώς
στη γραμματειακή εξυπηρέτηση των διοικητικών οργάνων, στην προώθηση διαδικασιών για τη σύνταξη και δημοσίευση προκηρύξεων και για
την υποβολή αιτήσεων, στη συγκέντρωση δικαιολογητικών υποψηφίων
και εγγραφής τους μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, στη
μηχανογραφημένη σύνταξη καταλόγων εγγεγραμμένων, στην τήρηση
μερίδας για κάθε εγγεγραμμένο, στην έκδοση πάσης φύσεως πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, στην προώθηση διαδικασιών χορήγησης δανείων, υποτροφιών, δελτίων φοιτητικών εισιτηρίων και λοιπών παροχών
προβλεπομένων υπό των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων, διαδικασιών
απονομής τίτλων, στην ενημέρωση βιβλίων και στην παροχή πάσης φύσεως πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία του Προγράμματος.
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ΑΡΘΡΟ 11
ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

O παρών Eσωτερικός Kανονισμός ισχύει για το διάστημα λειτουργίας
του Π.Μ.Σ. βάσει της Υ.Α. υπ’ αρ. 49061/Β7 (Φ.Ε.Κ. 1088/19-7-2004, τ.
Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκτός αν υπάρξει αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για τις μεταπτυχιακές σπουδές που θα καταστήσει
αναγκαία την τροποποίησή του.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΕΤΟΣ

Χ ε ι μ ε ρ ι ν ό Ε ξάμ η ν ο

Ε α ρ ι ν ό Ε ξά μ η ν ο

1. Αρχαία ελληνική τραγωδία Ι

3. Αρχαίο ελληνικό θέατρο και
αρχαιολογία

2. Σκηνικές προσεγγίσεις του
αρχαίου δράματος στους
νεότερους χρόνους

4. Η αριστοτελική προσέγγιση
του αρχαίου δράματος

1. Πρόσληψη του αρχαίου θεάτρου στο νεότερο θέατρο

3. Αρχαία ελληνική κωμωδία Ι

2. Αρχαία ελληνική τραγωδία ΙΙ

4. Αρχαία ελληνική κωμωδία
ΙI /Σατυρικό δράμα / Μίμος

Α΄

Β΄
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Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
Σ. ΤΣΙΤΣΙΡΙΔΗΣ, Καθηγητής

Συντονιστική Επιτροπή
Σ. ΤΣΙΤΣΙΡΙΔΗΣ, Καθηγητής
Δ. ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ, Καθηγητής
Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής

Διδάσκουν
ΑΙΚ. ΑΡΒΑΝΊΤΗ, Επίκουρος Καθηγήτρια Τ.Θ.Σ. Παν. Πατρών
Φ. ΚΑΚΡΙΔΉΣ, Ομότιμος Καθηγητής του Παν. Ιωαννίνων
ΑΙΚ. ΚΟΥΝΑΚΗ, Λέκτορας Τ.Θ.Σ. Παν. Πατρών
M. ΚΡΕΕΜΠ, τέως Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Θ.Σ. Παν. Πατρών
Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Θ.Σ. Παν. Πατρών
Ι. ΠΑΝΟΥΣΗΣ, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Θ.Σ. Παν. Πατρών
Γ. Μ. ΣΗΦΆΚΗΣ, Ομότιμος Καθηγητής Αριστοτελείου Παν. Θεσσαλονίκης & Ν.
Υόρκης

Θ. Κ. ΣΤΕΦΑΝΌΠΟΥΛΟΣ, Ομότιμος Καθηγητής Τ.Θ.Σ. Παν. Πατρών
Δ. ΤΣΑΤΣΟΎΛΗΣ, Καθηγητής Τ.Θ.Σ. Παν. Πατρών
Σ. ΤΣΙΤΣΙΡΙΔΗΣ, Καθηγητής Τ.Θ.Σ. Παν. Πατρών
ΝΤ. ΧΑΑΣ, Ομότιμη Καθηγήτρια Τ.Θ.Σ. Παν. Πατρών
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών βρίσκεται στο
κτήριο του Τμήματος, στα προκατασκευασμένα, δίπλα στην αίθουσα
διδασκαλίας Α1. Είναι δανειστική βιβλιοθήκη (περίπου 8.000) τίτλοι,
με αίθουσα αναγνωστών και το υλικό, τις υπηρεσίες και τους χώρους
της Βιβλιοθήκης μπορούν να χρησιμοποιούν όλοι οι χρήστες μέλη,
σύμφωνα με τους όρους του εσωτερικού κανονισμού της.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΘΣ)

