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ΜΕΡΟ Α' 
ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΟΤ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ 
ΤΣΗΜΑΣΑ 

ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΟΦΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ   

1. Οι ςτόχοι του Διατμθματικοφ Ρρογράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Δ.Ρ.Μ.Σ.) ςτα 
Ρλθροφοριακά Συςτιματα (Master in Information Systems, MIS), του Ρανεπιςτθμίου 
Μακεδονίασ είναι: 

 Θ προαγωγι των γνϊςεων ςτα ςυγκεκριμζνα αντικείμενα. 

 Θ ανάπτυξθ τθσ ζρευνασ ςτισ ςυναφείσ επιςτθμονικζσ περιοχζσ του Ρρογράμματοσ.  

 Θ παραγωγι επιςτθμόνων ικανϊν να ακολουκιςουν τθν ακαδθμαϊκι ςταδιοδρομία. 

 Θ κάλυψθ των αναγκϊν ςε μεταπτυχιακό επίπεδο για εκπαιδευμζνα διοικθτικά 
ςτελζχθ επιχειριςεων ςτον ιδιωτικό και ςτο δθμόςιο τομζα. 

 Θ παροχι των απαραίτθτων υψθλοφ επιπζδου γνϊςεων για αποδοτικό και 
αποτελεςματικό ζλεγχο των ανκρωπίνων και οικονομικϊν πόρων. 

 Θ καλλιζργεια ςε επαγγελματικά ςτελζχθ επιχειριςεων του ενδιαφζροντοσ και τθσ 
κατανόθςθσ του ολοζνα πιο πολφπλοκου και δυναμικοφ διεκνοφσ επιχειρθςιακοφ 
περιβάλλοντοσ. 

 Θ προετοιμαςία ςτελεχϊν ικανϊν να προωκιςουν τθν ανάπτυξθ των ελλθνικϊν 
επιχειριςεων, τόςο ςτο εςωτερικό όςο και ςτο εξωτερικό. 

 Θ κατάρτιςθ ςτελεχϊν για τθ δθμόςια διοίκθςθ και τουσ από το Κράτοσ 
εξαρτϊμενουσ οργανιςμοφσ και υπθρεςίεσ. 

2. Θ κακοδθγθτικι φιλοςοφία του Δ.Ρ.Μ.Σ. είναι να εξαςφαλίςει για τουσ μεταπτυχιακοφσ 
φοιτθτζσ ςτακερά κεμζλια, γνϊςεισ, μεκόδουσ και βαςικζσ αρχζσ που κα τουσ 
καταςτιςουν ικανοφσ για ςυνεχι εκμάκθςθ και ανάπτυξθ. Βαςιηόμενοι ς' αυτιν τθ 
φιλοςοφία, οι διδάςκοντεσ κα χρθςιμοποιοφν διάφορεσ μεκόδουσ που κα 
περιλαμβάνουν εφαρμοςμζνθ ζρευνα, μελζτεσ περιπτϊςεων, κακϊσ και παίγνια και 
προςομοιϊςεισ με τθ βοικεια θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν κλπ. 

 Είναι ευνόθτο ότι ςτο Δ.Ρ.Μ.Σ. δθμιουργείται θ υποχρζωςθ ςε όλουσ τουσ ςυντελεςτζσ 
λειτουργίασ τουσ να πρυτανεφει το κριτιριο τθσ ποιότθτασ ςε κάκε μορφι 
δραςτθριότθτασ. Συνεπϊσ, θ ποιότθτα και θ ςυνεχισ βελτίωςι τθσ κα πρζπει να 
διακρίνουν τα προγράμματα ςπουδϊν, δθλαδι τα μακιματα και τον τρόπο 
διδαςκαλίασ τουσ, τισ ςχζςεισ των διδαςκόντων με τουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ, τισ 
ςχζςεισ με τα άλλα Τμιματα και τισ υπθρεςίεσ του Ρανεπιςτθμίου, τθν γραμματειακι 
υποςτιριξθ και τισ ςχζςεισ ςυνεργαςίασ για ζρευνα και άλλεσ εκδθλϊςεισ με ιδιωτικζσ 
επιχειριςεισ αλλά και οργανιςμοφσ του ευρφτερου δθμόςιου τομζα. 

3.  Βάςει τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ, τα Τμιματα των Α.Ε.Ι. μποροφν να οργανϊνουν 
αυτοδφναμα ι να ςυνδιοργανϊνουν μεταξφ τουσ ι με ομοταγι ιδρφματα του 
εξωτερικοφ Ρρογράμματα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Ρ.Μ.Σ.) για τθ χοριγθςθ 
Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ.   

4. Στο Δ.Ρ.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιοφχοι Ρανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι 
αναγνωριςμζνων ομοταγϊν ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ. 
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ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟΙ ΣΙΣΛΟΙ 

Το Δ.Ρ.Μ.Σ. οδθγεί ςτθν απονομι Διπλϊματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Δ.Ρ.Μ.Σ.) ςτα 
Ρλθροφοριακά Συςτιματα  (Master in Information Systems, MIS). 

ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΩΝ ΥΟΙΣΗΣΩΝ 

3.1 Διαδικαςύα υποβολόσ αιτόςεων υποψηφύων 

Θ Ειδικι Διατμθματικι Επιτροπι του Δ.Ρ.Μ.Σ. αποφαςίηει για το χρόνο δθμοςίευςθσ με 

όποιο πρόςφορο μζςο, ζντυπο ι θλεκτρονικό τφπο (που γίνεται τουλάχιςτον δφο μινεσ 

πριν τθν ζναρξθ των μακθμάτων), ςχετικισ ανακοινϊςεωσ προσ τουσ ενδιαφερόμενουσ 

υποψιφιουσ, που προςδιορίηει: 

1. Τα απαραίτθτα προςόντα υποψθφίων για ειςαγωγι ςτο Δ.Ρ.Μ.Σ. 

2. Τθν προκεςμία υποβολισ δικαιολογθτικϊν. 

3. Το γενικό τρόπο αξιολόγθςθσ υποψθφίων. 

4. Τθ διεφκυνςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν. 

Θ Γραμματεία του Διατμθματικοφ Ρρογράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν, ςτθν οποία 

υποβάλλονται οι αιτιςεισ από υποψιφιουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ, προωκεί ςτθν 

επιτροπι αξιολόγθςθσ που ορίηεται από τθν Ε.Δ.Ε. του Δ.Ρ.Μ.Σ. το ςφνολο των αιτιςεων με 

ςυνοδευτικό υλικό. Οι αιτιςεισ υποβάλλονται ςε ειδικά ζντυπα τα οποία μποροφν να 

αναηθτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα του Ρανεπιςτθμίου ι ςτθ Γραμματεία. 

Τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά που κα πρζπει να κατακζςουν οι υποψιφιοι είναι: 

1. Αίτθςθ 
2. Αναλυτικό Βιογραφικό ςθμείωμα 
3. Αντίγραφο πτυχίου/διπλϊματοσ 
4. Ριςτοποιθτικό αναλυτικισ βακμολογίασ (με ακριβι μζςο όρο)  
5. Δφο ςυςτατικζσ επιςτολζσ, κατά προτίμθςθ από μζλθ ΔΕΡ (τα ζντυπα των 

ςυςτατικϊν επιςτολϊν παραλαμβάνονται από τθ Γραμματεία των Δ.Ρ.Μ.Σ. ι 
αναηθτοφνται ςτθν ιςτοςελίδα του Ρανεπιςτθμίου). Οι ςυςτατικζσ επιςτολζσ οι 
οποίεσ δεν επιςτρζφονται,  είναι εμπιςτευτικζσ και ο υποψιφιοσ δεν λαμβάνει γνϊςθ 
των πλθροφοριϊν του εντφπου ι άλλων επιςτολϊν που ζχουν γραφτεί για αυτοφσ. 

6. Αποδεικτικό γνϊςθσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ επιπζδου Β2 (καλι γνϊςθ) ι ανϊτερο, 
ςφμφωνα με το Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΡ  
(όπωσ φαίνεται ςτο ειδικό παράρτθμα απόδειξθσ γλωςςομάκειασ).  Επιπλζον για το 
TOEFL (Internet-based test) απαιτείται βακμόσ αντίςτοιχοσ του επιπζδου Β2, 
ςφμφωνα με τουσ εκάςτοτε ςυγκριτικοφσ πίνακεσ του ETS ι Ρτυχίο τριτοβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ από Αγγλόφωνο Ρανεπιςτιμιο (το οποίο  ζχει    αναγνωριςκεί από το 
ΔΟΑΤΑΡ) ι Ρτυχίο Αγγλικισ Φιλολογίασ.  (Τα αποτελζςματα TOEFL κα πρζπει να 
αποςταλοφν ςτθ Γραμματεία του Δ.Ρ.Μ.Σ. απευκείασ από το ETS). Επίςθσ, τα 
αποτελζςματα TOEFL και IELTS κατοχυρϊνονται για τζςςερα (4) χρόνια). Τα υπόλοιπα 
αποδεικτικά γνϊςθσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ  προςκομίηονται επικυρωμζνα με κάκε 
νόμιμο τρόπο. 

7. Επιςτθμονικζσ Δθμοςιεφςεισ, Διακρίςεισ (εάν υπάρχουν). 
8. Αποδεικτικά Επαγγελματικισ Εμπειρίασ (εάν υπάρχουν).  
9. Φωτοαντίγραφο αςτυνομικισ ταυτότθτασ. 
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3.2 Αριθμόσ ειςακτϋων 

Ο αρικμόσ των ειςακτζων ςτο Δ.Ρ.Μ.Σ. ςτα Ρλθροφοριακά Συςτιματα ορίηεται κατά 

ανϊτατο όριο ςε εβδομιντα (70) μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ (με ανϊτατο 35 άτομα ςε κάκε 

τμιμα), για τον κάκε κφκλο ςπουδϊν κατά ζτοσ. 

