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1. Παρούσα κατάσταση  

Η επιτροπή Διεθνών Μεταπτυχιακών Σπουδών συστάθηκε με σκοπό το συντονισμό των ποικίλων Διεθνών 
Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Α.Π.Θ. και τη διευθέτηση προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη λει-
τουργία τους.  
 

2. Ενέργειες-Πεπραγμένα 

Η επιτροπή Διεθνών Μεταπτυχιακών Σπουδών πραγματοποίησε τρεις συναντήσεις (02.04.2015, 
20.05.2015 και 16.06.2015), τα αποτελέσματα των οποίων συνοψίζονται στα ακόλουθα: 
  
1. Τέθηκαν τα κριτήρια για τον ορισμό των διεθνών μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ως εξής:  
α) γλώσσα σπουδών, η οποία πρέπει να είναι οποιαδήποτε άλλη πλην της ελληνικής ή/και  
β) ύπαρξη συμφωνίας για συνεργασία μεταξύ περισσότερων πανεπιστημίων. 
 
2. Έγινε διαχωρισμός μεταξύ των διεθνών μεταπτυχιακών που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια και 
των προγραμμάτων Erasmus-Mundus, που εξασφαλίζουν απλώς την κινητικότητα των φοιτητών 
μεταξύ περισσότερων ιδρυμάτων. Τα προγράμματα Erasmus-Mundus στα οποία το ΑΠΘ μετέχει με 
συμφωνία ως επισπεύδον ή συμμετέχον ίδρυμα, προφανώς, λογίζονται ως διεθνή μεταπτυχιακά. 
 
3. Δημιουργήθηκε αρχείο (φύλλο εργασίας Excel) όπου καταγράφονται λεπτομερώς τα υφιστάμε-
να διεθνή μεταπτυχιακά προγράμματα στο Α.Π.Θ. και ζητήματα όπως, ο υπεύθυνος του κάθε προ-
γράμματος, το ΦΕΚ που το διέπει, ο τίτλος σπουδών που χορηγείται, η ενδεχόμενη πιστοποίηση 
από τρίτο φορέα, το ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας, τα κριτήρια της ΜΟΔΙΠ και άλλες πληροφο-
ρίες (π.χ. αριθμός εισακτέων, αριθμός αποφοίτων, εξάμηνα φοίτησης, κινητικότητα, δίδακτρα κτλ). 
 
  
 

3. Συμπεράσματα 

1. Αναδείχτηκαν προβλήματα, όπως: 

 ανεπάρκεια πληροφοριών σχετικά με το είδος του τίτλου σπουδών που χορηγούν τα διεθνή μετα-
πτυχιακά (λ.χ. αν αυτός είναι κοινός ή αν χρειάζεται πιστοποίησή του από τρίτο φορέα). Διατυπώ-
θηκε πως αν τον τίτλο σπουδών τον υπογράφει μόνο το ξένο πανεπιστήμιο, απαιτείται ύστερα η 
αναγνώρισή του από το ΔΟΑΤΑΠ για χρήση του στην Ελλάδα. Στο ίδιο πλαίσιο, διαπιστώθηκε πως 
τα διεθνή μεταπτυχιακά που οργανώνει το ΑΠΘ είναι ποικίλης φύσεως και, ως εκ τούτου, τίθεται 
ζήτημα μη ενιαίας δομής τους. 

 δεν υφίσταται συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο που να αφορά στα διεθνή μεταπτυχιακά, αλλά 
εμπίπτουν στο γενικό θεσμικό πλαίσιο των μεταπτυχιακών σπουδών, όπως αυτό ορίζεται από το 
ν.3685/2008 

 υπάρχουν ποικίλες ιδιαιτερότητες στα επιμέρους διεθνή μεταπτυχιακά  του ΑΠΘ. Για παράδειγμα, 
το διιδρυματικό ΠΜΣ «Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο» αντλεί τη χρηματοδότησή του 
απευθείας από το Υπουργείο Παιδείας και όχι από το ΑΠΘ, με όποια προβλήματα αυτό συνεπάγε-
ται (στο β’ εξάμηνο συνήθως δεν υπάρχουν χρήματα). Επιπλέον, ο τίτλος σπουδών που χορηγεί το 
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εν λόγω ΠΜΣ είτε είναι κοινός και δύο πρυτάνεις υπογράφουν είτε υπάρχει αναφορά του ενός ι-
δρύματος στο άλλο είτε απεικονίζονται στο ίδιο φύλλο οι τίτλοι και των δύο πανεπιστημίων. 

