Nόµος 3404/2005: Ρύθµιση θεµάτων του Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού Τοµέα της
Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις
ΦΕΚ Α’ 260/17 Οκτωβρίου 2005 (Απόσπασµα).

Άρθρο 23
Κοινά Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών µεταξύ Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής
και αναγνωρισµένων Ιδρυµάτων της αλλοδαπής
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του ν. 2083/1992, όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 4
του ν. 3255/2004, αντικαθίσταται ως εξής:
«3.α) Πανεπιστήµια της ηµεδαπής µπορούν να συνεργάζονται µε αναγνωρισµένα οµοταγή
Ιδρύµατα της αλλοδαπής για την οργάνωση και λειτουργία κοινών προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών ή και για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Για τα κοινά µεταπτυχιακά αυτά
προγράµµατα καταρτίζεται Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.) µεταξύ των συνεργαζόµενων Ιδρυµάτων, στο οποίο καθορίζονται το αντικείµενο του προγράµµατος και, κατά περίπτωση, τα επιστηµονικά πεδία των διδακτορικών διατριβών, οι πηγές χρηµατοδότησης, οι
υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα, η µετακίνηση του διδακτικού προσωπικού ή των φοιτητών, η χορήγηση ενιαίου τίτλου ή χωριστού τίτλου από κάθε
Ίδρυµα, ο τύπος του χορηγούµενου τίτλου, η συγκρότηση Συντονιστικού Οργάνου µε αρµοδιότητες αντίστοιχες αυτών της Ειδικής ∆ιατµηµατικής Επιτροπής των ∆ιαπανεπιστηµιακών
Προγραµµάτων της ηµεδαπής, η γλώσσα ή οι γλώσσες διδασκαλίας και συγγραφής της διπλωµατικής εργασίας ή της διδακτορικής διατριβής και κάθε άλλο θέµα που κρίνεται αναγκαίο
σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό πλαίσιο της νοµοθεσίας που διέπει τις µεταπτυχιακές σπουδές
κάθε συνεργαζόµενης χώρας.
β) Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας καταρτίζεται από τα συνεργαζόµενα Ιδρύµατα, εγκρίνεται από τα καθ’ ύλην αρµόδια όργανα αυτών και συνυποβάλλεται για την ελληνική πλευρά
στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων για την έκδοση υπουργικής απόφασης
µε την οποία γίνεται η τελική έγκριση του Προγράµµατος σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν.
2083/1992.
γ) Στις περιπτώσεις εκπόνησης διδακτορικής διατριβής ορίζεται ένας επιβλέπων από κάθε
συνεργαζόµενο Ίδρυµα. Οι συνεπιβλέποντες συµµετέχουν στην προβλεπόµενη τριµελή Συµβουλευτική Επιτροπή. Τη διοικητική και οργανωτική ευθύνη της εκπόνησης της διδακτορικής
διατριβής αναλαµβάνει ένα εκ των συνεργαζόµενων Ιδρυµάτων, που ορίζεται στο Ειδικό
Πρωτόκολλο Συνεργασίας. Η διαδικασία εκπόνησης της διατριβής γίνεται µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη νοµοθεσία της χώρας, το Ίδρυµα της οποίας έχει τη διοικητική και οργανωτική ευθύνη. Στο ίδιο Ίδρυµα γίνεται και η τελική κρίση της διατριβής του υποψηφίου από
την επταµελή Εξεταστική Επιτροπή του ν. 2083/1992 για την ελληνική πλευρά ή την αντίστοιχη επιτροπή του Ιδρύµατος της αλλοδαπής, στην οποία συµµετέχουν όλοι οι συνεπιβλέποντες. Στην επταµελή Εξεταστική Επιτροπή µπορεί να συµµετέχουν εκτός από τους συνεπιβλέποντες της αλλοδαπής και ένα ή περισσότερα µέλη ∆ΕΠ που ορίζονται από το συνεργαζόµενο Ίδρυµα της αλλοδαπής εφόσον αυτό προβλέπεται στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας. Στις περιπτώσεις αυτές µπορεί να χορηγείται ενιαίο διδακτορικό δίπλωµα, στο οποίο
γίνεται µνεία των συνεργαζόµενων Ιδρυµάτων ή χωριστό διδακτορικό δίπλωµα για τους υποψηφίους κάθε χώρας, στο οποίο όµως γίνεται πάλι µνεία των συνεργαζόµενων Ιδρυµάτων,
σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο Ε.Π.Σ..
δ) Μεταπτυχιακά ∆ιπλώµατα Ειδίκευσης και ∆ιδακτορικά ∆ιπλώµατα που χορηγούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, θεωρούνται αυτοδικαίως ως ισότιµα µε τα χορηγούµενα από τα συνεργαζόµενα Ιδρύµατα στα οποία λειτουργούν τα κοινά Προγράµµατα
Μεταπτυχιακών Σπουδών.
ε) Ειδικότερα ζητήµατα που ανακύπτουν από την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου
αυτής ρυθµίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.»
2. Ήδη λειτουργούντα κοινά Μεταπτυχιακά Προγράµµατα µε τις προϊσχύουσες διατάξεις

πρέπει να προσαρµοστούν στις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου το αργότερο µέχρι
τη λήξη του ακαδηµαϊκού έτους 2005-2006.
3. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 2083/1992 προστίθεται εδάφιο γ΄ που
έχει ως εξής:
«γ) Στα Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής, µέρος
του προγράµµατος µπορεί να παρέχεται εκτός από την ελληνική και σε άλλη ευρωπαϊκή
γλώσσα.»

