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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
29 Αυγούστου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο: «Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτική
Επιστήμη» του Τμήματος Νομικής της Νομικής
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

2

Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο: «Ανθρώπινη Απόδοση» του
Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα τη Θεσσαλονίκη, της Σχολής
Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

3

Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού» (Προηγούμενη ονομασία: «Ψυχολογία της Άσκησης».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 29327
(1)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο: «Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτική Επιστήμη» του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση με αριθμό 2958/12 και 13-4-2018)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως αυτός
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδίως των άρθρων 32
και 85 παρ. 2α.

Αρ. Φύλλου 3679

2. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/
8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017): «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων
του ν. 4485/17 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοιπά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις σχετικά
με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114),
και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρμογή
των διατάξεων του ν.4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4485/2017 (Α΄114), ε) 26407/
Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή
των δια- τάξεων του ν.4485/2017 (Α΄114), και στ) 45070/
Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4521/18
(Α΄38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες
διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Νομικής
της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 102/27-2-2018).
6. Την θετική εισήγηση με αριθμό 20160/12-4-2018 της
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ.
7. Την με αριθμό 102611/Ζ1/21-6-2018 απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με την: «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32
του ν. 4485/17 (Α΄114)».
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος
2018-2019 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Αριστο-
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τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη με τίτλο: «Δημόσιο
Δίκαιο και Πολιτική Επιστήμη», ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 20182019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:
«Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτική Επιστήμη», σύμφωνα με
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του
ν. 4485/2017 (Α΄114).
Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι η επιστημονική εμβάθυνση στην μελέτη
του Δημοσίου Δικαίου εν γένει, ήτοι του Συνταγματικού,
του Διοικητικού, του Φορολογικού-Δημοσιονομικού Δικαίου καθώς και της Πολιτικής, της Διοικητικής Επιστήμης και της Συνταγματικής Ιστορίας.
Σκοπός του ΠΜΣ είναι η απόκτηση από τους φοιτητές
γνώσεων εις βάθος στο δημόσιο δίκαιο, η ανάπτυξη της
κριτικής τους ικανότητας και η εξοικείωσή τους με την
προφορική και γραπτή ανάπτυξη επιστημονικών κειμένων στο πεδίο αυτό.
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Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΔΜΣ) με τίτλο «Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτική Επιστήμη».
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής και Τμημάτων Νομικής
αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3)
ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι ενενήντα (90). Το αναλυτικό
πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται
ως εξής:

Α΄ εξάμηνο
Α/Α

Μαθήματα
[Υποχρεωτικά (Υ) τρία (3) και ένα (1) κατ΄ επιλογή)]

Τύπος μαθήματος

ECTS

1

Συνταγματικό Δίκαιο Ι

Υ

10

2

Διοικητικό Δίκαιο Ι

Υ

10

3

Φορολογικό-Δημοσιονομικό Δίκαιο Ι

Υ

5

4

Πολιτική Επιστήμη

Ε

5

5

Πολιτική Συνταγματική Ιστορία

Ε

5

Σύνολο ECTS

30

Β΄ εξάμηνο
Α/Α

Μαθήματα
[Υποχρεωτικά (Υ) τρία (3) και ένα (1) κατ΄ επιλογή)]

