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Εισαγωγή 
 

Tο Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές Επιστήμες (MSc) 

αποτελείται από 10 Ενότητες και ακολουθεί το σχεδιασμό των δυο συνεργαζόμενων ΑΕΙ 

του International Telematic University Uninettuno και του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το 

εντατικό αυτό Πρόγραμμα αποσκοπεί στη μεταπτυχιακή κατάρτιση και επιστημονική 

εξειδίκευση στις εφαρμογές οργανολογίων, μεθοδολογιών και ψηφιακών συστημάτων από 

τις θετικές επιστήμες στην αρχαιολογία και πολιτιστική κληρονομιά. Το Μεταπτυχιακό 

Πρόγραμμα Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές Επιστήμες (ΕΑΕ) στοχεύει σε θεωρητικό και 

κυρίως πρακτικό επίπεδο στην απόκτηση περισσότερων επαγγελματικών εφοδίων και την 

ευρύτερη κατάρτιση ατόμων με ειδικά ενδιαφέροντα στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο. 

Πρόσληψη εξειδικευμένων γνώσεων, πέραν των εισαγωγικών στο προπτυχιακό επίπεδο, σε 

βάθος, πλάτος, συγκριτική και προβληματισμό. Βιωματικές δράσεις χειρισμού φορητής 

οργανολογίας και λογισμικών στην εκμάθηση τεχνολογικών «εργαλείων» κατά εύληπτο και 

κατανοητό τρόπο στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (Master thesis). 

Το Αντικείμενο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι η μεταπτυχιακή Ειδίκευση 

επιστημόνων στις Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές Επιστήμες και ειδικότερα η εκπαίδευση 

στελεχών εξειδικευμένων στην διεξαγωγή έρευνας και εφαρμογών στην πολιτιστική 

κληρονομιά μέσα από την σύγχρονη επιστήμη και τεχνολογία. 

Το παρόν Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι πρωτότυπο ως σύλληψη και περιέχει ικανό 

εύρος ως γνωστικό αντικείμενο διεπιστημονικού χαρακτήρα, όπου τέσσερεις άξονες - 

Αρχαιομετρία, Διαχείριση/Αρχαιολογία, Συντήρηση, Ψηφιοποίηση - συγκλίνουν σε ένα 

Στόχο – στην αειφόρο ανάδειξη Πολιτισμικής Αρχαιολογίας δηλ. Αρχαιολογίας & 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Η Αρχαιομετρία με τις μεθόδους και τεχνικές από τις θετικές 

επιστήμες, η επιστήμη της Συντήρησης αρχαιοτήτων & έργων τέχνης, η Ψηφιακή 

πολιτισμική αρχαιολογία & κληρονομιά, με τη Διαχείριση τους στην τεκμηρίωση, 

διατήρηση, ανάδειξη, διάχυση και αειφορία ενός τόπου μιας περιφέρειας μιας Χώρας. 

Αυτή η συνύπαρξη, αρμονικά διαρθρωμένη στην θεωρία, εμπειρία στην αξιοποίηση 

λογισμικών εφαρμογών, την πρακτική άσκηση, και κυρίως την αξιοποίηση μεθόδων και 

τεχνικών, νέων τεχνολογιών και σύγχρονων μεθοδολογιών στην μελέτη, αξιοποίηση της 

πολιτισμικής κληρονομιάς μέσω της διπλωματικής εργασίας, αποτελεί διεθνή  πρωτοτυπία 
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και καινοτομία, με δυναμική που προετοιμάζει τον φοιτητή για καριέρα στον ιδιωτικό και 

δημόσιο φορέα. 

Αυτή η οργανωμένη δομή μαζί με την διπλωματική εργασία σε πρακτικού περιεχομένου 

θέματα ή/και υψηλού επιπέδου επιθεωρήσεις (reviews) συμβάλλουν στο διπλό στόχο που 

είναι: ένα ποιοτικό Μάστερ και προώθηση για δημοσίευση διπλωματικών εργασιών. 

Οι άριστες εργασίες θα προωθούνται προς επιστημονική δημοσίευση με affiliation τα δυο 

ΑΕΙ από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του Προγράμματος καθ. Ιωάννη Λυριτζή που τυγχάνει 

ταυτόχρονα να είναι Διευθυντής Σύνταξης δυο διεθνών επιστημονικών περιοδικών 

(www.maajournal.com & www.scicult. com). 

