Π.Μ.. «Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκώλ
Master in Business Administration | MBA»

Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα
Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο & Θξάθεο
Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ

Π.Μ.. «Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκώλ
Master in Business Administration |MBA»

Θαβάια, Οθηψβξηνο 2016

Καλνληζκόο Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ
«Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκώλ
Master in Business Administration | MBA»

ΑΡΘΡΟ 1ν: Θεζκηθό Πιαίζην
Σν Σµήµα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΚΘ νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί απφ ην
αθαδεµατθφ έηνο 2012–2013 Πξφγξαµµα Κεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Κ..) µε ηίηιν
«Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ - Master in Business Administration - MBA» ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Λ.3685/16.7.2008/ΦΔΘ A’ 148 θαη ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο
Δ5/117959,118921/ΦΔΘ445/η.β24-2-12.
Σν Π.Κ.. ζα ιεηηνπξγήζεη γηα ηα επφκελα νθηψ αθαδεκατθά έηε. Κεηά ηε ιήμε ηεο
πεξηφδνπ απηήο, ζα αμηνινγεζεί ε δπλαηφηεηα ζπλέρηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζχκθσλα
κε ηα πξνβιεπφκελα ζην Λ. 3685/2008 (ΦΔΘ Α΄ 148/16-7-2008).

ΑΡΘΡΟ 2ν: Γεληθή Πεξηγξαθή
Βαζηθή επηδίσμε ηνπ πξνγξάκκαηνο MBA ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΚΘ είλαη ε πξνζέιθπζε πςειήο
πνηφηεηαο ππνςεθίσλ πνπ επηζπκνχλ λα αλαπηχμνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο σο
απνηειεζκαηηθά ζηειέρε επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ. θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε
θαηαλφεζε ησλ βαζηθφηεξσλ πξνζεγγίζεσλ θαη ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ, φπσο επίζεο θαη ηεο δηαζχλδεζήο ηνπο
ζε ζηξαηεγηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ επίπεδν.
Σν πξφγξακκα είλαη ζρεδηαζκέλν θαη γηα πηπρηνχρνπο πνπ δελ έρνπλ βαζηθφ πηπρίν ζην
γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ ή δελ έρνπλ ζεκαληηθή εξγαζηαθή
εκπεηξία ζηε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ, αιιά επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ εμεηδηθεπκέλεο
γλψζεηο ζην ηνκέα απηφ.
Πξνζθέξεη ζηνπο θνηηεηέο ηελ επθαηξία λα αλαπηχμνπλ έλα εηδηθεπκέλν γλσζηηθφ
ππφβαζξν ζε ηξία δηαθνξεηηθά αληηθείκελα: Κάξθεηηλγθ, ηξαηεγηθή Γηνίθεζε θαη
Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε.
Ζ εθαξκνγή ησλ ζεσξηψλ ζηε πξάμε απνηειεί παξάγνληα θιεηδί γηα ην πξφγξακκα. Οη
κειέηεο πεξηπηψζεσλ (case studies) θαη νη ιχζεηο πξαγκαηηθψλ επηρεηξεζηαθψλ
πξνβιεκάησλ κε ηελ ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ Ζ/Τ, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη
επηρεηξήζεηο, απνηεινχλ θεληξηθφ άμνλα ζηηο δηαδηθαζίεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο.
Δπηπιένλ, ε ζπλερήο ζπκκεηνρή ζεκαληηθψλ ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ κε ηε κνξθή
δηαιέμεσλ θαη ζπδεηήζεσλ, δεκηνπξγνχλ ην θαηάιιειν ππφβαζξν γηα ηε θαηαλφεζε ηνπ
επηρεηξεζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ δπλακηθψλ ηνπ, φπσο επίζεο θαη ηελ αλάπηπμε
ηθαλνηήησλ ιήςεο ζηξαηεγηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ απνθάζεσλ. Άιιεο ηερληθέο φπσο ηα
επηρεηξεκαηηθά παηρλίδηα (business games) θαη νη πξνβνιέο νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ
επίζεο ππνζηεξίδνπλ ηελ εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε ηε πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ αξρψλ
ηεο δηνίθεζεο (management).

ΑΡΘΡΟ 3ν: Αληηθείκελν & θνπόο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
1. Αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε Γηνίθεζε ησλ Δπηρεηξήζεσλ
κε ηξείο θαηεπζύλζεηο:
ηξαηεγηθή Γηνίθεζε - Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε - Κάξθεηηλγθ

2. θνπνί ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη:
(α) Ζ πξναγσγή ηεο γλψζεο θαη ε αλάπηπμε ηεο έξεπλαο ζε ζπλαθείο επηζηεκνληθέο
πεξηνρέο ηεο δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ, κε έκθαζε ζηνπο ηνκείο ηεο ηξαηεγηθήο
Γηνίθεζεο, ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο, θαη ηνπ Κάξθεηηλγθ.

(β) Ζ παξνρή ησλ απαξαίηεησλ πςεινχ επηπέδνπ γλψζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε

εμεηδηθεπκέλσλ επηζηεκφλσλ θαη δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ηθαλψλ λα ζηειερψζνπλ ηηο
παξαγσγηθέο θαη δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ ζηνλ ηδησηηθφ θαη
δεκφζην ηνκέα.

(γ) Ζ πξνεηνηκαζία θαη αλάπηπμε λέσλ θαη δπλακηθψλ επηρεηξεκαηηψλ κε επηρεηξεκαηηθή
λννηξνπία (entrepreneurial mindset), πνπ βαζίδεηαη ζηελ θαηλνηνκία θαη εμσζηξέθεηα
θαη αληαπνθξίλεηαη απφιπηα ζηηο απαηηήζεηο κηαο παγθνζκηνπνηεκέλεο αγνξάο, έηζη ψζηε
λα ζπκβάιινπλ απνηειεζκαηηθά ζηελ αλάπηπμε ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη
γεληθφηεξα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.

Οη εθπαηδεπηηθνί ζηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη:
• Ζ παξνρή ζε πηπρηνχρνπο, κε ή ρσξίο εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ,
ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά κέζα
ζε έλα επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ.
• Ζ αλάπηπμε αλαιπηηθήο, δεκηνπξγηθήο θαη ζπλζεηηθήο αληίιεςεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ
πεξηβάιινληνο, δεμηφηεηεο πνπ επηδεηνχλ νη επηρεηξήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα
ζηξαηνιφγεζεο λένπ ζηειερηθνχ δπλακηθνχ.
• Ζ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ θνηηεηψλ λα αλαιχζνπλ, λα αμηνινγήζνπλ θαη λα
εθαξκφζνπλ ηε γλψζε θαη ηελ θαηαλφεζε ζχγρξνλσλ ζεκάησλ ηεο δηνίθεζεο
επηρεηξήζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο νξγαλσζηαθήο πξαθηηθήο.
• Ζ πξνεηνηκαζία ζηειερψλ πνπ ζα δηαθαηέρνληαη απφ αξρέο θαη δεμηφηεηεο ζπλερνχο
κάζεζεο θαη πξνζσπηθήο αλάπηπμεο, ψζηε λα κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ κε απηνλνκία θαη
δεκηνπξγηθφηεηα θαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη γεληθφηεξα
ηεο θνηλσλίαο.
• Ζ παξφηξπλζε ησλ θνηηεηψλ πξνο ηελ αλάπηπμε εγεηηθψλ ηθαλνηήησλ κέζσ ηεο
απηνδηαρείξηζεο, ηεο δηαρείξηζεο νκάδσλ εξγαζίαο θαη ηεο θαηαλφεζεο ηεο έλλνηαο ηεο
δηνίθεζεο.
• Ζ θαηαλφεζε ζε βάζνο ηεο γλψζεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ νξγαληζκψλ θαη ηνπ ζπλερψο
κεηαβαιιφκελνπ πεξηβάιινληνο πνπ ιεηηνπξγνχλ κέζα απφ έλα ζχλνιν πξαθηηθψλ
εθαξκνγψλ.
• Ζ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ θνηηεηψλ λα ζθέθηνληαη θαη λα καζαίλνπλ κέζα απφ
ηελ εκπεηξία θαη, σο εθ ηνχηνπ, λα κπνξνχλ λα ελζσκαηψλνπλ ηε λέα γλψζε κε ηηο
ππάξρνπζεο εκπεηξίεο γηα λα εθαξκφδνληαη ζηηο ζπλερψο δηαθνξνπνηεκέλεο ζπλζήθεο
ηνπ εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο.
• Ζ πξφθιεζε ησλ θνηηεηψλ λα αμηνινγήζνπλ ηηο πξνθαηαιήςεηο ηνπο θαη λα
απαιιαγνχλ απφ ππνθεηκεληθνχο πεξηνξηζκνχο ψζηε λα κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ
πνιχπινθεο θαηαζηάζεηο κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν.
• Ζ αλάπηπμε δηαπξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αιιειεπίδξαζε κε
ζπλαδέιθνπο ζε ηππηθέο ή άηππεο νκάδεο.

ΑΡΘΡΟ 4ν: Μεηαπηπρηαθνί Σίηινη Πνπ Απνλέκνληαη
1. Σν Π.Κ.. απνλέκεη Κεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (Κ.Γ.Δ.) ζηε «Γηνίθεζε
Δπηρεηξήζεσλ - Master in Business Administration - MBA», ζε ηξεηο
θαηεπζχλζεηο:
(α) ζηε ηξαηεγηθή Γηνίθεζε (Strategic Management)
(β) ζηε Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε (Financial Management)
(γ) ζην Κάξθεηηλγθ (Marketing)

2. Οη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνλνµή ηνπ παξαπάλσ Κεηαπηπρηαθνχ Σίηινπ Δηδίθεπζεο
ζε µία απφ ηηο ηξεηο θαηεπζχλζεηο, µε ηηο νξγαλσηηθέο ιεπηνκέξεηεο, πνπ αθνξνχλ ηε
ρξνληθή δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ, ην πεξηερφκελν ηνπ Π.Κ.., ηε ιεηηνπξγία ηνπ Π.Κ..,
ηηο εμεηάζεηο θαη ηε βαζµνινγία ησλ θνηηεηψλ, πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα άξζξα 8
έσο 11 ηνπ παξφληνο.

3. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ απνλνκή ηνπ Κεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο
(Κ.Γ.Δ.) ζην πξόγξακκα πιήξνπο θνίηεζεο νξίδεηαη ζε ηξία (3) δηδαθηηθά εμάκελα
εθ ησλ νπνίσλ ην ηξίην δηαηίζεηαη γηα ηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ελψ
ζην πξόγξακκα κεξηθήο θνίηεζεο νξίδεηαη ζε έμη (6) δηδαθηηθά εμάκελα εθ ησλ
νπνίσλ ην ηξίην θαη ην έθην δηαηίζεηαη γηα ηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.

