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Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με τίτλο:
«Δραματική τέχνη και παραστατικές τέχνες στην εκπαίδευση και διά βίου μάθηση
MA in drama and performing arts in education and lifelong learning»

ΑΠΟΦΑΣH
Αριθ. 107355/B7 (3)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών
Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με τίτ−
λο «Δραματική τέχνη και παραστατικές τέχνες στην
εκπαίδευση και διά βίου μάθηση – MA in drama and
performing arts in education and lifelong learning»

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2014−15 τη
λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών (Τ.Θ.Σ.) της
Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννή−
σου με τίτλο: «Δραματική τέχνη και παραστατικές τέ−
χνες στην εκπαίδευση και διά βίου μάθηση – MA in drama
and performing arts in education and lifelong learning»,
σύμφωνα με τα εξής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο
6, (ΦΕΚ 148 τ.Α΄/ 16−7−2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις
μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις
διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 τ.Α΄/
25−8−2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156
τ.Α΄/04−9−2009) και του άρθρου 37, παρ. 5 του Ν. 3848/
2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/
2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά−
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του Ν. 4025/2011
(ΦΕΚ 228 τ.Α΄), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012
(ΦΕΚ 159 τ.Α΄) και του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν. 4115/2013
(ΦΕΚ 24 τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄, 02−08−2005) «Διασφάλιση της ποιό−
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 τ.Α΄).
5. Το Π.Δ. 70 (ΦΕΚ 119/Α’/28−5−2013) «Κατάργηση και
Συγχώνευση Τμημάτων, Κατάργηση, Μετονομασία και
Συγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου»
6. Την υπ’ αριθμ. 5361/4.11.2013 απόφαση του Πανε−
πιστημίου Πελοποννήσου, η οποία δημοσιεύτηκε στο
ΦΕΚ/2905/18−11−2013 τ. Β΄, «Θέματα Λειτουργίας Μονο−
τμηματικής Σχολής Καλών Τεχνών Πανεπιστημίου Πελο−
ποννήσου» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου
39, παράγραφος 30 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α/193/17.9.2013).
7. Το απόσπασμα πρακτικών της υπ΄ αρ. 3ης/12.05.2014
συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Καλών Τεχνών
8. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ( συνεδρί−
αση 39/15−5−2014).
9. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1217 της 01/04/2014 έγγραφο
της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρω−
θεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Θεατρικών
Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τε−
χνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οργανώνει και
λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014−15 Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Δραματική
τέχνη και παραστατικές τέχνες στην εκπαίδευση και
διά βίου μάθηση – MA in drama and performing arts in
education and lifelong learning», σύμφωνα με τις δια−
τάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν.
3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 2
Αντικείμενο − Σκοπός
Το ΠΜΣ του Τ.Θ.Σ. με τίτλο «Δραματική τέχνη και
παραστατικές τέχνες στην εκπαίδευση και διά βίου
μάθηση – MA in drama and performing arts in education
and lifelong learning» έχει ως σκοπό τη μελέτη, την
προαγωγή και τη μετάδοση γνώσεων σχετικών με τη
Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση (ΔΤΕ) και τις Πα−
ραστατικές Τέχνες, καθώς επίσης και την ανάπτυξη
τεχνογνωσίας και κατάλληλων εφαρμογών στο χώρο
της θεατρολογίας, της εκπαίδευσης και της δια βίου
μάθησης. Στο πλαίσιο αυτό το ΠΜΣ αποσκοπεί αφενός
στην ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών της
Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση και των Παραστα−
τικών Τεχνών και αφετέρου στην εξειδίκευση επιστη−
μόνων και καλλιτεχνών στο επιστημονικό αυτό πεδίο
για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και για την
ενεργή συμμετοχή τους στην κοινωνικο−πολιτισμική και
εκπαιδευτική ανάπτυξη της χώρας σε σχέση με το δι−
εθνή χώρο και τις επικρατούσες καινοτόμες μεθόδους.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(ΜΔΕ) στη «Δραματική τέχνη και παραστατικές τέχνες
στην εκπαίδευση και διά βίου μάθηση – MA in drama
and performing arts in education and lifelong learning»
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Πανε−
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πιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμη−
μάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α’)
το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας
του προγράμματος αφορά στις λειτουργικές δαπάνες
και ανέρχεται στο ποσό των 81.120€ και αναλύεται σε
κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Κατηγορίες δαπανών Κόστος
1. Αμοιβές − αποζημιώσεις διδακτικού προσωπικού 60.000 €
2. Γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη 12.000 €
3. Δαπάνες μετακινήσεων και μεταφορικά έξοδα 3.300 €
4. Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού, ερευ−
νητικών εργαλείων, ειδικού εξοπλισμού και λογισμικών 1.120 €
5. Έξοδα δημοσιότητας, διάχυση 1.200 €
6. Συνέδρια, εκθέσεις και εκδηλώσεις πολιτισμού 2.500 €
7. Λοιπά έξοδα 200€
8. Αναλώσιμα 800 €
ΣΥΝΟΛΟ 81.120 €
Το ανωτέρω κόστος θα καλύπτεται από τα δίδακτρα
των φοιτητών καθώς και άλλες πηγές όπως δωρεές
παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες και λοιπά.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυ−
χιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3)
εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων
Το πρόγραμμα μαθημάτων διδάσκεται στην ελληνική
γλώσσα και είναι το παρακάτω:
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση: Μορφές και είδη 4
Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση και Επιστήμες της Αγωγής 6
Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση: Θεατροπαιδαγωγικά
προγράμματα 5
Ποιοτικές & ποσοτικές μέθοδοι έρευνας στις ανθρωπιστικές
επιστήμες 4
Μέθοδοι αξιολόγησης/μέτρησης θεατροπαιδαγωγικών
προγραμμάτων στην εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση 6
Δραματική Τέχνη στην εκπαίδευση: Ερευνητικό Σχέδιο Ι 5
Σύνολο 30
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
Παραστατικές τέχνες: Μορφές και είδη 4
Παραστατικές τέχνες και άλλες τέχνες 5
Διασύνδεση Τεχνών: Πολύτεχνο δρώμενο 6
Μορφές θεάματος 4
Εκδηλώσεις πολιτισμού στην εκπαίδευση και τη
διά βίου μάθηση 6
Δραματική Τέχνη στην εκπαίδευση: Ερευνητικό
Σχέδιο ΙΙ 5
Σύνολο 30
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας ECTS 30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 90
Τροποποίηση και ανακατανομή των μαθημάτων με−
ταξύ των εξαμήνων μπορεί να επέλθει με αποφάσεις
των αρμοδίων οργάνων.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα−
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 10 Ιουλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο συνολικός αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορί−
ζεται κατά ανώτατο όριο σε τριάντα δύο (32) άτομα
κατά έτος.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος
ΤΘΣ ή άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοπον−
νήσου και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς
και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ. Α΄).
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος
και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου θα καλύπτει τις
ανάγκες λειτουργίας του Προγράμματος (κατάλληλη κτι−
ριακή υποδομή, βιβλιοθήκη, οπτικοακουστικά μέσα, Η/Υ).
Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος
2020−2021 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.
11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195 Α’) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
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