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Πρόταση για την Νοµοθετική Ρύθµιση των Επαγγελµατικών
Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων

“Στα Ελληνικά Πανεπιστήµια είναι δυνατόν να ιδρύονται µε απόφαση των
Γενικών Συνελεύσεων Ειδικής Σύνθεσης ενός ή περισσοτέρων Τµηµάτων
και έγκριση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης ή των Συγκλήτων αν το
πρόγραµµα οργανώνεται από Τµήµατα που ανήκουν σε διαφορετικά
Πανεπιστήµια, Επαγγελµατικά Προγράµµατα µεταπτυχιακού επιπέδου. Τα
προγράµµατα αυτά αποσκοπούν στην δια βίου εκπαίδευση των στελεχών
του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Λειτουργούν µε την µορφή πλήρους
φοίτησης (full-time) ή µερικής φοίτησης (part-time), και οργανώνονται
είτε µε ευθύνη µεµονωµένων τµηµάτων είτε ως διατµηµατικά
προγράµµατα. ∆ιαφέρουν από τα κλασσικά µεταπτυχιακά προγράµµατα
κατά το ότι ενώ τα κλασσικά µεταπτυχιακά απευθύνονται κυρίως σε νέους
που µόλις έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές και ενδιαφέρονται να τις
συνεχίσουν σε µεταπτυχιακό επίπεδο, τα επαγγελµατικά µεταπτυχιακά
οργανώνονται στο πλαίσιο της δια βίου εκπαίδευσης και ως εκ τούτου
απευθύνονται σε εργαζόµενους οι οποίοι, ενδεχοµένως έχουν αποφοιτήσει
από καιρό από τα Πανεπιστήµια. ∆ιαφέρουν επίσης από τα επιµορφωτικά
σεµινάρια µεταπτυχιακού επιπέδου κατά το ότι καλύπτουν ευρύτερες
περιοχές της επιστήµης και όχι ένα περιορισµένο αντικείµενο και η
ολοκλήρωσή τους απαιτεί τουλάχιστον ετήσιο κύκλο σπουδών και τυπικές
διαδικασίες αξιολόγησης των φοιτητών.
Οι διαδικασίες επιλογής των φοιτητών, ο απαιτούµενος χρόνος για την
ολοκλήρωση του προγράµµατος και το πρόγραµµα σπουδών  καθορίζονται
από την Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος που τα οργανώνει ή των συνεργαζοµένων
Τµηµάτων.
Την οργάνωση και συντονισµό των προγραµµάτων έχει τριµελής ή
πενταµελής επιτροπή. Τα µέλη της επιτροπής επιλέγονται από την Γ.Σ.Ε.Σ.
του Τµήµατος ή των Τµηµάτων που το οργανώνουν. Πρόεδρος της
Επιτροπής είναι µέλος ∆ΕΠ του Τµήµατος που το οργανώνει. Μέλη της
επιτροπής είναι επίσης µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος ή των Τµηµάτων που τα
οργανώνουν. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ένα µέλος της επιτροπής µπορεί να
είναι επιστήµονας, ειδικός στο αντικείµενο του προγράµµατος που δεν
είναι µέλος ∆ΕΠ.
Όσοι παρακολουθούν επαγγελµατικά προγράµµατα µεταπτυχιακού
επιπέδου δεν δικαιούνται των ευεργετηµάτων που προβλέπονται από την
κείµενη νοµοθεσία για τους προπτυχιακούς και τους µεταπτυχιακούς
φοιτητές των κλασσικών µεταπτυχιακών προγραµµάτων (ιατρική
περίθαλψη, πάσσο, δωρεάν συγγράµµατα, κ.λ.π.).
Σε όσους ολοκληρώνουν µε επιτυχία προγράµµατα της µορφής αυτής
απονέµεται ο τίτλος “Μεταπτυχιακό Επαγγελµατικό ∆ίπλωµα”. Σε όποια
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προγράµµατα προβλέπεται αντιστοίχιση µε αγγλικό τίτλο αυτός θα είναι
“Postgraduate Professional Diploma”.
Το ∆ίπλωµα αυτό είναι ισότιµο µε τα µεταπτυχιακά διπλώµατα ειδίκευσης
των Ελληνικών Πανεπιστηµίων ή ισότιµων ξένων Πανεπιστηµίων.