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Η ΒΘΣ παραμένει ανοικτή για το κοινό από τις 9 π.μ. μέχρι τις 2 μ.μ.
(εκτός Σαββάτου και Κυριακής). Λειτουργεί επίσης τις απογευματινές
ώρες αποκλειστικά ως αναγνωστήριο. Το ωράριο της απογευματινής λειτουργίας ανακοινώνεται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ
Την ΒΘΣ έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν:


τα μέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Π.Π.,



οι προπτυχιακοί φοιτητές, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες του Π.Π.,
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τα μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, καθώς και το διοικητικό προσωπικό του Π.Π.,



εξωτερικοί αναγνώστες (δηλαδή όσοι επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν
το υλικό ή τις υπηρεσίες της ΒΘΣ για ερευνητικούς λόγους, αφού δώσουν στον/στην υπεύθυνο/η υπάλληλο της ΒΘΣ τα στοιχεία της ταυτότητάς τους).

Όλοι οι αναγνώστες, επίσης όσοι δανείζονται ή φωτοτυπούν υλικό,
δεσμεύονται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της ΒΘΣ, που είναι αναρτημένος σε εμφανή σημεία στο χώρο της Βιβλιοθήκης.
❖ Όσοι χρησιμοποιούν υλικό της ΒΘΣ είναι υποχρεωμένοι να συμ-

μορφώνονται με τις υποδείξεις του προσωπικού και να σέβονται τον χώρο
της ΒΘΣ, καθώς και τους συναδέλφους τους, που έχουν ανάγκη από ένα
περιβάλλον το οποίο να τους διευκολύνει στη μελέτη και στην εργασία
τους.
❖ ΄Οσοι χρησιμοποιούν τη ΒΘΣ έχουν χρέος να είναι προσεκτικοί

στον τρόπο χρήσης του υλικού και του εξοπλισμού της ΒΘΣ. Οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικού αποκαθίσταται ή αποζημιώνεται από αυτόν
που την προκάλεσε.
❖ Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα στους χώρους της ΒΘΣ.
❖ Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή και κατανάλωση τροφίμων ή ροφημά-

των στους χώρους κοινού της ΒΘΣ.
❖ Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων εντός της ΒΘΣ.
❖ Δεν επιτρέπονται στο χώρο του αναγνωστηρίου οι τσάντες, τα

παλτά ή μπουφάν. Αυτά φυλάσσονται στις ειδικές προθήκες στο χώρο του
φωτοτυπικού μηχανήματος.
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ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ
1. Για να δανειστεί κάποιος αναγνώστης της ΒΘΣ βιβλίο, εφοδιάζεται με
ειδική κάρτα χρήσης της ΒΥΣ.
2. Όλοι οι αναγνώστες επιτρέπεται να δανείζονται βιβλία. Tο χρονικό διάστημα δανεισμού είναι 10 ημέρες, με δυνατότητα ανανέωσης για άλλες 10 ημέρες.
3. Έργα αναφοράς (λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, εγχειρίδια κ.λπ.) καθώς και
περιοδικά δεν επιτρέπεται να δανείζεται κανένας αναγνώστης.
4. Οι ανανεώσεις γίνονται με επίδειξη του βιβλίου και της κάρτας της
βιβλιοθήκης στο γραφείο του υπευθύνου της Βιβλιοθήκης. Οι εκπρόθεσμες ανανεώσεις δεν επιτρέπονται.
5. Προκειμένου οι φοιτητές να πάρουν πτυχίο ή να διαγραφούν από το
τμήμα τους, πρέπει να παραδώσουν στη ΒΘΣ την κάρτα δανεισμού
τους, και να πάρουν βεβαίωση ότι δεν χρωστούν βιβλία ή πρόστιμα.
Σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει να επιστρέψουν όσα βιβλία έχουν, ή να
αντικαταστήσουν τα βιβλία, αν τα έχουν χάσει.
6. Μόνο τα μέλη ΔΕΠ του ΤΘΣ δικαιούνται να έχουν κλειδιά της ΒΘΣ,
και να την χρησιμοποιούν χωρίς περιορισμούς ωραρίου. Για να δανειστούν βιβλία (με εξαίρεση τα έργα αναφοράς), αρκεί να τοποθετήσουν
στη θέση τους κάρτα από χαρτόνι με το όνομά τους, τα στοιχεία και
τον αριθμό εισαγωγής του βιβλίου, και ημερομηνία.