Τύπος μαθήματος

ECTS
10

1

Συνταγματικό Δίκαιο ΙΙ

Υ

2

Διοικητικό Δίκαιο ΙΙ

Υ

52

10

3

Φορολογικό-Δημοσιονομικό Δίκαιο ΙΙ

Υ

26

5

4

Ευρωπαϊκό Φορολογικό Δίκαιο

Ε

26

5

5

Διοικητική Επιστήμη

Ε

26

5

Σύνολο ECTS

30

Γ΄ εξάμηνο
1

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

30
Σύνολο ECTS

30

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική.
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Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30).
Ο τρόπος επιλογής εισακτέων, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 2958/12 και
13-4- 2018) και αναφέρονται στην προκήρυξη.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου Πανεπιστημίου ή άλλων Πανεπιστημίων της
ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων και επισκέπτες από την ημεδαπή και την αλλοδαπή σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του ν.4485/2017 (Α΄114).
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί η υλικοτεχνική υποδομή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Ο αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας κατ΄ έτος και για πέντε (5) συνεχή έτη, συμπεριλαμβανομένου του
αναλυτικού λειτουργικού κόστους του ΠΜΣ, τις πηγές χρηματοδότησής του και τους εν γένει πόρους της λειτουργίας
του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 και 37 του ν.4485/2017 διαμορφώνεται ως εξής:
Πηγές Χρηματοδότησης
Τέλη Φοίτησης
(Αιτιολογημένες
Περιπτώσεις)
Συνολικό ποσό
χρηματοδότησης
Κατηγορία Δαπάνης
Δαπάνες εξοπλισμού και
δαπάνες λογισμικού
Δαπάνες χορήγησης
υποτροφιών σε
μεταπτυχιακούς φοιτητές
Δαπάνες αναλωσίμων
Δαπάνες μετακινήσεων
διδασκόντων του Π.Μ.Σ.
Αμοιβές διοικητικής και
τεxνικής υποστήριξης
Λοιπές δαπάνες, όπως
ιδίως έξοδα δημοσιότηταςπροβολής, αγοράς
εκπαιδευτικού υλικού,
οργάνωσης συνεδρίου,
δαπάνες εργασιών πεδίου.
Λειτουργικά Έξοδα
Ιδρύματος (30%)
Συνολικό Ποσό Δαπανών

Ποσό (€)
2018

Ποσό (€)
2019

Ποσό (€)
2020

Ποσό (€)
2021

Ποσό (€)
2022

Σύνολο (€)
2018-2022

6.300,00

18.900,00

18.900,00

18.900,00

18.900,00

81.900,00

6.300,00

18.900,00

18.900,00

18.900,00

18.900,00

81.900,00

Ποσό (€) 2018 Ποσό (€) 2019 Ποσό (€) 2020 Ποσό (€) 2021 Ποσό (€) 2022

Σύνολο (€)
2018-2022

570,00

1.720,00

1.720,00

1.720,00

1.720,00

7.450,00

300,00

900,00

900,00

900,00

900,00

3.900,00

250,00

860,00

860,00

860,00

860,00

3.690,00

200,00

810,00

810,00

810,00

810,00

3.440,00

2.650,00

7.940,00

7.940,00

7.940,00

7.940,00

34.410,00

440,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

4.400,00

1.890,00

5.670,00

5.670,00

5.670,00

5.670,00

24.570,00

6.300,00

18.900,00

18.900,00

18.900,00

18.900,00

81.900,00
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Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από τέλη
φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 900 € και για ένα
κύκλο σπουδών [ τρία (3) εξάμηνα φοίτησης].
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση,
θα ρυθμίζονται από τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Θεσσαλονίκη, 10 Ιουλίου 2018.
Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ
Ι

