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Ειςαγωγό
Το Τμιμα Διοίκθςθσ Οργανιςμϊν, Μάρκετινγκ και Τουριςμοφ του Διεκνοφσ
Ρανεπιςτθμίου τθσ Ελλάδοσ (ΔΙ.ΡΑ.Ε), ΣΤΘΝ ΑΛΕΞΑΝΔΕΙΑ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟΥΡΟΛΘ
διοργανϊνει Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν ςτθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων. Το
πρόγραμµα µεταπτυχιακϊν ςπουδϊν (Ρ.Μ.Σ.) διζπεται από τισ διατάξεισ του Ν.
4485/2017, όπωσ αυτζσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν και από τισ διατάξεισ του
Ν.4610/2019. Το Ρ.Μ.Σ. του Τμιματοσ αποςκοπεί ςτθν περαιτζρω προαγωγι τθσ
επιςτθµονικισ γνϊςθσ και ςτθν προϊκθςθ τθσ ζρευνασ µε ςυνεκτίµθςθ των
αναγκϊν ανάπτυξθσ ςε επίπεδο Ρεριφζρειασ αλλά και τθσ Χϊρασ γενικότερα.

1. Αντικεύμενο, τύτλοσ, ςκοπόσ και Μεταπτυχιακού Τύτλοι που
απονϋμονται
1.1 Αντικεύμενο του Π.Μ.Σ.
Αντικείμενο του Ρ.Μ.Σ. είναι θ παραγωγι αφενόσ μεν γνϊςθσ ςτον επιςτθμονικό
χϊρο τθσ Διοίκθςθσ των Επιχειριςεων αφετζρου δε θ μετάδοςι τθσ ςτουσ
μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ που κα το παρακολουκοφν αλλά και ςτθν ευρφτερθ
Ακαδθμαϊκι Κοινότθτα. Εντάςςεται ςτο γνωςτικό αντικείμενο τθσ Διοίκθςθσ των
Επιχειριςεων (Master of Business Administration) και τίτλοσ του Ρ.Μ.Σ. είναι:
«Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν ςτθ Διοίκθςθ των Επιχειριςεων». Το Ρ.Μ.Σ.
κα παρζχει δφο κατευκφνςεισ ςπουδϊν:
α) Μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθ Διοίκθςθ των Επιχειριςεων με γενικι κατεφκυνςθ.
β) Μεταπτυχιακζσ Σπουδζσ ςτθ Διοίκθςθ των Επιχειριςεων με κατεφκυνςθ ςτισ
Διεκνείσ Επιχειρθματικζσ Δραςτθριότθτεσ.

1.2 Σκοπού
Σκοποί του Ρ.Μ.Σ., που οργανϊνει το Τμιμα Διοίκθςθσ Οργανιςμϊν, Μάρκετινγκ
και Τουριςμοφ του ΔΙ.ΡΑ.Ε, είναι:
α) θ εμβάκυνςθ και προαγωγι των γνϊςεων ςτο γνωςτικό αντικείμενο τθσ
Διοίκθςθσ των Επιχειριςεων αλλά και ςε ςυναφείσ επιςτθμονικζσ περιοχζσ, όπωσ θ
διεκνισ δραςτθριοποίθςθ μιασ επιχείρθςθσ, το μάρκετινγκ κ.λπ. και θ προϊκθςθ
τθσ ανάπτυξθσ τθσ ζρευνασ, τθσ κεωρίασ και των εφαρμογϊν τθσ ςτο αντικείμενο
τθσ Διοίκθςθσ των επιχειριςεων. Αυτό ςυνεπάγεται ςυν τοισ άλλοισ και παραγωγι
επιςτθμονικϊν άρκρων εφόςον είναι εφικτό
β) θ εξειδίκευςθ των πτυχιοφχων του Τμιματοσ και των ομολόγων Τμθμάτων άλλων
ΑΕΙ και θ διαμόρφωςθ ςτελεχϊν ικανϊν να ανταποκρικοφν ςτον επαγγελματικό
χϊρο των επιχειριςεων και των οργανιςμϊν γενικότερα
γ) θ προετοιμαςία ςτελεχϊν με εξειδίκευςθ ςτθν εξωςτρζφεια των επιχειριςεων
και των οργανιςμϊν, πράγμα που είναι και ςθμερινό ηθτοφμενο για τθν τόνωςθ και
ανάπτυξθ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ ςτθ δυςμενι οικονομικι ςυγκυρία.

1.3 Μεταπτυχιακού τύτλοι που απονϋμονται
Το Ρ.Μ.Σ. απονζμει το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδϊν (Μ.Δ.Σ.) ςτθ Διοίκθςθ των
Επιχειριςεων με τισ ακόλουκεσ κατευκφνςεισ
i)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδϊν ςτθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων με γενικι
κατεφκυνςθ (Master of Business Administration: Μ.Β.Α.)
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ii)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδϊν ςτθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων με κατεφκυνςθ
ςτισ Διεκνείσ Επιχειρθματικζσ Δραςτθριότθτεσ (Μ.Β.Α.-International Business)

Κάτοχοσ του Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ κακίςταται ο φοιτθτισ ο οποίοσ ζχει
παρακολουκιςει επιτυχϊσ όλα τα μακιματα του Ρ.Μ.Σ. και ζχει παρουςιάςει
επιτυχϊσ τθ διπλωματικι του εργαςία, με βάςθ τθ βακμολογικι κλίμακα 0-10. Θ
ορκωμοςία των διπλωματοφχων πραγματοποιείται μια φορά το χρόνο, το
Φεβρουάριο μινα κάκε ζτουσ. Λεπτομζρειεσ για τθ διάρκεια ςπουδϊν, τθ φοίτθςθ
και τισ προχποκζςεισ αποφοίτθςθσ για κάκε μία από τισ δφο κατευκφνςεισ
εξειδίκευςθσ παρζχονται παρακάτω.

2.Οργανωτικό Δοµό του Π.Μ.Σ.
Θ οργανωτικι δομι του Ρ.Μ.Σ. ζχει ωσ ακολοφκωσ:

2.1 Όργανα διούκηςησ Π.Μ.Σ. ςτο επύπεδο του Ιδρύµατοσ και του
Τµόµατοσ
Το Ρ.Μ.Σ. λειτουργεί µε τα διοικθτικά όργανα που προβλζπει ο νόμοσ 4485/2017
(άρκρα 31,44 & 45), και είναι:
Στο επίπεδο του Τμιματοσ
Θ Συνζλευςθ του Τµιµατοσ Διοίκθςθσ Οργανιςμϊν, Μάρκετινγκ και
Τουριςμοφ, θ οποία απαρτίηεται από τον πρόεδρο και τα µζλθ ΔΕΡ τθσ Συνζλευςθσ
του Τµιµατοσ. Θ ςυνζλευςθ είναι αρµόδια για τθν κατάρτιςθ και ειςιγθςθ
προτάςεων για το Ρ.Μ.Σ., τθν ζγκριςθ του προχπολογιςµοφ του Ρ.Μ.Σ., τον οριςµό
των µελϊν ςυµβουλευτικϊν επιτροπϊν, των µελϊν εξεταςτικϊν επιτροπϊν, τθσ
ςυντονιςτικισ επιτροπισ, τθν απονοµι µεταπτυχιακϊν διπλωµάτων, τθσ
ςυγκρότθςθ των επιτροπϊν επιλογισ ι εξζταςθσ των υποψιφιων µεταπτυχιακϊν
φοιτθτϊν, κακϊσ και για κάκε άλλο κζµα που προβλζπεται από επιµζρουσ
διατάξεισ.
Θ Συντονιςτικι Επιτροπι (ΣΕ) του ιδίου του Ρ.Μ.Σ., θ οποία απαρτίηεται από
πζντε µζλθ και ςυγκροτείται από το διευκυντι, τον αναπλθρωτι διευκυντι και από
τρία ακόμθ µζλθ τθσ ςυνζλευςθσ. Τα µζλθ τθσ ΣΕ προζρχονται από αυτά που
αναλαμβάνουν µεταπτυχιακό ζργο ι επίβλεψθ µεταπτυχιακϊν εργαςιϊν και
ορίηονται από τθν ςυνζλευςθ. Θ ΣΕ ζχει διετι κθτεία και είναι αρµόδια για τθν
παρακολοφκθςθ και το ςυντονιςµό τθσ λειτουργίασ του Ρ.Μ.Σ. και όποιεσ άλλεσ
αρµοδιότθτεσ τθσ ανακζςει θ ςυνζλευςθ του Τμιματοσ.
Ο Διευκυντισ του Ρ.Μ.Σ., ο οποίοσ προεδρεφει τθσ ΣΕ και ορίηεται µε
απόφαςθ τθσ ςυνζλευςθσ του Τμιματοσ. Ο διευκυντισ ζχει τισ αρμοδιότθτεσ που
προβλζπονται ςτο άρκρο 31, παρ. 8 του Ν. 4485/2017 και όποιεσ άλλεσ ορίηονται
από τθ Συνζλευςθ του οικείου Τμιματοσ (άρκρο 45, παρ. 1.γ):
α) Να καταρτίηει τθν θµεριςια διάταξθ τθσ ΣΕ, να ςυγκαλεί το όργανο αυτό, να
προεδρεφει ςτισ εργαςίεσ του, να ειςθγείται τα διάφορα κζµατα και να µεριµνά για
τθν εκτζλεςθ των αποφάςεϊν του.
β) Να ςυγκροτεί επιτροπζσ για τθ μελζτθ και διεκπεραίωςθ ςυγκεκριµζνων
κεµάτων και να προΐςταται των υπθρεςιϊν του Ρ.Μ.Σ.
γ) Θ ςφνταξθ του προχπολογιςµοφ και του απολογιςµοφ του Ρ.Μ.Σ., τουσ οποίουσ
υποβάλλει ςτθ ςυνζλευςθ ςε ετιςια βάςθ, θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ του
προχπολογιςµοφ και θ ζκδοςθ των εντολϊν πλθρωµισ των ςχετικϊν δαπανϊν.
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Ο Διευκυντισ αναπλθρϊνεται ςτα κακικοντά του από ζνα µζλοσ τθσ ΣΕ που
ορίηεται ωσ Αναπλθρωτισ Διευκυντισ από τθ ςυνζλευςθ του τμιματοσ µε διετι
κθτεία.
Για τθν εφρυκμθ λειτουργία του Ρ.Μ.Σ. θ ςυνζλευςθ ορίηει επίςθσ 3 επιτροπζσ:
i)

Τθν Επιτροπι Επιλογισ Φοιτθτϊν με αντικείμενο τθν αξιολόγθςθ των
υποψθφίων φοιτθτϊν του Ρ.Μ.Σ.
ii)
Τθν Επιτροπι Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ του Ρ.Μ.Σ. με αντικείμενο τθν
διενζργεια τθσ εςωτερικισ αξιολόγθςθσ του Ρ.Μ.Σ.
iii)
Τθν Επιτροπι Επιλογισ Συνεργατϊν και τθν Επιτροπι Ενςτάςεων του Ρ.Μ.Σ.
Διοικθτικό Στζλεχοσ, από το μόνιμο διοικθτικό προςωπικό του τμιματοσ, κα παρζχει
διοικθτικι, τεχνικι και οικονομικι υποςτιριξθ.