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ

Η ΒΘΣ διαθέτει φωτοαντιγραφικά μηχανήματα μόνο για τη φωτοτύπηση
υλικού της βιβλιοθήκης. Στο γραφείο της ΒΘΣ διατίθενται στους αναγνώστες μαγνητικές κάρτες για τα μηχανήματα. Η κάρτα των 200 φωτοτυπιών κοστίζει 4 Eυρώ.
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Εκτός από τη ΒΘΣ οι φοιτητές του Τμήματος μπορούν να χρησιμοποιούν
τη Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών
(ΒΥΠ). Η ΒΥΠ βρίσκεται σε δικό της κτήριο, δίπλα στο κτήριο του Τμήματος Βιολογίας (τηλ. 2610/969.610, 2610/969.622, 2610/969.674,
2610/969.620, fax 2610/969.673). Ο δικτυακός τόπος της ΒΥΠ είναι:
www.lis.upatras.gr.
H ΒΥΠ είναι βιβλιοθήκη ανοιχτής προσπέλασης και διαθέτει περίπου
70.240 τόμους βιβλίων, 2.300 συνδρομές επιστημονικών περιοδικών
(1.200 τρέχουσες), ηλεκτρονικά περιοδικά και on line βάσεις δεδομένων.
Δικαίωμα δανεισμού βιβλίων έχουν όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και όλοι οι ενδιαφερόμενοι, αρκεί να είναι κάτοχοι της ειδικής ταυτότητας της Βιβλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης, η οποία εκδίδεται από το Τμήμα Δανεισμού.
Η Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης παρέχει επίσης στους χρήστες τη δυνατότητα να παραγγείλουν άρθρα ή βιβλία από άλλες βιβλιοθήκες της χώρας ή του εξωτερικού με την αντίστοιχη επιβάρυνση (Υπηρεσία Διαδανεισμού).
Επίσης στην ΒΥΠ γίνονται σεμινάρια χρήσης των ιστοσελίδων της ΒΥΠ
και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσα από αυτές. Αιτήσεις γίνονται μέσω της ιστοσελίδας ή τηλεφωνικά.
Η Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης λειτουργεί καθημερινά τις
παρακάτω ημέρες και ώρες:

Δευτέρα − Παρασκευή: 08.00 - 21.00.

Κατά την περίοδο του καλοκαιριού, καθώς και τα Χριστούγεννα και το
Πάσχα, το ωράριο διαμορφώνεται αναλόγως και αναρτάται στους χώρους
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της Βιβλιοθήκης. Αντίστοιχα ενημερώνεται η ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης
και Υπηρεσίας Πληροφόρησης.
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ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Τα Προγράμματα Κινητικότητας Φοιτητών αφορούν στη μετάβαση
φοιτητών σε άλλη χώρα πλην της Ελλάδας. Τα σημαντικότερα
προγράμματα κινητικότητας που διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο Πατρών
είναι οι δράσεις του Erasmus-Lifelong Learning Programme (Διά βίου
μάθηση) (LLP), του Erasmus Mundus (για μεταπτυχιακές σπουδές) και
του Leonardo da Vinci.
Με το Erasmus-LLP οι φοιτητές μπορούν να σπουδάσουν για περίοδο 3 έως 12 μηνών, σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα άλλης συμμετέχουσας

ευρωπαϊκής

χώρας

ή

να

τοποθετηθούν

σε

εταιρείες,

εκπαιδευτικά και ερευνητικά κέντρα και οργανισμούς κατάρτισης για
πρακτική άσκηση για το ίδιο χρονικό διάστημα. Το Erasmus-LLP
περιλαμβάνει και προγράμματα βραχείας ανώτατης τεχνολογικής
εκπαίδευσης.
Η αρχή που διέπει τη δράση είναι ότι οι σπουδές ή η πρακτική
άσκηση στο εξωτερικό αναγνωρίζονται πλήρως στο εκπαιδευτικό ίδρυμα προέλευσης, κυρίως χάρη στο ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων (ECTS). Προκειμένου να συμμετέχει κάποιος φοιτητής στο πλαίσιο του Erasmus-LLP, χρειάζεται η προηγούμενη συμφωνία
συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή
του εκπαιδευτικού ιδρύματος προέλευσης και του οργανισμού
τοποθέτησης.
Πιο συγκεκριμένα, βασικές προϋποθέσεις για την κινητικότητα των
φοιτητών για σπουδές είναι:
1.