Αριθμ. 29329
(2)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο: «Ανθρώπινη Απόδοση» του
Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα τη Θεσσαλονίκη, της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση με αριθμό 2958/12 και 13-4-2018)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως αυτός
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδίως των άρθρων 32
και 85 παρ. 2α.
2. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/
8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017): «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων
του ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών- Λοιπά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄
114), και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4485/2017 (Α΄114),
ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε
εφαρμογή των διατάξεων του ν.4485/2017 (Α΄114), και
στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του
ν. 4521/2018 (Α΄38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής και άλλες διατάξεις».
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4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη
Θεσσαλονίκη, της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής
και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 561/2-3-2018).
6. Την θετική εισήγηση με αριθμό 20160/2-3-2018 της
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ.
7. Την με αριθμό 102611/Ζ1/21-6-2018 απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με την: «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32
του ν. 4485/17 (Α΄114)».
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος
2018-2019 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο «Ανθρώπινη Απόδοση» που οργανώνεται από
το Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη
Θεσσαλονίκη, της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής
και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,
με έδρα τη Θεσσαλονίκη, της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οργανώνει και λειτουργεί από
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό
Σπουδών με τίτλο «Ανθρώπινη Απόδοση», σύμφωνα με
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του
ν. 4485/2017 (Α΄114).
Άρθρο 2
Αντικείμενο-σκοπός
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η διδασκαλία σε μεταπτυχιακό επίπεδο των τομέων της αθλητικής επιστήμης που
εξετάζουν την επίδραση της προπόνησης όσον αφορά
τη μεγιστοποίηση της απόδοσης, καθώς και την επίδραση της άθλησης τόσο στα υγιή άτομα όσο και στα άτομα
με διάφορες παθήσεις όλων των ηλικιών, με σκοπό την
αναζήτηση και εφαρμογή χρήσιμων μεθόδων στην πρόληψη και την αποκατάσταση.
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι: H εξειδικευμένη εκπαίδευση
και έρευνα στα επιστημονικά πεδία των αθλητικών επιστημών, καθώς είναι γνωστός ο σημαντικός ρόλος τους
στη μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης και στην
πρόληψη και αποκατάσταση. Με το Π.Μ.Σ. θα επιτευχθεί η κατάρτιση και η αξιοποίηση του επιστημονικού
δυναμικού της χώρας μας στο ευρύτερο πεδίο των επιστημών αυτών.
Επιμέρους σκοποί του Π.Μ.Σ. είναι: α) η περαιτέρω
προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας και των
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τεχνών, καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών,
ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, β) η υψηλού επιπέδου κατάρτιση των πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες
περιοχές της άθλησης, καθώς και στις ειδικές θεματικές
ενότητες της άσκησης για πρόληψη και αποκατάσταση
της σωματικής υγείας, γ) η δημιουργία ενός υψηλού επιπέδου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών που θα
βασίζεται στις πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις, στις
ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας – αλλά και της
ελληνικής κοινωνίας - για εξειδικευμένες γνώσεις σε συγκεκριμένους τομείς της εκπαίδευσης, δ) η δημιουργία
υποδομής για τη διαρκή ανανέωση και προαγωγή της
εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης, ε) η παραγωγή
καταρτισμένων στελεχών σε γνωστικές κατευθύνσεις
που δεν προσφέρονται σε άλλο ελληνικό Τ.Ε.Φ.Α.Α., στ) η
συνεργασία με παραγωγικούς, κοινωνικούς και ερευνητικούς φορείς, τόσο της Ελλάδας, όσο και του εξωτερικού,
ζ) η παροχή υψηλής ποιότητας γνώσεων και δεξιοτήτων
για την αποτελεσματική εκπαίδευση του επιστημονικού και ερευνητικού προσωπικού, εφοδιασμένων με
τα απαραίτητα γνωστικά εργαλεία για να προσφέρουν
εξειδικευμένο έργο ή να σχεδιάζουν και να εκπονούν
πρωτότυπη έρευνα.

νων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επιπλέον, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων και
Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της
ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της
αλλοδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου, με την
εξής αναλογία:
Α. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. σε ποσοστό 80%.
Β. Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. σε ποσοστό 20%.
Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις από πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ, οι πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ μπορούν να καλύψουν τον μέγιστο αριθμό των επιτυχόντων.
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε
φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου
από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από
το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα
με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).
Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου
της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως
υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος ανά ΠΜΣ, που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το
οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο
που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Ανθρώπινη Απόδοση», στις εξής
ειδικεύσεις: 1. Μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης.
2. Άσκηση για πρόληψη και αποκατάσταση.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών
Η διάρκεια του Π.Μ.Σ. είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα πλήρους φοίτησης.

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των
Τ.Ε.Φ.Α.Α. της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμέ-

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. είναι 90. Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται
ως εξής:

Ειδίκευση «Μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης»
Ώρες διδασκαλίας/
εβδομάδα

ECTS

Υποχρεωτικό Μέθοδοι έρευνας και στατιστική

3

10

Επιλογής Φυσιολογία της άσκησης

3

10

Επιλογής Θεωρία και μεθοδολογία της προπόνησης

3

10

Επιλογής Μάθηση και έλεγχος αθλητικών δεξιοτήτων

3

10

Επιλογής Ασκησιακός μεταβολισμός

3

10

1ο εξάμηνο: Επιλέγονται το υποχρεωτικό και 2 μαθήματα επιλογής

Σύνολο ECTS Εξαμήνου

30
Ειδίκευση «Μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης»
Ώρες διδασκαλίας/
εβδομάδα

ECTS

Επιλογής Μηχανική ανάλυση της κίνησης

3

10

Επιλογής Προπόνηση επανένταξης μετά από τραυματισμό

3

10

2ο εξάμηνο: Επιλέγονται 3 μαθήματα επιλογής
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Επιλογής Περιβάλλον και αθλητική απόδοση

