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Βαθμός ασΦαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:

ΜαροίΙσι, 01-06-2021
Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτεραιότητας

62461/21

ΠΡΟΣ: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Διεύθυνση ΑκαδημαΤκών Θεμάτων
και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Ακαδημα'ίκών Θεματων
tacadthem@uowm.gr

ΘΕΜΑ:Ορισμός μελών τριμελοίΙς εξεταστικής επιτροπής σε μεταmυχιακές διπλωματικές εργασίες.

Σχετ:Το αριθμ. από 11-5-21 και με αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΙΘ51876/Z1/11~5-2021 ηλεκτρονικό σας μήνυμα.

Ατιαντώντας στο ανωτέρω σχετικό αναΦορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα

ακόλουθα:

ΣίΙμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 34 του v.4485/17 (Α'114) «(Αντο Π.Μ.Σ.

περιλαμβάνει την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, η Συντονιστική Ετιιτροπή ίΙστερα από αίτηση του

υποψηφίου, στην οτιοία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο

προτεινόμενος επιβλέπων και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον

επιβλέποντα αυτής και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα ατιό

τα μέλη της οποίας είναι και ο επιβλέτιων ...».

Περαιτέρω, στις διατάξεις του άρθρου 36 του ιδίου ως άνω νόμου ορίζεται ότι Οι διδάσκοντες σε

Π.Μ.Σ. προέρχονται κατά εξήντα τοις εκατό (60%) τουλάχιστον ατιό μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.Δ1.Π.και

Ε.Τ.Ε.Π., ή αΦυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος ή διδάσκοντες σύμΦωνα με το Π.δ.

407/1980 (Α' 112) ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α' 173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011.

Σε περίmωση διατμηματικού Π.Μ.Σ., τουλάχιστον το ογδόντα τοις εκατό (80%) των διδασκόντων

προέρχεται από μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π.,Ε.ΔΙ.Π.και Ε.Τ.Ε.Π.,ή διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980

(Α' 112) ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α' 173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, ή

αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π.των συνεργαζόμενων Τμημάτων.
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Ολοι οι διδάσκοντες, πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, εκτός αν το γνωστικό τους

αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμΦισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή

συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.,»

Από το συνδυασμό των ως άνω διατάξεων καθώς και του αριθμ, 203446/ΖΙ/22-ΙΙ.2017 εγγράφου

συνάγεται ότι διδάσκοντες σε ΠΜΣ , κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, δύναται να ορίζονται μέλη της

τριμελούς εξεταστικής επιτροπής με τη διαδικασία της παρ, 4 του άρθρ, 34 του ως άνω νόμου και

σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Η αΥ. προϊΙΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Εσωτερική Διανομή:
Δ/νση ΖΙ, Τμήμα Β'
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Vi: 6:l4 61_2U21 Ορισμός μελΙ;JVτριμελούς εξεταστικής επι ...

Θέμα: FW: 62461_2021 ορισμός μελών τριμελούς εξεταστικής επιτροπής σε μεταπτυχιακές
διπλωματικές εργασίες
Από: Τμήμα Ακαδημα'ίκών Θεμάτων <tacadthem@uowm.gr>
Ημερομηνία: 1/6/2021, 12:52 μ.μ.
Προς: 'ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΝΕΠΙΠΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ'

<protocol@uowm,gr>

Παρακαλώ για την ηρωτοκόλληση του εισερχομένου,

Ευχαριστώ

0- 0 ο. ο --- - -- -- ••• ---

Βουνάτσου ΒαρΒάρα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων &: Φοιτητικής Μέριμνας
Προϊσταμένη Τμήματος Ακαδημα'ίκών Θεμάτων

Κτίριο Διοίκησης
Πανεπισrημιoύπoλη
50150 Κοίλα Κοζάνη
Τηλ. 24610 56290,56291,56292
Ε-mαίΙ: tαcαdthem@uowm.gr.. bbσunatsσu@uσwm.gr

From: Γραφείο Διεκπεραίωσης ΥΠΑΙΘ [maίιtΟ:ΡrοtocοΙοut@mίnedu.gον.gr]
Sent: Τuesday, June 1,2021 12:18 ΡΜ
Το: tacadthem@uowm.gr
Subject: 62461_2021 ορισμός μελών τρψελούς εξεταστικής επιτροπής σε μεταπτυχιακές διπλωματικές
εργασίες

Αγαπητή/έ Kϊ.φίαJΙCΎριε.

Σας αποστέλλουμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 62461/202 Ι έγγραφο του
Υπουργείου Ιιαιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Ορισμός μc.λ(ί>ντριμελούς
εξεταστικτ;ς επιτροπής σε μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίεφ.
Επισημαίνεται ότι. σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδι;ποτε διευκρίνιση. δεν Οαπρέπει να
απαντήσετε στο παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα α)λά να χΡησιμοποιτισετε τα στοιχεία που
αναγράφονται
στις «Πληροφορίες» του εγγράφου,

Σας ευχαριστούμε. πολύ.

Από το Γραφείο Διεκπεραίωσης του Τμήματος Πρωτοιώ)λου του ΥΙΙΛΙΘ

-Συνημμένα:.~----~----------------------------

1 απι1 1

ΕΞΕ- 62461 - 2021- οριομός μελών τριμελούς εξεταοτικής επιτροπής οε
μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες.Ρdf
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