 

 

 
 
 

http://www.maajournal.com/
http://www.scicult/
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Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στοχεύει:  

Σε θεωρητικό επίπεδο, η παραγωγή και μετάδοση επιστημονικής γνώσης στους τομείς της 

εφαρμοσμένης σύγχρονης τεχνολογίας στην αρχαιολογία δια βίου μάθησης, της 

εκπαίδευσης νέων πτυχιούχων και ενηλίκων και της ηλεκτρονικής μάθησης, καθώς και τη 

μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας στο χώρο της αρχαιομετρίας, της αρχαιολογίας ΝΑ 

Μεσογείου και Μ.Ανατολής, ψηφιακής αρχαιολογίας, βασικών αρχών συντήρησης και 

διαχείρισης αρχαιοτήτων ως εκπαίδευση και επιμόρφωση. 

Σε επίπεδο επαγγελματικής πρακτικής, η απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων 

απαραίτητων για την ανάπτυξη και υλοποίηση πρότυπων αρχαιολογικών προγραμμάτων 

και ψηφιακής κληρονομιάς στην εκπαίδευση, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης 

Ανατολής και του Αιγαίου, αλλά και στην παγκόσμια πολιτισμική κληρονομιά. Με 

εφαρμογές στην κοινωνία της πληροφορίας, σε εκπαιδευτικά προγράμματα και συστήματα 

δια βίου μάθησης (επιμόρφωσης, κατάρτισης, επαγγελματικής ανάπτυξης, κ.ά.), μέσω της 

εφαρμογής των πλέον σύγχρονων μεθόδων και πρακτικών από το χώρο των νέων 

τεχνολογιών και την διαχείριση και συντήρηση αρχαιολογικών ευρημάτων, με σκοπό την 

αξιοποίησής τους στην διερεύνηση, τεκμηρίωση, ανάδειξη, τοπική, περιφερειακή και 

εθνική αειφόρο ανάπτυξη και εκπαιδευτικές διαδικασίες. Απώτερος στόχος η αξιοποίηση 

του πολιτισμικού αποθέματος των αρχαίων πολιτισμών και της πολιτιστικής κληρονομιάς, 

με την χρήση σύγχρονων προσεγγίσεων στις ανασκαφές, τη θεωρητική ερμηνεία και τη 

διεπιστημονική μελέτη των ευρημάτων μέσω των φυσικών επιστημών και της σύγχρονης 

ψηφιακής τεχνολογίας. 
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Πρόγραμμα Σπουδών 

 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα έχει διάρκεια που αντιστοιχεί σε  90 ECTS   

ευρωπαϊκών πιστωτικών διδακτικών μονάδων. 

Για την απόκτηση μίας ECTS ακαδημαϊκής μονάδας, σύμφωνα με τους ισχύοντες 

κανονισμούς ένας φοιτητής θα πρέπει να ολοκληρώσει 25 ώρες δραστηριοτήτων. Αυτές 

είναι διαρθρωμένες σε μαθήματα βίντεο, ασκήσεις, τηλεδιασκέψεις, διδακτικές και 

ερευνητικές δραστηριότητες σε συνδυασμό σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης. Το Μεταπτυχιακό περιλαμβάνει 9 θεματικές / διδακτικές ενότητες και μία 

Ερευνητική Διατριβή. 

Ο τίτλος σπουδών που απονέμεται είναι Master of Science και συνυπογράφεται 

απο τα δυο Πανεπιστήμια. 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές Επιστήμες 

προσφέρεται στα Ελληνικά. 
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Διδακτική Οργάνωση 
 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ * 
 
Ενότητα 1  

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΑ (Ανάλυση, Χρονολόγηση) - 7 

ECTS 

 

 

Ενότητα 2  

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ & ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ - 6 ECTS 

 

 

Ενότητα 3  

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

- 6 ECTS 
 

 

Module 4  

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ (3D) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ - 6 ECTS 
 

 

Module 5  

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ - 7 ECTS 

 

 

Module 6  

ΒΙΟΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ – ΓΕΟΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ- ΑΡΧΑΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ - 7 ECTS 

 

 

Module 7  

ΜΈΘΟΔΟΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΉΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ & 

ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - 7 ECTS 

 

 

Module 8 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ: ΜΕΘΟΔΟΙ 

ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ- 7 ECTS 

 

 

Module 9 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΟΡΗΤΗΣ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑΣ- 7 ECTS 
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 
 
Ενότητα 10 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ - 30 ECTS 

Για να αποκτήσει ο φοιτητής τον μεταπτυχιακό τίτλο, θα πρέπει να εκπονήσει μία 

διπλωματική διατριβή 15.000 λέξεων σε θέμα που θα εγκριθεί από την Επιστημονική 

Επιτροπή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. 

 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΑΛΛAΓΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 
 
 
* Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΩΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ CERTIFICATE ΑΠΟΝΕΜΟΝΤΑΣ ECTS. 
 