3

10

Επιλογής Αξιολόγηση αθλητών και καθοδήγηση της προπόνησης

3

10

Σύνολο ECTS Εξαμήνου

30
Ειδίκευση «Μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης»

3ο εξάμηνο: Επιλέγονται 1 μάθημα επιλογής και μεταπτυχιακή διπλωματική
εργασία ή 2 μαθήματα επιλογής και ανεξάρτητη επιβλεπόμενη μελέτη

Ώρες διδασκαλίας /
εβδομάδα

ECTS

Επιλογής Ειδικά θέματα προπονητικής

3

10

Επιλογής Εργογόνα βοηθήματα - αθλητική διατροφή

3

10

Επιλογής Ψυχολογική προετοιμασία αθλητών

3

10

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

20

Ανεξάρτητη επιβλεπόμενη μελέτη

10

Σύνολο ECTS Εξαμήνου

30
Ειδίκευση «Άσκηση για πρόληψη και αποκατάσταση»
Ώρες διδασκαλίας/
εβδομάδα

ECTS

Υποχρεωτικό Μέθοδοι έρευνας και στατιστική

3

10

Επιλογής Φυσιολογία της άσκησης

3

10

Επιλογής Ιατρική της άσκησης

3

10

Επιλογής Κλινική εργοφυσιολογία και εργομετρία

3

10

1ο εξάμηνο: Επιλέγονται το υποχρεωτικό και 2 μαθήματα επιλογής

Σύνολο ECTS Εξαμήνου

30
Ειδίκευση «Άσκηση για πρόληψη και αποκατάσταση»
Ώρες διδασκαλίας/
εβδομάδα

ECTS

Επιλογής Καρδιαγγειακή αποκατάσταση

3

10

Επιλογής Διατροφή για άσκηση σε χρόνιες παθήσεις

3

10

Επιλογής Άσκηση σε άτομα με χρόνιες παθήσεις

3

10

Επιλογής Σχεδιασμός προγραμμάτων δια βίου άσκησης

3

10

2ο εξάμηνο: Επιλέγονται 3 μαθήματα επιλογής

Σύνολο ECTS Εξαμήνου

30
Ειδίκευση «Άσκηση για πρόληψη και αποκατάσταση»

3ο εξάμηνο: Επιλέγονται 1 μάθημα επιλογής και μεταπτυχιακή διπλωματική
εργασία ή 2 μαθήματα επιλογής και ανεξάρτητη επιβλεπόμενη μελέτη
Επιλογής Ψυχολογική και συμπεριφορική διαχείριση
Επιλογής Άσκηση για την αντιμετώπιση νευρολογικών και μυοσκελετικών
διαταραχών

Ώρες διδασκαλίας/
εβδομάδα

ECTS

3

10

3

10

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

20

Ανεξάρτητη επιβλεπόμενη μελέτη

10

Σύνολο ECTS Εξαμήνου

30

Το Π.Μ.Σ. που οδηγεί στην απόκτηση Δ.Μ.Σ. οργανώνεται με βάση το προβλεπόμενο από το άρθρ. 14 ν. 3374/2005
σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Ο φόρτος εργασίας για κάθε μεταπτυχιακό/-ή φοιτητή/ρια πλήρους φοίτησης αποτιμάται σε 30 πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο και κατά τη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού
έτους αποτιμάται σε 60 πιστωτικές μονάδες. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. πρέπει ο/η φοιτητής/-τρια να συγκεντρώ-