ΑΡΘΡΟ 5ν: Γηνίθεζε & Οξγαλσηηθή Γνκή ηνπ Πξνγξάκκαηνο
1. Σν Π.Κ.. ιεηηνπξγεί µε ηα δηνηθεηηθά φξγαλα, πνπ πξνβιέπεη ν λ. 3685/2008 γηα ηηο
µεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. Σε ζπλνιηθή επζχλε ηεο εχξπζµεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
πξνγξάµµαηνο ηελ έρεη ε Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο (Γ..Δ..) ηνπ Σµήµαηνο,
ε νπνία απαξηίδεηαη απφ ηνλ Πξντζηάµελν ηνπ Σµήµαηνο, ηα µέιε Δ.Π. ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο ηνπ Σµήµαηνο θαη δχν εθπξνζψπνπο ησλ µεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ. Ζ
Γ..Δ.. είλαη αξµφδηα γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εηζήγεζε πξνηάζεσλ γηα Π.Κ.., ηνλ
νξηζµφ ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Πξνγξάµµαηνο, ηνλ νξηζµφ ησλ µειψλ ηεο ζπληνληζηηθήο
επηηξνπήο (.Δ.), ηε ζπγθξφηεζε θαηά πεξίπησζε ζπµβνπιεπηηθψλ επηηξνπψλ,
εμεηαζηηθψλ επηηξνπψλ, επηηξνπψλ επηινγήο ή εμέηαζεο ησλ ππνςήθησλ
µεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, ηελ απνλνµή µεηαπηπρηαθψλ δηπισµάησλ, θαζψο θαη γηα
θάζε άιιν ζέµα πνπ πξνβιέπεηαη απφ επηµέξνπο δηαηάμεηο.
2. Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή (.Δ.) απαξηίδεηαη απφ ηξία (3) µέιε Δ.Π. ηνπ Σµήµαηνο,
ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Π.Κ.. θαη δχν απφ ηνπο ηξεηο ππεχζπλνπο ησλ θαηεπζχλζεσλ, ηα
νπνία είλαη αξµφδηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ ζπληνληζµφ ηεο θαζεκεξηλήο
ιεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάµµαηνο θαη εθιέγνληαη απφ ηε Γ..Δ.. ηνπ ηκήκαηνο.
Γηα ην δηάζηεκα 2012-16 ε ηξηκειήο ζπληνληζηηθή επηηξνπή απαξηίδεηαη από
ηνπο εμήο:
- Ληθφιανο Θεξίνπ, Θαζεγεηήο, Γηεπζπληήο ηνπ Π.Κ.. θαη ππεχζπλνο θαηεχζπλζεο
«ηξαηεγηθήο Γηνίθεζεο»
- Δηξήλε Θακελίδνπ, Θαζεγήηξηα, θαη ππεχζπλε θαηεχζπλζεο «Κάξθεηηλγθ»
- Γεκήηξηνο Καδπηηλφο, Αλαπιεξσηήο Θαζεγεηήο, θαη ππεχζπλνο θαηεχζπλζεο
«Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο»
3. Ο ∆ηεπζπληήο ηνπ Π.Κ.. πξνεδξεχεη ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο θαη κπνξεί λα
αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ µε κεξηθή απαιιαγή απφ ηηο δηδαθηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. Ο
∆ηεπζπληήο αλήθεη ζηε βαζκίδα ηνπ Θαζεγεηή ή Αλαπιεξσηή Θαζεγεηή, είλαη ηνπ ηδίνπ
ή ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ µε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ Π.Κ.. θαη αζθεί
ηα θαζήθνληα, πνπ νξίδεη ν Θαλνληζµφο Κεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Ηδξχµαηνο θαη ν
εζσηεξηθφο θαλνληζµφο ηνπ Ηδξχµαηνο. Ο ∆ηεπζπληήο Κεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ
εηζεγείηαη ζηε Γ..Δ.. θάζε ζέµα πνπ αθνξά ζηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ
Π.Κ..
4. Γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ηνπ Π.Κ.., µε απφθαζε ηεο Γ..Δ..,
ζπγθξνηείηαη ε Δπηηξνπή Δπηινγήο, ε νπνία είλαη αξκφδηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ
θαθέισλ ησλ ππνςεθίσλ θαη γηα ηε ζχληαμε ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ
θνηηεηψλ.

ΑΡΘΡΟ 6ν: Γηαδηθαζία Δηζαγσγήο Μεηαπηπρηαθώλ Φνηηεηώλ
6.1 Αξηζκόο Δηζαθηέσλ
Ο αξηζκφο εηζαθηέσλ αλά έηνο ζην πξφγξακκα νξίδεηαη θαη’ αλψηαην φξην ζε πελήληα
(50) θνηηεηέο γηα θάζε ηχπν πξνγξάκκαηνο (πιήξνπο ή κεξηθήο θνίηεζεο). Δπηπιένλ
ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζαθηέσλ γίλνληαη δεθηνί θαη ππφηξνθνη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3685/2008 (Α΄ 148). Ζ θαηαλνκή ησλ εηζαθηέσλ ζηηο επί κέξνπο
θαηεπζχλζεηο γίλεηαη κε απφθαζε ηεο Γ..Δ..

6.2 Γηαδηθαζία Τπνβνιήο Αηηήζεσλ Τπνςεθίσλ

Ζ .Δ. ηνπ Π.Κ.. απνθαζίδεη γηα ην ρξφλν δεκνζίεπζεο ζηνλ Σχπν, ζηα γξαθεία ηεο
Γξακκαηείαο θαη ζην ∆ηαδίθηπν, ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο πξνο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο
ππνςήθηνπο, πνπ πξνζδηνξίδεη: ηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ ζην πξφγξακκα, ην χςνο ησλ
δηδάθηξσλ, ηα απαξαίηεηα πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ γηα εηζαγσγή ζην Π.Κ.., ηε
γεληθή δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ, φπσο επίζεο ηελ πξνζεζκία θαη ηε
δηεχζπλζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ.
Οη αηηήζεηο ππνβάιινληαη ζε εηδηθά έληππα, πνπ δηαζέηεη ε Γξακκαηεία θαη ε επίζεκε
ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ Κεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ
αλαθνηλψλεηαη, νη ελδηαθεξφκελνη θαηαζέηνπλ ην θάθειν ηεο ππνςεθηφηεηάο ηνπο ζηε
Γξακκαηεία ηνπ Π.Κ.. Σα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, πνπ ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ νη
ππνςήθηνη είλαη: έληππε αίηεζε, αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, επηθπξσκέλν
αληίγξαθν πηπρίνπ / δηπιψκαηνο (κε ηελ αληίζηνηρε αλαγλψξηζε ηνπ ∆ΟΑΣΑΠ, αλ
πξνέξρεηαη απφ παλεπηζηήκην ηνπ εμσηεξηθνχ), πηζηνπνηεηηθφ αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο,
δχν ζπζηαηηθέο επηζηνιέο, επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο ή δηαθξίζεηο (εάλ ππάξρνπλ),
απνδεηθηηθά επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο (εάλ ππάξρνπλ), απνδεηθηηθφ γλψζεο ηεο
Αγγιηθήο Γιψζζαο επηπέδνπ Β2, αληίγξαθν δηπισκαηηθήο εξγαζίαο (έληππν ή
ειεθηξνληθφ - εθφζνλ αθνξά ζέκαηα δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ).
Όια ηα ππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα είλαη πξσηφηππα ή αληίγξαθα
επηθπξσκέλα απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο.

6.3 Καηεγνξίεο ησλ Πηπρηνύρσλ πνπ Γίλνληαη Γεθηνί

ην Π.Κ.. ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ γίλνληαη δεθηνί κεηά απφ επηινγή
πηπρηνχρνη ηκεκάησλ ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή νκνηαγψλ αλαγλσξηζκέλσλ ηδξπκάησλ ηεο
αιινδαπήο ζεσξεηηθήο ή ζεηηθήο θαηεχζπλζεο. Όινη νη ππνςήθηνη πξέπεη λα γλσξίδνπλ
θαιά ηελ αγγιηθή γιψζζα (επίπεδν Β2).
Τπνςεθηφηεηα κπνξνχλ λα ζέζνπλ θαη ηειεηφθνηηνη θνηηεηέο, νη νπνίνη ζα έρνπλ πάξεη
ην πηπρίν ηνπο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο β' θάζεο αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ θαη ζα
πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο.

6.4 Γηαδηθαζία Δηζαγσγήο Μεηαπηπρηαθώλ Φνηηεηώλ
1. Ζ Γξακκαηεία ηνπ Π.Κ.., ζηελ νπνία ππνβάιινληαη νη αηηήζεηο απφ ππνςεθίνπο
κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο, πξνσζεί ην ζχλνιν ησλ αηηήζεσλ κε ην ζπλνδεπηηθφ πιηθφ
ζηελ Δπηηξνπή Δπηινγήο ησλ ππνςεθίσλ, πνπ ζπγθξνηείηαη απφ ηε Γ..Δ.. ηνπ
Σκήκαηνο. εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 5 ηνπ
παξφληνο.

2. Ζ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ, πνπ κέζα ζηηο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίεο έρνπλ
πξνζθνκίζεη φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Δπηινγήο
δηαδνρηθά ζε δχν θάζεηο. Ζ πξψηε θάζε είλαη πξνθξηκαηηθή θαη απνζθνπεί ζε κηα πξψηε
θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ αμηνινγηθψλ κνξίσλ, πνπ
ζπγθέληξσζαλ. Ζ δεχηεξε θάζε πεξηιακβάλεη πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ησλ ππνςεθίσλ,
πνπ ζπγθέληξσζαλ ην κεγαιχηεξν αξηζκφ αμηνινγηθψλ κνξίσλ ζηελ πξψηε θάζε. Κε
βάζε ηελ ηειηθή βαζκνινγία, πνπ πξνθχπηεη σο ν ζηαζκηζκέλνο κέζνο ηεο βαζκνινγίαο
ζηελ πξψηε θαη δεχηεξε θάζε, θαηαξηίδεηαη θαηάινγνο πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο
ππνςήθηνπο, νη νπνίνη θξίλνληαη θαηάιιεινη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
θαη γίλεηαη ε ηειηθή επηινγή κε βάζε ηε ζεηξά επηηπρίαο ηνπο (νη ηζνβαζκήζαληεο κε ηνλ
ηειεπηαίν επηιέγνληαη).
3. Θαηά ηελ πξψηε θάζε αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ, ε αξκφδηα επηηξνπή ζπληάζζεη
θαηάινγν, ζηνλ νπνίν θαηαηάζζνληαη νη ππνςήθηνη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ αμηνινγηθψλ
κνξίσλ, πνπ ζπγθέληξσζαλ. Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο πξψηεο θάζεο κε ηελ
αληίζηνηρε (κέγηζηε) βαζκνινγία ηνπο ζε αξηζκφ αμηνινγηθψλ κνξίσλ, έρνπλ σο εμήο:

1. Δπίδνζε ζε πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο δηνηθεηηθήο, νηθνλνκηθήο ή ηερλνινγηθήο
θαηεχζπλζεο
2. Δπίδνζε ζε πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο άιιεο θαηεχζπλζεο (ή ε θαηνρή δεχηεξνπ
πηπρίνπ)
3. Γηπισκαηηθή εξγαζία ζε ζέκαηα δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ
4. Γηαζέζηκε επαγγεικαηηθή εκπεηξία, πνπ είλαη ζρεηηθή κε ζέκαηα δηνίθεζεο
επηρεηξήζεσλ
5. Δπηζηεκνληθφ θαη εξεπλεηηθφ έξγν ησλ ππνςεθίσλ, φπσο π.ρ. κεηαπηπρηαθνί
ηίηινη ζπνπδψλ ή/θαη επηζηεκνληθέο εξγαζίεο ζε έγθπξα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ή
πξαθηηθά ζπλεδξίσλ, πνπ είλαη ζρεηηθφ κε ζέκαηα δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ
6. Θαηνρή πηπρίσλ ζηελ αγγιηθή γιψζζα αλψηεξνπ επηπέδνπ απφ απηφ πνπ ζπληζηά
πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο ή θαηνρή πηπρίνπ ζε άιιε μέλε
γιψζζα
7. Γχν ζπζηαηηθέο επηζηνιέο (ζπλνιηθά)
ΤΝΟΛΟ:

Αξηζκφο
Κνξίσλ
30
15
10
15
10

10

10
100

Ο αξηζκφο αμηνινγηθψλ κνξίσλ ηνπ παξαπάλσ πίλαθα απνηεινχλ ην κέγηζην βαζκφ,
πνπ κπνξεί λα απνδνζεί, ζχκθσλα κε ηε θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Δπηινγήο, ζε θάζε
πεξίπησζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο.