 

 



 9 

 

 

Διδακτικό Μοντέλο 

Η διδακτική δραστηριότητα πραγματοποιείται μέσω του διαδικτύου, στην ενότητα 

«Master» της ιστοσελίδας: www.uninettunouniversity.net; 

(https://www.youtube.com/watch?v=o4JOUua3Yew&list=FLEwbMGdNFn0FfaimVF3IpHg&index=1

&t=3s) το πρώτο παγκοσμίως portal όπου η διδασκαλία πραγματοποιείται σε έξι γλώσσες: 

Ιταλικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Αραβικά, Πολωνικά και Ελληνικά. Η υιοθέτηση του 

ψυχοπαιδαγωγικού μοντέλου είναι αρωγός στην μετεξέλιξη: 

➢ Από τον κεντρικό ρόλο του καθηγητή σε αυτόν του φοιτητή 

➢ Από την απλή μετάδοση της γνώσης στην οικοδόμηση της γνώσης  

➢ Από το παθητική και ανταγωνιστική γνώση στην ενεργητική και γνώση 

συνεργασίας. 

Οι φοιτητές έχουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην διαδικασία εκμάθησης και μπορούν να 

διαβάσουν όποτε και όπου και αν επιθυμούν. Κατά την διάρκεια των σπουδών τους οι 

φοιτητές καθοδηγούνται από το ενεργό διαδικτυακό σύστημα, το οποίο παρέχει 

δυνατότητες εκμάθησης που βασίζονται στο σύνολο των σύγχρονων διαδικτυακών 

εφαρμογών. Εμπλουτίζεται η φοίτησή τους με εργαλεία που θα τους είναι αρωγοί στην 

σπουδή του επιλεγμένου τους αντικειμένου. Η διαδικτυακή βοηθητική διδασκαλία είναι 

οργανωμένη σε ομάδες φοιτητών, με ένα εξελιγμένο σύστημα ημερολογίου, που είναι σε 

θέση να αντιλαμβάνεται κάθε φοιτητή ως ξεχωριστή μονάδα, έτσι ώστε να εντοπίζονται οι 

διδακτικές δραστηριότητες, καθώς και οι ποσοτικές και ποιοτικές αξιολογήσεις της 

διαδικτυακής διδασκαλίας για κάθε φοιτητή ξεχωριστά.    

To Πανεπιστήμιο Uninettuno κατέχει τη πρώτη θέση διεθνώς στη τηλεκπαίδευση 

(https://www.uninettunouniversity.net/en/comunicatostampa.aspx?ID=90) η 

οποία στο παρόν κοινό ΠΜΣ πραγματοποιείται και με δια ζώσης μαθησιακή 

διαδικασία. 

http://www.uninettunouniversity.net/
https://www.youtube.com/watch?v=o4JOUua3Yew&list=FLEwbMGdNFn0FfaimVF3IpHg&index=1&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=o4JOUua3Yew&list=FLEwbMGdNFn0FfaimVF3IpHg&index=1&t=3s
https://www.uninettunouniversity.net/en/comunicatostampa.aspx?ID=90


 10 

 

 

Μεθοδολογία 

Η διδακτική δραστηριότητα στο Internet λαμβάνει χώρα εντός της διαδικτυακής μάκρο-

περιοχής, γνωστής και ως Διδακτικός Κυβερνοχώρος. 

• Καθοδηγητική διδασκαλία εξ αποστάσεως  

 Οι Φοιτητές που εγγράφονται στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα έχουν την δυνατότητα να 

έχουν συνεχή αρωγή και υποστήριξη σε κάθε βήμα της ολοκλήρωσης των σπουδών 

τους, από τους Telematic Καθηγητές και Βοηθούς Καθηγητών, που αντιπροσωπεύει 

ένα οδηγό καθώς και μια συνεχή παρουσία στο σύνολο της διαδικασίας εκμάθησης.  

• Τρισδιάστατη Αίθουσα Διδασκαλίας στο Ιδιόκτητο Νησί της Γνώσης του 

UNINETTUNO στο διαδικτυακό πρόγραμμα Second Life  

Στο UNINETTUNO (International Telematic University) Νησί της Γνώσης, ο χρήστης 

μπορεί να επισκεφθεί ένα Αμφιθέατρο που είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στο 

Μεταπτυχιακό του πρόγραμμα. Σε αυτό το χώρο, Φοιτητές και Καθηγητές / Βοηθοί 

Καθηγητών επικοινωνούν διαδραστικά στον τρισδιάστατο κόσμο του UNINETTUNO, 

συνομιλώντας από τον υπολογιστή τους, μέσω μικροφώνων. Εργαστήρια και πρακτικές 

καθώς και εξετάσεις σε θεματικές ενότητες αλλά και οπτικοακουστικές συναντήσεις με 

τους πρωταγωνιστές της Ενωμένης Ευρώπης να παρακολουθούν από τις θέσεις/ 

έδρανά τους πραγματοποιούνται και εξελίσσονται μπροστά στα μάτια των Φοιτητών σε 

πραγματικό χρόνο. Επίσης σε αυτό το Τρισδιάστατο Αμφιθέατρο Γνώσης οι Καθηγητές / 

Βοηθοί Καθηγητών δίνουν διαλέξεις και καθοδηγούν το ακροατήριο των Φοιτητών.   