Ελάχιστη διάρκεια παραμονής 3 μήνες και μέγιση 12 μήνες

Οι φοιτητές να είναι τουλάχιστον εγγεγραμμένοι στο δεύτερο έτος
σπουδών
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2.

Ύπαρξη Διμερούς Συμφωνίας με το Ίδρυμα Υποδοχής (ξένο

Πανεπιστήμιο)
3.

Πλήρης αναγνώριση επιτυχούς παρακολούθησης μαθημάτων

(εφαρμογή ECTS).
4.

Συμπλήρωση Συμφωνίας Σπουδών – Learning Agreement από τον

φοιτητή/τρια.
5.

Χορήγηση πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας από το

Πανεπιστήμιο Υποδοχής
6.

Απαλλαγή από τα δίδακτρα

Για την κάλυψη των επιπλέον δαπανών που συνεπάγεται η διαφορά του
κόστους διαβίωσης στο εξωτερικό, χορηγούνται υποτροφίες Erasmus. Οι
υποτροφίες Erasmus χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και επιδοτούνται από το Πανεπιστήμιο Πατρών.
Βασικές προϋποθέσεις για την κινητικότητα των φοιτητών για πρακτική
εξάσκηση

σε

εταιρείες,

εκπαιδευτικά

και

ερευνητικά

κέντρα,

οργανισμούς κατάρτισης είναι:
1.

Ελάχιστη διάρκεια παραμονής 3 μήνες και μέγιστη 12 μήνες

2.

Σύναψη συμβολαίου μεταξύ φοιτητή, του ιδρύματος προέλευσης

και του Οργανισμού υποδοχής (Placement contract).
3.

Σύναψη συμφωνίας κατάρτισης (Training Agreement).

4.

Αναγνώριση της πρακτικής εξάσκησης από το Πανεπιστήμιο

Προέλευσης.
5.

Αίτηση για πραγματοποίηση περιόδου πρακτικής εξάσκησης, η

οποία υποβάλλεται, είτε απευθείας στην ΕΜΣ από τα ΑΕΙ/ΤΕΙ, είτε
μέσω πιστοποιημένων κοινοπραξιών.
Για φοιτητές σε προγράμματα βραχείας ανώτατης τεχνολογικής
εκπαίδευσης, η ελάχιστη διάρκεια εξάσκησης είναι 2 εβδομάδες
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Με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λειτουργεί στο
Πανεπιστήμιο Πατρών το κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για την
επαγγελματική κατάρτιση LEONARDO DA VINCI. Δικαίωμα
συμμετοχής έχουν εν ενεργεία φοιτητές, προπτυχιακοί και
μεταπτυχιακοί, καθώς και νέοι πτυχιούχοι, εντός ενός έτους από την
απόκτηση του πτυχίου τους.
Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να κάνουν πρακτική
άσκηση σε φορείς των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως
Ινστιτούτα, Εργαστήρια Πανεπιστημίων, Εταιρείες, Οργανισμούς,
Βιομηχανίες, σε γνωστικά αντικείμενα που εμπίπτουν στο
αντικείμενο των σπουδών τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αποκτούν
πολύτιμη εμπειρία, καθώς βιώνουν την κουλτούρα της χώρας
υποδοχής και γνωρίζουν τις ευρωπαϊκές συνθήκες εργασίας. Οι
συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα λαμβάνουν οικονομική στήριξη, το
ύψος της οποίας εξαρτάται από τη χώρα προορισμού και
περιλαμβάνει ταξιδιωτικά εισιτήρια, έξοδα διαβίωσης, και
ασφαλιστική κάλυψη. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι είτε
δώδεκα (12) είτε είκοσι τέσσερις (24) εβδομάδες.
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