ΑΡΘΡΟ 6ν: Γηαδηθαζία Δηζαγσγήο Μεηαπηπρηαθώλ Φνηηεηώλ
Γηα ην πξώην θξηηήξην αμηνιόγεζεο, φπνπ ε θαηνρή ηίηινπ ζπνπδψλ δηνηθεηηθήο,
νηθνλνκηθήο ή ηερλνινγηθήο θαηεχζπλζεο είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε, ε βαζκνινγία
ζα πξνθχπηεη κε βάζε ην βαζκφ ηνπ πηπρίνπ, ζηελ θιίκαθα απφ κεδέλ κφξηα (γηα βαζκφ
πηπρίνπ πέληε) κέρξη ηνλ κέγηζην αξηζκφ ησλ αμηνινγηθψλ κνξίσλ ηνπ θξηηεξίνπ απηνχ
(γηα βαζκφ πηπρίνπ άξηζηα δέθα).
Γηα ην δεύηεξν θαη ηξίην θξηηήξην αμηνιόγεζεο, ε βαζκνινγία ζα πξνθχπηεη κε
βάζε ην βαζκφ ηνπ δεχηεξνπ πηπρίνπ ή/θαη ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ζηελ θιίκαθα
απφ κεδέλ κφξηα (γηα βαζκφ πέληε) κέρξη ηνλ κέγηζην αξηζκφ ησλ αμηνινγηθψλ κνξίσλ
ηνπ θάζε θξηηεξίνπ (γηα βαζκφ πηπρίνπ ή δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ην άξηζηα δέθα).
Γηα ην ηέηαξην θξηηήξην αμηνιόγεζεο, ε βαζκνινγία ζα πξνθχπηεη απφ ηε δηάξθεηα
ηεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο, ζηαζκηζκέλεο θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Δπηινγήο κε
ην επίπεδν (Γηεπζπληηθφ ή φρη) θαη ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο, ζηελ θιίκαθα απφ κεδέλ
κφξηα (γηα κεδεληθή εκπεηξία) κέρξη ηνλ κέγηζην αξηζκφ ησλ αμηνινγηθψλ κνξίσλ ηνπ
θξηηεξίνπ (θαη γηα κέγηζηε δηάξθεηα απαζρφιεζεο ηα πέληε έηε).
Γηα ην πέκπην θξηηήξην αμηνιόγεζεο, ε βαζκνινγία ζα πξνθχπηεη (α) απφ ηελ
θαηνρή κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ ζηαζκηζκέλνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο
Δπηινγήο κε ην επίπεδν θαη ηε ζπλάθεηα ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε ζέκαηα
δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ, ζηελ θιίκαθα απφ έλα (θακία ζπλάθεηα) κέρξη ην κέγηζην
αξηζκφ ησλ ηξηψλ κνξίσλ (γηα κεγάιν βαζκφ ζπλάθεηαο), θαη (β) απφ ηελ χπαξμε
επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ή πξαθηηθά ζπλεδξίσλ, πνπ
είλαη ζρεηηθά κε ζέκαηα δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ, ζηαζκηζκέλσλ θαηά ηελ θξίζε ηεο
Δπηηξνπήο κε ην επίπεδν θαη ηε ζρεηηθφηεηά ηνπο κε ηε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ, ζηελ
θιίκαθα απφ κεδέλ κφξηα (θακία δεκνζίεπζε) κέρξη ηνλ κέγηζην αξηζκφ ησλ επηά
αμηνινγηθψλ κνξίσλ ηνπ θξηηεξίνπ (θαη γηα κέγηζην αξηζκφ επηά δεκνζηεχζεσλ ηα
ηειεπηαία δέθα έηε). Γηα ην έθην θξηηήξην αμηνιόγεζεο, ε βαζκνινγία ζα πξνθχπηεη
κε βάζε ην επίπεδν γισζζνκάζεηαο πνπ θαηέρεη ν ππνςήθηνο, ήηνη πέληε αμηνινγηθά
κφξηα γηα φζνπο θαηέρνπλ αλαγλσξηζκέλν πηπρίν ζε επίπεδν Lower (B2), επηά κφξηα γηα
φζνπο θαηέρνπλ πηπρίν ζε επίπεδν Advance (C1) θαη δέθα κφξηα γηα φζνπο θαηέρνπλ
πηπρίν ζε επίπεδν Proficiency (C2). Γηα φζνπο θαηέρνπλ δχν ή πεξηζζφηεξα πηπρία, ζα
βαζκνινγείηαη κφλν απηφ πνπ παίξλεη ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία. Σέινο, γηα ην
έβδνκν θξηηήξην αμηνιόγεζεο, ε βαζκνινγία ζα πξνθχπηεη κε βάζε ηνλ αξηζκφ θαη
ηελ πνηφηεηα ησλ ζπζηαηηθψλ επηζηνιψλ, αλάινγα κε ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο, κέρξη
πέληε κφξηα γηα θάζε κία ζπζηαηηθή επηζηνιή. Ο κέγηζηνο αξηζκφο ησλ δπλαηψλ κνξίσλ
απφ ηελ πξψηε θάζε αμηνιφγεζεο είλαη ίζνο κε 100 θαη ζηαζκίδεηαη κε ζπληειεζηή
βαξχηεηαο 70%.
4. ηε δεχηεξε θάζε πξνθξίλνληαη νη ππνςήθηνη, πνπ θαηέιαβαλ ηηο πξψηεο ζέζεηο
ζηνλ πίλαθα αμηνινγηθήο θαηάηαμεο ηεο πξψηεο θάζεο, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πνζνζηφ
150% πεξίπνπ ηνπ αξηζκνχ ησλ ζέζεσλ ησλ εηζαθηέσλ. ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο,
πξνθξίλνληαη φινη νη ηζνβαζκνχληεο κε ηνλ ηειεπηαίν ππνςήθηνη.

5. Ζ Δπηηξνπή Δπηινγήο ζπληάζζεη ζηε ζπλέρεηα: (α) θαηάινγν κε ηε ζπλνιηθή επίδνζε

φισλ ησλ ππνςεθίσλ ζηελ πξψηε θάζε θαη (β) θαηάινγν πξνθξηζέλησλ ζηε δεχηεξε
θάζε, ζηνλ νπνίν ηα νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ ηνπνζεηνχληαη ζε αιθαβεηηθή ζεηξά θαη
απαιείθνληαη φια ηα ζηνηρεία ηεο επίδνζήο ηνπο θαηά ηελ πξψηε θάζε, ηνπο νπνίνπο
πξνσζεί ζηελ Γξακκαηεία ηνπ Π.Κ.. Ζ.Δ. ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή Δπηινγήο,
θαζνξίδνπλ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ησλ ζπλεληεχμεσλ. Ο θαηάινγνο ησλ
πξνθξηζέλησλ ππνςεθίσλ αλαθνηλψλεηαη απφ ηελ Γξακκαηεία ηνπ Π.Κ... Ζ Γξακκαηεία
ηνπ Π.Κ.. ελεκεξψλεη ηειεθσληθά θαη κε e-mail ηνπο ππνςήθηνπο γηα ηα
απνηειέζκαηα ηεο πξψηεο θάζεο ηεο αμηνιφγεζεο θαζψο θαη γηα ηελ εκεξνκελία θαη
ηελ ψξα ηεο πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο. Οη ππνςήθηνη, πνπ δελ πξνθξίζεθαλ, κπνξνχλ
λα δνπλ ηε ζπλνιηθή επίδνζή ηνπο ζην Γξαθείν ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Π.Κ..
6. Ζ δεχηεξε θάζε αθνξά ηελ πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ησλ ππνςεθίσλ, πνπ έρνπλ
πξνθξηζεί απφ ηελ πξψηε θάζε, απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Δπηινγήο. Θαζέλα απφ ηα
ηξία κέιε ηεο επηηξνπήο παξαιακβάλεη ηνλ θαηάινγν ησλ πξνθξηζέλησλ ζηε δεχηεξε
θάζε θαη αμηνινγεί θάζε ππνςήθην ζε θιίκαθα απφ 0 έσο 100 κφξηα. Σα θχξηα θξηηήξηα
ηεο αμηνιφγεζεο είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, ε ηθαλφηεηα
επηθνηλσλίαο κε ζαθήλεηα θαη πεηζψ, ε νξζή θξίζε, ε επξχηεηα ησλ γλψζεψλ ηνπ, ε
σξηκφηεηα, ε πξνδηάζεζε γηα ζθιεξή εξγαζία θαη ε νκαδηθφηεηα. Ο ηειηθφο βαζκφο απφ
ηελ πξνζσπηθή ζπλέληεπμε θάζε ππνςεθίνπ πξνθχπηεη σο ν κέζνο φξνο ηεο
βαζκνινγίαο ησλ ηξηψλ αμηνινγεηψλ. Ζ βαζκνινγία απηή ζηαζκίδεηαη κε ζπληειεζηή
30%. Ζ Δπηηξνπή Δπηινγήο ζπληάζζεη πξαθηηθφ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ επίδνζε
θάζε ππνςεθίνπ θαη επηζπλάπηεη ηα θχιια αμηνιφγεζεο θάζε αμηνινγεηή.
7. Απφ ηε ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ζηελ πξψηε θαη δεχηεξε θάζε, θαηαξηίδεηαη απφ
ηελ Δπηηξνπή Δπηινγήο ν πίλαθαο επηηπρφλησλ, πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο ππνςήθηνπο πνπ
θξίλνληαη θαηάιιεινη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ ηειηθή επηινγή
γίλεηαη κε βάζε ηε ζεηξά επηηπρίαο ζηνλ πίλαθα ησλ επηηπρφλησλ (νη ηζνβαζκήζαληεο κε
ηνλ ηειεπηαίν ππνςήθηνη επηιέγνληαη), ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ επφκελε
παξάγξαθν 8. Ο πίλαθαο επηηπρφλησλ επηθπξψλεηαη απφ ηε Γ..Δ.. θαη αλαθνηλψλεηαη
κέζσ ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Π.Κ..
8. Οη επηηπρφληεο ελεκεξψλνληαη γξαπηψο απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Π.Κ.. Οη
επηηπρφληεο θαινχληαη λα απαληήζνπλ επίζεο γξαπηψο εληφο 7 εκεξψλ αλ απνδέρνληαη
ή φρη ηελ έληαμή ηνπο ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα, απνδερφκελνη ηνπο φξνπο
ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη θαηαβάιινληαο ηελ πξψηε δφζε (ην 1/3) ησλ δηδάθηξσλ, ζηελ
πεξίπησζε πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί δίδαθηξα. Ζ κε απάληεζε ή ε κε θαηαβνιή ηεο
πξψηεο δφζεο ησλ δηδάθηξσλ απφ επηιεγέληα ππνςήθην κέζα ζηελ παξαπάλσ
πξνζεζκία ηζνδπλακεί κε άξλεζε απνδνρήο. Δθφζνλ ππάξμνπλ αξλήζεηο ε Γξακκαηεία
ελεκεξψλεη ηνπο ακέζσο επφκελνπο ζηε ζεηξά αμηνιφγεζεο απφ ηνλ πίλαθα
επηηπρφλησλ.