 

3.3 Κατηγορύεσ Πτυχιούχων που γύνονται δεκτού 

Στο Δ.Ρ.Μ.Σ. ςτα Ρλθροφοριακά Συςτιματα γίνονται δεκτοί πτυχιοφχοι Τμθμάτων Α.Ε.Ι. τθσ 
θμεδαπισ ι των αντίςτοιχων ομοταγϊν Ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ, των οποίων το πτυχίο 
ζχει αναγνωριςτεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ.  κακϊσ και πτυχιοφχοι των Τ.Ε.Ι.  

Δίπλωμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν δεν απονζμεται ςε φοιτθτι του οποίου ο τίτλοσ 
ςπουδϊν πρϊτου κφκλου από ίδρυμα τθσ αλλοδαπισ δεν ζχει αναγνωριςτεί από το 
Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν και Ρλθροφόρθςθσ 
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ.), ςφμφωνα με το ν. 3328/2005 (Αϋ 80). 

Στο Δ.Ρ.Μ.Σ. ςτα Ρλθροφοριακά Συςτιματα κα γίνονται δεκτοί επιπλζον του αρικμοφ 
ειςακτζων, υπότροφοι του Ιδρφματοσ Κρατικϊν Υποτροφιϊν (Ι.Κ.Υ.) που πζτυχαν ςε ςχετικό 
διαγωνιςμό μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν εςωτερικοφ του γνωςτικοφ αντικειμζνου του Δ.Ρ.Μ.Σ. 
και αλλοδαποί υπότροφοι Κρατικϊν Φορζων του εςωτερικοφ και εξωτερικοφ, εφόςον 
πλθροφνται οι προχποκζςεισ που ορίηονται από τθν προκιρυξθ του Μεταπτυχιακοφ 
Ρρογράμματοσ. Ο αρικμόσ των υποτρόφων που κα γίνονται δεκτοί κα κακορίηεται από τθν 
Ε.Δ.Ε. του Δ.Ρ.Μ.Σ. ςτα Ρλθροφοριακά Συςτιματα. 

Τα μζλθ των κατθγοριϊν Ε.Ε.Ρ., κακϊσ και Ε.ΔΙ.Ρ. και Ε.Τ.Ε.Ρ. που πλθροφν τισ 

προχποκζςεισ του πρϊτου εδαφίου τθσ παραγράφου 1, μποροφν μετά από αίτθςι τουσ να 

εγγραφοφν ωσ υπεράρικμοι, και μόνο ζνασ κατ’ ζτοσ και ανά Ρ.Μ.Σ., ςφμφωνα με τουσ 

ειδικότερουσ όρουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 45, μόνο ςε Ρ.Μ.Σ. που οργανϊνεται ςε 

Τμιμα του Ιδρφματοσ όπου υπθρετοφν, το οποίο είναι ςυναφζσ με το αντικείμενο του 

τίτλου ςπουδϊν και του ζργου που επιτελοφν ςτο οικείο Κδρυμα. 

  

3.4 Διαδικαςύα αξιολόγηςησ αιτόςεων υποψηφύων 

Θ αξιολόγθςθ των αιτιςεων των υποψθφίων πραγματοποιείται από τριμελι επιτροπι 

αξιολόγθςθσ, θ οποία αποτελείται από μζλθ ΔΕΡ και ορίηεται από τθν Ε.Δ.Ε. 

Θ αξιολόγθςθ των υποψθφίων, που μζςα ςτισ προβλεπόμενεσ προκεςμίεσ ζχουν 
προςκομίςει όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, γίνεται ςε δφο φάςεισ. 

1. Θ πρϊτθ φάςθ είναι προκριματικι. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ πρόκριςθσ ςτθν 
δεφτερθ φάςθ είναι αφ' ενόσ μεν θ κατάκεςθ όλων των απαιτουμζνων 
δικαιολογθτικϊν κακϊσ και θ πιςτοποίθςθ γνϊςθσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ των 
υποψθφίων. Θ πιςτοποίθςθ γνϊςθσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ γίνεται με τθν κατάκεςθ 
ενόσ τίτλου από αυτοφσ που ορίηονται ςτθν παράγραφο 3.1. 

2.  Θ δεφτερθ φάςθ περιλαμβάνει τθ ςυνζντευξθ των υποψθφίων που κα προτείνει θ 
Επιτροπι Αξιολόγθςθσ 

2. Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ τθσ δεφτερθσ φάςθσ και οι αντίςτοιχεσ μζγιςτεσ βακμολογίεσ 
είναι: 
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 Συνυπολογιςμόσ του γενικοφ βακμοφ πρϊτου πτυχίου (ςυντελεςτισ βαρφτθτασ 50%) 
και θ βακμολογία αξιολόγθςθσ του υποψθφίου ςτθ ςυνζντευξθ (ςυντελεςτισ 
βαρφτθτασ 50%) όπου κα υπολογίηεται θ αναγνωριςμζνθ επαγγελματικι εμπειρία, θ 
οποία αποδεικνφεται με πιςτοποιθτικά επίςθμου (δθμόςιου) αςφαλιςτικοφ φορζα ι 
βεβαιϊςεισ αυτοφ του φορζα και τα επιπρόςκετα προςόντα (ειδικά ςεμινάρια, 
δθμοςιεφςεισ, μεταπτυχιακόσ τίτλοσ, ςυμμετοχι ςε επιςτθμονικά ςυνζδρια κ.α.) . 

  Ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ ςτθ β' φάςθ είναι 100%. 

Καταρτίηεται κατάλογοσ από τθν τελικι βακμολογία τθσ δεφτερθσ φάςθσ με τουσ 
επιτυχόντεσ και επιλαχόντεσ. Ιςοβακμιςαντεσ με τον τελευταίο επιτυχόντα επιλζγονται. 

 

3.5 Διαδικαςύα πρόκριςησ και τελικόσ επιλογόσ υποψηφύων ςπουδαςτών 

Θ Ειδικι Διατμθματικι Επιτροπι (Ε.Δ.Ε.) του Δ.Ρ.Μ.Σ. : 

1. Συγκροτεί κατ’ ζτοσ τριμελι Επιτροπι Αξιολόγθςθσ θ οποία αξιολογεί και προκρίνει 
ςε πρϊτθ ςυνεδρίαςθ τουσ υποψθφίουσ με βάςθ τα κριτιρια τθσ πρϊτθσ φάςθσ. 

2. Ρροωκεί το ςχετικό κατάλογο των προκρικζντων ςτθ δεφτερθ φάςθ ςτθ 
Γραμματεία του Μεταπτυχιακοφ, θ οποία προςκαλεί τουσ υποψθφίουσ για 
ςυνζντευξθ. 

3.  Συγκροτεί κατ’ ζτοσ τριμελι Επιτροπι Αξιολόγθςθσ, θ οποία διενεργεί τισ 

ςυνεντεφξεισ.  Με βάςθ τθν τελικι βακμολογία κάκε υποψθφίου ςτθ δεφτερθ φάςθ 

καταρτίηεται κατάλογοσ με αξιολογικι ςειρά.  Ο τελικόσ πίνακασ με τουσ  

επιτυχόντεσ και επιλαχόντεσ κατατίκεται από τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ ςτθν Ε.Δ.Ε. 

για ζγκριςθ. 

Ιςοβακμιςαντεσ με τον τελευταίο επιτυχόντα επιλζγονται. 

Οι επιτυχόντεσ ενθμερϊνονται από τθ Γραμματεία και καλοφνται να απαντιςουν γραπτϊσ 
εντόσ 5 θμερϊν αν αποδζχονται ι όχι τθν ζνταξι τουσ ςτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, 
αποδεχόμενοι ενυπόγραφα τουσ όρουσ λειτουργίασ του. 

Θ μθ απάντθςθ από επιλεγζντα υποψιφιο μζςα ςτθν παραπάνω προκεςμία ιςοδυναμεί με 
άρνθςθ αποδοχισ. Εφόςον υπάρξουν αρνιςεισ, θ Γραμματεία ενθμερϊνει τουσ αμζςωσ 
επόμενουσ ςτθ ςειρά αξιολόγθςθσ από το ςχετικό κατάλογο επιτυχίασ. 

ΑΡΘΡΟ 4 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ 

4.1 Δομό και Περιεχόμενο Προγρϊμματοσ 

1. Θ φυςιογνωμία των προγραμμάτων ζχει διαμορφωκεί τόςο από τισ γενικζσ 
προδιαγραφζσ των αντίςτοιχων προγραμμάτων Ελλθνικϊν και ξζνων ΑΕΙ, όςο και από 
τθν ανάγκθ τα περιεχόμενα και θ ζμφαςθ ςτα προγράμματα να αντιςτοιχοφν ςτα 
χαρακτθριςτικά τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα ςπουδϊν 
του Δ.Ρ.Μ.Σ. περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

α. Υποχρεωτικά Μακιματα 

β. Μακιματα επιλογισ 

γ. Διπλωματικι Εργαςία (Thesis) 

2. Για τθν απόκτθςθ του Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ ςτα Ρλθροφοριακά Συςτιματα 
(Master in Information Systems, MIS) ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ κα πρζπει να 
παρακολουκιςει και να εξεταςκεί επιτυχϊσ ςε οκτϊ (8) μακιματα και να εκπονιςει 
διπλωματικι εργαςία. Θ παρακολοφκθςθ και εξζταςθ των ανωτζρω μακθμάτων γίνεται 
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ςτα εξάμθνα Α’ και  Β’. Κατά τθ διάρκεια του  Γ’ εξαμινου ςπουδϊν ο φοιτθτισ 
υποχρεοφται να ςυγγράψει τθ διπλωματικι του εργαςία (thesis), εφ' όςον ζχει 
εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτα δφο πρϊτα εξάμθνα των ςπουδϊν του. Δίνεται θ 
δυνατότθτα ςτουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ, οι οποίοι μετά τθν ολοκλιρωςθ του Β’ 
εξαμινου οφείλουν το ανϊτερο  μζχρι δφο (2) μακιματα, να ςυγγράψουν τθ 
διπλωματικι τουσ εργαςία μετά από ζγκριςθ τθσ Ειδικισ Διατμθματικισ Επιτροπισ και 
κατόπιν ςχετικοφ αιτιματόσ τουσ. 