 αναφορικά με τους αλλοδαπούς φοιτητές, μη αποφοίτους του ΑΠΘ, που επιθυμούν να παρακο-
λουθήσουν κάποιο από τα διεθνή μεταπτυχιακά, υπάρχει πρόβλημα ως προς την αναγνώριση των 
τίτλων σπουδών τους από το ΔΟΑΤΑΠ και , μέχρι σήμερα, η αντιμετώπιση του θέματος γίνεται σε  
μια γκρίζα ζώνη, χωρίς σαφείς διατυπώσεις. 

  δεν υφίσταται κάποια υπηρεσία στο Α.Π.Θ. που να προσφέρει βοήθεια στα άμεσα πρακτικά προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν οι αλλοδαποί φοιτητές, όπως π.χ, η εύρεση στέγης, καθώς και να 
τους ενημερώνει για τις υφιστάμενες παροχές, π.χ. σίτιση, στέγαση, περίθαλψη κ.τ.λ. 

 οι αλλοδαποί φοιτητές συχνά πέφτουν θύματα ρατσιστικών συμπεριφορών, όχι τόσο από τα μέλη  
της πανεπιστημιακής κοινότητας, όσο από την υπόλοιπη κοινωνία ή ακόμη και από τις αρχές, γι’ 
αυτό τίθεται η αναγκαιότητα να δημιουργηθεί γραφείο νομικής αρωγής τους.  

 
2. Διαπιστώθηκε η ανάγκη δημιουργίας καινούριων μεταπτυχιακών, αφού τα ήδη υπάρχοντα είναι 

πολύ λίγα για το μέγεθος του ΑΠΘ, ενώ τονίστηκε πως πρέπει να ληφθούν πρωτοβουλίες για ποικί-
λες προωθητικές ενέργειες που να αφορούν τουλάχιστον τα υφιστάμενα διεθνή μεταπτυχιακά. Ση-
μαντικό ρόλο σ’ αυτό μπορεί, μεταξύ άλλων, να διαδραματίσει η αξιολόγηση από μέρους των φοι-
τητών αυτών των προγραμμάτων, ούτως ώστε τούτη να λειτουργήσει προσελκυστικά και για άλ-
λους φοιτητές. Συναφώς, υπήρξε πρόταση να περιληφθεί ερώτημα στις φόρμες αξιολόγησης για το 
κατά πόσον βοήθησε ο αποκτηθεί τίτλος σπουδών τους αποφοίτους. 

 
3. Απαιτείται διερεύνηση σχετικά με τις υποτροφίες που χορηγούνται για τα διεθνή μεταπτυχιακά. Οι 

υποτροφίες που δίνονται μέσω του προγράμματος Εrasmus αφορούν σε 12 μήνες για το συνολικό 
διάστημα που εκτείνονται όλοι οι κύκλοι σπουδών των φοιτητών. Πέραν τούτου, είναι στην ευχέ-
ρεια του κάθε φοιτητή να αναζητήσει υποτροφίες από άλλα κληροδοτήματα ή το ΙΚΥ. 

 
 

4. Στόχοι 

 
1. Δημιουργία Γραφείου Διεθνών Φοιτητών (International Student’s Office) 

2. Δημιουργία μίας δομής παροχής νομικής βοήθειας: legal clinic or legal aid 

3. Δημιουργία ιστοσελίδας  Μεταπτυχιακών σπουδών συνδεδεμένη στην ιστοσελίδα του ΑΠΘ, στην 

οποία θα υπάρχουν πληροφορίες για τα παραπάνω 1, και 2. 

4. Tα κριτήρια και οι προτάσεις της ΜΟΔΙΠ σχετικά με την δημιουργία νέων διεθνών μεταπτυχιακών 

να μπορούν να αναζητηθούν μέσω ενός συνδέσμου στην παραπάνω ιστοσελίδα.  

5. Επίλυση προβλημάτων χρηματοδότησης τρεχόντων προγραμμάτων 

6. Εισήγηση κοινής διαδικασίας διεθνών μεταπτυχιακών προγραμμάτων 

7. Παρουσίαση των υπαρχόντων προγραμμάτων (ΔΑΣΤΑ)  

8. Έγγραφο στα Τμήματα για τα Ειδικά Πρωτόκολλα Συνεργασίας 

9. Δημιουργία νέων διεθνών μεταπτυχιακών προγραμμάτων, αναμόρφωση υπαρχόντων 
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