ΑΡΘΡΟ 7ν: Πξόγξακκα πνπδώλ
7.1 Υξνληθή δηάξθεηα ζπνπδώλ
Σν Π.Κ.. ιεηηνπξγεί σο πξφγξακκα πιήξνπο θνίηεζεο θαη σο πξφγξακκα κεξηθήο
θνίηεζεο. Οη ππνςήθηνη δειψλνπλ ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, ηνλ ηχπν
πξνγξάκκαηνο πνπ ζέινπλ λα παξαθνινπζήζνπλ. Οη εηζαθηένη θνηηεηέο ηνπ Π.Κ..
επηιέγνπλ νξηζηηθά ηνλ ηχπν πξνγξάκκαηνο πνπ επηζπκνχλ, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ
καζεκάησλ.
Οη ζπνπδέο ζην Π.Κ.. πιήξνπο θνίηεζεο δηαξθνχλ ηξία (3) εμάκελα ζπνπδψλ θαη
αληηζηνηρνχλ ζε 90 δηδαθηηθέο κνλάδεο (κνλάδεο ECTS). Ζ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ
γίλεηαη θαηά ηα δπν πξψηα εμάκελα, ελψ ην ηειεπηαίν εμάκελν δηαηίζεηαη γηα ηελ
εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.
Οη ζπνπδέο ζην Π.Κ.. κεξηθήο θνίηεζεο δηαξθνχλ έμη (6) εμάκελα ζπνπδψλ θαη
αληηζηνηρνχλ ζε 90 δηδαθηηθέο κνλάδεο (κνλάδεο ECTS). Ζ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ
γίλεηαη θαηά ηα ηέζζεξα εμάκελα (1ν, 2ν, 4ν θαη 5ν) ελψ ηα ππφινηπα δχν εμάκελα (3ν
θαη 6ν) δηαηίζεληαη γηα ηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.
Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ζηα πξνγξάκκαηα πιήξνπο ή κεξηθήο θνίηεζεο δελ
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πξνβιεπφκελν απφ ην λφκν, θαηά πεξίπησζε, δηάζηεκα.
Κφλν γηα ζνβαξνχο ιφγνπο (θπξίσο πγείαο) ε Γ..Δ.. κπνξεί λα ρνξεγήζεη άδεηα
αλαζηνιήο θνίηεζεο δηάξθεηαο κέρξη ελφο έηνπο.

7.2 Πεξηερόκελν Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ
1. Μαζήκαηα - Πξόγξακκα Μαζεκάησλ
Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ππνρξενχληαη ζε
παξαθνινχζεζε θαη επηηπρή εμέηαζε κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ, ζπκκεηνρή ζε
εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο θαη εθπφλεζε κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.
Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ πξέπεη λα
παξαθνινπζήζνπλ νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο αλέξρεηαη ζε δψδεθα (12), έμη (06)
ππνρξεσηηθά καζήκαηα θνξκνχ, ηέζζεξα (04) ππνρξεσηηθά καζήκαηα ηεο θαηεχζπλζεο
πνπ ζα επηιέμνπλ θαη δχν (02) καζήκαηα απφ ηνλ πίλαθα ησλ πξναηξεηηθψλ καζεκάησλ
θαη ησλ ηξηψλ (03) θαηεπζχλζεσλ. Σα δχν (02) καζήκαηα πνπ ζα επηιεγνχλ απφ ηνλ
πίλαθα ησλ πξναηξεηηθψλ καζεκάησλ θαζίζηαληαη ππνρξεσηηθά γηα ηε ιήςε ηνπ Κ.Γ.Δ.
Θάζε κάζεκα αληηζηνηρεί ζε πέληε (05) πηζησηηθέο κνλάδεο.
Θάζε θνηηεηήο ππνρξενχηαη λα παξαθνινπζήζεη θαη λα εμεηαζηεί επηηπρψο ζε
καζήκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ηξηάληα (30) πηζησηηθέο κνλάδεο αλά εμάκελν ζπνπδψλ
ζην πξφγξακκα πιήξνπο θνίηεζεο. Δπίζεο, πξέπεη λα ζπγγξάςνπλ κεηαπηπρηαθή
δηπισκαηηθή εξγαζία κε ζέκα ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε ηελ θαηεχζπλζε
ζπνπδψλ πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη, ε νπνία αληηζηνηρεί ζε ηξηάληα (30) πηζησηηθέο
κνλάδεο. Γηα ηελ απφθηεζε Κ.Γ.Δ. απαηηνχληαη ελελήληα (90) πηζησηηθέο κνλάδεο.
Ζ γιψζζα δηδαζθαιίαο είλαη ε ειιεληθή ή θαη ε αγγιηθή.

Β’ Δμάκελν
Καηεύζπλζε ηξαηεγηθήο Γηνίθεζεο

Πηζησηηθέο Μνλάδεο

1. ηξαηεγηθή Γηνίθεζε - Strategic Management

5

2. Γηαρείξηζε Αιιαγψλ - Change Management

5

3. ηξαηεγηθέο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ - Human Resource Strategies

5

4. Ζγεζία θαη Γηνίθεζε Οκάδσλ Δξγαδνκέλσλ Leadership and Teamwork Management

5

5. (επηινγή απφ ηνλ πίλαθα ησλ πξναηξεηηθψλ)

5

6. (επηινγή απφ ηνλ πίλαθα ησλ πξναηξεηηθψλ)

5

ΤΝΟΛΟ:

Καηεύζπλζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο

Αλαιπηηθά ην πξόγξακκα ζπνπδώλ έρεη σο εμήο:
Α’ Δμάκελν

Πξόγξακκα Πιήξνπο Φνίηεζεο

Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα Κνξκνύ θαη γηα ηηο 3 θαηεπζύλζεηο

Πηζησηηθέο Μνλάδεο

1. Δξεπλεηηθή Κεζνδνινγία - Research Methods

5

2. Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζε ζπλζήθεο παγθνζκηνπνίεζεο
Entrepreneurship in a Globalised Environment

5

3. Γηαρείξηζε Θαηλνηνκίαο ζε ζπλζήθεο παγθνζκηνπνίεζεο
Innovation Management in a Globalised Environment

5

4. Υξεκαηννηθνλνκηθή Ινγηζηηθή γηα ηειέρε Δπηρεηξήζεσλ
Financial Accounting for Managers

5

5. Δ-logistics θαη Γηνίθεζε Γηεζλνχο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο
E-logistics and International Supply Chain Management

5

6. Δηαηξηθή Θνηλσληθή Δπζχλε - Social Corporate Responsibility

5

ΤΝΟΛΟ:

30

30

Πηζησηηθέο Μνλάδεο

1. Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε - Financial Management

5

2. Γηνηθεηηθή Ινγηζηηθή - Management Accounting

5

3. Γηεζλή Υξεκαηννηθνλνκηθά & Ινγηζηηθά Πξφηππα
International Financial & Accounting Standards

5

4. Υξεκαηννηθνλνκηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα
Financial Information Systems

5

5. (επηινγή απφ ηνλ πίλαθα ησλ πξναηξεηηθψλ)

5

6. (επηινγή απφ ηνλ πίλαθα ησλ πξναηξεηηθψλ)

5

ΤΝΟΛΟ:

Καηεύζπλζε Μάξθεηηλγθ

30

Πηζησηηθέο Μνλάδεο

1. Κάξθεηηλγθ Κάλαηδκελη - Marketing Management

5

2. πκπεξηθνξά Θαηαλαισηή - Consumer Behavior

5

3. Έξεπλα Κάξθεηηλγθ - Marketing Research

5

4. Γηεζλέο Κάξθεηηλγθ - International Marketing

5

5. (επηινγή απφ ηνλ πίλαθα ησλ πξναηξεηηθψλ)

5

6. (επηινγή απφ ηνλ πίλαθα ησλ πξναηξεηηθψλ)

5

ΤΝΟΛΟ:

30

Πξναηξεηηθά Μαζήκαηα

Πξόγξακκα Πιήξνπο Φνίηεζεο

Καηεύζπλζε ηξαηεγηθήο Γηνίθεζεο

Α’ Δμάκελν

Πξόγξακκα Μεξηθήο Φνίηεζεο

Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα Κνξκνύ θαη γηα ηηο 3 θαηεπζύλζεηο

1. ηξαηεγηθή Γηνίθεζε – Strategic Management
2. Γηαρείξηζε Αιιαγψλ – Change Management
3. ηξαηεγηθέο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ – Human Resource Strategies
4. Ζγεζία θαη Γηνίθεζε Οκάδσλ Δξγαδνκέλσλ
Leadership and Teamwork Management
5. Γηαρείξηζε Έξγσλ – Project Management
6. Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα θαη Σερληθέο Ιήςεο ηξαηεγηθψλ Απνθάζεσλ –
Information Systems and Strategic Decision Making Techniques

Πηζησηηθέο Μνλάδεο

1. Δξεπλεηηθή Κεζνδνινγία - Research Methods

5

2. Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζε ζπλζήθεο παγθνζκηνπνίεζεο
Entrepreneurship in a Globalised Environment

5

3. Γηαρείξηζε Θαηλνηνκίαο ζε ζπλζήθεο παγθνζκηνπνίεζεο
Innovation Management in a Globalised Environment

5

ΤΝΟΛΟ:

15

Β’ Δμάκελν

Καηεύζπλζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο

Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα Κνξκνύ θαη γηα ηηο 3 θαηεπζύλζεηο

1. Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε – Financial Management
2. Γηνηθεηηθή Ινγηζηηθή – Management Accounting
3. Γηεζλή Υξεκαηννηθνλνκηθά θαη Ινγηζηηθά Πξφηππα
International Financial and Accounting Standards
4. Υξεκαηννηθνλνκηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα
Financial Information Systems
5. Κνληεινπνίεζε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ κε ηε ρξήζε Ζ/Τ
Financial Modeling with the use of computers
6. Πξνγξάκκαηα Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Δθαξκνγψλ - ΔRP
Financial Applications Software – ERP

Πηζησηηθέο Μνλάδεο

1. Υξεκαηννηθνλνκηθή Ινγηζηηθή γηα ηειέρε Δπηρεηξήζεσλ
Financial Accounting for Managers

5

2. Δ-logistics θαη Γηνίθεζε Γηεζλνχο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο
E-logistics and International Supply Chain Management

5

3. Δηαηξηθή Θνηλσληθή Δπζχλε - Social Corporate Responsibility
Innovation Management in a Globalised Environment

5

ΤΝΟΛΟ:

15

Γ’ Δμάκελν

Καηεύζπλζε Μάξθεηηλγθ

Καηεύζπλζε ηξαηεγηθήο Γηνίθεζεο

1. Κάξθεηηλγθ Κάλαηδκελη – Marketing Management
2. πκπεξηθνξά Θαηαλαισηή – Consumer Behavior
3. Έξεπλα Κάξθεηηλγθ – Marketing Research
4. Γηεζλέο Κάξθεηηλγθ – International Marketing
5. Κάξθεηηλγθ Τπεξεζηψλ – Services Marketing
6. Φεθηαθφ Κάξθεηηλγθ – Digital Marketing

Πηζησηηθέο Μνλάδεο

1. ηξαηεγηθή Γηνίθεζε - Strategic Management

5

2. Γηαρείξηζε Αιιαγψλ - Change Management

5

3. ηξαηεγηθέο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ - Human Resource Strategies

5

ΤΝΟΛΟ:
Καηεύζπλζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο

Γ’ Δμάκελν
Πηζησηηθέο Μνλάδεο
1. Δθπφλεζε Κεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο – Final Dissertation