Τεύχος Β’ 3679/29.08.2018

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

σει συνολικά 90 πιστωτικές μονάδες σε τρία εξάμηνα.
Αρμόδια για την αντιστοίχιση του φόρτου εργασίας ανά
μάθημα είναι η Συντονιστική Επιτροπή.
Γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωματικής
εργασίας είναι η Ελληνική.
Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους σαράντα (40) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/
τριες ετησίως. Για κάθε ειδίκευση ο αριθμός εισακτέων ορίζεται σε είκοσι (20) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες ετησίως.
Ο τρόπος επιλογής εισακτέων, η διαδικασία και τα
κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανονισμό
Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη
Σύγκλητο του ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 2958/12 και
13-4- 2018) και αναφέρονται στην προκήρυξη.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη
Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης του Α.Π.Θ., μέλη Δ.Ε.Π.
άλλων Τμημάτων του Α.Π.Θ. ή άλλων Πανεπιστημίων της
ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων και
επισκέπτες διδάσκοντες (καταξιωμένοι επιστήμονες ή
επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους) από την ημεδαπή
και την αλλοδαπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
36 του ν. 4485/2017 (Α΄114).
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθούν οι
εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Α.Π.Θ. Ειδικότερα, όλες
οι αίθουσες και τα εργαστήρια που θα χρησιμοποιηθούν
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έχουν ικανοποιητικό εξοπλισμό, που καλύπτει τις ανάγκες της εκπαίδευσης και της έρευνας στο πλαίσιο του
Π.Μ.Σ. Οι μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-ήτριες έχουν τη
δυνατότητα πρόσβασης στην κεντρική βιβλιοθήκη του
Πανεπιστημίου, καθώς και στη βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Θεσσαλονίκης του Α.Π.Θ. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα χρήσης του διαδικτύου για την απόκτηση online
ηλεκτρονικών πληροφοριών, είτε μέσα από το δίκτυο
των νησίδων Η/Υ του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης του Α.Π.Θ.
είτε μέσα από τις τράπεζες πληροφοριών της κεντρικής
βιβλιοθήκης και των βιβλιοθηκών άλλων Τμημάτων.
Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 20182019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2028. Κάθε πέντε
έτη η έκθεση αξιολόγησης της παραγράφου 6 του άρθρου
44 κατατίθεται στη Σύγκλητο, η οποία, συνεκτιμώντας την
έκθεση αυτή και τα σχετικά με το Π.Μ.Σ. αποτελέσματα των
διαδικασιών εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, καθώς και διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας του ν.
4009/2011, αποφασίζει αν θα συνεχιστεί ή όχι η λειτουργία
του Π.Μ.Σ. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται στον Υπουργό
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
Επισυνάπτεται αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας κατ’ έτος και για πέντε συνεχή έτη, συμπεριλαμβανομένου του αναλυτικού λειτουργικού κόστους του Π.Μ.Σ.,
των πηγών χρηματοδότησής του και των εν γένει πόρων
της λειτουργίας του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 και 37 του ν. 4485/2017:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΟΣΟ

Τέλη Φοίτησης

70.000,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΟΥΣ

70.000,00 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΠΟΣΟ

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού

5.000,00 €

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές

5.000,00 €

Δαπάνες αναλωσίμων

2.900,00 €

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ.
Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων και
ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ
Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην οργάνωση του
ΠΜΣ
Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017

5.000,00 €
14.000,00 €
4.500,00 €
4.600,00 €

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης
Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού,
οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου
Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος ( 30%)

6.000,00 €

21.000,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ

70.000,00 €

2.000,00 €

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 2.500,00€ για ένα
κύκλο σπουδών [3 ακαδημαϊκά εξάμηνα] φοίτησης.
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Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Οποιοδήποτε θέμα προκύψει που δεν καλύπτεται από
την σχετική νομοθεσία ή τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα αντιμετωπιστεί με αποφάσεις των
αρμοδίων οργάνων και δημοσίευση στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Θεσσαλονίκη, 10 Ιουλίου 2018.
Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ
Ι

