
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 23117 
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 7466/18.11.2019 από-

φασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννί-

νων «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 14291/03.05.2018 

(Β’ 1795) απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπι-

στημίου Ιωαννίνων Α. Επανίδρυση του Προγράμ-

ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 

Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της 

Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαν-

νίνων και Β. Κανονισμός Λειτουργίας Μεταπτυ-

χιακού Προγράμματος» (Β’ 4438) .

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 746/70 «Περί Ιδρύσεως Πανεπιστημίου εν 

Ιωαννίνοις» (Α’ 267).
2. Το π.δ. 85/2000 «Ίδρυση Τμήματος Επιστήμων 

της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» (Α’ 72) όπως 
τροποποιήθηκε με το π.δ. 96/2003 «Μετονομασία του 
Τμήματος Επιστήμων της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Ιω-
αννίνων» (Α’ 86).

3. Το π.δ. 105/2013 «Μετονομασία Τμήματος και 
ίδρυση - συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότηση 
Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» (Α’ 137).

4. Το άρθρο 63 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83).

5. Τον ν. 4009/2011 «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της 
Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτά-
των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α’ 195).

6. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της 
Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και 
Άλλες Διατάξεις» (Α’ 114), και ιδίως τα άρθρα 30 έως και 
37, 43, 44, 45 και 85 και την παρ. 1 του άρθρου 455 του 
άρθρου 455 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141).

7. Τον ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 142).

8. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/08.12.2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπο-
λογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).

9. Την υπ’ αρ. 14291/03.05.2018 (Β’ 1795) απόφαση της 
Συγκλήτου «Α. Επανίδρυση προγράμματος μεταπτυχια-
κών σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επι-
στημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων. Β. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας».

10. Την υπ’ αρ. 7466/18.11.2019 απόφαση της Συγκλή-
του του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων «Τροποποίηση της 
υπ’ αρ. 14291/03.05-2018 (B’ 1795) απόφασης της Συ-
γκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Α. Επανίδρυση 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμή-
ματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της 
Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και 
Β. Κανονισμός Λειτουργίας Μεταπτυχιακού Προγράμμα-
τος» (Β’ 4438).

11. Την υπ’ αρ. 5617/18.11.2020 απόφαση της Συγκλή-
του του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων «Τροποποίηση άρ-
θρων της υπ’ αρ. 7466/18.11.2019 (Β’ 4438) απόφασης 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» (Β’ 5265).

12. Την εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής 
Καλών Τεχνών στην υπ’ αρ. 115/25.05.2022 συνεδρία της, 
η οποία ως μονοτμηματική Σχολή ασκεί και τις αρμοδιό-
τητες της Συνέλευσης του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών 
και Επιστημών της Τέχνης.

13. Την εισήγηση της επιτροπής μεταπτυχιακών σπου-
δών υπ’ αρ. 10/14.07.2022, η οποία αφορά στην Τρο-
ποποίηση της υπ’ αρ. 7466/18.11.2019 απόφασης της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων «Τροποποίηση 
της υπ’ αρ. 14291/03.05.2018 (B’ 1795) απόφασης της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Α. Επανίδρυ-
ση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης 
της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
και Β. Κανονισμός Λειτουργίας Μεταπτυχιακού Προγράμ-
ματος» (Β’ 4438).

14. To γεγονός ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιο-
λόγηση του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών 
της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, ομόφωνα αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 7466/18.11.2019 από-
φασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
«Τροποποίηση της υπ’ αρ. 14291/03.05.2018 (Β’ 1795) 
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απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαν-
νίνων Α. Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και 
Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Β. Κανονισμός Λειτουργίας 
Μεταπτυχιακού Προγράμματος» (Β’ 4438), ως εξής:

Α. Στο τέλος του άρθρου 1 «Γενικές Διατάξεις» προστί-
θεται το εδάφιο: «Όπου στις κείμενες διατάξεις αναγρά-
φεται ο όρος Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) 
αντικαθίσταται από τον όρο «Συνέλευση Τμήματος».