3.Ακαδημαώκϊ θϋματα του ΠΜΣ
3.1 Διϊρκεια Σπουδών Π.Μ.Σ.
Το Ρ.Μ.Σ. παρζχει δφο διαφορετικζσ διάρκειεσ ςπουδϊν. Το πρόγραμμα πλιρουσ
φοίτθςθσ και το πρόγραμμα μερικισ φοίτθςθσ. Θ διάρκεια ςπουδϊν του Ρ.Μ.Σ.
πλιρουσ φοίτθςθσ πρζπει να είναι τουλάχιςτον 12 θμερολογιακοφσ μινεσ. Το
χρονικό διάςτθµα εκπόνθςθσ τθσ µεταπτυχιακισ διπλωµατικισ εργαςίασ δεν μπορεί
να είναι μικρότερο του θµερολογιακοφ τριµινου. Θ διπλωματικι εργαςία μπορεί να
εκπονθκεί το καλοκαίρι αμζςωσ μετά το εαρινό εξάμθνο. Συνολικά επομζνωσ
περιλαμβάνει 2 ακαδθμαϊκά εξάμθνα και επιπρόςκετα ζνα ακαδθμαϊκό εξάμθνο
εκπόνθςθσ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ. Οι ςπουδζσ του προγράμματοσ πλιρουσ
φοίτθςθσ αντιςτοιχοφν ςε 90 πιςτωτικζσ μονάδεσ (μονάδεσ ECTS).
Το πρόγραμμα μερικισ φοίτθςθσ περιλαμβάνει 3 ακαδθμαϊκά εξάμθνα και
επιπρόςκετα ζνα επιπλζον ακαδθμαϊκό εξάμθνο ςτο οποίο εκπονείται θ
διπλωματικι εργαςία τθσ οποίασ θ διάρκεια δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των 3
μθνϊν. Οι ςπουδζσ του προγράμματοσ μερικισ φοίτθςθσ αντιςτοιχοφν επίςθσ ςε 90
πιςτωτικζσ μονάδεσ (μονάδεσ ECTS). Ο ςκοπόσ του προγράμματοσ μερικισ φοίτθςθσ
είναι θ διευκόλυνςθ των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν που εργάηονται και ζχουν
περιοριςμζνεσ χρονικζσ δυνατότθτεσ παρακολοφκθςθσ ενόσ πλιρουσ (εντατικοφ)
προγράμματοσ μακθμάτων.
Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ φοίτθςθσ (πλιρουσ και μερικισ) θ διάρκεια των ςπουδϊν
δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από τα προβλεπόμενα παραπάνω χρονικά
διαςτιματα, δθλαδι ζνα θμερολογιακό ζτοσ για το πρόγραμμα πλιρουσ φοίτθςθσ
και δφο ακαδθμαϊκά ζτθ για το πρόγραμμα μερικισ φοίτθςθσ. Σε περίπτωςθ
οφειλισ μακθμάτων ι κακυςτζρθςθσ ςτθν εκπόνθςθ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ, θ
ςυνζλευςθ μπορεί να χορθγιςει αναςτολι ι παράταςθ φοίτθςθσ διάρκειασ από
ζνα ζωσ, ςε πολφ ειδικζσ περιπτϊςεισ, 4 ακαδθμαϊκά εξάμθνα.

3.2 Ακαδηµαώκό ηµερολόγιο – Ωρολόγιο πρόγραµµα - Εξεταςτικϋσ
περύοδοι
Κάκε διδακτικό εξάµθνο περιλαµβάνει τουλάχιςτον 13 πλιρεισ διδακτικζσ
εβδοµάδεσ. Στθν αρχι κάκε ακαδθµαϊκοφ ζτουσ εκδίδεται και κοινοποιείται ςτουσ
µεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ, το Ακαδθµαϊκό Θµερολόγιο του προγράµµατοσ το οποίο
περιλαµβάνει:
α) τισ θµεροµθνίεσ ζναρξθσ και λιξθσ των διδακτικϊν εξαµινων
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β) τισ περιόδουσ των εξετάςεων
γ) τισ αργίεσ
Στθν αρχι κάκε διδακτικοφ εξαµινου ανακοινϊνεται το Ωρολόγιο Ρρόγραµµα του
εξαµινου µε τισ θµζρεσ και ϊρεσ διδαςκαλίασ των µακθµάτων, θµεροµθνίεσ άλλων
εκδθλϊςεων ι υποχρεϊςεων. Σε περίπτωςθ ακφρωςθσ μακθμάτων λόγω
προςωπικϊν κωλυμάτων των διδαςκόντων ι/και άλλων απρόβλεπτων παραγόντων
κα ορίηεται θμερομθνία αναπλιρωςθσ του μακιματοσ κατόπιν ςυμφωνίασ μεταξφ
φοιτθτϊν και διδαςκόντων.
Το Ακαδθµαϊκό Θµερολόγιο ακολουκεί τισ εξισ επίςθµεσ αργίεσ:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)
ix)
x)

Των Τριϊν Ιεραρχϊν: 30 Ιανουαρίου
Κακαρι Δευτζρα (κινθτι εορτι)
Εκνικι Εορτι τθσ 25θσ Μαρτίου
Ρρωτοµαγιά: 1 Μαΐου
Εορτι του Αγίου Ρνεφµατοσ (κινθτι εορτι)
Διακοπζσ του Ράςχα (από τθ Μεγάλθ Δευτζρα ζωσ τθν Κυριακι του Θωµά)
Του Αγίου Δθµθτρίου: τθν 26θ Οκτωβρίου
Εκνικι εορτι τθσ 28θσ Οκτωβρίου
Επζτειοσ του Ρολυτεχνείου: τθν 17θΝοεµβρίου
Διακοπζσ των Χριςτουγζννων (από τθν παραµονι των Χριςτουγζννων ζωσ και
τθν εποµζνθ των Θεοφανείων)

Στο Ακαδθµαϊκό Θµερολόγιο προβλζπονται 3 χρονικζσ περίοδοι ανά ζτοσ για
εξετάςεισ: ςτο τζλοσ του κάκε εξαµινου (εαρινό, χειµερινό) και επαναλθπτικζσ
εξετάςεισ το Σεπτζµβριο/Οκτϊβριο. Θ διάρκεια κάκε εξεταςτικισ περιόδου δεν
υπερβαίνει τισ 2 εβδοµάδεσ.

3.3 Γενικϋσ κατευθύνςεισ πϊνω ςτα µεταπτυχιακϊ µαθόµατα
Το πρόγραµµα ςπουδϊν του Ρ.Μ.Σ. περιλαµβάνει υποχρεωτικά µακιµατα κορμοφ
και υποχρεωτικά µακιµατα επιλογισ ανάλογα µε τισ κατευκφνςεισ εξειδίκευςθσ. Το
ςυγκεκριμζνο Ρ.Μ.Σ. δεν παρζχει εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλία. Δφναται όμωσ να
παρζχει ευζλικτα εργαλεία διδαςκαλίασ.
Το περιεχόμενο των μακθμάτων ζχει διαμορφωκεί με βάςθ τισ ςφγχρονεσ τάςεισ
και εξελίξεισ ςτθν επιςτιμθ και τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ και τθσ Ελλθνικισ
οικονομίασ γενικότερα.
3.3.1 Μαθόματα και κατευθύνςεισ
Το Ρ.Μ.Σ. αποτελείται από υποχρεωτικά μακιματα κορμοφ και από υποχρεωτικά
μακιματα κατεφκυνςθσ (εξειδίκευςθσ). Συνολικά προςφζρονται 16 μακιματα και
ςτισ δφο κατευκφνςεισ. Τζλοσ οι φοιτθτζσ καλοφνται να εκπονιςουν μια
διπλωματικι εργαςία.
Α) Μαθήματα κορμοφ
Ρρόκειται για ςυνολικά 8 μακιματα. Αποτελοφν το γνωςτικό υπόβακρο του Ρ.Μ.Σ.
Ιςοδυναμοφν με ςυνολικά 40 πιςτωτικζσ μονάδεσ.
Β) Μαθήματα Κατεφθυνςησ
Είναι 4 ςτο ςφνολο. Ρρόκειται για μακιματα εξειδίκευςθσ ςτθν κατεφκυνςθ που κα
επιλζξουν οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ. Αντιςτοιχοφν ςε 20 πιςτωτικζσ μονάδεσ
(ECTS) (5 ανά μάκθμα)
Γ) Διπλωματική εργαςία
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Εκπονείται από όλουσ τουσ φοιτθτζσ υποχρεωτικά ςτο τελευταίο εξάμθνο των
ςπουδϊν τουσ (τρίτο για τον κφκλο πλιρουσ φοίτθςθσ ι τζταρτο για τον κφκλο
μερικισ φοίτθςθσ) και αντιςτοιχεί ςε 30 μονάδεσ (ECTS)
3.3.2. Μακιματα ανά εξάμθνο μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν (πλιρθσ φοίτθςθ)
Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικόσ
101
102
103
104
201
301

Τίτλοσ μακιματοσ
ΟΓΑΝΩΣΙΑΚΘ ΣΥΜΡΕΙΦΟΑ, ΘΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΜΑΝΑΤΗΜΕΝΤ
OIKONOMIKΑ
ΜΑΚΕΤΙΝΓΚ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΘ
ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΑΝΑΤΗΜΕΝΤ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΕΥΝΑΣ

Υ/Ε
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
ΣΥΝΟΛΟ

ΩΘ
3
3
3
3
3
3
18

ΩΕ
-

ΩΔ
3
3
3
3
3
3
18

ΡΜ
5
5
5
5
5
5
30

Κατεφθυνςη: Μεταπτυχιακό ςτη Διοίκηςη Επιχειρήςεων-Γενική κατεφθυνςη
Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικόσ
203
202
302(Α)
303(Α)
304(Α)
401(Α)

Τίτλοσ μακιματοσ
ΣΤΑΤΘΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΗΜΕΝΤ
ΜΑΝΑΤΗΜΕΝΤ ΛΕΙΤΟΥΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘ
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΚΕΤΙΝΓΚ
ΡΛΘΟΦΟΙΑΚΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΜΑΝΑΤΗΜΕΝΤ
ΑΛΛΑΓΘ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΡΙΧΕΙΘΜΑΤΙΚΟΤΘΤΑ

Υ/Ε
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ

ΩΘ
3
3
3
3
3
3
18

ΩΕ
-

ΩΔ
3
3
3
3
3
3
18

ΡΜ
5
5
5
5
5
5
30

Υ/Ε

ΩΘ

ΩΕ

ΩΔ

ΡΜ
30
30

ΣΥΝΟΛΟ

Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικόσ
ΔΙΡΛΩΜΑΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ

Τίτλοσ μακιματοσ
ΣΥΝΟΛΟ

Κατεφθυνςη: Μεταπτυχιακό ςτη Διοίκηςη Επιχειρήςεων-Κατεφθυνςη ςτισ
Διεθνείσ Επιχειρηματικζσ Δραςτηριότητεσ
Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικόσ
203
202
302(Β)
303(Β)
304(Β)
401(Β)

Τίτλοσ μακιματοσ
ΣΤΑΤΘΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΗΜΕΝΤ
ΜΑΝΑΤΗΜΕΝΤ ΛΕΙΤΟΥΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΕΘΝΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΡΟΙΟ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΚΕΤΙΝΓΚ
ΣΥΣΤΘΜΑ ΡΛΘΟΦΟΙΩΝ ΜΑΝΑΤΗΜΕΝΤ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΑΚΕΤΙΝΓΚ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΕΡΙΧΕΙΘΣΙΑΚΟ (Β2Β) ΜΑΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΘΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΘ
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΣΥΝΟΛΟ

Υ/Ε
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ

ΩΘ
3
3
3
3
3
3

ΩΕ
-

ΩΔ
3
3
3
3
3
3

ΡΜ
5
5
5
5
5
5

18

-

18

30

ΩΘ

ΩΕ

ΩΔ

ΡΜ
30
30

Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικόσ
ΔΙΡΛΩΜΑΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ

Τίτλοσ μακιματοσ

Υ/Ε
ΣΥΝΟΛΟ

Υ/Ε : Υποχρεωτικά/Επιλογισ
ΩΘ : Ώρεσ Θεωρίασ

ΩΔ : Ώρεσ διδαςκαλίασ
ΩΕ : Ώρεσ Εργαςτθρίου

ΡΜ : Ριςτωτικζσ Μονάδεσ

3.3.3 Διπλωματικό εργαςύα
Κάκε µεταπτυχιακόσ φοιτθτισ ςτο πλαίςιο των υποχρεϊςεϊν του για τθν απόκτθςθ
του Μεταπτυχιακοφ Διπλϊµατοσ Σπουδϊν (Μ.Δ.Σ.) εκπονεί µεταπτυχιακι
διπλωµατικι εργαςία. Θ ανάλθψθ τθσ µεταπτυχιακισ διπλωµατικισ εργαςίασ δε
µπορεί να γίνει νωρίτερα από το πζρασ του τρίτου εξαµινου ςτθν περίπτωςθ
µερικισ φοίτθςθσ ι το πζρασ του δεφτερου εξαµινου φοίτθςθσ ςτθν περίπτωςθ
µεταπτυχιακοφ φοιτθτι πλιρουσ φοίτθςθσ. Θ διάρκεια εκπόνθςθσ τθσ
µεταπτυχιακισ διπλωµατικισ εργαςίασ ςε καµία περίπτωςθ δεν µπορεί να είναι
µικρότερθ του ενόσ θµερολογιακοφ τριµινου. Ο χρόνοσ εκπόνθςθσ τθσ
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διπλωµατικισ εργαςίασ ςυνυπολογίηεται ςτο ςυνολικό χρόνο φοίτθςθσ κι εποµζνωσ
υπόκειται (ακροιςτικά) ςτουσ αντίςτοιχουσ περιοριςµοφσ. Κάκε µεταπτυχιακόσ
φοιτθτισ επιλζγει ζνα κζµα για Μεταπτυχιακι Διπλωµατικι Εργαςία και
ςυμπλθρϊνει μια διλωςθ ςτθν οποία καταγράφει με ςειρά προτίμθςθσ 5
διδάςκοντεσ που κεωρεί ςχετικοφσ με το αντικείμενο και μποροφν να αναλάβουν
ρόλο επιβλζποντοσ κακθγθτι. Θ πρόταςθ για το κζµα τθσ εργαςίασ, τουσ ςτόχουσ
τθσ κακϊσ και του οριςµοφ του επιβλζποντοσ κακθγθτι αποφαςίηονται και
επικυρϊνονται από τθν ςυνζλευςθ µετά από ειςιγθςθ τθσ ΣΕ.
Δικαίωμα για τθν εκπόνθςθ διπλωματικισ εργαςίασ ζχουν οι φοιτθτζσ που κα
περάςουν το 80% των μακθμάτων των προθγουμζνων εξαμινων, δθλαδι και του
2ου εξαμινου για τουσ φοιτθτζσ πλιρουσ φοίτθςθσ και του 3ου εξαμινου για τουσ
φοιτθτζσ μερικισ φοίτθςθσ.
Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, θ ΣΕ μετά από αίτθςθ του
ενδιαφερόμενου φοιτθτι μπορεί να χορθγιςει παράταςθ ςτθν εκπόνθςθ τθσ
διπλωματικισ εργαςίασ.
Για τθν εξζταςθ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ ορίηεται από τθ ςυνζλευςθ του
τμιματοσ του τριµελισ επιτροπι, ςτθν οποία ςυµµετζχουν ο επιβλζπων και δφο (2)
άλλα µζλθ ΔΕΡ του ΔΙ.ΡΑ.Ε ι άλλων Ανϊτατων Ιδρυμάτων, ι ΔΕΡ Ρανεπιςτθµίων ι
ερευνθτζσ βακµίδων Α’, Β’ ι Γ’, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικοφ διπλϊµατοσ.
Τα µζλθ τθσ επιτροπισ πρζπει να ζχουν τθν ίδια ι ςυναφι επιςτθµονικι ειδικότθτα
µε το γνωςτικό αντικείµενο του προγράµµατοσ. Τα αποτελζςµατα τθσ εργαςίασ,
που πρζπει να περιζχουν ςτοιχεία πρωτοτυπίασ, παρουςιάηονται υπό τθ µορφι
διατριβισ. Ο µεταπτυχιακόσ φοιτθτισ παρουςιάηει τθ Διπλωµατικι Εργαςία του
ενϊπιον ανοικτοφ ακροατθρίου. Για τθν ζγκριςθ τθσ Μεταπτυχιακισ Διπλωµατικισ
Εργαςίασ απαιτείται θ ςφµφωνθγνϊµθ δφο (2) τουλάχιςτον µελϊν τθσ επιτροπισ.
Μετά τθν εξζταςθ και ζγκριςι τθσ, θ διορκωµζνθ από τον υποψιφιο Μ.Δ.Ε.
κατατίκεται ςε θλεκτρονικι µορφι ςτθ Γραµµατεία και ςτθ βιβλιοκικθ του
Τµιµατοσ.
3.3.4 Περιεχόμενο μαθημϊτων μεταπτυχιακών ςπουδών
ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΗΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΝΑΣΖΜΕΝΣ (ΚΩΔ. 101, 3 ΩΡΕ)
Ρροςδιοριςτικοί παράγοντεσ τθσ οργανωςιακισ ςυμπεριφοράσ. Θγεςία και
παρακίνθςθ. Επικοινωνία και διαπροςωπικζσ δεξιότθτεσ. Άτυπθ οργάνωςθ.
Οργανωςιακοί ρόλοι και κανόνεσ. Δφναμθ, εξουςία και ςυγκροφςεισ. Εργαςιακζσ
ομάδεσ. Οργανωςιακι κουλτοφρα. Διοίκθςθ ανκρϊπινων πόρων. Επαγγελματικι
και προςωπικι ανάπτυξθ. Βαςικζσ ζννοιεσ και λειτουργίεσ του μάνατημεντ. Το
περιβάλλον τθσ επιχείρθςθσ.
OIKONOMIKΑ (ΚΩΔ. 102, 3 ΩΡΕ)
Το περιεχόμενο τθσ Οικονομικισ Επιςτιμθσ και θ ζννοια του οικονομικοφ
ςυςτιματοσ. Οι οικονομικζσ ανάγκεσ και το πρόβλθμα τθσ επιλογισ. Θεωρίεσ τθσ
ηιτθςθσ και τθσ προςφοράσ. Τιμι και ποςότθτα ιςορροπίασ. Ελαςτικότθτα ηιτθςθσ
και προςφοράσ. Θεωρία του καταναλωτι και τθσ επιχείρθςθσ. Θ οικονομία τθσ
αγοράσ και ο ρόλοσ του κράτουσ. Εκνικό Ρροϊόν και Εκνικό Ειςόδθμα. Κατανάλωςθ,
επζνδυςθ και αποταμίευςθ. Διακυμάνςεισ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ.
Ρλθκωριςμόσ και ανεργία. Χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα και νομιςματικι πολιτικι.
Θεωρία οικονομικισ ανάπτυξθσ. Θ Ευρωπαϊκι ενοποίθςθ. Θ παγκόςμια οικονομικι
κρίςθ.
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ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ (ΚΩΔ. 103, 3 ΩΡΕ)
Επιχειρθςιακζσ φιλοςοφίεσ, αξία, ικανοποίθςθ και διατιρθςθ πελατϊν. Ανάλυςθ
του περιβάλλοντοσ του μάρκετινγκ και ζρευνα του μάρκετινγκ. Ανάλυςθ και
κατανόθςθ τθσ αγοραςτικισ ςυμπεριφοράσ των πελατϊν. Τμθματοποίθςθ και
ςτόχευςθ αγορϊν. Ανάπτυξθ και “τοποκζτθςθ“ νζων προϊόντων. Διαμόρφωςθ
τιμολογιακισ πολιτικισ. Διοίκθςθ καναλιϊν διανομισ, logistics. Ανάπτυξθ και
διοίκθςθ ολοκλθρωμζνθσ επικοινωνίασ μάρκετινγκ. Ανάλυςθ και κατανόθςθ των
προωκθτικϊν εργαλείων. Διαμόρφωςθ πελατοκεντρικισ ςτρατθγικισ και
προγράμματοσ μάρκετινγκ. Άμεςο και on-line μάρκετινγκ.
ΣΑΣΙΣΙΚΗ (ΚΩΔ. 104, 3 ΩΡΕ)
Το περιεχόμενο τθσ ςτατιςτικισ. Ρεριγραφικι ςτατιςτικι. Θεωρία και ςτοιχεία
πικανοτιτων. Εκτιμθτικι. Δειγματολθψία και μζγεκοσ δείγματοσ. Ραρουςίαςθ
ςτατιςτικϊν δεδομζνων. Ζλεγχοσ υποκζςεων. Κατανομζσ. Μθ παραμετρικά τεςτ.
Ανάλυςθ διακφμανςθσ. Απλι και πολλαπλι παλινδρόμθςθ. Ραραμετρικι και μθ
παραμετρικι ςυςχζτιςθ. Ραραγοντικι ανάλυςθ. Ανάλυςθ κατά ςυςτάδεσ.
Χρονολογικζσ ςειρζσ.
ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΑΝΑΣΖΜΕΝΣ (ΚΩΔ. 201, 3 ΩΡΕ)
Χρθματοοικονομικόσ προγραμματιςμόσ και αξιολόγθςθ επενδυτικϊν ζργων.
Κεφαλαιακι διάρκρωςθ τθσ επιχείρθςθσ. Αξιολόγθςθ τθσ οικονομικισ απόδοςθσ
τθσ επιχείρθςθσ και μζτρθςθ του κινδφνου. Διοίκθςθ χρθματικϊν διακεςίμων.
Διοίκθςθ χρεογράφων. Βραχυπρόκεςμθ και μακροπρόκεςμθ χρθματοδότθςθ.
Ανάλυςθ χαρτοφυλακίου. Ρρωτογενείσ και δευτερογενείσ αγορζσ χριματοσ και
κεφαλαίου. Χρθματιςτιριο.
ΜΑΝΑΣΖΜΕΝΣ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ (ΚΩΔ. 202, 3 ΩΡΕ)
Ραραγωγικζσ και άλλεσ λειτουργίεσ και διαδικαςίεσ. Ραραγωγικά και άλλα
ςυςτιματα. Σχεδιαςμόσ και ζλεγχοσ ςυςτθμάτων και διαδικαςιϊν. Σχεδίαςθ
προϊόντων και υπθρεςιϊν. Σχεδιαςμόσ δυναμικότθτασ. Μζκοδοι παραγωγισ και
χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ του εργοςταςίου. Τοποκεςία παραγωγισ. Ρρόβλεψθ
ηιτθςθσ. Συνολικόσ ςχεδιαςμόσ. Τεχνικζσ και μζκοδοι ςχεδιαςμοφ και ελζγχου
αποκεμάτων. Συςτιματα παροχισ υπθρεςιϊν. Σχεδίαςθ εργαςίασ και εργαςιακισ
ροισ. Επίτευξθ και διατιρθςθ αξιοπιςτίασ ςυςτιματοσ. Διαχείριςθ ζργων.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΤΝΑ (ΚΩΔ. 301, 3 ΩΡΕ Θεωρία)
Το περιεχόμενο και θ αξία τθσ ορκολογικισ πλθροφόρθςθσ. Εφαρμοςμζνθ ζρευνα.
Θ ςχζςθ τθσ ζρευνασ με τθν πλθροφορία και τθ διοίκθςθ επιχειριςεων και
οργανιςμϊν. Σκοπιμότθτα τθσ ζρευνασ. Είδθ ζρευνασ. Ζρευνα δευτερογενϊν
ςτοιχείων. Ζρευνα πρωτογενϊν ςτοιχείων. Ροςοτικι-ποιοτικι προςζγγιςθ ςτθν
ζρευνα. Τα ςτάδια τθσ μεκοδολογίασ τθσ ζρευνασ. Δειγματολθψία. Μζτρθςθ
μεταβλθτϊν ςτθν ζρευνα του μάνατημεντ και του μάρκετινγκ. Δθμοςκόπθςθ,
παρατιρθςθ, πείραμα. Εργαλεία τθσ πλθροφορικισ για τθν ςτατιςτικι ανάλυςθ των
ςτοιχείων. Ροιοτικι και ποςοτικι επεξεργαςία δεδομζνων. Κανόνεσ δεοντολογίασ
ςτθν ζρευνα.
ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΣΖΜΕΝΣ (ΚΩΔ. 203, 3 ΩΡΕ-ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΣΙ ΔΤΟ
ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ)
Θ διαδικαςία του ςτρατθγικοφ μάνατημεντ. Αποςτολι, όραμα, ςκοποί και ςτόχοι. Το
μοντζλο των 5 δυνάμεων του Porter. Στρατθγικζσ επιχειρθςιακζσ ομάδεσ.
Στρατθγικι επιχειρθςιακι ικανότθτα, ευκαιρίεσ και απειλζσ. Ρροχποκζςεισ για
βιϊςιμο ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα. Διοίκθςθ ςτρατθγικισ ικανότθτασ. Εταιρικι
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διακυβζρνθςθ. Κοινωνικι ευκφνθ και επιχειρθςιακι θκικι. Στρατθγικζσ πολυεπιχειρθςιακοφ οργανιςμοφ. Δθμιουργία αξίασ. Αριςτοποίθςθ επιχειρθςιακοφ
χαρτοφυλακίου. Στρατθγικζσ τθσ ςτρατθγικισ επιχειρθςιακισ μονάδασ. Διεκνείσ
επιχειρθςιακζσ
ςτρατθγικζσ.
Το
δυναμικό
διαμάντι
παγκόςμιασ
ανταγωνιςτικότθτασ. Κατευκφνςεισ και μζκοδοι για ανάπτυξθ ςτρατθγικισ.
Κριτιρια αξιολόγθςθσ τθσ ςτρατθγικισ. Τρόποι οργάνωςθσ για αποτελεςματικότερθ
ςτρατθγικι. Θ διοίκθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ωσ προχπόκεςθ για
αποτελεςματικότερθ ςτρατθγικι.
ΔΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΩΔ. 302(Β), 3 ΩΡΕ)
Ειςαγωγι ςτα διεκνι οικονομικά και ςτο διεκνζσ εμπόριο. Θεωρίεσ και
υποδείγματα διεκνοφσ εμπορίου. Διεκνισ κίνθςθ ςυντελεςτϊν παραγωγισ.
Διεκνείσ ροζσ κεφαλαίου. Ρολιτικι διεκνοφσ εμπορίου. Ρροςτατευτιςμόσ και
διεκνζσ εμπόριο. Δαςμοί. Ρολυεκνικζσ επιχειριςεισ. Ιςοηφγιο πλθρωμϊν. Θ αγορά
ςυναλλάγματοσ. Συναλλαγματικόσ κίνδυνοσ, προβλζψεισ και διεκνείσ επενδφςεισ.
Διεκνι νομιςματικά ςυςτιματα. Οικονομικι ενοποίθςθ. Διεκνείσ οικονομικζσ
ςχζςεισ και παγκοςμιοποίθςθ. Διεκνισ κεφαλαιαγορά. Χρζοσ, ςτακεροποίθςθ και
μεταρρφκμιςθ. Θ παγκόςμια οικονομικι κρίςθ.
ΔΙΕΘΝΕ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ (ΚΩΔ. 303(Β), 3 ΩΡΕ)
Σπουδαιότθτα και επικαιρότθτα του Διεκνοφσ Μάρκετινγκ. Ανάλυςθ και αξιολόγθςθ
του περιβάλλοντοσ του Διεκνοφσ Μάρκετινγκ. Μοντζλα ανάλυςθσ του διεκνοφσ
περιβάλλοντοσ. Ζρευνα ςτισ διεκνείσ αγορζσ. Στρατθγικζσ ειςόδου ςε διεκνείσ
αγορζσ. Οργάνωςθ τθσ διεκνοφσ δραςτθριοποίθςθσ τθσ επιχείρθςθσ. Διαμόρφωςθ
του μίγματοσ του διεκνοφσ μάρκετινγκ (προϊόν, τιμι διανομι, προϊκθςθ).
Σχεδιαςμόσ και ςτρατθγικι. Θλεκτρονικό Διεκνζσ Μάρκετινγκ. Μάνατημεντ των
εξαγωγϊν.
ΤΣΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΑΝΑΣΖΜΕΝΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ (ΚΩΔ.
304(Β), 3 ΩΡΕ)
Θ πλθροφορία ωσ βαςικόσ επιχειρθςιακόσ πόροσ. Ρλθροφοριακι τεχνολογία,
Διαδίκτυο και ςυςτιματα δικτφων υπολογιςτϊν. Απόκτθςθ, αποκικευςθ και
εξόρυξθ δεδομζνων. Στρατθγικζσ και τακτικζσ θλεκτρονικοφ εμπορίου. Διοίκθςθ
εφοδιαςτικισ αλυςίδασ (SCM). Διοίκθςθ των ςχζςεων με τουσ πελάτεσ (CRM).
Συςτιματα Επιχειρθςιακϊν Ρόρων (ΕRP). Συςτιματα υποςτιριξθσ αποφάςεων. Θ
διαχείριςθ τθσ γνϊςθσ. Ρεριεχόμενο του ςυςτιματοσ πλθροφοριϊν μάρκετινγκ για
τισ διεκνείσ αγορζσ. Είδθ ηθτοφμενων πλθροφοριϊν. Διαδικαςία διεκνοφσ ζρευνασ
μάρκετινγκ. Ζρευνα ςυλλογισ πρωτογενϊν δεδομζνων. Ζρευνα ςυλλογισ
δευτερογενϊν δεδομζνων. Ρθγζσ πλθροφοριϊν για τισ αγορζσ του εξωτερικοφ.
Οργάνωςθ τθσ διεκνοφσ ζρευνασ μάρκετινγκ.
ΔΙΕΘΝΕ ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ (Β2Β) ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΗ
ΑΛΤΙΔΑ (ΚΩΔ. 401(Β), 3 ΩΡΕ)
Κανάλια διανομισ ςτο Διεκνζσ Μάρκετινγκ. Είδθ μεςαηόντων (χονδρεμπόρων,
λιανεμπόρων). Αγοραςτικι ςυμπεριφορά διεκνϊν πελατϊν και μονάδεσ
αγοραςτικϊν αποφάςεων. Ραράγοντεσ που επθρεάηουν τθν επιλογι των καναλιϊν
διανομισ. Μάνατημεντ των διεκνϊν καναλιϊν διανομισ. Ραρακίνθςθ και ζλεγχοσ
των μελϊν των διεκνϊν καναλιϊν διανομισ. Συγκροφςεισ ςτα κανάλια διανομισ.
Φυςικι διανομι και εφοδιαςτικι αλυςίδα. Αποκικευςθ και διοίκθςθ αποκεμάτων.
Μεταφορζσ και επιχειριςεισ logistics. Επιλογι μεταφορικϊν μζςων. Εξαγωγικά
ζγγραφα και εξαγωγικζσ διαδικαςίεσ.
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ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ (ΚΩΔ. 302(Α), 3 ΩΡΕ)
Ρεριεχόμενο τθσ Διοικθτικισ Λογιςτικισ. Ζννοιεσ και κατθγορίεσ κόςτουσ.
Συςτιματα προςδιοριςμοφ του κόςτουσ. Συμπεριφορά του κόςτουσ. Οι ςχζςεισ
όγκου παραγωγισ, κόςτουσ και κζρδουσ. Κοςτολόγθςθ μεταβλθτοφ κόςτουσ και
κοςτολόγθςθ με βάςθ τισ επιχειρθςιακζσ δραςτθριότθτεσ. Ρρότυπθ κοςτολόγθςθ.
Σχεδιαςμόσ των κερδϊν. Ελαςτικοί προχπολογιςμοί. Κοςτολογικζσ πλθροφορίεσ για
τθν τιμολόγθςθ των προϊόντων και υπθρεςιϊν. Ολοκλθρωμζνα ςυςτιματα
λογιςτικισ κόςτουσ και κοςτολόγθςθσ. Συςτιματα μζτρθςθσ απόδοςθσ. Συγκριτικι
ανάλυςθ. Ιςορροπθμζνθ ςτοχοκεςία. Συςτιματα Ρλθροφοριϊν τθσ Διοίκθςθσ και
λογιςτικά ςυςτιματα πλθροφοριϊν.
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ (ΚΩΔ. 303(Α), 3 ΩΡΕ)
Στο μάκθμα αυτό αναλφονται τα ειδικά χαρακτθριςτικά του μάρκετινγκ ςε τρεισ
ςθμαντικοφσ επιχειρθςιακοφσ κλάδουσ: ςτο Διεκνζσ Μάρκετινγκ, ςτο Μάρκετινγκ
των Υπθρεςιϊν και ςτο Διεπιχειρθςιακό (B2B) Μάρκετινγκ. Στο Διεκνζσ Μάρκετινγκ
εξετάηονται: H επικαιρότθτα του Διεκνοφσ Μάρκετινγκ. To περιβάλλον του Διεκνοφσ
Μάρκετινγκ. Οι ςτρατθγικζσ ειςόδου ςε διεκνείσ αγορζσ. Θ οργάνωςθ τθσ διεκνοφσ
δραςτθριοποίθςθσ τθσ επιχείρθςθσ. Θ διαμόρφωςθ του μίγματοσ του διεκνοφσ
μάρκετινγκ (προϊόν, τιμι διανομι, προϊκθςθ). Τα μάνατημεντ των εξαγωγϊν. Στο
Μάρκετινγκ των Υπθρεςιϊν (Τουριςτικό, Τραπεηικό, Ακλθτικό κ.λπ.) αναλφονται τα
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά των υπθρεςιϊν ςε ςχζςθ με τα φυςικά προϊόντα. Θ
ςυμπεριφορά του αγοραςτι υπθρεςιϊν. Θ διαμόρφωςθ του μίγματοσ και τθσ
ςτρατθγικισ μάρκετινγκ ςτισ υπθρεςίεσ. Στο B2B Μάρκετινγκ μελετϊνται: Τα
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά των βιομθχανικϊν προϊόντων ςε ςχζςθ με τα
καταναλωτικά. Θ ςυμπεριφορά του βιομθχανικοφ αγοραςτι. Θ διαμόρφωςθ του
μίγματοσ μάρκετινγκ και θ ςτρατθγικι ςτα βιομθχανικά προϊόντα και γενικότερα
ςτο διεπιχειρθςιακό μάρκετινγκ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΜΑΝΑΣΖΜΕΝΣ (ΚΩΔ. 304(Α), 3 ΩΡΕ)
Θ πλθροφορία ωσ βαςικόσ επιχειρθςιακόσ πόροσ. Ρλθροφοριακι τεχνολογία και
ςυςτιματα δικτφων υπολογιςτϊν. Θ πλθροφοριακι τεχνολογία και το Διαδίκτυο.
Απόκτθςθ, αποκικευςθ και εξόρυξθ δεδομζνων. Στρατθγικζσ και τακτικζσ
θλεκτρονικοφ εμπορίου. Διοίκθςθ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ (SCM). Διοίκθςθ των
ςχζςεων με τουσ πελάτεσ (CRM). Συςτιματα Επιχειρθςιακϊν Ρόρων (ΕRP).
Συςτιματα υποςτιριξθσ αποφάςεων. Θ διαχείριςθ τθσ γνϊςθσ. Τάςεισ ςτα
πλθροφοριακά ςυςτιματα διοίκθςθσ.
ΑΛΛΑΓΗ, ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΚΩΔ. 401(Α), 3ΩΡΕ)
Αναγκαιότθτα και χαρακτθριςτικά τθσ οργανωςιακισ αλλαγισ. Αντιςτάςεισ των
ανκρϊπων ςτισ αλλαγζσ, προχποκζςεισ αλλαγισ. Το μάνατημεντ τθσ αλλαγισ.
Αντικείμενα αλλαγισ ςτθν επιχείρθςθ. Ραράγοντεσ αλλαγισ. Τεχνικζσ
οργανωςιακισ αλλαγισ και ανάπτυξθσ. Αναγκαιότθτα τθσ καινοτομίασ για τθν
επιχείρθςθ και τθν οικονομία. Είδθ καινοτομιϊν. Βιματα ςτθ διοίκθςθ τθσ
καινοτομίασ. Ρεριεχόμενο του επιχειρθματία και τθσ επιχειρθματικότθτασ. Τα
κίνθτρα τθσ επιχειρθματικότθτασ. Τα χαρακτθριςτικά του επιχειρθματία και τθσ
επιχειρθματικότθτασ.