Αριθμ. 14330/18/ΓΠ
(3)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού» (Προηγούμενη ονομασία: «Ψυχολογία της Άσκησης».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 30 έως και 37, 45 και 85
του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114, τ.Α΄/4-8-2017) «Οργάνωση
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθμ. 216772/Z1/8‐12‐2017 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12‐12‐2017, τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών».
3. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 του
ν.4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄38).
4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.Α'/
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την αριθ. 163425/Β7/31-10-2013 (ΦΕΚ 2859/τ.Β΄/
11-11-2013) υπουργική απόφαση «Αντικατάσταση της
υπ’ αριθμ. 73522/Β7/24-7-2007 (ΦΕΚ 1359/τ.Β΄/1-8-2008)
υπουργικής απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Επιστήμης
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Ψυχολογία της Άσκησης»Αναμόρφωση προγράμματος».
1. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης
της ΣΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην αρ. 53η/
14-3-2018 συνεδρίασή της.
2. Το πρακτικό της 1ης/27-3-2018 συνεδρίασης της
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών.
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3. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην αρ. 194/28-03-2018 συνεδρίασή της.
4. Το αριθ. πρωτ. 76047/Ζ1/11-05-2018 έγγραφο του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με
το οποίο έγινε η αναπομπή με ειδική αιτιολόγηση της
απόφασης της Συγκλήτου για την επανίδρυση του εν
λόγω Π.Μ.Σ.
5. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης
της ΣΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην αρ. 56η/
16-5-2018 συνεδρίασή της (Τροποποίηση εισήγησης
επανίδρυσης του Π.Μ.Σ.).
6. Το πρακτικό της 3ης/8-6-2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών.
7. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην αρ. 196/11-06-2018 συνεδρίασή της.
8. Το αριθ. πρωτ. 115619/Ζ1/9-7-2018 έγγραφο του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/2017
(Α΄114).
9. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη 2000 € στον ΚΑΕ
4121 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αποφασίζουμε:
Την επανίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό
έτος 2018-2019 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού» του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής
και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως εξής:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα λειτουργήσει από το
ακαδημαϊκό έτος 2018-19 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με Τίτλο «Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής
και Αθλητισμού» (Προηγούμενη ονομασία: «Ψυχολογία
της Άσκησης»), σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν.4485/2017(ΦΕΚ 114,
τ.Α΄/4-8-2017).
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Στόχος του Π.Μ.Σ. «Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού» του ΤΕΦΑΑ είναι η εξειδίκευση των φοιτητών στη μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς σε
χώρους άθλησης και φυσικής δραστηριότητας περιλαμβανομένου και του μαθήματος της φυσικής αγωγής και
στην πρακτική εφαρμογή αυτής της γνώσης για την
προαγωγή της υγείας, της απόδοσης και της ποιότητας ζωής. Το πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά
προς τις προπτυχιακές σπουδές που παρέχει το ΤΕΦΑΑ.
Το Π.Μ.Σ. προσφέρει εξειδίκευση η οποία θα καλύψει
υπαρκτές και ουσιαστικές ανάγκες και θα συμβάλει στην
αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος,
καθώς και κλάδων που αναπτύσσουν δραστηριότητες
σε τομείς που σχετίζονται με την εκπαίδευση.
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Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ) στην «Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού».
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. «Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού» γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ, Ψυχολογίας
και Παιδαγωγικών, καθώς και συναφών ειδικοτήτων των
Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων
ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφών γνωστικών αντικειμένων, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 12γ του
ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α΄).
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Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Το Π.Μ.Σ. «Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού» προσφέρει επιλογή ανάμεσα σε δύο προγράμματα σπουδών με διαφορετική διάρκεια (α) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) σε «Ψυχολογία Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού» μετά από σπουδές διάρκειας
18 μηνών (τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων - 90 ECTS) το
οποίο περιλαμβάνει την παρακολούθηση και εξέταση σε
10 μαθήματα και 2 σεμινάρια, καθώς και πρακτική άσκηση, και (β) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) σε
«Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού» μετά από
σπουδές διάρκειας 24 μηνών (τεσσάρων ακαδημαϊκών
εξαμήνων - 120 ECTS) το οποίο περιλαμβάνει την παρακολούθηση και εξέταση σε 10 μαθήματα και 3 σεμινάρια,
Πρακτική Άσκηση, και επιπλέον Ερευνητική Διατριβή.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας
Η δομή του προγράμματος είναι η ακόλουθη:
ΜΠΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

1ο εξάμηνο

2ο εξάμηνο

3ο εξάμηνο
4ο εξάμηνο

Εισαγωγή στο πρόγραμμα και ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας (Υ-2 ECTS)
Ψυχολογικές βάσεις του αθλητισμού και φυσικής δραστηριότητας (Y-7 ECTS)
Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων στον αθλητισμό (Y-7 ECTS)
Ψυχολογία στη σχολική φυσική αγωγή και στο νεανικό αθλητισμό (Y-7 ECTS)
Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική (Y-7 ECTS)
1
Ευρωπαϊκή διάσταση στην ψυχολογία του αθλητισμού και της άσκησης (Ε-7 ECTS)
2
Ψυχολογία της άσκησης και αγωγή υγείας (Ε-7 ECTS)
Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στον αθλητισμό και την άσκηση (Ε-7 ECTS)
Ψυχολογία στην προσαρμοσμένη φυσική δραστηριότητα (E - 7 ECTS)
Ψυχολογία φυσικής δραστηριότητας στην τρίτη ηλικία (Ε - 7 ECTS)
2
Ειδικά θέματα στην ψυχολογία του αθλητισμού και της άσκησης (Ε - 7 ECTS)
Σεμινάριο Ψυχολογικών Τεχνικών (Υ-2 ECTS)
Σεμινάριο Ερευνητικής Διαδικασίας (Υ*)
Δεξιότητες Συμβουλευτικής (Ε - 7 ECTS)
Αναγνώριση και Παρακίνηση μαθητών που χρειάζονται Φυσική Δραστηριότητα (Ε-7 ECTS)
Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση δεδομένων (Ε/Υ* - 7 ECTS)
Πρακτική Άσκηση (Ε - 16 ECTS)
Ερευνητική Διατριβή (30 ECTS)