3. Οι πιςτωτικζσ μονάδεσ ςφμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σφςτθμα Μεταφοράσ και 
Συςςϊρευςθσ Ακαδθμαϊκϊν Μονάδων – European Credit Transfer System (ECTS) ζχουν 
ωσ εξισ:  

Δ.Π.Μ.. ςτα Πληροφοριακά υςτήματα  

 (Master in Information Systems, MIS) 

Α’ ζτοσ Α’ εξάμηνο 3 υποχρεωτικά μακιματα X 7,5 ECTS +1 μάκθμα επιλογισ Χ 7,5 ECTS = 30 ECTS 

Β’ ζτοσ 

Β’ εξάμηνο 2 υποχρεωτικά μακιματα X 7,5 ECTS+2 μακιματα επιλογισ Χ 7,5 ECTS = 30 ECTS 

Γ’ εξάμηνο Διπλωματικι Εργαςία =30 ECTS 

ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ 90 

 

Από το ςφνολο των μακθμάτων του Α’ εξαμινου κα διδάςκονται δφο (2) μακιματα 

επιλογισ, αυτά που επιλζχκθκαν από το μεγαλφτερο αρικμό φοιτθτϊν.  

Οι φοιτθτζσ που επζλεξαν μάκθμα το οποίο δεν κα διδαχκεί υποχρεοφνται με νζα διλωςι 

τουσ θ οποία υποβάλλεται το αργότερο ζωσ τθν πρϊτθ θμζρα τθσ δεφτερθσ εβδομάδασ, να 

επιλζξουν ζνα εκ των δφο μακθμάτων τα οποία κα πραγματοποιθκοφν. 

Από το ςφνολο των μακθμάτων του Β’ εξαμινου κα διδάςκονται τρία (3) μακιματα 

επιλογισ, αυτά που επιλζχκθκαν από το μεγαλφτερο αρικμό φοιτθτϊν.  

Οι φοιτθτζσ που επζλεξαν μάκθμα το οποίο δεν κα διδαχκεί υποχρεοφνται με νζα διλωςι 

τουσ θ οποία υποβάλλεται το αργότερο ζωσ τθν πρϊτθ θμζρα τθσ δεφτερθσ εβδομάδασ, να 

το αντικαταςτιςουν με ζνα εκ των τεςςάρων μακθμάτων που κα πραγματοποιθκοφν. 

Πλα τα μακιματα του προγράμματοσ διδάςκονται είτε ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, είτε ςτθν 
Αγγλικι, από τθν αντίςτοιχθ αγγλικι και ελλθνικι βιβλιογραφία και αρκρογραφία. 

Ο μζγιςτοσ αρικμόσ μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν ανά διδάςκοντα ςτο πρόγραμμα είναι 
περίπου τζςςερισ (4). 

Τα μακιματα διακρίνονται ςε «υποχρεωτικά» και «επιλογισ». Στο πρϊτο ακαδθμαϊκό 
εξάμθνο (εαρινό) ο φοιτθτισ είναι υποχρεωμζνοσ να παρακολουκιςει επιτυχϊσ τρία (3) 
υποχρεωτικά μακιματα και ζνα (1) μάκθμα επιλογισ του εαρινοφ εξαμινου. Στο δεφτερο 
ακαδθμαϊκό εξάμθνο (χειμερινό) ο φοιτθτισ είναι υποχρεωμζνοσ να παρακολουκιςει 
επιτυχϊσ δφο (2) υποχρεωτικά μακιματα και δφο (2) μακιματα επιλογισ του χειμερινοφ 
εξαμινου. Στο τρίτο ακαδθμαϊκό εξάμθνο (εαρινό) ο φοιτθτισ εκπονεί τθ διπλωματικι του 
εργαςία. 

Διπλωματικι Εργαςία – (30 ECTS) 
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Ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ, που με τισ επιδόςεισ του ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του 
ςτα δφο πρϊτα εξάμθνα των ςπουδϊν του, όπωσ αυτζσ κακορίηονται από τθν Ειδικι 
Διατμθματικι Επιτροπι και αποτυπϊνονται ςτον Κανονιςμό λειτουργίασ του 
Ρρογράμματοσ, μπορεί να αρχίςει τθ Διπλωματικι του Εργαςία. Αυτι εκπονείται κατά το Γ’ 
εξάμθνο των ςπουδϊν και εκτελείται υπό τθν επίβλεψθ ενόσ μζλουσ ΔΕΡ. Για τθν εξζταςι 
τθσ ορίηεται τριμελισ επιτροπι, ςτθν οποία ςυμμετζχουν ο επιβλζπων και δφο (2) άλλα 
μζλθ Δ.Ε.Ρ. ι Ε.Ρ. ι ερευνθτζσ των βακμίδων Αϋ, Βϋ ι Γϋ, οι οποίοι είναι κάτοχοι 
διδακτορικοφ διπλϊματοσ. Το γνωςτικό αντικείμενο των μελϊν τθσ επιτροπισ πρζπει να 
είναι ςυναφζσ με το κζμα τθσ Διπλωματικισ Εργαςίασ. 

4.2 Πρόγραμμα Μαθημϊτων 

1. Το πρόγραμμα μακθμάτων του Δ.Ρ.Μ.Σ. ανακοινϊνεται από τθν Γραμματεία του 
προγράμματοσ και περιλαμβάνεται ςτον οδθγό ςπουδϊν του Ρανεπιςτθμίου 
Μακεδονίασ. 

2. Θ Ειδικι Διατμθματικι Επιτροπι μπορεί να αποφαςίηει τον Απρίλιο κάκε ζτουσ, τθν 
τροποποίθςθ για τθ βελτίωςθ του προγράμματοσ ςπουδϊν, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα 
νομοκεςία.  

ΑΡΘΡΟ 5 - ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΔΩΝ 

5.1 Παρακολούθηςη Προγρϊμματοσ πουδών 

Τα μακιματα που πρζπει να παρακολουκιςει κατά εξάμθνο κάκε φοιτθτισ 

παρουςιάηονται ςτο Μζροσ Β’ του Κανονιςμοφ. Τα μακιματα επιλογισ που προςφζρονται 

κατ’ ζτοσ από το ςφνολο των μακθμάτων επιλογισ, κακορίηονται με απόφαςθ τθσ Ε.Δ.Ε. 

Ρριν από τθν ζναρξθ των μακθμάτων κάκε εξαμινου θ Ε.Δ.Ε. με απόφαςι τθσ ανακζτει 

ςτουσ διδάςκοντεσ τα μακιματα που κα διδάξουν κατά το επόμενο ακαδθμαϊκό εξάμθνο.  

Οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ είναι υποχρεωμζνοι να παρακολουκοφν ανελλιπϊσ τισ 

παραδόςεισ, τα εργαςτιρια και άλλεσ δραςτθριότθτεσ, που προβλζπονται για κάκε 

μάκθμα. Το όριο απουςιϊν, άςχετα αν πρόκειται για απουςίεσ δικαιολογθμζνεσ ι 

αδικαιολόγθτεσ, που δικαιοφται ο κάκε μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ είναι μζχρι τρεισ (3) 

τρίωρεσ διαλζξεισ. Εάν ο φοιτθτισ κάνει τζςςερισ ι πζντε (4 ι 5) απουςίεσ ςε κάποιο 

μάκθμα είναι υποχρεωμζνοσ να εκπονιςει ειδικι ςυμπλθρωματικι εργαςία. Ενϊ, εάν ο 

φοιτθτισ κάνει ζξι (6) απουςίεσ ι περιςςότερεσ, τότε κα πρζπει να παρακολουκιςει εκ 

νζου το μάκθμα με τθν καταβολι των αντίςτοιχων διδάκτρων. Θ διαδικαςία αυτι ιςχφει και 

για πολλαπλά μακιματα. 

5.1.1 Διϊρκεια Υούτηςησ 

Θ ελάχιςτθ χρονικι διάρκεια φοίτθςθσ του προγράμματοσ είναι τρία (3) ακαδθμαϊκά 

εξάμθνα και περιλαμβάνει δφο (2) εξάμθνα διδαςκαλίασ και ζνα (1) εξάμθνο για τθν 

εκπόνθςθ τθσ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ.  

5.1.2 Ανώτατοσ χρόνοσ απόκτηςησ του Διπλώματοσ Μεταπτυχιακών πουδών 

Ο ανϊτατοσ χρόνοσ απόκτθςθσ του Διπλϊματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν ςτα 
Ρλθροφοριακά Συςτιματα (Master in Information Systems) ορίηονται τα τρία (3) ζτθ (ζξι 
εξάμθνα) από τθν εγγραφι των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν ςτο Ρρόγραμμα.  
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Ραράταςθ ςπουδϊν δφναται να δοκεί μετά από γραπτι αίτθςθ του φοιτθτι και απόφαςθ 
τθσ ΕΔΕ. Στθν περίπτωςθ που δεν ολοκλθρϊςει τισ ςπουδζσ του μζχρι τθ λιξθ τθσ 
παράταςθσ, κα πραγματοποιείται διαγραφι από το πρόγραμμα. 

5.1.3 Αναςτολό Υούτηςησ  

Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ για ςοβαροφσ λόγουσ μπορεί να δοκεί αναςτολι φοίτθςθσ, που 
δεν υπερβαίνει τα δυο (2) ςυνεχόμενα εξάμθνα, μετά από γραπτι αίτθςθ του φοιτθτι και 
απόφαςθ τθσ Ε.Δ.Ε.. Μετά από τθ λιξθ τθσ αναςτολισ ο φοιτθτισ ςυνεχίηει άμεςα τισ 
ςπουδζσ του χωρίσ αίτθςθ και το όνομά του εμφανίηεται ςτα παρουςιολόγια. Τα εξάμθνα 
αναςτολισ τθσ φοιτθτικισ ιδιότθτασ δεν προςμετροφνται ςτθν προβλεπόμενθ ανϊτατθ 
διάρκεια κανονικισ φοίτθςθσ. 

