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• Διάρκεια σπουδών 
 
Οι σπουδές διαρκούν τέσσερα (4) ακαδηµαϊκά εξάµηνα και οδηγούν στην απόκτηση 
Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στη «Διαχείριση και ανάδειξη 
πολιτισµικών αγαθών και περιβάλλοντος». 
 
• Δεκτοί υποψήφιοι 
 
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τµηµάτων Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής και οµοταγών 
αναγνωρισµένων Ιδρυµάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τµηµάτων ΤΕΙ, µε την 
προϋπόθεση ότι κατέχουν πιστοποιηµένη καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
 
• Δοµή του προγράµµατος Σπουδών 
 
Το Π.Μ.Σ περιλαµβάνει θεωρητική διδασκαλία που πραγµατοποιείται στα τρία πρώτα 
εξάµηνα και εκπόνηση µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας στο τέταρτο εξάµηνο.  
 

v Τα καθένα από τα τρία πρώτα εξάµηνα περιλαµβάνει τέσσερα µαθήµατα (3 
υποχρεωτικά και 1 επιλογής). Τα µαθήµατα παρέχονται υπό τη µορφή πλήρους και 
υποχρεωτικής φοίτησης. Το κάθε ακαδηµαϊκό εξάµηνο περιλαµβάνει δεκατρείς (13) 
πλήρεις διδακτικές εβδοµάδες. Κάθε µάθηµα διδάσκεται 3 ώρες την εβδοµάδα. 
Προφανώς, η επιτυχής ολοκλήρωση των µαθηµάτων κάθε εξαµήνου αφορά στην 
επιτυχή ολοκλήρωση τριών (3) υποχρεωτικών µαθηµάτων και ενός (1) µαθήµατος 
επιλογής. Η θεωρητική διδασκαλία που περιέχεται στα 3 εξάµηνα ισοδυναµεί µε 90 
πιστωτικές µονάδες (ECTS) συνολικά (30 για κάθε εξάµηνο) και η εκπόνηση της 
διπλωµατικής εργασίας ισοδυναµεί µε 30. Συνεπώς για την απόκτηση του 
Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης απαιτείται η συµπλήρωση 120 πιστωτικών 
µονάδων. 

 
v Τα µαθήµατα πραγµατοποιούνται Παρασκευή & Σάββατο στους χώρους της Σχολής 
Ανθρωπιστικών Επιστηµών και Πολιτισµικών Σπουδών στην Καλαµάτα. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Αναλυτικά το πρόγραµµα σπουδών του ΠΜΣ διαρθρώνεται ως εξής: 
 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 30) 
 
Μαθήµατα υποχρεωτικά (3):  
• Πολιτιστική και περιβαλλοντική κληρονοµιά: έννοια, τυπολογία (πιστωτικές 
µονάδες 8) 
•  Οργανισµοί, ιδρύµατα και φορείς πολιτισµού και περιβάλλοντος στον εθνικό και 
διεθνή χώρο. Συγκρότηση και διοίκηση (πιστωτικές µονάδες 8) 
•  Φροντίδα, ερµηνεία και ανάδειξη πολιτισµικών αγαθών και περιβάλλοντος 
(πιστωτικές µονάδες 8) 
 
Μάθηµα Επιλογής (1) από τα κάτωθι (πιστωτικές µονάδες 6) 
• Όψεις του σύγχρονου πολιτισµού 
• Η διαχειριστική πολυσηµία του πολιτισµικού αγαθού: µελέτες περιπτώσεων 
 
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 30) 
 
Μαθήµατα υποχρεωτικά (3):  
•  Προγραµµατισµός και οργάνωση πολιτιστικών δράσεων (πιστωτικές µονάδες 8) 
• Σχεδιασµός και διαχείριση πολιτιστικών και περιβαλλοντικών διαδροµών 
(πιστωτικές µονάδες 8) 
• Πολιτιστικό µάρκετιγκ και δηµόσιες σχέσεις (πιστωτικές µονάδες 8) 
 
Μάθηµα Επιλογής (1) από τα από τα κάτωθι (πιστωτικές µονάδες 6) 
• Πολιτισµός, περιβάλλον, τουρισµός 
• Θέµατα προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος 
 
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 30) 
 
Μαθήµατα υποχρεωτικά (3):  
• Πολιτισµικά αγαθά, περιβάλλον και δίκαιο (εθνικό-κοινοτικό-διεθνές) (πιστωτικές µονάδες 
8) 
• Πολιτισµός, περιβάλλον και οικονοµία στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης (πιστωτικές 
µονάδες 8) 
• Πολιτισµικά αγαθά, περιβάλλον και διεθνείς σχέσεις: η έννοια της πολιτιστικής και 
πράσινης διπλωµατίας (πιστωτικές µονάδες 8) 
 
Μάθηµα Επιλογής (1) από τα κάτωθι (πιστωτικές µονάδες 6) 
• Πολιτισµικά αγαθά, περιβάλλον και νέες τεχνολογίες 
• Θέµατα συντήρησης και αποκατάστασης µνηµείων και χώρων της πολιτισµικής 
κληρονοµιάς 
 
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 
Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωµατικής Εργασίας (πιστωτικές µονάδες 30) 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 120 
 
• Διδακτικό προσωπικό 
 
Στο ΠΜΣ διδάσκουν µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος Ιστορίας-Αρχαιολογίας και Διαχείρισης 
Πολιτισµικών Αγαθών και άλλων Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, 



προσκεκληµένοι καθηγητές από άλλα Πανεπιστήµια της χώρας, ειδικοί ερευνητές καθώς και 
καθηγητές Πανεπιστηµίων της αλλοδαπής που έχουν συναφείς µε το ΠΜΣ ειδικότητες, 
επιστήµονες αναγνωρισµένου κύρους οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευµένες γνώσεις ή σχετική 
εµπειρία στο γνωστικό αντικείµενο του ΠΜΣ 
 
 
• Δίδακτρα 
Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων ύψους 4.000 ΕΥΡΩ 
για τη συνολική διάρκεια της φοίτησης. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τέσσερις (4) 
ισόποσες δόσεις, η καθεµία πριν από την έναρξη των µαθηµάτων κάθε εξαµήνου, και η 
καταβολή τους αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή στο εξάµηνο και τη φοίτηση. 
 
 
Το  Π.Μ.Σ λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το Χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 
2016/2017. 
 
ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ µετά το πέρας του πρώτου κύκλου λειτουργίας του (Ιούνιος 2018) 
 