3.4 Γλώςςα διδαςκαλύασ
H γλϊςςα διδαςκαλίασ είναι θ Ελλθνικι και δφναται να είναι και θ Αγγλικι.
Συνεπϊσ, απαιτείται από τουσ φοιτθτζσ θ πολφ καλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ.
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3.5 Επιλογό κατεύθυνςησ
Θ επιλογι τθσ κατεφκυνςθσ γίνεται από τουσ φοιτθτζσ. Πταν υπάρχουν
περιςςότεροι φοιτθτζσ που επικυμοφν να ακολουκιςουν τθν μία κατεφκυνςθ τότε
κα ακολουκείται ςειρά προτεραιότθτασ ανάλογα με τισ επιδόςεισ των φοιτθτϊν.

3.6 Δόλωςη μαθημϊτων
Ο φοιτθτισ υποχρεοφται να κάνει διλωςθ μακθμάτων ςτθν αρχι εκάςτου
εξαμινου.

3.7 Εξετϊςεισ και ϊλλα ςυςτόµατα αξιολόγηςησ
Θ αξιολόγθςθ τθσ επίδοςθσ ενόσ µεταπτυχιακοφ φοιτθτι ςε ζνα µάκθµα του ΡΜΣ
µπορεί να γίνεται είτε µε µία τελικι εξζταςθ, είτε µε πολλζσ ενδιάµεςεσ εξετάςεισ
(προόδουσ), είτε µε εκπόνθςθ εργαςίασ ςτο πλαίςιο του µακιµατοσ, είτε µε
περιοδικζσ (πχ. εβδοµαδιαίεσ) αςκιςεισ κεωρθτικοφ ι εργαςτθριακοφ χαρακτιρα,
είτε µε ςυνδυαςµό των παραπάνω µεκόδων µε κατάλλθλουσ ςυντελεςτζσ
βαρφτθτασ, οι οποίοι κα ανακοινϊνονται ςτθν αρχι κάκε εξαµινου και για κάκε
μάκθμα. Το πρόγραμμα των εξετάςεων κάκε εξαμινου κα ανακοινϊνεται ςε
εφλογο χρονικό διάςτθμα πολφ πριν από τισ θμερομθνίεσ των εξετάςεων. Οι
εξετάςεισ κα διενεργοφνται ςτουσ χϊρουσ του Τμιματοσ Διοίκθςθσ Οργανιςμϊν,
Μάρκετινγκ και Τουριςμοφ. Σε εφλογο χρονικό διάςτθμα, μετά τθν εξζταςθ, ο
διδάςκων ανακοινϊνει τθ βακμολογία των εξετάςεων.
Αν κάποιοσ φοιτθτισ αποτφχει ςε 2 μακιματα το πολφ ςε κάποιο εξάμθνο, ςτθν
πρϊτθ εξεταςτικι περίοδο, ζχει δικαίωμα εγγραφισ ςτο επόμενο εξάμθνο και
επιπλζον δικαίωμα επανεξζταςθσ ςτα μακιματα που απζτυχε, ςτθν εξεταςτικι του
Σεπτεμβρίου. Εάν απορριφκεί ςε ζνα μάκθμα ι το πολφ ςε δφο μακιματα και το
Σεπτζμβριο, ζχει το δικαίωμα επανεξζταςθσ ςτο τζλοσ του επόμενου εξαμινου ςτα
μακιματα αυτά για τελευταία φορά.
Απορριπτικόσ βακμόσ ςε περιςςότερα από 2 μακιματα τθν πρϊτθ περίοδο τθσ
εξζταςθσ των μακθμάτων ι κατά τθν περίοδο του Σεπτεμβρίου, οδθγεί ςε αυτόματθ
διαγραφι του φοιτθτι από το Ρ.Μ.Σ.
Φοιτθτζσ που κεωροφν ότι αδικικθκαν, ζχουν δικαίωμα να απευκφνονται ςε
τριμελι επιτροπι ςτθν οποία κα ςυμμετζχει ο διδάςκων κακθγθτισ. Θ τριμελισ
επιτροπι ορίηεται από τθ ΣΕ του ΡΜΣ.

3.8 Σύςτηµα βαθµολογύασ µαθηµϊτων και τύτλου
Θ βακµολογία των µακθµάτων γίνεται µε βάςθ τθν κλίµακα µθδζν (0) ζωσ δζκα
(10). Θ παρακολοφκθςθ ενόσ µακιµατοσ κεωρείται επιτυχισ αν ο τελικόσ βακµόσ
είναι τουλάχιςτον πζντε (5). Θ αντιςτοίχιςθ τθσ βακµολογικισ κλίµακασ µε το
χαρακτθριςµό τθσ επίδοςθσ του µεταπτυχιακοφ φοιτθτι είναι θ ακόλουκθ:
8,50 – 10: «Άριςτα»
6,50 – 8,49: «Λίαν Καλϊσ»
5,00 – 6,49: «Καλϊσ»
4,00 – 4,99: «Ανεπαρκϊσ»
0,0 – 3,99: «Κακϊσ»
Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του Ρ.Μ.Σ. ο γενικόσ βακµόσ του Μ.Δ.Ε. προκφπτει
από το ςτακµιςµζνο µζςο όρο των βακµϊν (Β1, B2, …) των µακθµάτων και τθσ
µεταπτυχιακισ εργαςίασ µε ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ τισ αντίςτοιχεσ πιςτωτικζσ
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µονάδεσ (ΡΜ1, ΡΜ2,…). Συγκεκριµζνα, ο γενικόσ βακµόσ του Μ.Δ.Ε. προκφπτει από
τον τφπο
ΒΑΘΜΟΣ=(Β1Χ ΡΜ1+ Β2Χ ΡΜ2+ Β3Χ ΡΜ3+…) / (Μ1+Μ2+M3+…)
όπου Bi είναι οι βακµοί των µακθµάτων ι τθσ µεταπτυχιακισ διπλωµατικισ
εργαςίασ και ΡMi είναι οι αντίςτοιχεσ πιςτωτικζσ µονάδεσ, ενϊ ςτον παρονομαςτι
εμφανίηεται το πλικοσ των μακθμάτων.

3.9 Υποχρεώςεισ των μεταπτυχιακών φοιτητών
Οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ είναι υποχρεωμζνοι να παρακολουκοφν ανελλιπϊσ τισ
διαλζξεισ του ωρολόγιου προγράμματοσ υπογράφοντασ ςτο παρουςιολόγιο, να
υποβάλουν μζςα ςτισ προβλεπόμενεσ προκεςμίεσ τισ απαιτοφμενεσ εργαςίεσ για
κάκε μάκθμα, να προςζρχονται ςτισ εξετάςεισ, να καταβάλουν τα προβλεπόμενα
δίδακτρα ςτισ θμερομθνίεσ που τίκενται και να ςζβονται γενικότερα τουσ κανόνεσ
του Ρ.Μ.Σ. και τθν ακαδθμαϊκι δεοντολογία. Θ μθ τιρθςθ των παραπάνω μπορεί να
οδθγιςει, με απόφαςθ τθσ ςυνζλευςθσ, ςε αποκλειςμό του φοιτθτι από το
πρόγραμμα μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν.
Θ φοίτθςθ ςε κάκε μάκθμα κεωρείται επαρκισ εάν ο φοιτθτισ απουςίαςε ςε
λιγότερο από το 20% των ωρϊν διδαςκαλίασ του μακιματοσ κατά τθ διάρκεια ενόσ
εξαμινου. Διαφορετικά δεν ζχει δικαίωμα εξζταςθσ ςτο εν λόγω μάκθμα. Στθν
περίπτωςθ αυτι θ ΣΕ αποφαςίηει για τισ κυρϊςεισ που κα επιβάλει και για 2 το
πολφ μακιματα ανά εξάμθνο. Σε περίπτωςθ βεβαίωσ ανωτζρασ βίασ π.χ. λόγουσ
υγείασ, θ ςυνζλευςθ μπορεί να δεχκεί τθν επανεγγραφι του φοιτθτι ςτθν επόμενθ
χρονιά με τθν υποχρζωςθ επανακαταβολισ των διδάκτρων.
Σε περίπτωςθ που ςυλλθφκεί φοιτθτισ να διαπράττει λογοκλοπι ςε εργαςία ι
αντιγραφι ςε εξετάςεισ, τότε αποκλείεται ςτο ςυγκεκριμζνο μάκθμα. Σε περίπτωςθ
υποτροπισ διαγράφεται.

3.10 Υποχρεώςεισ για λόψη διπλώµατοσ
Για τθν απονοµι του Μ.Δ.Ε. απαιτείται επιτυχισ εξζταςθ ςτα προβλεπόµενα από το
ΡΜΣ µακιµατα, ςε ςυνδυαςµό µε τθν επίδοςθ του µεταπτυχιακοφ φοιτθτι ςτθν
διπλωματικι εργαςία και τθ ςυµµετοχι του ςτο ςφνολο των εκπαιδευτικϊν και
ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων.

4.Απαιτούµενα προςόντα και υποχρεώςεισ διδαςκόντων
4.1 Γενικϋσ κατευθύνςεισ
Τθ διδαςκαλία των µακθµάτων και τισ αςκιςεισ ςτο Ρ.Μ.Σ. αναλαµβάνουν µζλθ
ΔΕΡ που είναι κάτοχοι διδακτορικοφ διπλϊµατοσ µε διδακτικι, ερευνθτικι και
ενδεχομζνωσ και επαγγελματικι εµπειρία με ςυνάφεια προσ τθν
ειδίκευςθ/εξειδίκευςθ του Ρ.Μ.Σ. Μποροφν επίςθσ να ςυµµετάςχουν και µζλθ ΔΕΡ
ι ΔΕΡ άλλων τµθµάτων του ιδίου ι άλλου Α.Ε.Ι., επιςκζπτεσ κακθγθτζσ, ειδικοί
επιςτιµονεσ ι διδάςκοντεσ οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικοφ διπλϊµατοσ,
κακϊσ και ερευνθτζσ αναγνωριςµζνων ερευνθτικϊν ιδρυµάτων τθσ θµεδαπισ ι τθσ
αλλοδαπισ, κάτοχοι διδακτορικοφ διπλϊµατοσ µε ςυναφι εξειδίκευςθ προσ τθν
απαιτοφµενθ. Επιπλζον, ςτο Ρ.Μ.Σ. μπορεί να ςυμμετζχουν διδάςκοντεσ από το
ΔΕΡ και άλλων Τμθμάτων του ΔΙ.ΡΑ.Ε των οποίων τα γνωςτικά αντικείμενα είναι
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ςυναφι με μακιματα του προγράμματοσ μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν. Τζλοσ, ςτο
Ρ.Μ.Σ. μπορεί να ςυμμετζχουν αφυπθρετιςαντα μζλθ ΔΕΡ, ωσ ομότιμοι κακθγθτζσ.
Σε κάκε περίπτωςθ, θ απαςχόλθςθ των διδαςκόντων κα πρζπει να είναι ςφμφωνθ
με τισ διατάξεισ του άρκρου 36 του Ν.4485/2017, και ςυγκεκριμζνα:
1. Οι διδάςκοντεσ ςε Ρ.Μ.Σ. προζρχονται κατά εξιντα τοισ εκατό (60%) τουλάχιςτον
από μζλθ Δ.Ε.Ρ. και Ε.Ε.Ρ., Ε.ΔΙ.Ρ. και Ε.Τ.Ε.Ρ., ι αφυπθρετιςαντα μζλθ Δ.Ε.Ρ. του
οικείου Τμιματοσ ι διδάςκοντεσ ςφμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α` 112) ι το άρκρο
19 του ν. 1404/1983 (Α` 173) ι τθν παρ. 7 του άρκρου 29 του ν. 4009/2011. Σε
περίπτωςθ διατμθματικοφ Ρ.Μ.Σ., τουλάχιςτον το ογδόντα τοισ εκατό (80%) των
διδαςκόντων προζρχεται από μζλθ Δ.Ε.Ρ. και Ε.Ε.Ρ., Ε.ΔΙ.Ρ. και Ε.Τ.Ε.Ρ., ι
διδάςκοντεσ ςφμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α` 112) ι το άρκρο 19 του ν. 1404/1983
(Α` 173) ι τθν παρ. 7 του άρκρου 29 του ν. 4009/2011, ι αφυπθρετιςαντα μζλθ
Δ.Ε.Ρ. των ςυνεργαηόμενων Τμθμάτων.
«Πλοι οι διδάςκοντεσ», πρζπει να είναι κάτοχοι διδακτορικοφ διπλϊματοσ, εκτόσ αν
το γνωςτικό τουσ αντικείμενο είναι εξαιρετικισ και αδιαμφιςβιτθτθσ ιδιαιτερότθτασ
για το οποίο δεν είναι δυνατι ι ςυνικθσ θ εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ.
*** Οι λζξεισ «Τα μζλθ Ε.Ε.Ρ.,Ε.ΔΙ.Ρ. και Ε.Τ.Ε.Ρ.» του τρίτου εδαφίου τθσ παρ.1,
αντικαταςτάκθκαν από τισ λζξεισ «Πλοι οι διδάςκοντεσ», ωσ άνω, με το άρκρο 19
παρ.8 Ν.4521/2018,ΦΕΚ Α 38/2.3.2018.
«Θ Συνζλευςθ του Τμιματοσ μπορεί να ανακζτει μθ αυτοδφναμθ διδαςκαλία
μζρουσ μακιματοσ ι ςεμιναρίου ι εργαςτθρίου ςε μθ κατόχουσ διδακτορικοφ
διπλϊματοσ υπό τθν επίβλεψθ άλλου μζλουσ Δ.Ε.Ρ. διδάςκοντοσ του Ρ.Μ.Σ., υπό
τθν προχπόκεςθ ότι τθρείται θ αναλογία διδαςκόντων του πρϊτου εδαφίου και ότι
οι ανακζςεισ τουσ παρόντοσ δεν ξεπερνοφν ςυνολικά ποςοςτό δζκα τοισ εκατό
(10%) των ςυνολικϊν ωρϊν διδαςκαλίασ μακθμάτων, ςεμιναρίων ι εργαςτθρίων,
αντίςτοιχα, του Ρ.Μ.Σ.».
*** Το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ.1 προςτζκθκε με το άρκρο 242 παρ.3
Ν.4610/2019, ΦΕΚ Α 70/7.5.2019.