  

5.2 Φρονικόσ Προγραμματιςμόσ 

5.2.1  Φρονικόσ Προγραμματιςμόσ Μαθημϊτων 

Θ διδαςκαλία των μακθμάτων ςτο Δ.Ρ.Μ.Σ. ςτα Ρλθροφοριακά Συςτιματα γίνεται κατά τισ 
απογευματινζσ ϊρεσ.  

5.2.2  Φρονικόσ Προγραμματιςμόσ Εξαμόνων 

Το χειμερινό εξάμθνο αρχίηει τθν τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου ι το αργότερο, τθν 
πρϊτθ του Οκτωβρίου και διαρκεί 13 πλιρεισ εβδομάδεσ. Το κάκε μάκθμα διδάςκεται τρεισ 
(3) ϊρεσ εβδομαδιαίωσ. 

Το εαρινό εξάμθνο αρχίηει τθ δεφτερθ ι τρίτθ εβδομάδα του Φεβρουαρίου και διαρκεί 13 
πλιρεισ εβδομάδεσ. Το κάκε μάκθμα διδάςκεται τρεισ (3) ϊρεσ εβδομαδιαίωσ. 

Στο τζλοσ κάκε εξαμινου προβλζπεται από το πρόγραμμα μία τουλάχιςτον εβδομάδα 
αναπλιρωςθσ μακθμάτων. Σε περίπτωςθ αναβολισ μακιματοσ, θ αναπλιρωςθ ορίηεται 
είτε μζςα ςτισ προγραμματιςμζνεσ εβδομάδεσ των μακθμάτων ι ςτθν εβδομάδα 
αναπλιρωςθσ. 

 

5.3 Τποχρεώςεισ Μεταπτυχιακών Υοιτητών 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ που γίνονται δεκτοί ςτο Δ.Ρ.Μ.Σ. είναι υποχρεωμζνοι: 

1. Να παρακολουκοφν κανονικά και ανελλιπϊσ τα μακιματα του ιςχφοντοσ 
προγράμματοσ ςπουδϊν, υπογράφοντασ ςτο παρουςιολόγιο. 

2. Να υποβάλλουν μζςα ςτισ προβλεπόμενεσ προκεςμίεσ τισ απαιτοφμενεσ εργαςίεσ 
για το κάκε μάκθμα. 

3. Να προςζρχονται ςτισ προβλεπόμενεσ εξετάςεισ. 

4. Να υποβάλλουν μζχρι τθν θμερομθνία που ανακοινϊνεται από τθ Γραμματεία το 
ζντυπο με το(α) μάκθμα (μακιματα) επιλογισ που κζλουν να παρακολουκιςουν 
κάκε εξάμθνο. 

5. Να υποβάλλουν ςτθ Γραμματεία, πριν από τθν αξιολόγθςθ τθσ διπλωματικισ τουσ 
εργαςίασ, υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν εμπεριζχονται ςτοιχεία λογοκλοπισ. 

6. Να καταβάλλουν τα δίδακτρα ςτισ θμερομθνίεσ που ορίηονται από τθ Γραμματεία 
του προγράμματοσ. Σε περίπτωςθ που δεν ζχουν εκπλθρϊςει τισ οικονομικζσ τουσ 
υποχρεϊςεισ των δφο πρϊτων εξαμινων, δεν επιτρζπεται να κατακζςουν κζμα 
διπλωματικισ εργαςίασ ςτθ Γραμματεία. 
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7. Να ζχουν τακτοποιιςει όλεσ τισ οικονομικζσ τουσ υποχρεϊςεισ κακϊσ και όποια 
άλλθ υποχρζωςθ προσ το Κδρυμα πριν από τθν ορκωμοςία διαφορετικά δεν κα 
ζχουν δικαίωμα να λάβουν οποιοδιποτε ζγγραφο ολοκλιρωςθσ ςπουδϊν 
(πιςτοποιθτικό, αναλυτικι βακμολογία, βεβαίωςθ), οφτε να ορκιςτοφν και να 
παραλάβουν το δίπλωμα μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν. 

8. Να προςφζρουν όλοι οι υπότροφοι, ζργο φροντιςτθριακό, ςτα μακιματα, ςτα 
Εργαςτιρια και ςτθν Ζρευνα για το Δ.Ρ.Μ.Σ. και γενικότερα όπου υπάρχει ανάγκθ 
ςτισ Υπθρεςίεσ του Ρανεπιςτθμίου (με απόφαςθ τθσ Ε.Δ.Ε.).  

9. Να ςζβονται και να τθροφν τισ αποφάςεισ των οργάνων (Ε.Δ.Ε. των Δ.Ρ.Μ.Σ. και 
Συγκλιτου) κακϊσ και τθν ακαδθμαϊκι δεοντολογία. 

Θ μθ τιρθςθ όλων των παραπάνω, χωρίσ ςοβαρι και τεκμθριωμζνθ δικαιολογία, αποτελεί 
βάςθ απορριπτικοφ βακμοφ ι διαγραφι από το πρόγραμμα. 

Οποιαδιποτε ςυμπεριφορά φοιτθτϊν του Δ.Ρ.Μ.Σ. αντιβαίνει ςτισ ρυκμίςεισ του 

Κανονιςμοφ (ι ςτα όςα ορίηει ο Κανονιςμόσ) ι παραβιάηει τουσ κανόνεσ που κζτουν οι 

διδάςκοντεσ για τθν ορκι διεξαγωγι των εξετάςεων, ι κατά τθ διαδικαςία ςυγγραφισ 

εργαςίασ μακιματοσ ι τθσ εκπόνθςθσ διπλωματικισ εργαςίασ,   οδθγεί ςτθν επιβολι 

ποινϊν μετά από ςχετικι κρίςθ και απόφαςθ τθσ Ε.Δ.Ε. 

Οι ποινζσ κακορίηονται κατά τθν κρίςθ τθσ Ε.Δ.Ε.  

Επίςθσ, για τουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ του Δ.Ρ.Μ.Σ. ςτα Ρλθροφοριακά Συςτιματα, οι 
ποινζσ που κα επιβάλλονται εάν ςυλλθφκοφν να αντιγράφουν ςε Εργαςίεσ, Εξετάςεισ ι ςτθ 
Διπλωματικι τουσ Εργαςία κα είναι ωσ εξισ: 

Μαθήματα 

1θ φορά ςτθ διάρκεια ςπουδϊν Αποκλειςμόσ του φοιτθτι από τισ εξετάςεισ του 
μακιματοσ, βακμολόγθςθ με Ε και υποχρζωςθ να 
παρακολουκιςει το μάκθμα ξανά τθν επόμενθ 
φορά με τισ ανάλογεσ υποχρεϊςεισ. 

2θ φορά ςτθ διάρκεια ςπουδϊν Αποκλειςμόσ του φοιτθτι από τισ εξετάςεισ του 
μακιματοσ, βακμολόγθςθ με Ε, αναςτολι φοίτθςθσ 
για 1 ζτοσ και υποχρζωςθ να παρακολουκιςει το 
μάκθμα ξανά με τισ ανάλογεσ υποχρεϊςεισ. 

3θ φορά ςτθ διάρκεια ςπουδϊν Διαγραφι από το πρόγραμμα. 

Διπλωματική 

Με απόφαςθ τθσ Ε.Δ.Ε., θ ελάχιςτθ ποινι είναι θ υποχρζωςθ του φοιτθτι να βρει άλλον 
επιβλζποντα κακθγθτι με διαφορετικό κζμα Διπλωματικισ (ο πρϊτοσ επιβλζπων 
κακθγθτισ αμείβεται πλιρωσ) και θ επανάλθψθ του εξαμινου με ανάλογεσ οικονομικζσ 
υποχρεϊςεισ, ενϊ θ μζγιςτθ ποινι μπορεί να είναι θ διαγραφι του από το Ρρόγραμμα. Αν 
ζχει αποφοιτιςει, θ ποινι είναι θ ανάκλθςθ του διπλϊματοσ μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν και θ 
προϊκθςθ του κζματοσ από τθν Ε.Δ.Ε. ςτο Δικαςτικό Γραφείο του Ρανεπιςτθμίου για τθν 
ζναρξθ των ανάλογων νομικϊν διαδικαςιϊν.  

 

5.3.1 Λόγοι και διαδικαςύα διαγραφόσ 

Είναι δυνατι θ διαγραφι φοιτθτι από το Δ.Ρ.Μ.Σ. με απόφαςθ τθσ Ε.Δ.Ε.  

Μεταξφ των λόγων για διαγραφι φοιτθτι περιλαμβάνονται οι ακόλουκοι:  
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1. Θ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων του φοιτθτι (άρκρο 5.3). 

2. Οποιαδιποτε ςυμπεριφορά φοιτθτϊν του Δ.Ρ.Μ.Σ. αντιβαίνει ςτισ ρυκμίςεισ του 

Κανονιςμοφ (ι ςτα όςα ορίηει ο Κανονιςμόσ) ι παραβιάηει τουσ κανόνεσ που κζτουν 

οι διδάςκοντεσ για τθν ορκι διεξαγωγι των εξετάςεων, ι κατά τθ διαδικαςία 

ςυγγραφισ εργαςίασ μακιματοσ ι τθσ εκπόνθςθσ διπλωματικισ εργαςίασ. 

3. Αντιγραφι ςε Εργαςίεσ, Εξετάςεισ ι ςτθ Διπλωματικι τουσ Εργαςία ςφμφωνα με το 

άρκρο 5.3. 

4. Ραρζλευςθ του ανϊτατου χρονικοφ ορίου των τριϊν (3) ετϊν ολοκλιρωςθσ 

ςπουδϊν πλζον τθσ παράταςθσ ςτθν περίπτωςθ που ηθτθκεί.    