 11 

• Τροπος πραγματοποιησης eξ αποστασεως και δια ζωσης μαθησης στο κοινο 

ΠΜΣ 

Πέραν της εξ αποστάσεως μεθοδολογίας όπως περιγραφτηκε παραπάνω, δια ζώσης 

επικοινωνια αφορά: α) δυο 3ήμερα στην Ρόδο, ένα ανά 6μηνο (προτιμούνται 

σαββατοκύριακα) με διδασκαλία στις αίθουσες του Πανεπιστημίου Αιγαιου και στο 

Εργαστήριο Αρχαιομετρίας και Εργαστηριο Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας & 

Προληπτικής Συντήρησης, 2) ενα 3μερο στην Αθηνα για εξοικείωση με οργανολογιες 

και μετρήσεις σε εργαστηριακούς Χώρους διδασκόντων και αρχαιολογική πρακτική, 

και 3) στη διπλωματική εργασία σε εργαστηριακους χώρους των διδασκόντων και 

συνεργαζομένων Εργαστηρίων σε ΑΕΙ ή/και Ερευνητικά Ιδρύματα ή διαπιστευμένα 

εργαστήρια της Ελλάδας και Κύπρου. 

 

• Για τη Διπλωματική Διατριβή: 

o αξιολόγηση της Διατριβής από τους επιβλέποντες καθηγητές των 2 

Πανεπιστημίων. 

• Για τις απαιτούμενες εργασίες (esseys) ανα Θεματική Ενότητα (ΘΕ): 

o Μια (1) εργασία ανα ΘΕ, 3000 λέξεων. 

• Για τις εξετάσεις: 

o Συνήθως, τέσσερες (4) κριτικές ερωτήσεις απο την ΘΕ που αναπτύσσονται 

σε 2 ώρες. 

• Χρόνος διεξαγωγής των ΘΕ (κατά προσέγγιση): 

o Μια (1) ενοτητα ανα μήνα. 1ο Εξάμηνο: οι πρωτες 5 ΘΕ απο 1 Σεπτ ως 30 

Ιαν, 1 εβδομάδα μελέτης και εξετάσεις 7-12 Φεβρ. 2ο Εξάμηνο: οι 4 ΘΕ απο 

13 Φεβρουαρίου ως 13 Ιουνιου, 1 εβδομάδα μελέτης και Εξετάσεις 20-24 

Ιουνίου. 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής 
 
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα απευθύνεται σε υποψήφιους φοιτητές που είναι κάτοχοι 

πτυχίου πρώτου κύκλου ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών. Οι κάτοχοι 

τίτλων σπουδών Πανεπιστημίων της αλλοδαπής θα πρέπει να προσκομίσουν επίσης και τις 

αντίστοιχες πράξεις ακαδημαϊκής αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ. 

Παράλληλα απαιτείται γνώση της αγγλικής γλώσσας και χειρισμού Ηλεκτρονικού 

Υπολογιστή. Σχετική επαγγελματική εμπειρία είναι επίσης επιθυμητή. 

Διδακτικές μονάδες που έχουν απονεμηθεί από προγενέστερες σπουδές είναι δυνατόν να 

μεταφερθούν στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα μετά από την έγκριση της Επιστημονικής και 

Ακαδημαϊκής Επιτροπής του Προγράμματος.  
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Το Πανεπιστήμιο UNINETTUNO και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου επιμένουν στην πολιτική 

αυστηρής αμεροληψίας απέναντι σε όλους τους υποψηφίους. 

Διαδικασία Εγγραφής 
 

Η εγγραφή στο Μεταπτυχιακό πραγματοποιείται από το Διεθνές Τηλεματικό Πανεπιστήμιο 

UNINETTUNO και μπορεί να ολοκληρωθεί μόνο μέσω της διαδικτυακής διαδικασίας.  

Το συνολικό ποσό των διδάκτρων ανέρχεται σε € 3.500,00 το οποίο και καταβάλλεται 

εφάπαξ ή σε δύο δόσεις απευθείας στο Πανεπιστήμιο Uninettuno με την εγγραφή. 
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