Υ= Υποχρεωτικό, E= Επιλογής,
* Υποχρεωτικό για όσους επιλέξουν το Πρόγραμμα 4 εξαμήνων με Ερευνητική Διατριβή.
1
Εντατικό Πρόγραμμα μίας εβδομάδας
2
Εντατικό Πρόγραμμα μίας εβδομάδας

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Αγγλική και σε κάποια μαθήματα επιλογής εφαρμογών η Ελληνική. Η
γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική και η Αγγλική. Μέρος των μαθημάτων των οποίων το
ποσοστό δεν υπερβαίνει το 25% είναι δυνατόν να διδάσκεται με μεθόδους εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας.
Άρθρο 7
Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών
Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε είκοσι (20).
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στη λειτουργία του Π.Μ.Σ. συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ του ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Επιπλέον θα διδάσκουν: α) Επισκέπτες/τριες Καθηγητές/τριες από άλλα πανεπιστήμια της ημεδαπής ή αλλοδαπής που θα πραγματοποιήσουν σεμινάρια ή εντατικά μαθήματα σε γνωστικά αντικείμενα ιδιαίτερου ερευνητικού ενδιαφέροντος,
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β) Ερευνητές/τριες από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή στελέχη άλλων φορέων
σχετικών με την εκπαίδευση που θα προσκληθούν να δώσουν σειρά διαλέξεων.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Για την λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθούν οι χώροι διδασκαλίας και έρευνας, τα εργαστήρια, ο εξοπλισμός
και η διοικητική δομή του Τμήματος.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 του
άρθρου 32 του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’).
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 το ετήσιο κόστος του ΠΜΣ, που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες
ανέρχεται στο ποσό των 56.900 χιλιάδων ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
ΕΞΟΔΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού
2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές
3. Δαπάνες αναλωσίμων
4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ.
5. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς
6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών κεντρών και ινστιτούτων
που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ
7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ
8. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017
9 Αμοιβές διοικητικής και τεxνικής υποστήριξης
10. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού,
οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
11. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (Εκτός Δωρεών, Κληροδοτήματος ή Χορηγίας για συγκεκριμένο
σκοπό, καθώς και για κρατικές επιχορηγήσεις)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ

ΠΟΣΟ
70%
6.000,00
3.000,00
12.000,00
5.000,00

2.000,00
6.600,00
5.230,00
30%
17.070,00
56.900 €

Οι πηγές χρηματοδότησης του ΠΜΣ προέρχονται από
ΕΣΟΔΑ
1. Προϋπολογισμός ΑΕΙ και Συνεργαζόμενων Φορέων
2. Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ
3. Δωρεές, Παροχές, Κληροδοτήματα, Χορηγίες, Φορέων Δημοσίου Τομέα
4. Πόροι Ερευνητικών Προγραμμάτων
5. Πόροι Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Άλλων Διεθνών Οργανισμών
6. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
7. Κάθε Άλλη Νόμιμη Αιτία
8. Τέλη Φοίτησης (Στο Π.Μ.Σ. συμμετέχουν 20 φοιτητές. Εξ αυτών το 30% ήτοι: 20x30%=6
απαλλάσσονται από τέλη φοίτησης. Οι υπόλοιποι 14 φοιτητές θα πληρώσουν τέλη φοίτησης
3600 € ανά φοιτητή ήτοι: 14x3600=50400 €)
ΣΥΝΟΛΟ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Βόλος, 10 Ιουλίου 2018
Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ

Ποσό - Ευρώ
2.000

3.000
1.500

50.400
56.900 €
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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.

*02036792908180012*