5. Μθ καταβολι των προβλεπόμενων διδάκτρων του εξαμινου ι μθ καταβολι των 

διδάκτρων εντόσ των προκεςμιϊν που ορίηονται ςτον παρόντα Κανονιςμό 

Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (άρκρο 5.3). 

5.4 Τποχρεώςεισ Διδαςκόντων 

Ο υπεφκυνοσ για τθ διδαςκαλία μακιματοσ ςτο Δ.Ρ.Μ.Σ. είναι υποχρεωμζνοσ: 

1. Να τθρεί πιςτά και επακριβϊσ το πρόγραμμα και το ωράριο των παραδόςεων του 
μακιματοσ. 

2. Να ελζγχει αν οι φοιτθτζσ που είναι παρόντεσ και μόνο αυτοί ζχουν υπογράψει ςτο 
παρουςιολόγιο. 

3. Να κακορίηει το περιεχόμενο του μεταπτυχιακοφ μακιματοσ με τρόπο, που αυτό να 
είναι ζγκυρο και ςφμφωνο με τισ τρζχουςεσ εξελίξεισ, όπωσ αυτό προκφπτει από τθ 
χριςθ διεκνϊσ κακιερωμζνων και ςυγχρόνων, μεταπτυχιακοφ και όχι προπτυχιακοφ 
επιπζδου, ςυγγραμμάτων και επιςτθμονικϊν άρκρων από τθ διεκνι βιβλιογραφία, 
ςτα πλαίςια τθσ φλθσ του μακιματοσ. 

4. Να φροντίηει για τθ ςυςχζτιςθ του κεωρθτικοφ μζρουσ τθσ διδαςκαλίασ με τθν 
υψθλοφ επιπζδου πρακτικι, όπωσ αυτι εφαρμόηεται ςε ςφγχρονεσ επιχειριςεισ και 
οργανιςμοφσ. Θ προςπάκεια αυτι ενιςχφεται με τθ χριςθ μελζτθσ περιπτϊςεων, με 
αξιοποίθςθ προςκεκλθμζνων ομιλθτϊν αναγνωριςμζνων για τθν πείρα και ειδικζσ 
γνϊςεισ τουσ ι με ςυνδυαςμό των δφο. Σε καμιά όμωσ περίπτωςθ ο διδάςκων δεν 
επιτρζπεται να υποκακιςτά τθν ευκφνθ για τθν προετοιμαςία των δικϊν του 
παραδόςεων με προςκεκλθμζνουσ ομιλθτζσ ι εργαςίεσ βιβλιοκικθσ. 

5. Να τθρεί τουλάχιςτον δφο ϊρεσ γραφείου τθν εβδομάδα, που κα επιτρζπουν τθν 
απρόςκοπτθ επικοινωνία των φοιτθτϊν μαηί του για κζματα που άπτονται των 
ςπουδϊν τουσ και του ςυγκεκριμζνου μακιματοσ. 

6. Κατά τθν ζναρξθ του εξαμινου, να υποβάλλει προσ διανομι ςτθ Γραμματεία του 
Δ.Ρ.Μ.Σ. το αναλυτικό πρόγραμμα (syllabus), που κα καλφπτει ς' εβδομαδιαία βάςθ 
τθν φλθ για κάκε ενότθτα του μακιματοσ, μελζτεσ περιπτϊςεων, και τθ ςχετικι 
ςφγχρονθ βιβλιογραφία και αρκρογραφία.  Με ςτόχο τθν επικαιροποίθςθ των 
αναλυτικϊν προγραμμάτων θ Ε.Δ.Ε. ενθμερϊνεται και διατθρεί το δικαίωμα 
παρζμβαςθσ και υποδείξεων. 

7. Τα μζλθ των Τριμελϊν Συμβουλευτικϊν Επιτροπϊν των επιτροπϊν των 
μεταπτυχιακϊν διπλωματικϊν εργαςιϊν υποχρεοφνται να υποβάλλουν ςτθ 
Γραμματεία των Δ.Ρ.Μ.Σ. το ζντυπο βακμολογίασ και αξιολόγθςθσ τθσ εργαςίασ για 
ενθμζρωςθ ςτθν Ε.Δ.Ε. του Δ.Ρ.Μ.Σ. 

8. Κάκε μζλοσ ΔΕΡ που ζχει τουλάχιςτον 3 χρόνια προχπθρεςίασ ςτο Δ.Ρ.Μ.Σ. ςτα 
Ρλθροφοριακά Συςτιματα ζχει τθν υποχρζωςθ να αποδζχεται τον οριςμό του από 



ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ        

Σελίδα  13 
Κανονιςμόσ του  Διατμηματικοφ  Προγράμματοσ Μεταπτυχιακών Σπουδών ςτα Πληροφοριακά Συςτήματα  των Τμημάτων 
Οργάνωςησ και Διοίκηςησ Επιχειρήςεων, Οικονομικών Επιςτημών και Λογιςτικήσ και Χρηματοοικονομικήσ       2018 

τθν Ε.Δ.Ε. ωσ Συμβοφλου Σπουδϊν για ζναν αρικμό μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν.  Ο 
Σφμβουλοσ Σπουδϊν ζχει τθν ευκφνθ τθσ παροχισ ςυμβουλϊν προσ τουσ φοιτθτζσ 
ςχετικά με τισ ςπουδζσ, τθν επιλογι μακθμάτων, τθσ εξειδίκευςθσ, τθσ διπλωματικισ 
εργαςίασ και ςυναφϊν κεμάτων. Ο οριςμόσ πραγματοποιείται με τθν ζναρξθ κάκε 
νζου κφκλου και διαρκεί κακ’ όλθ τθ διάρκεια ςπουδϊν του μεταπτυχιακοφ φοιτθτι. 

9. Οι διδάςκοντεσ υποχρεοφνται να εκδίδουν τα αποτελζςματα των εξετάςεων το πολφ 
μζςα ςε διάςτθμα 15 θμερϊν από τθν θμζρα εξζταςθσ.   

10.  Να ςζβονται και να τθροφν τισ αποφάςεισ των οργάνων (Ε.Δ.Ε. του Δ.Ρ.Μ.Σ. και 
Συγκλιτου) κακϊσ και τθν ακαδθμαϊκι δεοντολογία (π.χ. μθ χρθςιμοποιϊντασ 
μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ για ιδίουσ ςκοποφσ).  

11. Θ μθ τιρθςθ όλων των παραπάνω, χωρίσ ςοβαρι και τεκμθριωμζνθ δικαιολογία, 
αποτελεί λόγο για παρακράτθςθ μζρουσ ι όλθσ τθσ αποηθμίωςθσ ωσ και αφαίρεςθ 
του δικαιϊματοσ διδαςκαλίασ, ζπειτα από ςχετικι απόφαςθ τθσ ΕΔΕ. 

5.5 Εξετϊςεισ και Βαθμολογύα Υοιτητών  

Ο τρόποσ εξζταςθσ και βακμολογίασ των φοιτθτϊν αποφαςίηεται από τθν Ε.Δ.Ε. του 
Δ.Ρ.Μ.Σ., φςτερα από πρόταςθ του διδάςκοντα και ςε κάκε περίπτωςθ διαςφαλίηεται το 
αδιάβλθτο, θ αντικειμενικότθτα, θ διαφάνεια και θ ςυνζπεια. Θ αξιολόγθςθ των επιδόςεϊν 
τουσ γίνεται ωσ εξισ: 

Δ.Π.Μ.. ςτα Πληροφοριακά υςτήματα 

(Master in Information Systems, MIS) 

10 

9,5 

9 

8,5 

8 

7,5 

7 

6,5 

6 

5,5 

5 

ΑΡ = Αποτυχία 

Φοιτθτισ ςτο Δ.Ρ.Μ.Σ. ςτα Ρλθροφοριακά Συςτιματα που βακμολογείται ςτθν πρϊτθ 
εξζταςθ ενόσ μακιματοσ με βακμό ΑΡ (αποτυχία ςτισ εξετάςεισ ι/και ςτισ εργαςίεσ, είτε μθ 
προςζλευςθ ςτισ εξετάςεισ), επανεξετάηεται μία και μόνο φορά ςε επαναλθπτικι εξζταςθ 
ςε διάςτθμα 4 μθνϊν από τθσ εκδόςεωσ των αποτελεςμάτων.  Θ επαναλθπτικι εξζταςθ των 
μακθμάτων τθσ περιόδου  Ιανουαρίου πρζπει να πραγματοποιείται το αργότερο μζχρι τζλθ 
Ιουνίου του ίδιου ζτουσ.  Θ επαναλθπτικι εξζταςθ των μακθμάτων τθσ περιόδου Ιουνίου 
πρζπει να πραγματοποιείται το αργότερο μζχρι το τζλοσ Σεπτεμβρίου. Θ θμερομθνία τθσ 
επαναλθπτικισ εξζταςθσ ορίηεται με ευκφνθ του διδάςκοντα ςε ςυνεργαςία με τθ 
Γραμματεία. Τα αποτελζςματα των επαναλθπτικϊν εξετάςεων πρζπει να αποςταλοφν ςτθ 
Γραμματεία μζςα ςε μία εβδομάδα. Εάν αποτφχει και πάλι ζχει το δικαίωμα να επαναλάβει 
το μάκθμα το εξάμθνο που κα διδαχκεί, ςφμφωνα με το πρόγραμμα (με καταβολι των 
αντίςτοιχων διδάκτρων) και να εξεταςτεί ςτθν επόμενθ τακτικι εξζταςθ. Σε περίπτωςθ που 



ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ        

Σελίδα  14 
Κανονιςμόσ του  Διατμηματικοφ  Προγράμματοσ Μεταπτυχιακών Σπουδών ςτα Πληροφοριακά Συςτήματα  των Τμημάτων 
Οργάνωςησ και Διοίκηςησ Επιχειρήςεων, Οικονομικών Επιςτημών και Λογιςτικήσ και Χρηματοοικονομικήσ       2018 

το μάκθμα δεν διδαχκεί ςτο επόμενο ακαδθμαϊκό ζτοσ ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ ζχει το 
δικαίωμα να επιλζξει άλλο μάκθμα και ιςχφει θ ανωτζρω διαδικαςία. 