ΤΝΟΛΟ:

30

30

15

Πηζησηηθέο Μνλάδεο

1. Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε - Financial Management

5

2. Γηνηθεηηθή Ινγηζηηθή - Management Accounting

5

3. Γηεζλή Υξεκαηννηθνλνκηθά & Ινγηζηηθά Πξφηππα
International Financial & Accounting Standards

5

ΤΝΟΛΟ:

15

Γ’ Δμάκελν
Καηεύζπλζε Μάξθεηηλγθ

Γ’ θαη Σ’ Δμάκελν
Πηζησηηθέο Μνλάδεο

Πηζησηηθέο Μνλάδεο

1. Κάξθεηηλγθ Κάλαηδκελη - Marketing Management

5

2. πκπεξηθνξά Θαηαλαισηή - Consumer Behavior

5

3. Έξεπλα Κάξθεηηλγθ - Marketing Research

5

ΤΝΟΛΟ:

15

1. Δθπφλεζε Κεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο – Final Dissertation

ΤΝΟΛΟ:

Πξναηξεηηθά Μαζήκαηα

Καηεύζπλζε ηξαηεγηθήο Γηνίθεζεο

Πηζησηηθέο Μνλάδεο

1. Ζγεζία θαη Γηνίθεζε Οκάδσλ Δξγαδνκέλσλ Leadership and Teamwork Management

5

2. (επηινγή απφ ηνλ πίλαθα ησλ πξναηξεηηθψλ)

5

3. (επηινγή απφ ηνλ πίλαθα ησλ πξναηξεηηθψλ)

5

ΤΝΟΛΟ:

1. ηξαηεγηθή Γηνίθεζε – Strategic Management
2. Γηαρείξηζε Αιιαγψλ – Change Management
3. ηξαηεγηθέο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ – Human Resource Strategies
4. Ζγεζία θαη Γηνίθεζε Οκάδσλ Δξγαδνκέλσλ
Leadership and Teamwork Management
5. Γηαρείξηζε Έξγσλ – Project Management
6. Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα θαη Σερληθέο Ιήςεο ηξαηεγηθψλ Απνθάζεσλ –
Information Systems and Strategic Decision Making Techniques

15
Καηεύζπλζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο

Καηεύζπλζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο

Πηζησηηθέο Μνλάδεο

1. Υξεκαηννηθνλνκηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα
Financial Information Systems

5

2. (επηινγή απφ ηνλ πίλαθα ησλ πξναηξεηηθψλ)

5

3. (επηινγή απφ ηνλ πίλαθα ησλ πξναηξεηηθψλ)

5

ΤΝΟΛΟ:

Καηεύζπλζε Μάξθεηηλγθ

15

Πηζησηηθέο Μνλάδεο

1. Γηεζλέο Κάξθεηηλγθ - International Marketing

5

2. (επηινγή απφ ηνλ πίλαθα ησλ πξναηξεηηθψλ)

5

3. (επηινγή απφ ηνλ πίλαθα ησλ πξναηξεηηθψλ)

5

ΤΝΟΛΟ:

15

1. Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε – Financial Management
2. Γηνηθεηηθή Ινγηζηηθή – Management Accounting
3. Γηεζλή Υξεκαηννηθνλνκηθά θαη Ινγηζηηθά Πξφηππα
International Financial and Accounting Standards
4. Υξεκαηννηθνλνκηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα
Financial Information Systems
5. Κνληεινπνίεζε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ κε ηε ρξήζε Ζ/Τ
Financial Modeling with the use of computers
6. Πξνγξάκκαηα Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Δθαξκνγψλ - ΔRP
Financial Applications Software – ERP
Καηεύζπλζε Μάξθεηηλγθ
1. Κάξθεηηλγθ Κάλαηδκελη – Marketing Management
2. πκπεξηθνξά Θαηαλαισηή – Consumer Behavior
3. Έξεπλα Κάξθεηηλγθ – Marketing Research
4. Γηεζλέο Κάξθεηηλγθ – International Marketing
5. Κάξθεηηλγθ Τπεξεζηψλ – Services Marketing
6. Φεθηαθφ Κάξθεηηλγθ - Digital Marketing

30

Πξόγξακκα Μεξηθήο Φνίηεζεο

Καηεύζπλζε ηξαηεγηθήο Γηνίθεζεο

Δ’ Δμάκελν

15+15

ΑΡΘΡΟ 8ν: Γηδαθηηθό Πξνζσπηθό
ηε δηδαζθαιία ησλ κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ φισλ ησλ θαηεπζχλζεσλ κπνξνχλ λα
ζπκκεηέρνπλ εθηφο απφ κέιε ΔΠ ηνπ ηκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή άιισλ
ηκεκάησλ ηνπ ΣΔΗ ΑΚΘ θαη κέιε ΔΠ άιισλ ΣΔΗ ή κέιε ΓΔΠ παλεπηζηεκίσλ ηεο
εκεδαπήο, θαζψο θαη άιιεο θαηεγνξίεο δηδαζθφλησλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 5 ηνπ λ 3685/2008 (Α΄ 148), ηνπ λ. 4009/2011, θαη ηεο Γλσκνδφηεζεο
445/2011 ηνπ Λνκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Θξάηνπο (Σκήκα Γ΄, ζπλεδξίαζεο ηεο 31εο
Οθησβξίνπ 2011, ΑΓΑ: ΒΟΕ8ΟΡΡΔ-448).
1. Οη θαζεγεηέο πνπ δηδάζθνπλ ζην Π.M.. απφ ην Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ είλαη
νη εμήο:
• Ληθφιανο Θεξίνπ, Θαζεγεηήο
• Γεκήηξηνο Υξηζηνδνχινπ, Θαζεγεηήο
• Δηξήλε Θακελίδνπ, Θαζεγήηξηα
• Γεκήηξηνο Καδπηηλφο, Αλαπιεξσηήο Θαζεγεηήο
• Δπζηάζηνο Γεκεηξηάδεο, Αλαπιεξσηήο Θαζεγεηήο
• πχξνο Κάκαιεο, Δπίθνπξνο Θαζεγεηήο
• Κηράιεο Πηπηιηαγθφπνπινο, Θαζεγεηήο Δθαξκνγψλ
• Υξπζάλζε Κπνξκπφηζε, Θαζεγήηξηα Δθαξκνγψλ
2. Κε απφθαζε ηεο Γ..Δ.., κπνξεί λα αλαηίζεηαη επηθνπξηθφ έξγν ζε Θαζεγεηέο
Δθαξκνγψλ, νη νπνίνη θαηέρνπλ ηα εθ ηνπ λφκνπ πξνβιεπφκελα ηππηθά πξνζφληα θαη
εθφζνλ ε δπλαηφηεηα απηή πξνβιέπεηαη ζηνλ Θαλνληζκφ Κεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ
ΣΔΗ.
3. Ζ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ θαη ησλ αζθήζεσλ ζην Π.Κ.., αλαηίζεηαη απφ ηε
Γ..Δ., κε απφθαζή ηεο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ΔΠ
ηνπ Σκήκαηνο. Σα κέιε ΔΠ δελ επηηξέπεηαη λα απαζρνινχληαη απνθιεηζηηθά ζην Π.Κ..