4.2 Μϋλη του ΔΕΠ του Τμόματοσ Διούκηςησ Οργανιςμών,
Μϊρκετινγκ και Τουριςμού και Επιλογό διδαςκόντων του ΠΜΣ
Τα μζλθ Διδακτικοφ Ερευνθτικοφ Ρροςωπικοφ (ΔΕΡ) του Τμιματοσ Διοίκθςθσ
Οργανιςμϊν, Μάρκετινγκ και Τουριςμοφ ανζρχονται ςτουσ 21. Ο μζγιςτοσ αρικμόσ
φοιτθτϊν ανά διδάςκοντα ςε ςχζςθ με τουσ προπτυχιακοφσ είναι 1 προσ 14. Οι
διδάςκοντεσ που πλθροφν τισ προχποκζςεισ και που ςυμμετζχουν ςτο Ρ.Μ.Σ.,
καλφπτουν πάνω από το 60% των αναγκϊν του Ρ.Μ.Σ (8 ςτουσ 13).
Επιπλζον θ παρεχόμενθ εκπαίδευςθ ολοκλθρϊνεται με τθν υποςτιριξθ ςυνεργατϊν
και μελϊν ΔΕΡ άλλων τμθμάτων ΑΕΙ (5 ςτουσ 13).Συνολικά ο μζγιςτοσ αρικμόσ
φοιτθτϊν, ανά διδάςκοντα ςε ςχζςθ με τουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ ανζρχεται
ςτουσ 3.
Θ επιςτθμονικι επάρκεια, θ ςυνάφεια τθσ ειδικότθτασ, θ πείρα, θ καταλλθλότθτα, θ
αποτελεςματικότθτα υπερτεροφν τθσ ακαδθμαϊκισ βακμίδασ. Εφόςον
ικανοποιοφνται τα παραπάνω κριτιρια που είναι αναγκαία, θ επιλογι διδαςκόντων
γίνεται δίνοντασ προτεραιότθτα ςτα μζλθ ΔΕΡ του Τμιματοσ Διοίκθςθσ
Οργανιςμϊν, Μάρκετινγκ και Τουριςμοφ του ΔΙ.ΡΑ.Ε και των άλλων Τμθμάτων του
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ΔΙ.ΡΑ.Ε. Αρμόδια για τθν επιλογι των διδαςκόντων κακϊσ και τθσ ανάκεςθσ των
μακθμάτων είναι θ ΣΕ του Ρ.Μ.Σ. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ ΣΕ ειςθγείται διδάςκοντεσ µε
διδακτικι, ερευνθτικι και ενδεχομζνωσ και επαγγελματικι εμπειρία με ςυνάφεια
προσ τθν ειδίκευςθ/εξειδίκευςθ του Ρ.Μ.Σ. Ζπειτα θ Συνζλευςθ αξιολογεί τα
βιογραφικά, τα επιςτθμονικά αντικείμενα και τθ ςυνάφεια τουσ με το περιεχόμενο
των μακθμάτων αποφαςίηει και προτείνει ςτουσ διδάςκοντεσ τθν ανάλθψθ
ςυγκεκριμζνων μακθμάτων.
4.2.1. Υποχρεώςεισ διδαςκόντων
Οι υποχρεϊςεισ των διδαςκόντων περιλαµβάνουν τθ διδαςκαλία των µακθµάτων,
τθν αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν ςε εξετάςεισ και εξεταςτικζσ διαδικαςίεσ, τθν
επίβλεψθ διπλωµατικϊν εργαςιϊν, τθν παροχι ςυµβουλευτικοφ ζργου προσ τουσ
φοιτθτζσ, κακϊσ και τθ ςυµµετοχι ςε ςυνεδριάςεισ των οργάνων του Ρ.Μ.Σ. και ςε
επίςθµεσ τελετζσ. Κάκε διδάςκων είναι υποχρεωμζνοσ να τθρεί πιςτά το ωρολόγιο
πρόγραμμα του μακιματοσ. Διενεργεί τον ζλεγχο των παρουςιϊν, κακορίηει το
περιεχόμενο του μακιματοσ ςτα πλαίςια τθσ ακαδθμαϊκισ ελευκερίασ και των
ςφγχρονων εξελίξεων ςτον επιςτθμονικό τομζα του μακιματοσ. Ο διδάςκων δεν
μπορεί να ανακζτει ςε άλλουσ τθ ςυςτθματικι διδαςκαλία του μακιματόσ του. Ζχει
το δικαίωμα να καλεί ομιλθτζσ, επιςτιμονεσ με ειδικι γνϊςθ πάνω ςε κάποιο
ςυγκεκριμζνο γνωςτικό αντικείμενο, όχι όμωσ να τον υποκακιςτοφν πλιρωσ. Ωσ
προσ τθ διαδικαςία πρόςκλθςθσ επιςκεπτϊν διδαςκόντων και ομιλθτϊν, ο
Διευκυντισ μπορεί να προτείνει και θ ΣΕ να ειςθγθκεί με βάςθ τισ ανάγκεσ
διακεκριμζνουσ ομιλθτζσ και θ Συνζλευςθ αποφαςίηει ποιουσ κα προςκαλζςουν ςε
κάκε περίπτωςθ.
Ο διδάςκων οφείλει να τθρεί ϊρεσ γραφείου για τθν απρόςκοπτθ ςυνεργαςία με
τουσ φοιτθτζσ. Nα υποβάλει ςτθ γραμματεία του Ρ.Μ.Σ. το αναλυτικό πρόγραμμα
του μακιματοσ με τθν εβδομαδιαία φλθ, τθ βιβλιογραφία, τυχόν αςκιςεισ και
εργαςίεσ προσ τουσ φοιτθτζσ και τουσ βακμοφσ κάκε εξεταςτικισ περιόδου. Ο
διδάςκων οφείλει να ςζβεται τισ αποφάςεισ των οργάνων και βζβαια τθν
ακαδθμαϊκι δεοντολογία.
Το ΡΜΣ ενκαρρφνει τθν παραγωγι επιςτθμονικισ γνϊςθσ και τθσ διάχυςισ τθσ ςε
επιςτθμονικά περιοδικά και ςυνζδρια. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ εργαςίεσ που
παριχκθςαν ςτα πλαίςια του ΡΜΣ ΜΒΑ δφνανται να αποςταλοφν ςε περιοδικά
ι/και ςυνζδρια προσ υποςτιριξθ. Τα ζξοδα των δθμοςιεφςεων, τα ζξοδα εγγραφισ
ςε ςυνζδρια αλλά και των μετακινιςεων των φοιτθτϊν/των διδαςκόντων για τθν
παρουςίαςθ των εργαςιϊν, εφόςον είναι ςυν-ςυγγραφείσ, μποροφν να
καλυφκοφν/χρθματοδοτθκοφν από το ΡΜΣ εφόςον βζβαια υπάρχει οικονομικι
δυνατότθτα.

5. Κριτόρια και διαδικαςύα επιλογόσ ειςακτϋων
5.1 Αριθµόσ ειςακτϋων
Ο αρικμόσ των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν που γίνονται δεκτοί ςτο ΡΜΣ για τον κφκλο
πλιρουσ φοίτθςθσ είναι ςαράντα (40). Σε περίπτωςθ ιςοψθφίασ υποψθφίων
αυξάνεται ο αρικμόσ των ειςακτζων προκειμζνου να ειςαχκεί και ο τελευταίοσ/α
ιςοψθφϊν/οφςα.
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5.2 Κατηγορύεσ Πτυχιούχων που γύνονται δεκτού-Προώποθϋςεισ
ςυμμετοχόσ-Ποςοτικϊ κριτόρια επιλογόσ
5.2.1. Κατηγορύεσ Πτυχιούχων που γύνονται δεκτού και προώποθϋςεισ
ςυμμετοχόσ
Θ επιλογι των ειςακτζων ςτο Ρ.Μ.Σ. γίνεται από τθν Επιτροπι Επιλογισ Φοιτθτϊν
του Ρ.Μ.Σ. που ςυγκροτείται µε απόφαςθ τθσ ςυνζλευςθσ. Στο Ρ.Μ.Σ. γίνονται
δεκτοί πτυχιοφχοι ΑΕΙ τθσ θµεδαπισ ι οµοταγϊν αναγνωριςµζνων ιδρυµάτων τθσ
αλλοδαπισ (αναγνϊριςθ πτυχίου από ΔΟΑΤΑΡ). Μποροφν επίςθσ να υποβάλουν
αίτθςθ ςτο Ρ.Μ.Σ. και φοιτθτζσ που ζχουν περατϊςει επιτυχϊσ τισ εξετάςεισ όλων
των µακθµάτων τουσ και εκκρεµεί µόνο θ ορκωµοςία τουσ. Για να ςυµµετζχουν ςτθ
διαδικαςία επιλογισ οι φοιτθτζσ αυτοί απαιτείται να προςκοµίςουν πιςτοποιθτικό
από τθν γραµµατεία του Τµιµατόσ τουσ, ςτο οποίο κα αναφζρεται ότι ζχουν
τελειϊςει τισ ςπουδζσ τουσ, και ο βακµόσ του πτυχίου. Θ µόνθ εκκρεµότθτα κα
είναι θ ορκωµοςία. Θ οριςτικοποίθςθ τθσ εγγραφισ τουσ κα γίνεται µετά από τθν
προςκόµιςθ αντιγράφου του πτυχίου τουσ.