Σθμειϊνεται  ότι ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ ζχει το δικαίωμα, φςτερα από αίτθςι του, να 
απευκφνεται ςε ςχετικι Τριμελι Επιτροπι μελϊν Δ.Ε.Ρ. τα οποία ζχουν το ίδιο ι ςυναφζσ 
γνωςτικό αντικείμενο με το εξεταηόμενο μάκθμα. Θ επιτροπι κα ορίηεται ad hoc, για τθν 
εκάςτοτε περίπτωςθ από τθν ΕΔΕ, για να εξετάςει το ςυνολικό ιςτορικό τθσ αποτυχίασ του 
και θ οποία μπορεί να ειςθγθκεί ςτθν ΕΔΕ είτε τθν τυχόν επανεξζταςι του από τθν 
Επιτροπι για μία κατ' εξαίρεςθ τελευταία φορά είτε τθν τελεςίδικθ διαγραφι του. Στθν 
παραπάνω Τριμελι Επιτροπι εξαιρείται ο υπεφκυνοσ τθσ εξζταςθσ διδάςκων, ο οποίοσ 
βακμολόγθςε το μάκθμα. 

Στο Δ.Ρ.Μ.Σ. ςτα Ρλθροφοριακά Συςτιματα, ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ, που με τισ 
επιδόςεισ του ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτα δφο πρϊτα εξάμθνα των ςπουδϊν 
του, όπωσ αυτζσ κακορίηονται από τθν Ειδικι Διατμθματικι Επιτροπι και αποτυπϊνονται 
ςτον Κανονιςμό λειτουργίασ του Ρρογράμματοσ, μπορεί να ξεκινιςει τθν εκπόνθςθ τθσ 
Διπλωματικισ του Εργαςίασ. 

Οι φοιτθτζσ κα πρζπει να ζχουν περάςει όλα τα μακιματα, προκειμζνου να τουσ επιτραπεί 
θ εκπόνθςθ διπλωματικισ εργαςίασ. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ, 
οι οποίοι μετά τθν ολοκλιρωςθ του Β’ εξαμινου οφείλουν το ανϊτερο  μζχρι δφο (2) 
μακιματα, να ςυγγράψουν τθ διπλωματικι τουσ εργαςία μετά από ζγκριςθ τθσ Ειδικισ 
Διατμθματικισ Επιτροπισ και κατόπιν ςχετικοφ αιτιματόσ τουσ.  

Οι διδάςκοντεσ υποχρεοφνται να εκδίδουν τα αποτελζςματα των εξετάςεων το πολφ μζςα 
ςε διάςτθμα 15 θμερϊν από τθν θμζρα εξζταςθσ. 

Θ κλίμακα κατανομισ των βακμϊν για τθν ταξινόμθςθ του τίτλου ςπουδϊν είναι: 

ΑΙΣΤΑ: 8,50 ΕΩΣ 10,00 

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ: 6,50 ΕΩΣ 8,49 

ΚΑΛΩΣ: 5,00 ΕΩΣ 6,49 

 

5.5.1 Διϊρκεια εξεταςτικόσ περιόδου 

Θ διάρκεια των εξεταςτικϊν περιόδων είναι δφο ι τρεισ εβδομάδεσ. 

Θ εξεταςτικι περίοδοσ του χειμερινοφ εξαμινου πραγματοποιείται κατά τουσ μινεσ 

Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου και του εαρινοφ εξαμινου το μινα Ιοφνιο ι τθν πρϊτθ 

εβδομάδα του Ιουλίου. 

Οι ακριβείσ θμερομθνίεσ ορίηονται κατά τθ διάρκεια κάκε εξαμινου, ανάλογα με τθν 

ζναρξι του και ανακοινϊνονται από τθ Γραμματεία. 

 

5.6 Αξιολόγηςη Μαθημϊτων και Διδαςκόντων 

Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ του διδακτικοφ ζργου του Δ.Ρ.Μ.Σ. ςχεδιάςτθκε και εκτελείται  
ςφμφωνα με τισ  επιταγζσ  τθσ Ανϊτατθσ Αρχισ Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ (Α.Δ.Ι.Ρ.) και 
πραγματοποιείται με χριςθ πρότυπου ερωτθματολογίου, που οι φοιτθτζσ καλοφνται να 
ςυμπλθρϊςουν μεταξφ τθσ  11θσ και  12θσ εβδομάδα διδαςκαλίασ.  
Μετά τθν ολοκλιρωςθ ενόσ μακιματοσ, οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ αξιολογοφν αυτό με 

βάςθ ερωτθματολόγιο που ςυμπλθρϊνουν. Το ςχετικό ζντυπο καλφπτει το μάκθμα ωσ προσ 
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το περιεχόμενο, τον τρόπο διδαςκαλίασ, το βακμό ςυςχζτιςισ του με τθν πράξθ, τισ αρχζσ 

και τθ φιλοςοφία του μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ. 

Θ αξιολόγθςθ του διδάςκοντα από τουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ γίνεται με κριτιρια τισ 

γνϊςεισ και τθν ικανότθτα μετάδοςισ τουσ ςτουσ φοιτθτζσ, τθν προετοιμαςία του, τθ 

χρθςιμοποίθςθ τθσ πλζον ςφγχρονθσ διεκνϊσ κακιερωμζνθσ - για υψθλοφ επιπζδου 

μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ - βιβλιογραφίασ, τθν προκυμία του να απαντά ςε ερωτιςεισ, τθν 

ζγκαιρθ βακμολόγθςθ και επιςτροφι εργαςιϊν και γραπτϊν εξετάςεων, και τθν τιρθςθ 

των ωρϊν διδαςκαλίασ του μακιματοσ και των ωρϊν γραφείου, κλπ. 

Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των διδαςκόντων από τουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ γίνεται με 

ευκφνθ τθσ Γραμματείασ του Δ.Ρ.Μ.Σ. ςε ςυνεργαςία με το Κζντρο Υπολογιςτϊν και 

Δικτφων (ΚΥΔ) του Ρανεπιςτθμίου, τισ δφο τελευταίεσ εβδομάδεσ διδαςκαλίασ για τον κάκε 

διδάςκοντα και τα ςυμπλθρωμζνα ανωνφμωσ ζντυπα τοποκετοφνται ςε φάκελο από 

φοιτθτι ο οποίοσ ςτθ ςυνζχεια τον παραδίδει ςφραγιςμζνο ςτθ Γραμματεία του 

Ρρογράμματοσ. Θ ανάλυςθ των εντφπων αξιολόγθςθσ με τισ παρατθριςεισ των 

μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν και οι ςυγκριτικοί πίνακεσ ετοιμάηονται και αυτοί με τθν ευκφνθ 

του ΚΥΔ. 

Θ αξιολόγθςθ γίνεται είτε με τθ χριςθ ζντυπου ερωτθματολογίου είτε θλεκτρονικά. 

Θ θλεκτρονικι αξιολόγθςθ περιλαμβάνει 4 ςτάδια: 
1. Διαπίςτευςθ 
2. Συμπλιρωςθ θλεκτρονικισ φόρμασ 
3. Επικεϊρθςθ και επιβεβαίωςθ επιλογϊν 
4. Υποβολι 

Για τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ μακθμάτων/διδαςκόντων, το ςφςτθμα θλεκτρονικισ 

αξιολόγθςθσ λειτουργεί ωσ εξισ: 

1. Για κάκε μάκθμα (και κάκε διδάςκοντα μακιματοσ) δίνεται φάκελοσ ο οποίοσ κα 

περιζχει ειςιτιρια (κουπόνια), ςε πλικοσ όςο είναι και το πλικοσ των φοιτθτϊν του 

μακιματοσ.  

Το κάκε ειςιτιριο είναι ατομικό και αφορά ςε ζναν/μια φοιτθτι/-τρια του μακιματοσ. 

Συμπλθρϊνοντασ τα ςτοιχεία πρόςβαςθσ που αναγράφει το ειςιτιριο, αποκτά πρόςβαςθ 

ςε μια θλεκτρονικι ζκδοςθ του ερωτθματολογίου που χρθςιμοποιείται για τθν αξιολόγθςθ 

του ςυγκεκριμζνου διδάςκοντα.  

2. Ορίηεται επιτροπι δφο φοιτθτϊν ςτθν οποία παραδίδεται  ο φάκελοσ ο οποίοσ κα 

περιζχει τα ειςιτιρια ςε πλικοσ όςοι και οι φοιτθτζσ του μακιματοσ.  

3. Θ επιτροπι των φοιτθτϊν κα αναλαμβάνει να μοιράςει τα κουπόνια. Κατόπιν θ επιτροπι 

κα τοποκετεί ςτον ίδιο κενό φάκελο τα κουπόνια που τυχόν περίςςεψαν και κα τον 

επιςτρζφει ςτθ Γραμματεία αφοφ ζχει ςυμπλθρϊςει τον αρικμό των ειςιτθρίων που 

διανεμθκικαν και τον αρικμό των ειςιτθρίων που επιςτρζφονται και ζχοντασ υπογράψει 

ςτο κλείςιμο του φακζλου. 

Ο φάκελοσ επιςτρζφεται ςτθ Γραμματεία ακόμθ και αν δεν ζχουν περιςςζψει κουπόνια. 
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4. H περίοδοσ αξιολόγθςθσ ιςχφει για ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα για όλα τα μακιματα 

και όλουσ τουσ διδάςκοντεσ. 