Στα Επαγγελµατικά Προγράµµατα µεταπτυχιακού επιπέδου διδάσκουν τα
µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος ή των συνεργαζόµενων Τµηµάτων ή άλλων
Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου ή άλλων Πανεπιστηµίων και ειδικοί
επιστήµονες από την Ελλάδα ή το εξωτερικό. Η επιλογή των διδασκόντων
στα προγράµµατα  γίνεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος ή των
συνεργαζοµένων Τµηµάτων.  Ο φόρτος διδασκαλίας για τα µέλη ∆ΕΠ
Ελληνικών Πανεπιστηµίων που διδάσκουν στα προγράµµατα αυτά δεν
συνυπολογίζεται στις απαιτήσεις του νόµου για το διδακτικό φόρτο των
µελών ∆ΕΠ του Τµήµατος. Συµµετοχή στα προγράµµατα αυτά για τα µέλη
∆ΕΠ  γίνεται µετά από σύµφωνη γνώµη τους και δεν αποτελεί υποχρέωσή
τους (όπως αποτελεί η διδασκαλία στα προπτυχιακά προγράµµατα
σπουδών και τα µεταπτυχιακά πλήρους φοίτησης).
Οσοι επιλέγονται να παρακολουθήσουν τα προγράµµατα αυτά
καταβάλλουν δίδακτρα το ύψος των οποίων καθορίζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ.
του τµήµατος ή των συνεργαζόµενων Τµηµάτων και εγκρίνονται από την
Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης. Το ύψος των διδάκτρων είναι δυνατόν να
διαφέρει από πρόγραµµα σε πρόγραµµα. Παράγων που λαµβάνεται υπόψη
για τον καθορισµό του ύψους των διδάκτρων είναι οι συνθήκες που
υφίστανται στην ελληνική αγορά, αλλά και στο εξωτερικό, για αντίστοιχα
προγράµµατα.
Η αποζηµίωση των µελών ∆ΕΠ, των λοιπών διδασκόντων και του
προσωπικού υποστήριξης των προγραµµάτων αυτών καλύπτεται µε πόρους
που προέρχονται αποκλειστικά από τα δίδακτρα και τα λοιπά έσοδα των
προγραµµάτων και δεν βαρύνουν σε καµµιά περίπτωση τους
προϋπολογισµούς των Ιδρυµάτων. Το ύψος της αποζηµίωσης καθορίζεται
από την Γ.Σ.Ε.Σ. του τµήµατος ή των συνεργαζοµένων τµηµάτων και
εγκρίνεται από την Σύγκλητο ή τις Συγκλήτους. Το ύψος της αποζηµίωσης
των διδασκόντων που δεν είναι µέλη ∆ΕΠ καθορίζεται ως ποσοστό των
αµοιβών των αντιστοίχων αµοιβών των µελών ∆ΕΠ ανάλογα µε τα
προσόντα των διδασκόντων, µε τον ίδιο τρόπο.
Για το κόστος λειτουργίας των προγραµµάτων δεν χρησιµοποιούνται πόροι
από τον  προϋπολογισµό του Πανεπιστηµίου. Το σύνολο των εξόδων
λειτουργίας των προγραµµάτων καλύπτεται από τα δίδακτρα που θα
καταβάλουν οι φοιτητές που θα παρακολουθούν τα προγράµµατα όπως
επίσης και από άλλα έσοδα που θα έχουν τα προγράµµατα (δωρεές,
πώληση βιβλίων, σηµειώσεων κ.λ.π.).
Τα έσοδα από τα προγράµµατα αυτά χρησιµοποιούνται κυρίως για την
εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Μέρος των εσόδων τους
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χρησιµοποιούνται για την κάλυψη γενικοτέρων αναγκών του
Πανεπιστηµίου και κυρίως για βελτίωση των σπουδών τόσο των
προπτυχιακών όσο και των κλασσικών µεταπτυχιακών (π.χ. εξοπλισµό
εργαστηρίων, πρόσκληση επισκεπτών καθηγητών, αµοιβές µεταπτυχιακών
φοιτητών για συµµετοχή στην ερευνητική και βοηθητική διδακτική
εργασία, εµπλουτισµό βιβλιοθήκης κ.λ.π.). Η διαχείριση του πόρου που
δηµιουργείται από τις παρακρατήσεις γίνεται από επιτροπή που αποτελούν
οι ∆ιευθυντές των Προγραµµάτων και προεδρεύεται από τον Πρύτανη ή
έναν από τους Αντιπρυτάνεις.
Οι υποδοµές που δηµιουργούνται µε τους πόρους από τα προγράµµατα
χρησιµοποιούνται µε αποφάσεις των αρµοδίων Τµηµάτων και για την
εξυπηρέτηση των προπτυχιακών και κλασσικών µεταπτυχιακών
σπουδών.”