5.3 Διαδικαςύα Επιλογόσ
Θ Επιτροπι Επιλογισ
α) καταρτίηει κατ’ αρχάσ ζναν πλιρθ κατάλογο όςων ζχουν υποβάλει αίτθςθ
β) απορρίπτει τουσ υποψθφίουσ που δεν πλθροφν τα ελάχιςτα κριτιρια που ζχουν
προςδιοριςκεί από τθ ςυνζλευςθ του ΡΜΣ
γ) καλεί και διεξάγει ςυνζντευξθ ςτουσ υπόλοιπουσ υποψθφίουσ
δ) διεξάγει όποιεσ εςωτερικζσ εξετάςεισ ζχουν κρικεί απαραίτθτεσ για τουσ
υποψθφίουσ
ε) ιεραρχεί βακµολογικά τουσ υποψθφίουσ και προβαίνει ςτθν τελικι επιλογι
Ο τελικόσ πίνακασ των επιτυχόντων επικυρϊνεται από τθ ςυνζλευςθ του Τμιματοσ.
5.3.1 Διαδικαςύα υποβολόσ υποψηφιοτότων και επιλογόσ/μοριοδότηςησ
ειςακτϋων
Θ ςυνζλευςθ αποφαςίηει για το χρόνο δθµοςίευςθσ ςχετικισ ανακοίνωςθσ προσ
τουσ ενδιαφερόµενουσ υποψθφίουσ. Απαραίτθτα δικαιολογθτικά που κατακζτουν
οι υποψιφιοι ςτθ Γραµµατεία του ΡΜΣ είναι:
1. Ζντυπθ αίτθςθ ι αίτθςθ ςε θλεκτρονικι µορφι
2. α) Επίςθµο αντίγραφο πτυχίου ι β) βεβαίωςθ τθσ γραµµατείασ του
Τµιµατοσ ςτο οποίο φοιτοφν θ οποία αναφζρει ότι ο υποψιφιοσ ζχει
περατϊςει τισ ςπουδζσ του, τον βακµό πτυχίου και ότι εκκρεµεί µόνο θ
διαδικαςία τθσ ορκωµοςίασ ι γ) βεβαίωςθ ιςοτιµίασ και αντιςτοιχίασ του
πτυχίου τθσ αλλοδαπισ από το ΔΟΑΤΑΡ
3. Ριςτοποιθτικό αναλυτικισ βακµολογίασ
4. Αναλυτικό Βιογραφικό Σθµείωµα
5. Τεκµθρίωςθ τθσ καλισ γνϊςθσ µιασ ι περιςςότερων ξζνων γλωςςϊν
(επίπεδο Β2) και για τουσ αλλοδαποφσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ
Επιπλζον δικαιολογθτικά που µπορεί να ενιςχφουν τθν υποψθφιότθτα ενόσ
αιτοφντα για το ΡΜΣ ενδεικτικά είναι και τα εξισ:
1. Επιςτθµονικζσ δθµοςιεφςεισ ι διακρίςεισ (εάν υπάρχουν)
2. Αποδεικτικά ερευνθτικισ ι/και επαγγελµατικισ εµπειρίασ (εάν υπάρχουν)
3. Συςτατικζσ επιςτολζσ
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Θ Επιτροπι Επιλογισ αξιολογεί τουσ υποψθφίουσ για το ΡΜΣ ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία.
Πλα τα δικαιολογθτικά πρζπει να είναι πρωτότυπα ι επικυρωμζνα αντίγραφα από
τισ αρμόδιεσ αρχζσ.
Θ διαδικαςία επιλογισ των ειςακτζων γίνεται µε εξειδικευµζνθ µεκοδολογία µε τθν
οποία µοριοδοτοφνται τα προςόντα των υποψθφίων. Συγκεκριμζνα:
α) Βακμόσ Ρτυχίου
5%
β) Ρτυχίο δεφτερθσ ξζνθσ γλϊςςασ 5%
γ) Ερευνθτικι εμπειρία
25%
δ) Επαγγελµατικι εμπειρία
25%
ε) Συνζντευξθ
40%
Τα κφρια κριτιρια τθσ αξιολόγθςθσ ςτθ ςυνζντευξθ είναι α) θ ικανότθτα
επικοινωνίασ με ςαφινεια και με επιχειριματα β) θ ορκι κρίςθ γ) οι γνϊςεισ και θ
ωριμότθτα του υποψθφίου δ) θ προδιάκεςι του για ςκλθρι δουλειά και
ομαδικότθτα. Οι βακμολογθτζσ βακμολογοφν τουσ υποψιφιουσ από το 1-10 και
ςτο τζλοσ θ βακμολογία προκφπτει από το μζςο όρο των βακμολογιϊν των μελϊν
τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ που διενεργοφν τισ ςυνεντεφξεισ. Στο τζλοσ ςυντάςςεται
πρακτικό με τθν επίδοςθ κακϊσ και τθν αξιολόγθςθ κάκε μζλουσ τθσ επιτροπισ
αξιολόγθςθσ.
Στο τζλοσ τθσ αξιολόγθςθσ θ Επιτροπι Επιλογισ καταρτίηει τον κατάλογο των
υποψθφίων µε βάςθ τθν τελικι βακµολογία κάκε υποψθφίου. Ο πίνακασ
επιτυχόντων επικυρϊνεται από τθν ςυνζλευςθ του Τμιματοσ. Οι επιτυχόντεσ
υποψιφιοι ενθµερϊνονται γραπτϊσ από τθ Γραµµατεία και καλοφνται να
απαντιςουν εντόσ ευλόγου χρονικοφ διαςτιµατοσ (10 θμερϊν) αν αποδζχονται ι
όχι τθν ζνταξι τουσ ςτο ΡΜΣ αφοφ πρϊτα αποδεχκοφν τουσ όρουσ λειτουργίασ του.
Θ µθ απάντθςθ από επιλεγζντα υποψιφιο µζςα ςτθν παραπάνω προκεςµία
ιςοδυναµεί µε άρνθςθ αποδοχισ. Σε περίπτωςθ αρνιςεων θ γραµµατεία
ενθµερϊνει τουσ αµζςωσ επόµενουσ ςτθ ςειρά αξιολόγθςθσ υποψθφίουσ. Οι
µεταπτυχιακοί φοιτθτζσ εγγράφονται ςτθ γραµµατεία του ΡΜΣ προςκοµίηοντασ τα
απαραίτθτα δικαιολογθτικά. Με τθν εγγραφι κατακζτουν τθν πρϊτθ δόςθ των
διδάκτρων του 1ου εξαμινου, εκτόσ των φοιτθτϊν που κα λάβουν υποτροφίααπαλλαγι από τα τζλθ φοίτθςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4485/2017.
Σθμειϊνεται ότι οι υπότροφοι που απαλλάςςονται από τα τζλθ φοίτθςθσ,
υποχρεοφνται να παρζχουν ζργο ζωσ 10 ϊρεσ τθν εβδομάδα ςχετικό με το Ρ.Μ.Σ.
Τζλοσ κα δίνεται δυνατότθτα μειωμζνων τελϊν φοίτθςθσ ςε φοιτθτζσ που κατζχουν
ςυναφείσ τίτλουσ μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν και αναγνωρίηονται ςυναφι μακιματα.
Το φψοσ των τελϊν φοίτθςθσ κα αποφαςίηεται κατά περίπτωςθ από τα όργανα του
ΡΜΣ. Κατά το τρζχον Ακαδθμαϊκό ζτοσ τα τζλθ φοίτθςθσ είναι 3840 €.

6.Θϋµατα φούτηςησ
6.1 Εγγραφό φοιτητό ςτο ΠΜΣ
Κάκε ειςακτζοσ λαµβάνει γνϊςθ του Κανονιςμοφ Σπουδϊν του ΡΜΣ και δθλϊνει
εγγράφωσ κατά τθν εγγραφι του ςτο πρόγραµµα ότι αποδζχεται τουσ κανόνεσ
λειτουργίασ του ΡΜΣ. Τα απαιτοφµενα δικαιολογθτικά για τθν εγγραφι ενόσ
φοιτθτι αναφζρονται ςτον παρόντα Κανονιςμό Σπουδϊν του ΡΜΣ. Κατά τθν
εγγραφι ςτο ΡΜΣ, θ γραµµατεία εκδίδει βεβαίωςθ ςπουδϊν µε βάςθ τθν οποία ο
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φοιτθτισ µπορεί να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ του ΔΙ.ΡΑ.Ε, όπωσ κάρτα
βιβλιοκικθσ, λογαριαςµό θλεκτρονικοφ ταχυδροµείου ςτο διαδίκτυο, φοιτθτικό
πάςο κ.λπ.

6.2 Ανϊθεςη εκπαιδευτικού ςυµβούλου
Σε κάκε µεταπτυχιακό φοιτθτι του ΡΜΣ και ςτθν αρχι τθσ φοίτθςισ του
ανατίκεται, µε απόφαςθ τθσ ΣΕ, ωσ εκπαιδευτικόσ ςφµβουλοσ ζνασ διδάςκων του
ΡΜΣ. Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ ςυµβοφλου είναι να ενθµερϊνει και να
κατευκφνει το φοιτθτι ςτισ ςπουδζσ του και να τον ςυµβουλεφει ςε κζματα
φοίτθςθσ.

6.3 Ανώτατη διϊρκεια φούτηςησ και διαδικαςύα παρϊταςησ
Θ χρονικι διάρκεια φοίτθςθσ δεν µπορεί να είναι µεγαλφτερθ του διπλάςιου
χρόνου του ΡΜΣ όπωσ αυτόσ προβλζπεται από το πρόγραµµα ςπουδϊν του ΡΜΣ.
Σε περίπτωςθ υπζρβαςθσ του ανϊτατου ορίου ςτθ διάρκεια φοίτθςθσ, ο
µεταπτυχιακόσ φοιτθτισ διαγράφεται από το ΡΜΣ µε ευκφνθ τθσ ΣΕ. Για ειδικοφσ
λόγουσ µπορεί θ ςυνζλευςθ να παρατείνει για ζνα θµερολογιακό ζτοσ τθ διάρκεια
ςπουδϊν µετά από αιτιολογθµζνθ ειςιγθςθ τθσ ΣΕ.

6.4 Αναςτολό φούτηςησ
Κάκε µεταπτυχιακόσ φοιτθτισ ζχει το δικαίωµα να ηθτιςει (άπαξ) άδεια αναςτολισ
τθσ παρακολοφκθςθσ των µακθµάτων ι τθσ εκπόνθςθσ τθσ διπλωµατικισ. Θ άδεια
δεν µπορεί να είναι µεγαλφτερθσ διάρκειασ του θµερολογιακοφ ζτουσ. Θ ελάχιςτθ
διάρκεια τθσ αναςτολισ δεν µπορεί να είναι µικρότερθ του ενόσ ακαδθµαϊκοφ
εξαµινου, εκτόσ κι αν ο φοιτθτισ ζχει ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ τα απαιτοφµενα
µακιµατα του ΡΜΣ και βρίςκεται ςτθ διαδικαςία εκπόνθςθσ τθσ διπλωµατικισ
εργαςίασ. Θ άδεια αναςτολισ υποβάλλεται ςτθν ςυνζλευςθ και εγκρίνεται από
αυτιν. Το χρονικό διάςτθµα που αντιςτοιχεί ςτθν αναςτολι φοίτθςθσ δεν
προςµετράται ςτθ διάρκεια φοίτθςθσ. Για να γίνει δεκτι όµωσ θ άδεια αναςτολισ
κα πρζπει το ςχετικό αίτθµα να υποβλθκεί πριν από τθν παρζλευςθ του ανϊτατου
ορίου ςτθ διάρκεια φοίτθςθσ. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια αναςτολισ τθσ φοίτθςθσ δεν
καταβάλλονται δίδακτρα ενϊ αναςτζλλεται και θ χοριγθςθ υποτροφίασ.

6.5 Δόλωςη µαθηµϊτων
Κακ’ όλθ τθ διάρκεια των ςπουδϊν του και πριν τθν ζναρξθ κάκε ακαδθµαϊκοφ
εξαµινου ο φοιτθτισ κα υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν Γραµµατεία του ΡΜΣ
διλωςθ µακθµάτων. Στθ διλωςθ κα περιλαµβάνονται όλα τα µακιµατα που κα
παρακολουκιςει και οι δραςτθριότθτεσ ςτισ οποίεσ κα ςυµµετάςχει (πχ. εκπόνθςθ
διπλωµατικισ εργαςίασ) ςτο αντίςτοιχο εξάµθνο.

6.6 Διαγραφό φοιτητό από το ΠΜΣ
Διαγραφι φοιτθτι από το ΡΜΣ γίνεται όταν υπάρχει υπζρβαςθ τθσ ανϊτατθσ
διάρκειασ φοίτθςθσ. Αν ο φοιτθτισ υποπζςει ςε πεικαρχικό παράπτωµα, θ υπόκεςθ
ανατίκεται ςτο Ρεικαρχικό Συµβοφλιο του Ιδρφµατοσ το οποίο και µπορεί να
αποφαςίςει τθν οριςτικι διαγραφι του φοιτθτι. Σε περιπτϊςεισ ανεπαρκοφσ
φοίτθςθσ ι µθ ςυµµόρφωςθσ του φοιτθτι µε τα προβλεπόµενα από τον Οδθγό
Σπουδϊν του ΡΜΣ, µπορεί να αποφαςιςτεί από τθν ςυνζλευςθ διαγραφι του
φοιτθτι από το ΡΜΣ µετά από ειςιγθςθ τθσ ΣΕ και του εκπαιδευτικοφ ςυµβοφλου.
Σε περίπτωςθ οριςτικισ διαγραφισ τυχόν δίδακτρα που ζχουν καταβλθκεί δεν
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επιςτρζφονται. Εφόςον το παράπτωµα δεν είναι πεικαρχικό, µπορεί να χορθγθκεί
ςτον φοιτθτι, µετά από αίτθςι του, βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ των µακθµάτων τα
οποία ολοκλιρωςε επιτυχϊσ πριν τθ διαγραφι του.