Στην αρχή του άρθρου 6 «Πρόγραμμα Μαθημάτων» 
προστίθεται το εξής εδάφιο: «Η διδασκαλία των μαθημά-
των δύναται να πραγματοποιείται και με μεικτό σύστημα 
διδασκαλίας (δια ζώσης και εξ αποστάσεως) και ειδικό-
τερα οι εξ αποστάσεως διδασκαλίες θα ανέρχονται μέχρι 
το 35% του αριθμού των μαθημάτων κάθε εξαμήνου 
(σύμφωνα με τον ν. 4485/2017, Κεφάλαιο ΣΤ, άρθρο 30 
και άρθρο 45)».

Β. Στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών επέρχο-
νται οι εξής τροποποιήσεις:

Στην παρ.  4.9. του άρθρου  4 «ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗ-
ΦΙΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ)» διαγράφεται τα εξής εδάφια: «Για κάθε 
μεταπτυχιακό φοιτητή, ο οποίος παρακολουθεί Π.Μ.Σ. 
που απονέμει Μ.Δ.Ε., ορίζεται από τη Συνέλευση Γ.Σ.Ε.Σ., 
ύστερα από πρόταση της Σ.Ε., ένα μόνιμο μέλος Δ.Ε.Π. ή 
Ε.Π. ως επιβλέπων. Η Σ.Ε. και ο επιβλέπων έχουν την ευ-
θύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας 
των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή. Ερευνητές 
αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων, οι οποίοι εί-
ναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή άλλα μόνιμα 
μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. μπορεί να ορίζονται συνεπιβλέποντες 
του μεταπτυχιακού φοιτητή».

Η παρ.  6.1. «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. Ε.Τ.Ε.Τ. 
ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Δ.Μ.Σ.» του άρθρου 6 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«6.1 Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή, ορίζεται από τη 
Συνέλευση του Τμήματος (ύστερα από πρόταση της Σ.Ε. 
του Π.Μ.Σ.) ως σύμβουλος σπουδών ένας διδάσκων του 
Π.Μ.Σ., ο οποίος σε συνεργασία με τη Συντονιστική Επι-

τροπή θα έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και του 
ελέγχου της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού 
φοιτητή. Τα μαθήματα και των δύο κατευθύνσεων του 
Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωτικά και κατανέμονται στα τρία 
πρώτα εξάμηνα σπουδών, ενώ κατά το τελευταίο εξά-
μηνο ο μεταπτυχιακός φοιτητής εκπονεί μεταπτυχιακή 
διπλωματική εργασία (Μ.Δ.Ε.) υπό την επίβλεψη ενός 
μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή συνεργαζόμενο μέλος 
Δ.Ε.Π. άλλου Τμήματος του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., μετά 
από εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και έγκριση της Συνέ-
λευσης του Τμήματος».

Στην αρχή της παρ. 6.3. «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
Π.Μ.Σ.» του άρθρου 6 προστίθεται το εδάφιο:

«Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόλη-
ση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε είδους εκπαιδευτι-
κές και ερευνητικές δραστηριότητες ορίζονται ως εξής: 
Η διδασκαλία των μαθημάτων δύναται να πραγματοποι-
είται και με μεικτό σύστημα διδασκαλίας (δια ζώσης και 
εξ αποστάσεως), οι εξ αποστάσεως διδασκαλίες όμως 
δεν θα υπερβαίνουν το 35% του αριθμού των μαθη-
μάτων κάθε εξαμήνου (σύμφωνα με τον ν. 4485/2017, 
Κεφάλαιο ΣΤ, άρθρο 30 και άρθρο 45)».

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6.7 «Mεταπτυχιακή διπλω-
ματική εργασία (Μ.Δ.Ε.)» του άρθρου 6 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Πριν από τη λήξη του τρίτου εξαμήνου σπουδών, 
ο μεταπτυχιακός φοιτητής, σε συνεννόηση με τον Επι-
βλέποντα, πρέπει να επιλέξει και να δηλώσει θέμα για 
Μ.Δ.Ε.».

Στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 12 «ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΝΕΜΟ-
ΜΕΝΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
(Δ.Μ.Σ.)» η φράση «τα τυχόν εμβλήματα των ιδρυμά-
των» αντικαθίσταται από τη φράση «το έμβλημα του 
Ιδρύματος».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ιωάννινα, 27 Ιουλίου 2022

Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ  

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