ΑΡΘΡΟ 9ν: Λεηηνπξγία ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ
1. Οη εκεξνκελίεο έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ καζεκάησλ ηνπ Π.Κ.., ην πξφγξακκα
καζεκάησλ, νη εκεξνκελίεο ησλ εμεηάζεσλ θαη παξνπζηάζεσλ θαη γεληθά φια ηα
δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηε δηεμαγσγή ησλ καζεκάησλ απνθαζίδνληαη απφ ηνλ Γηεπζπληή
ηνπ Π.Κ.. θαη αλαθνηλψλνληαη ζηνπο θνηηεηέο κέζσ ηεο γξακκαηείαο ή ηεο επίζεκεο
ηζηνζειίδαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ δηάξθεηα ελφο εμακήλνπ είλαη 15 εβδνκάδεο (12
εβδνκάδεο δηαιέμεσλ θαη παξνπζηάζεσλ εξγαζηψλ, 1 εβδνκάδα γηα αλαπιήξσζε
ρακέλσλ δηαιέμεσλ ή ηελ πεξηιεπηηθή αλαζθφπεζε ηεο δηδαρζείζεο χιεο, θαη 2
εβδνκάδεο γηα ηηο ηειηθέο εμεηάζεηο εμακήλνπ).
2. Ζ δηδαζθαιία θάζε εμακεληαίνπ καζήκαηνο δηαξθεί 13 εβδνκάδεο (ηξεηο ψξεο αλά
εβδνκάδα). Σν θάζε κάζεκα πεξηιακβάλεη δχν κέξε, ην ζεσξεηηθφ θαη ην πξαθηηθφ
(αζθήζεηο πξάμεο, θξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο, ζεκηλάξηα, θαη εξγαζηήξηα κε ηε ρξήζε
Ζ/Τ). Γηα θάζε κάζεκα, 1 εβδνκάδα εθ ησλ 13 (δει. ηξεηο (3) ψξεο) κπνξεί λα
αθηεξσζεί ζε εμσηεξηθφ νκηιεηή ν νπνίνο θαιχπηεη πξαθηηθά-επαγγεικαηηθά ζέκαηα.
Πξφζζεηε δηδαζθαιία καζεκάησλ είλαη δπλαηή θαη εθηφο ηνπ ηππηθνχ πξνγξάκκαηνο
καζεκάησλ, ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο (π.ρ. πξαγκαηνπνίεζε νκαδηθψλ αζθήζεσλ φπσο
business games) κεηά απφ ζπλελλφεζε ηνπ δηδάζθνληνο κε ηνπο θνηηεηέο.
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3. Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ, γηα θάζε κάζεκα, εθαξκφδεηαη ν πεξηνξηζκφο ηεο
κηαο (1) εξγαζίαο γηα εθπφλεζε ζην ζπίηη κε ζηφρν ην πεξηζψξην ρξφλνπ γηα απνδνηηθή
κειέηε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο ή ηελ θαηάιιειε επεμεξγαζία ζηνηρείσλ θαη ηελ
απνθπγή ηεο ζσκαηηθήο, ζπλαηζζεκαηηθήο θαη πλεπκαηηθήο εμάληιεζεο (burnout).
Δπηπιένλ, εξγαζίεο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κφλν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ
σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ελφο καζήκαηνο. Ο πεξηνξηζκφο απηφο δελ ηζρχεη γηα ηελ
πξνεηνηκαζία ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο πεξίπησζεο ή άιινπ ηχπνπ εξγαζίαο πνπ ζα
επεμεξγαζηεί ζε επφκελν κάζεκα εληφο ηνπ θαλνληθνχ σξαξίνπ. Γηα θάζε εξγαζία πνπ
βαζκνινγείηαη νη δηδάζθνληεο-εμεηαζηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα παξαδψζνπλ ζηε
γξακκαηεία ηνπ Π.Κ.., κέζα ζε δηάζηεκα 20 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο
θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο παξάδνζεο/παξνπζίαζεο ησλ εξγαζηψλ (deadline) απφ ηνπο
θνηηεηέο, ηε βαζκνινγία ηεο θάζε εξγαζίαο θαζψο θαη ηα έληππα αλαηξνθνδόηεζεο
ησλ εξγαζηώλ, ηα νπνία νθείιεη ε γξακκαηεία λα θνηλνπνηήζεη ζηνπο θνηηεηέο. ην
έληππν απηφ ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζρφιηα θαηά ηέηνην ηξφπν πνπ λα δίδνπλ ζην
θνηηεηή λα θαηαιάβεη ηα ζεηηθά θαη, θπξίσο, ηηο ειιείςεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο.
4. Ζ δηδαζθαιία θαη νη εμεηάζεηο ζην Π.Κ.. γίλνληαη ζηελ ειιεληθή ή ηελ αγγιηθή
γιψζζα ζε πεξίπησζε πξφζθιεζεο δηδάζθνληα απφ ην εμσηεξηθφ. Σα βαζηθά
ζπγγξάκκαηα θάζε καζήκαηνο θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο πξνηεηλφκελεο
βηβιηνγξαθίαο είλαη ζηα Αγγιηθά.
5. Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα παξαθνινπζνχλ θαλνληθά ηηο
παξαδφζεηο ησλ καζεκάησλ, λα ππνβάινπλ ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο γηα θάζε κάζεκα
ζηηο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίεο θαηάζεζεο, λα πξνζέξρνληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο
εμεηάζεηο, λα θαηαβάιινπλ ηα δίδαθηξα ζηηο πξνβιεπφκελεο εκεξνκελίεο θαη λα
ζέβνληαη ηνπο δηδάζθνληεο θαη ηελ αθαδεκατθή δενληνινγία.
6. Ζ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ είλαη ππνρξεσηηθή.
7. ε πεξίπησζε αληηγξαθήο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εμεηάζεσλ ν θνηηεηήο ζεσξείηαη
φηη απέηπρε ην κάζεκα.
8. Ζ ινγνθινπή (plagiarism), ε αληηγξαθή εξγαζηψλ ή άιινπ είδνπο κνξθέο
αθαδεκατθψλ αδηθεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εξγαζίεο (φπσο ε αλάζεζε εξγαζηψλ ζε
ηξίηνπο) νδεγνχλ απηφκαηα ζην κεδεληζκφ ηεο εξγαζίαο ή αθφκε θαη ζηελ επαλάιεςε
φινπ ηνπ καζήκαηνο. Ζ πνηλή εμαξηάηαη απφ ην πνζνζηφ ηεο ινγνθινπήο ή ην είδνο ηνπ
αδηθήκαηνο θαη επηβάιιεηαη θαηφπηλ ζπκθσλίαο ηνπ εμεηαζηή κε ηνλ Γηεπζπληή ηνπ
Π.Κ.. ε πεξίπησζε πνπ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θνηηεηή επαλαιεθζεί γηα δεχηεξε θνξά,
ηφηε δηαγξάθεηαη νξηζηηθά απφ ην Π.Κ.. ε πεξίπησζε εθηεηακέλεο ινγνθινπήο (άλσ
ηνπ 25%) ζε κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία ε Δ ηνπ Π.Κ.. απνθαζίδεη γηα ηελ εθ
λένπ ζπγγξαθή ηεο ή αθφκε θαη γηα ηελ νξηζηηθή δηαγξαθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνηηεηή
απφ ην Π.Κ..
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9. Θάζε δηδάζθσλ ηνπ Π.Κ.. είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί πηζηά ην πξφγξακκα θαη ην
σξάξην ησλ καζεκάησλ, λα δηαζθαιίδεη ηελ πςειή πνηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ
καζήκαηνο ηνπ (αλαλεσκέλν ζχκθσλα κε ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο θαη βαζηδφκελν ζηε
δηεζλή βηβιηνγξαθία) θαη λα ηεξεί ηελ αθαδεκατθή δενληνινγία. Δπηπιένλ, είλαη
ππνρξεσκέλνο λα δηαζέηεη ρξφλν αηνκηθά ζε θάζε θνηηεηή ζηηο πξνβιεπφκελεο ψξεο
ζπλαληήζεσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζε αθαδεκατθά ζέκαηα. Σν ειάρηζην ρξνληθφ φξην
πνπ πξέπεη λα αθηεξψλεη θάζε δηδάζθσλ γηα ηελ ζπλεξγαζία ηνπ κε θνηηεηέο, πέξα ησλ
ηξηψλ (3) σξψλ δηδαζθαιίαο ηνπ θάζε καζήκαηνο, νξίδεηαη ζηηο ηξεηο (3) ψξεο
εβδνκαδηαίσο (θπζηθήο παξνπζίαο ή κέζσ ηειεθσληθήο - δηαδηθηπαθήο επηθνηλσλίαο).
Σηο ψξεο θαη εκέξεο πνπ κπνξνχλ νη θνηηεηέο λα ζπλαληνχλ ηνλ θαζεγεηή, θαη ηνλ ηφπν
θαη ηξφπν ηεο ζπλάληεζεο, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ή ηνπ email
ηνπο ζε πεξίπησζε επηινγήο ηνπ ηξφπνπ ηεο εμ απνζηάζεσο επηθνηλσλίαο, νξίδεη ν
θαζεγεηήο ηνπ καζήκαηνο ζην αλαιπηηθφ πεξίγξακκα (course outline) ην νπνίν δηαλέκεη
ζηνπο θνηηεηέο ηελ πξψηε εβδνκάδα θάζε εμακήλνπ.

ΑΡΘΡΟ 10ν: Δμεηάζεηο & Αμηνιόγεζε ησλ Φνηηεηώλ
1. Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ δηελεξγνχληαη γξαπηέο
εμεηάζεηο. Πξνβιέπνληαη, ζπλνιηθά, ηξεηο εμεηαζηηθέο πεξίνδνη, κία ζην ηέινο ηνπ
πξψηνπ εμακήλνπ (Ηαλνπάξηνο), κία ζην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ εμακήλνπ (Κάηνο) θαη κία
επαλαιεπηηθή, γηα φζνπο θνηηεηέο απνηχρνπλ ζε καζήκαηα ηνπ πξψηνπ θαη δεχηεξνπ
εμακήλνπ, ζηηο αξρέο Ηνπιίνπ.
2. Οη κέζνδνη αμηνιφγεζεο ηνπ θάζε καζήκαηνο αλαιχνληαη δηεμνδηθά ζην αλαιπηηθφ
πεξίγξακκα (course outline) ησλ καζεκάησλ. Σα καζήκαηα αμηνινγνχληαη κέζα απφ έλα
ζπλδπαζκφ εβδνκαδηαίσλ εξγαζηψλ, εξγαζηψλ εμακήλνπ θαη γξαπηψλ εμεηάζεσλ. Ο
αθξηβήο ηξφπνο αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ δηδάζθνληα, ν
νπνίνο θαη είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηνλ γλσζηνπνηεί ζηνπο θνηηεηέο κε ηελ έλαξμε ησλ
καζεκάησλ.
3. Κεηά ηελ δηεμαγσγή ησλ ηειηθψλ εμεηάζεσλ, νη δηδάζθνληεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα
αλαθνηλψλνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ θαη ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο ηεο
επίδνζεο ησλ θνηηεηψλ ζηε γξακκαηεία ηνπ Π.Κ.. κέζα ζε δηάζηεκα 10 εκεξψλ απφ
ηελ εκεξνκελία ηεο γξαπηήο εμέηαζεο.
4. Ζ βαζκνινγηθή θιίκαθα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ ησλ κεηαπηπρηαθψλ
θνηηεηψλ νξίδεηαη απφ ην 0,0 σο ην 10,0 σο εμήο: (α) 8,5 έσο 10,0 «Άξηζηα», (β) 7,0
έσο 8,4 «Ιίαλ Θαιψο», (γ) 5,0 έσο 6,9 «Θαιψο» θαη (δ) 0,0 έσο 4,9 «Θαθψο».
Βαζκνινγία θάησ ηνπ 5 ζεσξείηαη σο απνηπρία ζην κάζεκα.
5. Αλ θάπνηνο θνηηεηήο πιήξνπο θνίηεζεο απνηχρεη ζε κέρξη δχν ην πνιχ καζήκαηα
ζπλνιηθά, ζηελ πξψηε εμεηαζηηθή πεξίνδν ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ, είλαη ππνρξεσκέλνο
λα εμεηαζηεί ζηα καζήκαηα απηά ζηελ επαλαιεπηηθή εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ Ηνπιίνπ.

Απνηπρία ζε πεξηζζφηεξα απφ δχν καζήκαηα ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ ή ζηελ
επαλαιεπηηθή εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ Ηνπιίνπ, νδεγεί ζηελ άκεζε θαη απηφκαηε
δηαγξαθή ηνπ θνηηεηή απφ ην πξφγξακκα. Απνηπρία ζε έλα ή δχν ην πνιχ καζήκαηα
θαηά ηελ επαλαιεπηηθή εμεηαζηηθή ηνπ Ηνπιίνπ ζεκαίλεη φηη ν θνηηεηήο έρεη δηθαίσκα
επαλάιεςεο ηεο εμέηαζεο γηα αθφκα κηα θνξά ζηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν πνπ αληηζηνηρεί
ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα, θαηαβάιινληαο σο εμέηαζηξα ην πνζφ ησλ 100 Δπξψ.
6. Αλ θάπνηνο θνηηεηήο κεξηθήο θνίηεζεο απνηχρεη ζε έλα ην πνιχ κάζεκα ζπλνιηθά,
ζηελ πξψηε εμεηαζηηθή πεξίνδν ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ, είλαη ππνρξεσκέλνο λα
εμεηαζηεί ζην κάζεκα απηφ ζηελ επαλαιεπηηθή εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ Ηνπιίνπ.
Απνηπρία ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα καζήκαηα ζηελ πξψηε εμεηαζηηθή ζην ηέινο ηνπ
εμακήλνπ ή ζηελ επαλαιεπηηθή εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ Ηνπιίνπ, νδεγεί ζηελ άκεζε θαη
απηφκαηε δηαγξαθή ηνπ θνηηεηή απφ ην πξφγξακκα. Απνηπρία ζε έλα ην πνιχ κάζεκα
θαηά ηελ επαλαιεπηηθή εμεηαζηηθή ηνπ Ηνπιίνπ ζεκαίλεη φηη ν θνηηεηήο έρεη δηθαίσκα
επαλάιεςεο ηεο εμέηαζεο γηα αθφκα κηα θνξά ζηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν πνπ αληηζηνηρεί
ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα, θαηαβάιινληαο σο εμέηαζηξα ην πνζφ ησλ 100 Δπξψ.
7. Οη θνηηεηέο πνπ ζεσξνχλ φηη αδηθήζεθαλ ζηε βαζκνιφγεζε ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλν
κάζεκα, έπεηηα απφ δπν ζπλερείο απνηπρίεο, έρνπλ ην δηθαίσκα λα απεπζχλνληαη ζηε
ηξηκειή ζπληνληζηηθή επηηξνπή (Δ) κέζσ ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Π.Κ.. γηα ηελ
επαλεμέηαζε ηνπο. ηελ ηξηκειή επηηξνπή ζα ζπκκεηέρεη θαη ν δηδάζθσλ θαζεγεηήο, ν
νπνίνο βαζκνιφγεζε ην κάζεκα.
8. Ο ηειηθφο βαζκφο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο ππνινγίδεηαη σο ν ζηαζκηθφο κέζνο
φξνο ηνπ ηειηθνχ βαζκνχ γηα θάζε κάζεκα θαη ηελ κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία
επί ηνλ αξηζκφ ησλ δηδαθηηθψλ κνλάδσλ ηνπ καζήκαηνο θαη ηελ δηπισκαηηθήο εξγαζίαο,
αληίζηνηρα.