6.7 Εξετϊςεισ και βαθµολόγηςη
Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν για κάκε µάκθµα γίνεται από τουσ διδάςκοντεσ µε
βάςθ εργαςίεσ και τθν τελικι (γραπτι ι προφορικι) εξζταςθ. Ο τρόποσ εξζταςθσ,
βακµολογίασ, ςυµµετοχισ των εργαςιϊν ςτον τελικό βακµό κ.λπ. αποφαςίηονται
από τουσ διδάςκοντεσ, αλλά ςε κάκε περίπτωςθ καταβάλλεται προςπάκεια για τθ
διαςφάλιςθ διαφάνειασ, ςυνζπειασ και αντικειµενικότθτασ. Εφόςον προβλζπεται ςε
ζνα µάκθµα τελικι εξζταςθ, αυτι πραγµατοποιείται δυο φορζσ το χρόνο: ςτο τζλοσ
του εξαµινου κατά το οποίο διδάχκθκε και κατά τον Σεπτζµβριο/Οκτϊβριο. Σε
περίπτωςθ αποτυχίασ, ο µεταπτυχιακόσ φοιτθτισ υποχρεοφται να επαναλάβει το
µάκθµα ςτθν επόµενθ περίοδο που αυτό προςφζρεται και µζςα ςτα πλαίςια του
ανϊτατου χρόνου φοίτθςθσ. Σε περίπτωςθ αποτυχίασ και ςτθ δεφτερθ επανάλθψθ
του µακιµατοσ θ ΣΕ, µετά από ςυνεκτίµθςθ τθσ όλθσ πορείασ των ςπουδϊν του,
µπορεί να ειςθγθκεί ςτθν ςυνζλευςθ τθ διαγραφι του φοιτθτι. Οι διδάςκοντεσ
υποχρεοφνται να εκδίδουν τα αποτελζςµατα των εξετάςεων µζςα ςε διάςτθµα 30
θµερϊν από τθν θµζρα εξζταςθσ.

6.8 Αξιολόγηςη µαθηµϊτων και διδαςκόντων από φοιτητϋσ
Λίγο πριν τθν ολοκλιρωςθ κάκε µακιµατοσ, οι µεταπτυχιακοί φοιτθτζσ αξιολογοφν
τόςο το περιεχόµενο του µακιµατοσ όςο και το διδάςκοντα µε βάςθ
ερωτθµατολόγια που ςυµπλθρϊνουν ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Μονάδασ
Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ του Διεκνοφσ Ρανεπιςτθμίου τθσ Ελλάδοσ. Το ςχετικό
ζντυπο καλφπτει το µάκθµα ωσ προσ το περιεχόµενο, τον τρόπο διδαςκαλίασ και το
βακµό ςυςχζτιςισ του µε τισ αρχζσ, τθν πρακτικι και τουσ ςτόχουσ του ΡΜΣ. Θ
αξιολόγθςθ γίνεται µε ευκφνθ τθσ ΣΕ και τα ςυµπλθρωµζνα ανωνφµωσ ζντυπα
ςφραγίηονται ςε ειδικό φάκελο. Τα ςτοιχεία των ερωτθµατολογίων γίνονται
αντικείµενο επεξεργαςίασ µετά το τζλοσ των εξετάςεων και τα αποτελζςµατα
ανακοινϊνονται τόςο ςτουσ διδάςκοντεσ όςο και ςτουσ διδαςκόµενουσ του ΡΜΣ.
Υπεφκυνοσ τθσ αξιολόγθςθσ είναι ο Διευκυντισ του ΡΜΣ και θ αξιολόγθςθ
διενεργείται από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ του ΡΜΣ. Σε περίπτωςθ υςτζρθςθσ του
διδάςκοντα ςε αρκετά κριτιρια αξιολόγθςθσ τθσ εκπαιδευτικισ του επίδοςθσ, θ ΣΕ
αποφαςίηει εάν κα προβεί ςε κάποιεσ ενζργειεσ ςε ςχζςθ με τον διδάςκοντα.

6.9 Συλλογικϊ όργανα φοιτητών
Οι µεταπτυχιακοί φοιτθτζσ ενόσ ΡΜΣ και ςυνολικά του ιδρφµατοσ ορίηουν τα
ςυλλογικά όργανα και τισ διαδικαςίεσ µζςα από τισ οποίεσ εκλζγουν τουσ
εκπροςϊπουσ τουσ ςτα διοικθτικά όργανα, όπωσ αυτά προβλζπονται από τθν
ιςχφουςα νομοκεςία.

6.10 Λογοκλοπό
Ο κάκε μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ και φοιτιτρια υποχρεοφται να αναφζρει αν
χρθςιμοποίθςε το ζργο και τισ απόψεισ άλλων ςτθν διπλωματικι του διατριβι. Θ
αντιγραφι κεωρείται ςοβαρό ακαδθμαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπι κεωρείται θ
αντιγραφι εργαςίασ κάποιου/ασ άλλου/θσ κακϊσ και θ χρθςιμοποίθςθ εργαςίασ
άλλου/θσ δθμοςιευμζνθσ ι μθ χωρίσ τθ δζουςα αναφορά. Θ παράκεςθ
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οποιουδιποτε υλικοφ τεκμθρίωςθσ, ακόμθ και από μελζτεσ του ιδίου υποψθφίου
χωρίσ ςχετικι αναφορά μπορεί να ςτοιχειοκετιςει τθν απόφαςθ τθσ ςυνζλευςθσ
του οικείου τμιματοσ για διαγραφι του. Οποιοδιποτε παράπτωμα ι παράβαςθ
ακαδθμαϊκισ δεοντολογίασ παραπζμπεται ςτθ ςυντονιςτικι επιτροπι του ΡΜΣ για
κρίςθ και ειςιγθςθ για αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ ςτθ ςυνζλευςθ του
τμιματοσ. Θ λογοκλοπι ελζγχεται με τθ χριςθ του λογιςμικοφ Turnitin. Το ποςοςτό
ομοιότθτασ κειμζνου (Similarity) δεν κα πρζπει να ξεπερνάει το 24% ςτο ςφνολο του
κειμζνου και το 6% ςε κάκε μεμονωμζνθ πθγι. Γενικά, θ εργαςία κα πρζπει να
εντάςςεται ςτθν πράςινθ κατθγορία ςφμφωνα με τθν κατθγοριοποίθςθ του
λογιςμικοφ Turnitin:


Blue: No matching text



Green: One word to 24% matching text



Yellow: 25-49% matching text



Orange: 50-74% matching text



Red:75-100% matching text

7. Τύτλοσ, Παρϊρτηµα Διπλώµατοσ, Αποφούτηςη
7.1 Τύποσ µεταπτυχιακού διπλώµατοσ
Στο µεταπτυχιακό δίπλωµα που εκδίδεται από Τµιµα του ΔΙ.ΡΑ.Ε αναγράφεται το
όνοµα «Διεκνζσ Ρανεπιςτιμιο τθσ Ελλάδοσ», ο τίτλοσ του Τµιµατοσ Διοίκθςθσ
Οργανιςμϊν, Μάρκετινγκ και Τουριςμοφ, ο τίτλοσ του µεταπτυχιακοφ
προγράµµατοσ ςπουδϊν και θ κατεφκυνςθ που ακολουκικθκε.

7.2 Τύποσ παραρτόµατοσ διπλώµατοσ
Κάκε µεταπτυχιακό δίπλωµα ςπουδϊν που εκδίδεται από το ΔΙΡΑΕ ςυνοδεφεται
από το ςχετικό παράρτθµα διπλϊµατοσ το οποίο περιλαµβάνει πλθροφορίεσ
ςχετικά µε τθν ταυτότθτα του κατόχου του τίτλου ςπουδϊν, το είδοσ του τίτλου, το
επίπεδο του τίτλου, το περιεχόµενο και τα αποτελζςµατα που επιτεφχκθκαν, τθ
λειτουργία του τίτλου και άλλεσ ςυµπλθρωµατικζσ πλθροφορίεσ.

7.3 Τελετουργικό αποφούτηςησ
Οι πτυχιοφχοι του µεταπτυχιακοφ προγράµµατοσ ςπουδϊν ορκίηονται ςε ειδικι
τελετι µετά το τζλοσ του ακαδθµαϊκοφ ζτουσ.

8 Πόροι των Π.Μ.Σ. − Διαχεύριςη εςόδων
1. Πόροι του Π.Μ.Σ. µπορεύ
κληροδοτόµατα, χορηγύεσ

να

εύναι

δωρεϋσ,

παροχϋσ,

επιχειριςεων, φορζων του δθµοςίου ι ιδιωτικοφ τοµζα γενικά, νοµικϊν ι φυςικϊν
προςϊπων ι πόροι από ερευνθτικά προγράµµατα, κοινοτικά προγράµµατα,
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επιχορθγιςεισ του κρατικοφ προχπολογιςµοφ, άλλεσ πθγζσ (π.χ. ΛΑΕΚ 0,45%) αλλά
και δίδακτρα.
Θ διαχείριςθ των εςόδων των Ρ.Μ.Σ. γίνεται από τον Ειδικό Λογαριαςµό Κονδυλίων
Ζρευνασ (Ε.Λ.Κ.Ε.), ςφµφωνα µε τθν κείµενθ νοµοκεςία που διζπει τθν λογιςτικι
διαχείριςθ του Ε.Λ.Κ.Ε., και κατανζµονται ωσ εξισ:
α) 70% για λειτουργικά ζξοδα του προγράµµατοσ και για αµοιβζσ − αποηθµιϊςεισ
του διδακτικοφ, τεχνικοφ και διοικθτικοφ προςωπικοφ για εργαςία που υπερβαίνει
τισ κατά νόµο υποχρεϊςεισ τουσ, κακϊσ και για τθ χοριγθςθ υποτροφιϊν ςε
µεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ µετά από πρόταςθ τθσ ςυνζλευςθσ του τμιματοσ
β) 30% για κάλυψθ λειτουργικϊν εξόδων του ιδρφµατοσ που αφοροφν το Ρ.Μ.Σ.
Ο Διευκυντισ του Ρ.Μ.Σ. είναι αρµόδιοσ για τθ ςφνταξθ του προχπολογιςµοφ και
απολογιςµοφ του Ρρογράµµατοσ, τουσ οποίουσ υποβάλλει ςτθ ςυνζλευςθ του
τμιματοσ ςε ετιςια βάςθ, τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ του προχπολογιςµοφ
και τθν ζκδοςθ των εντολϊν πλθρωµισ των ςχετικϊν δαπανϊν.

9. Διϊρκεια του ΠΜΣ
Το ΡΜΣ κα λειτουργεί από τθν ζγκριςι του και για 8 ακαδθμαϊκά ζτθ. Στο 1ο ζτοσ
κα λειτουργεί με βάςθ τον εγκρικζντα Οδθγό Σπουδϊν ενϊ δίνεται θ δυνατότθτα
επανεξζταςθσ και αναδιαμόρφωςθσ του Οδθγοφ Σπουδϊν ςτα επόμενα ζτθ, με
ςτόχο πάντα, τθν αναβάκμιςι του και τθν προςαρμογι του ςτισ νζεσ ςυνκικεσ που
προκφπτουν και τισ εμπειρίεσ που αποκομίηονται.

10. Κόςτοσ
Τα τζλθ φοίτθςθσ κακορίηονται ςτο ποςό των 3840€ ανά φοιτθτι για όλο το Ρ.Μ.Σ.
δεδομζνου ότι το ΡΜΣ δεν ζχει άλλα ζςοδα. Τθ διαχείριςθ των εςόδων τθν ζχει ο
Ε.Λ.Κ.Ε. του ΔΙ.ΡΑ.Ε.
Το ςφνολο των τελϊν φοίτθςθσ κατατίκενται ςε δόςεισ ςε τραπεηικό λογαριαςμό
του ΕΛΚΕ του ΔΙ.ΡΑ.Ε Ειδικά όμωσ κατά τθν εγγραφι καταβάλλεται άμεςα θ πρϊτθ
δόςθ των τελϊν φοίτθςθσ του εξαμινου που αποτελεί προχπόκεςθ για να
ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία τθσ εγγραφισ.
Απολογιςμό τθσ διαχείριςθσ των εςόδων κάνει θ ΣΕ μαηί με το Διευκυντι του ΡΜΣ
τθν οποία κατακζτει ςτθ ςυνζλευςθ του Τμιματοσ κάκε ζτοσ.

11. Μεταβατικζσ ρυθμίςεισ
Οποιοδιποτε κζμα προκφψει ςτο μζλλον που δεν καλφπτεται από τθν ςχετικι
νομοκεςία ι τον οικείο κανονιςμό μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν, κα αντιμετωπιςτεί με
αποφάςεισ τθσ ςυνζλευςθσ του τμιματοσ και τθσ διοικοφςασ επιτροπισ του
Διεκνοφσ Ρανεπιςτθμίου τθσ Ελλάδοσ με τροποποίθςθ του κανονιςμοφ και
δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.
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