ΑΡΘΡΟ 11ν: Τπνρξεώζεηο & Γηθαηώκαηα ησλ Φνηηεηώλ
1. Παξαθνινύζεζε Γηαιέμεσλ
Ζ παξαθνινχζεζε ησλ δηαιέμεσλ είλαη ππνρξεσηηθή. Οη θνηηεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη
λα ελεκεξψλνπλ ηνλ θαζεγεηή ηνπ καζήκαηνο γηα πξνγξακκαηηζκέλε απνπζία ηνπο,
εμεγψληαο ηηο αηηίεο κε παξνπζίαο ηνπο.
2. Τπνβνιή Δξγαζηώλ θαη Δμεηάζεηο
Γηα ηελ ππνβνιή ησλ εξγαζηψλ, αιιά θαη ηελ παξνπζίαζε απηψλ φπνπ απαηηείηαη,
νξίδεηαη ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία (deadline) απφ ηελ αξρή θάζε εμακήλνπ. Όιεο νη
εξγαζίεο παξαδίδνληαη ζηε γξακκαηεία ηνπ Π.Κ.. ζε θπζηθή θαη ειεθηξνληθή κνξθή.
Ζ κε ηήξεζε ησλ εκεξνκεληψλ απηψλ ηζνδπλακεί κε κεδεληζκφ ηεο εξγαζίαο.
Παξάηαζε ησλ θαζνξηζκέλσλ εκεξνκεληψλ κπνξεί λα δψζεη κφλν ν Γηεπζπληήο ηνπ
Π.Κ.., θαηφπηλ δηθαηνινγεκέλνπ αηηήκαηνο απφ ηνλ δηδάζθνληα θαζεγεηή. Ζ
πξνζέιεπζε ζηηο πξνγξακκαηηζκέλεο εμεηάζεηο είλαη ππνρξεσηηθή. Ζ ινγνθινπή, ε
αληηγξαθή, θαη ε αλάζεζε ησλ εξγαζηψλ ζε ηξίηνπο, ηηκσξνχληαη ζχκθσλα κε φζα
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 9.
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3. Γπλαηόηεηα Πξνζσξηλήο Γηαθνπήο / Γηαγξαθήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ππάξρεη
δπλαηφηεηα πξνζσξηλήο δηαθνπήο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο, κέρξη έλα (1) έηνο, εάλ γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο δελ είλαη εθηθηή ε
ζπλέρηζε παξαθνινχζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Οη θνηηεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα
απαίηεζεο ηεο πιήξεο δηαγξαθήο ηνπο απφ ην Πξφγξακκα, εάλ πηζηεχνπλ πσο δελ είλαη
εθηθηή ή επηζπκεηή ε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο, θαηαβάιινληαο φκσο ην ζχλνιν
ησλ δηδάθηξσλ πιήξνπο ή κεξηθήο θνίηεζεο. Ζ θαηαβνιή ηνπ ζπλφινπ ησλ δηδάθηξσλ
δελ ηζρχεη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ν θνηηεηήο/ηξηα ελεκέξσζε γξαπηψο ηελ
γξακκαηεία ηνπ Π.Κ.., γηα ηελ απφθαζε ηεο κφληκεο δηαθνπήο θαη απνρψξεζεο ησλ,
κέζα ζε δηάζηεκα πνπ δελ μεπεξλά ηνλ έλα κήλα απφ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ ηνπ
Α’ εμακήλνπ.
4. Δθινγή Δθπξνζώπνπ Φνηηεηώλ
Γηα ηελ ηαθηνπνίεζε δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ην ζχλνιν ή κέξνο ηνπ ζπλφινπ ησλ
θνηηεηψλ, νη θνηηεηέο εθπξνζσπνχληαη απφ ηνπο δχν εθιεγκέλνπο αληηπξνζψπνπο
ηνπο. Οη αληηπξφζσπνη απηνί εθιέγνληαη θάζε αθαδεκατθφ έηνο απφ ηνπο θνηηεηέο, ηελ
ηειεπηαία εβδνκάδα ηνπ Οθηψβξε, θαη ζπκκεηέρνπλ ζηηο πλειεχζεηο Δηδηθήο χλζεζεο
ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ φηαλ ππάξρνπλ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην
ζπγθεθξηκέλν Π.Κ..
5. Αμηνιόγεζε ηνπ Π.Μ.. από ηνπο θνηηεηέο
Σν ζχλνιν ησλ θνηηεηψλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Π.Κ.. (πιήξνπο & κεξηθήο
θνίηεζεο) ζπκκεηέρνπλ ζηελ ππνρξεσηηθή αμηνιφγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη ζην ηέινο θάζε εμακήλνπ.
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1. Κε ηελ έλαξμε ηνπ Β΄ ηεηξακήλνπ θαη κέρξη ηα ηέιε Φεβξνπαξίνπ ην αξγφηεξν, νη
θαζεγεηέο θαηαζέηνπλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ ΚΒΑ ηελ πξφηαζή ηνπο ε νπνία πεξηέρεη
πέληε (5) γεληθνχο ηίηινπο πηπρηαθψλ. Σα ζέκαηα ησλ δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ ζηε
πιεηνςεθία ηνπο ζα πξέπεη λα δίλνπλ έκθαζε ζηε πξαθηηθή εθαξκνγή θαη ζηελ επίιπζε
νξγαλσζηαθψλ πξνβιεκάησλ (ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θαη κειέηεο γηα ηελ επίιπζε
ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ ζε λενθπείο ή ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο,
θαζψο θαη δεκφζηεο ππεξεζίεο). Ζ Γξακκαηεία αλαξηά ηα ζέκαηα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
ΚΒΑ θαη νη θνηηεηέο ππνρξενχληαη, κέρξη ηα ηέιε Απξηιίνπ ην αξγφηεξν, κεηά απφ
ζπλελλφεζε κε ηνπο θαζεγεηέο πνπ πξνηείλνπλ ηα ζέκαηα, λα θαηαζέζνπλ ηελ δήισζε
αλάιεςεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαηάιιεια ζπκπιεξσκέλε: ζα πξέπεη λα
πξνζδηνξίδεηαη ην αληηθείκελν πνπ ζα αλαιπζεί, ε επηρείξεζε ή ν νξγαληζµφο µε ηνλ
νπνίν ελδερνκέλσο ζα γίλεη ε απαξαίηεηε ζπλεξγαζία, ε κεζνδνινγία, θαη ε
βηβιηνγξαθία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί.
Αλαιπηηθέο νδεγίεο ζα δνζνχλ ζην κάζεκα ηεο «Δξεπλεηηθήο Κεζνδνινγίαο». Οη
δηπισκαηηθέο εξγαζίεο δηελεξγνχληαη αηνµηθά.

2. Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλείηαη κεηά ην πέξαο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ

(ηξίην εμάµελν ζπνπδψλ γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ πξνγξάµµαηνο πιήξνπο θνίηεζεο θαη
ηξίην θαη έθην εμάµελν ζπνπδψλ γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ πξνγξάµµαηνο κεξηθήο θνίηεζεο)
θαη µε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν θνηηεηήο έρεη νινθιεξψζεη µε επηηπρία ην ζχλνιν ησλ
καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Ζ ζπγγξαθή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο γίλεηαη
κε ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλνπ πξνηχπνπ αθνινπζψληαο ηηο ηππνπνηεκέλεο νδεγίεο πνπ
αθνξνχλ ηε δηακφξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο ζπλνιηθήο ηεο εκθάληζεο (π.ρ.
αξίζκεζε, δηάζηηρν, δνκή εμψθπιινπ, κνξθή πεξηερνκέλσλ θ.ιπ).
3. Ζ Γηπισκαηηθή Δξγαζία παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ θνηηεηή θαη βαζκνινγείηαη απφ
ηξηκειή εμεηαζηηθή επηηξνπή, ηνλ ππεχζπλν επίβιεςεο ηεο εξγαζίαο έλα άιιν κέινο ην
νπνίν πξνηείλεη ζηε Γ..Δ.. ηνπ ηκήκαηνο ν Γηεπζπληήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, θαη ν
ππεχζπλνο ηεο θαηεχζπλζεο πνπ αλήθεη ν εμεηαδφκελνο θνηηεηήο. ηελ ηξηκειή επηηξνπή
κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ θαη κέιε ΔΠ/ΓΔΠ ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, ηα νπνία δελ
δηδάζθνπλ ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα αιιά έρνπλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζην
γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ θαιχπηεη ε ππφ εμέηαζε δηπισκαηηθή εξγαζία. Σελ ηξηκειή
επηηξνπή νξίδεη κε απφθαζή ηεο ε Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο (Γ..Δ..) ηνπ
ηκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Χο ηειηθφο βαζκφο ζεσξείηαη ν κέζνο φξνο ηεο
βαζκνινγίαο ησλ ηξηψλ βαζκνινγεηψλ.
4. Δίλαη δπλαηή ε αλάιεςε ηεο επίβιεςεο κηαο δηαηξηβήο, απφ εμσηεξηθφ Θαζεγεηή
(Παλεπηζηήκην Διιάδαο ή εμσηεξηθνχ) κε απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ θνηηεηή γηα ηελ
νινθιήξσζή ηεο ζηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ θαλνληζκφ
ζπνπδψλ. Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ηελ αιιαγή επηβιέπνληα
θαζεγεηή (κε ην ίδην ή δηαθνξεηηθφ ζέκα) νπνηαδήπνηε ζηηγκή κε ηελ πξνυπφζεζε φηη
ζα θαηαβάιινπλ νιφθιεξε ηελ ακνηβή ηνπ επηβιέπνληα ζπλ ην πνζνζηφ πνπ παξαθξαηεί
ε Δπηηξνπή Δξεπλψλ.
5. Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε 30ε
Λνεκβξίνπ. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη γηα ιφγνπο πγείαο ή αλσηέξαο βίαο, ε .Δ.,
κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θνηηεηή, δχλαηαη λα ρνξεγήζεη παξάηαζε
ή παξαηάζεηο ηεο δηάξθεηαο εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο ηνπ εξγαζίαο σο εμήο:
• Κέρξη ηέινο Γεθεκβξίνπ (1ε παξάηαζε), κε έγγξαθε βεβαίσζε ηνπ επηβιέπνληα
θαζεγεηή, ρσξίο πνηλή.
• Κέρξη ηέινο Καξηίνπ (2ε παξάηαζε), κε πνηλή 100 επξψ θαη κέγηζην βαζκφ πηπρηαθήο
ην νθηψ (8).
• Κέρξη ηέινο Ηνπλίνπ (3ε παξάηαζε), κε πνηλή 150 επξψ θαη κέγηζην βαζκφ πηπρηαθήο
ην επηά (7).
• Κέρξη ηέινο επηεκβξίνπ (4ε θαη ηειεπηαία παξάηαζε), κε πνηλή 200 επξψ θαη κέγηζην
βαζκφ πηπρηαθήο ην έμη (6).
Ζ αίηεζε παξάηαζεο ηεο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο γίλεηαη πξηλ ηε ιήμε ηεο θαηαιεθηηθήο
εκεξνκελίαο ππνβνιήο δηαηξηβήο.
Φνηηεηήο πνπ δελ κπνξέζεη λα παξαδψζεη ηελ πηπρηαθή ηνπ κέρξη ηελ ηέηαξηε (4ε)
παξάηαζε δελ δηθαηνχηαη ην κεηαπηπρηαθφ δίπισκα εηδίθεπζεο (ΚΓΔ) ηνπ ΚΒΑ.
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6. Οη θνηηεηέο, κφιηο ηειεηψζνπλ ηελ κεηαπηπρηαθή ηνπο εξγαζία, ζε ζπκθσλία κε ηνλ

Πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ Π.Μ..

επηβιέπνληα θαζεγεηή, ν νπνίνο ηελ ππνγξάθεη θαη βεβαηψλεη ζηελ πξψηε ζειίδα φηη
είλαη έηνηκε γηα παξνπζίαζε, ηελ θαηαζέηνπλ ζε ηέζζεξα αληίγξαθα (ηξία
βηβιηνδεηεκέλα θαη έλα ζε ειεθηξνληθή κνξθή-CD) ζηε γξακκαηεία ηνπ ΚΒΑ θαη
παίξλνπλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ. ην CD, εθηόο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ζε αξρείν
pdf, ν θνηηεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαρσξήζεη όια ηα βαζηθά άξζξα
πνπ αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία ηεο πηπρηαθήο ηνπ, θαζώο θαη ηα αξρεία
ηνπ ζηαηηζηηθνύ ή άιινπ πξνγξάκκαηνο πνπ ρξεζηκνπνίεζε (ηόζν ην αξρείν
input όζν θαη όια ηα αξρεία output πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε πηπρηαθή ηνπ).
Ζ γξακκαηεία, κε ηε ζεηξά ηεο, πξνρσξεί ζε έιεγρν ηεο πιεξφηεηαο ησλ αξρείσλ πνπ
πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην CD, θαζψο θαη ζε έιεγρν ινγνθινπήο (plagiarism) κε ην
εηδηθφ πξφγξακκα πνπ δηαζέηεη γηα ην ιφγν απηφ, θαη ηελ παξαδίδεη, καδί κε ηελ
αλαθνξά ινγνθινπήο ζηα κέιε ηεο ηξηκεινχο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο κε εηδηθφ έληππν
παξάδνζεο/παξαιαβήο φπνπ αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο πηπρηαθήο απφ
ηελ ηξηκειή εμεηαζηηθή επηηξνπή. ε πεξίπησζε πνπ ηα αξρεία ηνπ CD είλαη ειιεηπή
ηφηε αλαβάιιεηαη ε εμέηαζε ηεο πηπρηαθήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνηηεηή/θνηηήηξηαο
κέρξη ηελ πιήξε ζπκπιήξσζή ηνπο.
Η εμέηαζε/παξνπζίαζε ηεο πηπρηαθήο γίλεηαη ζε δηάζηεκα όρη κηθξόηεξν ηνπ
ελόο κήλα από ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ηεο πηπρηαθήο ζηελ ηξηκειή
εμεηαζηηθή επηηξνπή. Σε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία θαζνξίδεη ν Γηεπζπληήο ηνπ ΚΒΑ
θαη ηελ αλαθνηλψλεη ε γξακκαηεία ηνπ πξνγξάκκαηνο, καδί κε ηελ ψξα θαη ηνλ ηφπν
παξνπζίαζεο ηεο πηπρηαθήο, ζηελ ηξηκειή επηηξνπή θαη ηνλ ππφ εμέηαζε θνηηεηή
ηνπιάρηζηνλ ηξείο εβδνκάδεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ηεο εμέηαζεο/παξνπζίαζεο.
7. Ζ εξγαζία ζα πξέπεη λα είλαη αληίζηνηρεο πνηφηεηαο µε ην επίπεδν ζπνπδψλ. Οη
πξνδηαγξαθέο ηεο αλαθέξνληαη ζηνλ νδεγφ εθπφλεζεο δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ, πνπ
εγθξίλεηαη µε απφθαζε ηεο Γ..Δ..

Σν θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Π.Κ.. ζα θαιπθζεί απφ δίδαθηξα θαη ρνξεγίεο κεηά απφ
ζχκθσλε γλψκε ηεο Γ..Δ.. Δπίζεο πφξνη ζα πξνθχςνπλ θαη απφ ηελ εθηέιεζε
εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηελ αλάπηπμε, παξαγσγή θαη αμηνπνίεζε εθπαηδεπηηθνχ
πιηθνχ ζηα πιαίζηα ηνπ Π.Κ.. ή παξνρέο, δσξεέο θαη θιεξνδνηήκαηα. Αλάινγα µε ην
χςνο ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Π.Κ.., ε Γ..Δ.. απνθαζίδεη θάζε ρξφλν γηα ην
χςνο ησλ δηδάθηξσλ, ψζηε λα θαιχπηνληαη νη ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ Π.Κ.. θαη λα
επηηπγράλνληαη νη ζηφρνη ηνπ.
Σα δίδαθηξα θαηαβάιινληαη ζε 3 ή 6 δόζεηο, σο εμήο:
• Φνηηεηέο πιήξνπο θνίηεζεο (3 δφζεηο):
- 1ε δφζε, κε ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο εγγξαθήο ζην ΚΒΑ.
- 2ε δφζε, ζηελ έλαξμε ηνπ δεχηεξνπ εμακήλνπ (30 Ηαλνπαξίνπ).
- 3ε δφζε (θαη εμφθιεζε θαηαβνιήο ησλ δηδάθηξσλ),
πξηλ ηελ εθπφλεζε ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο (30 Καΐνπ).
• Φνηηεηέο κεξηθήο θνίηεζεο (6 δφζεηο):
- 1ε δφζε, κε ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο εγγξαθήο ζην ΚΒΑ.
- 2ε δφζε, ζηελ έλαξμε ηνπ δεχηεξνπ εμακήλνπ (30 Ηαλνπαξίνπ).
- 3ε δφζε ζηηο 30 Καΐνπ.
- 4ε δφζε, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ Α’ εμακήλνπ ηνπ 2νπ έηνπο θνίηεζεο (1 Οθησβξίνπ).
- 5ε δφζε, πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ Β’ εμακήλνπ ηνπ 2νπ έηνπο θνίηεζεο (30 Ηαλνπαξίνπ), θαη
- 6ε δφζε, (θαη εμφθιεζε θαηαβνιήο ησλ δηδάθηξσλ),
πξηλ ηελ εθπφλεζε ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο (30 Καΐνπ ηνπ 2νπ έηνπο).
Ζ πιεξσκή ησλ δηδάθηξσλ γίλεηαη κε ηελ θαηάζεζε ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζµφ ηεο
Δπηηξνπήο Δξεπλψλ (ΔΙΘΔ) ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΚΘ θαη ηελ πξνζθφκηζε ζρεηηθήο απφδεημεο ζηε
Γξακκαηεία ηνπ Π.Κ.. Ο θνηηεηήο, γηα θάζε πιεξσκή δφζεο, παξαιακβάλεη απφδεημε
είζπξαμεο ηνπ ΔΙΘΔ Σ.Δ.Η. ΑΚΘ.
Κε έγθαηξε θαηαβνιή ησλ δηδάθηξσλ νδεγεί ζε απνθιεηζµφ απφ ην πξφγξαµµα, εθηφο
εάλ ε .Δ. ηνπ Π.Κ.. απνθαζίζεη παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο ησλ δηδάθηξσλ.
Δηδηθά γηα ηελ εγγξαθή ησλ θνηηεηψλ ζην πξψην εμάµελν, νη επηηπρφληεο νθείινπλ λα
θαηαβάιινπλ ηελ Α’ δφζε ησλ δηδάθηξσλ θαη λα νινθιεξψζνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο
εγγξαθήο ηνπο ζπκπιεξψλνληαο µία δήισζε απνδνρήο ηεο έληαμήο ηνπο ζην Π.Κ.. θαη
ηελ νξηζηηθή επηινγή ηνπ πξνγξάµµαηνο πιήξνπο ή κεξηθήο θνίηεζεο, πνπ ζα
παξαθνινπζήζνπλ, κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία 15 εµεξψλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ
καζεκάησλ, πνπ αλαθνηλψλεηαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ πξνγξάµµαηνο.
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ε πεξίπησζε, πνπ θάπνηνο απφ ηνπο επηηπρφληεο αξλεζεί λα νινθιεξψζεη ηελ
εγγξαθή ηνπ ζηηο παξαπάλσ πξνζεζµίεο θαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ε ζέζε ηνπ ζα
θαιπθζεί απφ ηνπο επηιαρφληεο θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ηεο πξψηεο θάζεο
αμηνιφγεζεο ελψ ην πνζφ πνπ ελδερνκέλσο πξνθαηαβιήζεθε γηα ηελ εγγξαθή ηνπ ζην
πξφγξαµµα δελ επηζηξέθεηαη.
Οη θνηηεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα απαίηεζεο ηεο πιήξνπο δηαγξαθήο ηνπο απφ ην
Πξφγξακκα, εάλ πηζηεχνπλ πσο δελ είλαη εθηθηή ή επηζπκεηή ε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ
ηνπο, θαηαβάιινληαο φκσο ην ζχλνιν ησλ δηδάθηξσλ πιήξνπο ή κεξηθήο θνίηεζεο. Ζ
θαηαβνιή ηνπ ζπλφινπ ησλ δηδάθηξσλ δελ ηζρχεη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ν
θνηηεηήο/ηξηα ελεκέξσζε γξαπηψο ηελ γξακκαηεία ηνπ Π.Κ.., γηα ηελ απφθαζε ηεο
κφληκεο δηαθνπήο θαη απνρψξεζεο ηνπ/ηεο, κέζα ζε δηάζηεκα πνπ δελ μεπεξλά ηνλ έλα
κήλα απφ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ ηνπ Α' εμακήλνπ.

ΑΡΘΡΟ 14ν: Οηθνλνκηθέο Τπνρξεώζεηο - Τπνηξνθίεο
Σν Π.Κ.. µπνξεί λα ρνξεγεί ππνηξνθίεο ζε επηιεγµέλνπο µεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο.
θνπφο ησλ ππνηξνθηψλ είλαη λα επηβξαβεχζεη θαη λα ππνθηλήζεη ηνπο θνηηεηέο ηνπ
Πξνγξάµµαηνο γηα ηελ επίηεπμε βειηησµέλσλ επηδφζεσλ. Πξνβιέπνληαη πιήξεηο
ππνηξνθίεο, πνπ θαιχπηνπλ ην 100% ησλ δηδάθηξσλ θαη µεξηθέο ππνηξνθίεο, πνπ
θαιχπηνπλ κέξνο ησλ δηδάθηξσλ.
Ο αξηζµφο ησλ ππνηξφθσλ αλά ηχπν ππνηξνθίαο θαη αλά εμάµελν, θαζνξίδεηαη απφ
ηελ Γ..Δ.. ηνπ ηκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, µεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή
ηνπ Π.Κ.. θαη αλάινγα µε ηηο νηθνλνµηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ πξνγξάµµαηνο.
Οη ππνηξνθίεο ρνξεγνχληαη αλά αθαδεκατθφ έηνο µε θξηηήξην ηελ επίδνζε ησλ
θνηηεηψλ. Γηθαηνχρνη ππνηξνθίαο είλαη µφλν νη θνηηεηέο πιήξνπο θνίηεζεο.

ΑΡΘΡΟ 15ν: Πλεπκαηηθά Γηθαηώκαηα
Σα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ρξήζεο κέξνπο ή φιεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο αλήθνπλ
ζην T.E.I. ΑΚΘ, ζην κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή θαη ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή απφ θνηλνχ.
Οη δεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ή νη αλαθνηλψζεηο ζε επηζηεκνληθά
ζπλέδξηα ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ απαξαίηεηα ηα νλφκαηα ηφζν ηνπ θνηηεηή φζν θαη
ηνπ επηβιέπνληα θαζεγεηή κε ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο
ηνπ Σ.Δ.Η., εθηφο εάλ ππάξρεη ε έγγξαθε παξαίηεζε απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο απφ έλαλ
απφ ηνπο δχν.