5. Με το ειςιτιριο αυτό ο φοιτθτισ μπορεί να ειςζρχεται όποτε επικυμεί (μζςα ςτθν 

προκεςμία) ςτο ςφςτθμα αξιολόγθςθσ, από τθ ςφνδεςθ που κα υπάρχει ςτθν ιςτοςελίδα 

του Ρρογράμματοσ, χρθςιμοποιϊντασ το μοναδικό ςυνδυαςμό αρικμοφ ειςιτθρίου και 

κωδικοφ αρικμοφ και να αξιολογεί το διδάςκοντα-μάκθμα. 

 6. Το κουπόνι ιςχφει μόνο μία φορά και δεν ςυνδζεται με κανζναν απολφτωσ τρόπο με τον 

φοιτθτι που αξιολογεί (θ ανωνυμία είναι εξαςφαλιςμζνθ). 

7. Θ περίοδοσ αξιολόγθςθσ κα είναι κοινι για όλουσ τουσ διδάςκοντεσ και αυτό κα ιςχφει 

ακόμθ και για μακιματα με δφο διδάςκοντεσ. 

 

Τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ, που προκφπτουν μετά από ειδικι επεξεργαςία,  

κοινοποιοφνται μζςω του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ τθσ ΜΟΔΙΡ. Θ υπθρεςία προςφζρει 

ςυνεχι πρόςβαςθ ςτα αποτελζςματα, ατομικά και ςυγκεντρωτικά, τθσ αξιολόγθςθσ 

μακθμάτων – διδαςκαλίασ.  Ρρόςβαςθ ςτα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ ζχει ο διδάςκων 

και ο διευκυντισ του Δ.Ρ.Μ.Σ.  

Στθ διαδικαςία των παραπάνω γνωςτοποιιςεων διαφυλάςςονται τα προςωπικά δεδομζνα 
των εμπλεκομζνων. 
Τα ςυμπλθρωμζνα ερωτθματολόγια παραδίδονται ςτουσ διδάςκοντεσ μετά τθν 
ολοκλιρωςθ του μακιματοσ και τθσ εξζταςθσ του. 
Θ Γραμματεία του Δ.Ρ.Μ.Σ. ενθμερϊνει αμζςωσ τθν Ε.Δ.Ε. για περιπτϊςεισ διδαςκόντων 

που εμπίπτουν ςτθν αμζςωσ παρακάτω περίπτωςθ, για τθν εφαρμογι του Κανονιςμοφ.  Σε 

κάκε περίπτωςθ όλα τα ςτοιχεία των αξιολογιςεων διαβιβάηονται  ςτον Διευκυντι και ςτα 

μζλθ τθσ Ε.Δ.Ε. Εάν ο διδάςκων αξιολογθκεί δφο ςυνεχόμενεσ φορζσ, ςτο ίδιο μάκθμα του 

Δ.Ρ.Μ.Σ., με βακμολογία χαμθλότερθ του (3) ςτθν κλίμακα αξιολόγθςθσ από το 1 ζωσ το 5 

κα ςτερείται του δικαιϊματοσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ ςτο Δ.Ρ.Μ.Σ. για τουλάχιςτον 

μία φορά ζπειτα από απόφαςθ τθσ ΕΔΕ. 

Για τισ περιπτϊςεισ με ςοβαρά παράπονα φοιτθτϊν, θ Ε.Δ.Ε. ζχει τθν υποχρζωςθ να λάβει 

τα ενδεδειγμζνα μζτρα (ςφςταςθ, παρακράτθςθ μζρουσ ι ολόκλθρθσ τθσ αποηθμίωςθσ, 

αφαίρεςθ του δικαιϊματοσ διδαςκαλίασ) για τθ κεραπεία των προβλθμάτων που ζχουν 

διαπιςτωκεί. Μετά τθν υποβολι τθσ καταςτάςεωσ βακμολογίασ για το μάκθμα, 

παραδίδεται και ςτον διδάςκοντα ο πίνακασ τθσ αξιολόγθςθσ με τισ τυχόν παρατθριςεισ 

και τον ςυγκριτικό πίνακα. 

Για τισ περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ ςυνεχίηεται θ διεξαγωγι μακιματοσ με τρόπο που 
δθμιουργεί προβλιματα ςτθν εφρυκμθ λειτουργία του προγράμματοσ ςπουδϊν, θ Ε.Δ.Ε. 
αποφαςίηει τθν αντικατάςταςθ του διδάςκοντα ανεξαρτιτωσ αν αυτόσ είναι μζλοσ ΔΕΡ του 
Ρανεπιςτθμίου ι εξωτερικόσ ςυνεργάτθσ. 
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5.7 Διαδικαςύα Εκπόνηςησ Διπλωματικόσ Εργαςύασ (Thesis) 

Κατά τθ διάρκεια του Β’ εξαμινου ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ κα πρζπει να ετοιμάςει ζνα 
προκαταρκτικό περίγραμμα ζρευνασ για τθν εκπόνθςθ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ ( όπου 
κα πρζπει να προςδιορίηεται το κζμα που κα αναλυκεί, θ επιχείρθςθ ι ο οργανιςμόσ με τον 
οποίον ενδεχομζνωσ κα γίνει θ απαραίτθτθ ςυνεργαςία, θ μεκοδολογία και θ βιβλιογραφία 
που κα χρθςιμοποιθκεί) και να κατακζςει αίτθςθ ςτθν οποία να αναγράφεται ο 
προτεινόμενοσ τίτλοσ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ, ο προτεινόμενοσ επιβλζπων (με τθ 
ςφμφωνθ γνϊμθ του) και να επιςυνάπτεται περίλθψθ τθσ προτεινόμενθσ εργαςίασ.  

Ο επιβλζπων κακθγθτισ μπορεί να είναι: α) μζλοσ ΔΕΡ των ςυμμετεχόντων ςτα Δ.Ρ.Μ.Σ. 
τμθμάτων ι β) μζλθ ΔΕΡ Τμιματοσ του Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ ι τμιματοσ άλλου ΑΕΙ 
που δεν ςυμμετζχει ςτα αντίςτοιχα Δ.Ρ.Μ.Σ.  και ζχει μερικι ι εξ’ ολοκλιρου ανάκεςθ 
μακιματοσ.  Θ αποδοχι τθσ προτάςεωσ για ζρευνα γίνεται με κριτιρια τθ ςυνάφεια του 
κζματοσ με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, τθ ςυμβολι ςε αναμενόμενα οφζλθ και ςτοιχεία 
πρωτοτυπίασ ςτθν προςζγγιςθ. Το κζμα τθσ διπλωματικισ εργαςίασ κα πρζπει να ζχει 
ςυνάφεια με το γνωςτικό αντικείμενο, τθν ερευνθτικι δραςτθριότθτα ι τθν πρόςφατθ 
διδακτικι δραςτθριότθτα του επιβλζποντα Κακθγθτι, κριτιρια τα οποία είναι ςτθ 
διακριτικι ευχζρεια τθσ Ε.Δ.Ε. να αξιολογιςει. Θ αποδοχι τθσ πρόταςθσ για ζρευνα 
επικυρϊνεται από τθν  Ε.Δ.Ε. του Δ.Ρ.Μ.Σ. 

Ανάλογα με τθν εξζλιξθ ςτθν εκπόνθςθ τθσ εργαςίασ, ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ 
ενθμερϊνει τον επιβλζποντα κακθγθτι, ο οποίοσ παρακολουκεί (τθρϊντασ θμερολόγιο 
προόδου), αν τθροφνται οι ςτόχοι και οι προδιαγραφζσ τθσ ζρευνασ. 

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυγγραφισ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ ο φοιτθτισ παρουςιάηει τα 
κφρια ςθμεία τθσ εργαςίασ με τα ςυμπεράςματα. Οι παρουςιάςεισ των διπλωματικϊν 
εργαςιϊν γίνονται δφο φορζσ ανά ακαδθμαϊκό ζτοσ,  για το ςφνολο των μεταπτυχιακϊν 
φοιτθτϊν.  

Το όριο των λζξεων για τθ ςυγγραφι τθσ διπλωματικισ εργαςίασ είναι 9.000 – 15.000 
λζξεισ, αλλά δίνεται θ δυνατότθτα αφξθςθσ των λζξεων ςε 20.000 – 25.000, κατά τθν κρίςθ 
του επιβλζποντα, εφόςον πράγματι διακρίνει μεγάλθ αναγκαιότθτα περαιτζρω ανάλυςθσ 
του κζματοσ. 

Θ ΕΔΕ φςτερα από αίτθςθ του υποψθφίου, ςτθν οποία να αναγράφεται ο προτεινόμενοσ 
τίτλοσ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ, ο προτεινόμενοσ επιβλζπων (με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του) 
και επιςυνάπτεται περίλθψθ τθσ προτεινόμενθσ εργαςίασ, ορίηει τον επιβλζποντα αυτισ. 
Μετά τθν ζγκριςθ του τίτλου τθσ διπλωματικισ εργαςίασ και του επιβλζποντα, θ Ε.Δ.Ε. 
εγκρίνει τθν τριμελι εξεταςτικι επιτροπι για τθν ζγκριςθ τθσ εργαςίασ, ζνα από τα μζλθ 
τθσ οποίασ είναι και ο επιβλζπων. 

Για τθν εξζταςθ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ ορίηεται από τθν Ε.Δ.Ε. τριμελισ επιτροπι, ςτθν 
οποία ςυμμετζχουν ο επιβλζπων κακθγθτισ και δφο (2) άλλα μζλθ (εξεταςτζσ) Δ.Ε.Ρ. ι Ε.Ρ. 
ι ερευνθτζσ των 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 τθσ διπλωματικισ εργαςίασ. Θ Τριμελισ Επιτροπι, ςτθ ςυνζχεια, 
υποβάλλει τθν αξιολόγθςθ και τθ βακμολογία τθσ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ 
ςτθ Γραμματεία. Για να εγκρικεί θ εργαςία ο φοιτθτισ οφείλει να τθν υποςτθρίξει ενϊπιον 
τθσ εξεταςτικισ επιτροπισ. Θ Γραμματεία, ςτθ ςυνζχεια, αποςτζλλει όλεσ τισ βακμολογίεσ 
των διπλωματικϊν εργαςιϊν ςτθν Ε.Δ.Ε. για ενθμζρωςθ. 

Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ είναι ο ςχεδιαςμόσ τθσ, θ 

βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ, θ μεκοδολογία, ςυλλογι και ανάλυςθ δεδομζνων, θ 
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ςχεδίαςθ και αρχιτεκτονικι τθσ, τα ςυμπεράςματα και προτάςεισ, θ γραπτι και 

προφορικι παρουςίαςθ. 

Οι μεταπτυχιακζσ διπλωματικζσ εργαςίεσ, εφόςον εγκρικοφν από τθν εξεταςτικι επιτροπι, 

αναρτϊνται υποχρεωτικά ςτο διαδικτυακό τόπο του Ρρογράμματοσ.  

Ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ ζχει τθ δυνατότθτα επιλογισ μεταξφ τθσ ελλθνικισ ι αγγλικισ 
γλϊςςασ για τθ ςυγγραφι τθσ διπλωματικισ εργαςίασ. 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ, μετά από ειδικι αιτιολόγθςθ, μποροφν να ηθτιςουν να 
αλλάξουν επιβλζποντα κακθγθτι με τθν προχπόκεςθ ότι κα καταβάλλουν ολόκλθρθ τθν 
αμοιβι του επιβλζποντα ςυν το ποςοςτό τθσ παρακράτθςθσ τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν.  

 

5.8 ύμβουλοι πουδών   

Για κάκε μεταπτυχιακό φοιτθτι που παρακολουκεί το Δ.Ρ.Μ.Σ. ςτα Ρλθροφοριακά 

Συςτιματα ορίηεται από τθν Ε.Δ.Ε. ζνα μζλοσ ΔΕΡ ωσ Σφμβουλοσ Σπουδϊν του ςφμφωνα με 

τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 5.4. 

ΑΡΘΡΟ 6 - ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

6.1 Γενικϊ 

Το Δ.Ρ.Μ.Σ. λειτουργεί με διοικθτικά όργανα που προβλζπει θ κείμενθ νομοκεςία και τα 
Ρροεδρικά Διατάγματα που ζχουν δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ ςχετικά 
με τθν ζγκριςθ και λειτουργία του ςυγκεκριμζνου μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ. 

 

6.2 Ειδικό Διατμηματικό Επιτροπό (Ε.Δ.Ε.) του ΔΙατμηματικού Προγρϊμματοσ 
Μεταπτυχιακών πουδών 

Θ Ειδικι Διατμθματικι Επιτροπι (Ε.Δ.Ε.) αποτελείται από επτά  (7) μζλθ. Θ κθτεία των 
εκπροςϊπων των Τμθμάτων ςτθν Ειδικι Διατμθματικι Επιτροπι του Μεταπτυχιακοφ 
Ρρογράμματοσ Σπουδϊν ορίηεται ςε δφο ζτθ. Οι εκπρόςωποι των Τμθμάτων (που 
ςυμμετζχουν ςτο Δ.Ρ.Μ.Σ.) ςτθν παραπάνω Επιτροπι εκλζγονται από τθ Συνζλευςθ κάκε 
Τμιματοσ κατ’ αναλογία του αρικμοφ διδαςκόντων ςτο Δ.Ρ.Μ.Σ. ςφμφωνα με όςα 
ορίηονται ςτο Ειδικό Ρρωτόκολλο Συνεργαςίασ.   

Οι δφο (2) εκπρόςωποι των φοιτθτϊν του μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ εκλζγονται από 
τουσ φοιτθτζσ του μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ, για ετιςια κθτεία. 

 

6.3 Διευθυντόσ τησ Ειδικόσ Διατμηματικόσ Επιτροπόσ του Δ.Π.Μ.. 

Ο Διευκυντισ του Δ.Ρ.Μ.Σ. , μζλοσ ΔΕΡ πρϊτθσ βακμίδασ ι τθσ βακμίδασ του αναπλθρωτι 
κακθγθτι, είναι του ιδίου ι ςυναφοφσ γνωςτικοφ αντικειμζνου με το γνωςτικό αντικείμενο 
του Μεταπτυχιακοφ Ρρογράμματοσ, προζρχεται από το Τμιμα Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ 
Επιχειριςεων (επιςπεφδον τμιμα) και ορίηεται από τουσ εκπροςϊπουσ των Τμθμάτων που 
μετζχουν ςτο Διατμθματικό Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν, για διετι κθτεία. 

Συγκεκριμζνα ο Διευκυντισ του Δ.Ρ.Μ.Σ.:  

 ζχει τθν ευκφνθ οργάνωςθσ και λειτουργίασ του Δ.Ρ.Μ.Σ. και προεδρεφει τθσ Ε.Δ.Ε.,  

 είναι διακζςιμοσ για ενθμζρωςθ, αν ηθτθκεί, τθσ Ε.Δ.Ε. για κάκε κζμα που αφορά 
ςτθν αποτελεςματικι λειτουργία του, 
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 ειςθγείται ςτθν Ε.Δ.Ε. κάκε κζμα που αφορά τθν αποτελεςματικι εφαρμογι του 
Δ.Ρ.Μ.Σ. και μεριμνά για τθν υλοποίθςθ των αποφάςεϊν τθσ,  

 ειςθγείται ςτα αρμόδια όργανα του Ιδρφματοσ για κάκε κζμα που αφορά ςτθν 
αποτελεςματικι λειτουργία του προγράμματοσ 

 είναι υπεφκυνοσ για τθν κατάρτιςθ του προχπολογιςμοφ και απολογιςμοφ του 
Ρρογράμματοσ με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ε.Δ.Ε., τουσ οποίουσ υποβάλλει προσ 
ζγκριςθ,  

 είναι υπεφκυνοσ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ και 
τθν ζκδοςθ των εντολϊν πλθρωμισ των ςχετικϊν δαπανϊν,  

 ζχει τθν ευκφνθ ωσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ του αντίςτοιχου ζργου, να εκδίδει και 
να υπογράφει τισ εντολζσ πλθρωμισ και να ςυνυπογράφει τισ ςυμβάςεισ ανάκεςθσ 
ζργου, ςφμφωνα με τον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό. 

Ο Διευκυντισ του Μεταπτυχιακοφ υποχρεοφται να:  

1. καλεί ςε ςυνεδρίαςθ τα μζλθ τθσ Ε.Δ.Ε.,  
2. ενθμερϊνει τθν Ε.Δ.Ε. ςχετικά με τθν πορεία του Δ.Ρ.Μ.Σ.,  
3. δζχεται τουσ εκπροςϊπουσ των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν και ςυηθτά κζματα που 

τουσ αφοροφν,  
4. ςυντονίηει και επιβλζπει τθ διαδικαςία ειςαγωγισ ςτο Δ.Ρ.Μ.Σ.,  
5. ςυντονίηει και επιβλζπει τουσ διδάςκοντεσ ςτο Δ.Ρ.Μ.Σ.,  
6. ςυμβάλλει με οποιοδιποτε τρόπο ςτθν ομαλι λειτουργία του Δ.Ρ.Μ.Σ. 

 

6.4 Αναπληρωτόσ Διευθυντόσ του Δ.Π.Μ.. 

Μετά από τον οριςμό του Διευκυντι ορίηεται από τουσ  εκπροςϊπουσ των Τμθμάτων που 

μετζχουν ςτο Δ.Ρ.Μ.Σ., ο αναπλθρωτισ του, για διετι κθτεία.  Ο αναπλθρωτισ διευκυντι 

αναπλθρϊνει τον διευκυντι όταν ελλείπει, απουςιάηει ι κωλφεται. 

6.5 Αρμοδιότητεσ τησ Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.. 

Θ Ε.Δ.Ε. αςκεί τισ από τον νόμο οριηόμενεσ αρμοδιότθτεσ, και υποχρεοφται να:  

1. ςυνεδριάηει υπό τθν ευκφνθ του Διευκυντι για κζματα που αφοροφν τθν εφρυκμθ 

λειτουργία του Δ.Ρ.Μ.Σ.  

2. εγκρίνει  τουσ διδάςκοντεσ του Δ.Ρ.Μ.Σ.  

3. ανακζτει τθ διδαςκαλία των μακθμάτων ςε μζλθ Δ.Ε.Ρ. των ςυνεργαηόμενων ςτο 

Δ.Ρ.Μ.Σ. Τμθμάτων, άλλων Τμθμάτων του Ρανεπιςτιμιου Μακεδονίασ ι άλλων 

Ρανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ, κακϊσ και ςε Επιςκζπτεσ 

Κακθγθτζσ και Ειδικοφσ Επιςτιμονεσ 

4. προςδιορίηει τον χρόνο δθμοςίευςθσ ςτον τφπο τθσ ςχετικισ ανακοίνωςθσ ςχετικά 

με τθν ζνταξθ ςτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και κακορίηει όλεσ τισ ςχετικζσ 

θμερομθνίεσ που αφοροφν τθ διαδικαςία επιλογισ ςτο εν λόγω πρόγραμμα  

5. επικυρϊνει τον τελικό πίνακα επιτυχόντων ςτο Δ.Ρ.Μ.Σ. 

6. κακορίηει επίςθσ τθν περίοδο ζναρξθσ και λιξθσ των μακθμάτων ςτο Μεταπτυχιακό 

Ρρόγραμμα, λαμβάνοντασ υπόψθ το ακαδθμαϊκό θμερολόγιο του Ιδρφματοσ  

7. κακορίηει τθν ζναρξθ και λιξθ τθσ περιόδου των τελικϊν και των επαναλθπτικϊν 

εξετάςεων, ςφμφωνα με το ακαδθμαϊκό θμερολόγιο του Ιδρφματοσ  

8. εξετάηει τυχόν ενςτάςεισ κατά τθ διαδικαςία επιλογισ υποψθφίων φοιτθτϊν  
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9. αποφαςίηει για τθν κατανομι των φοιτθτϊν/φοιτθτριϊν ανά διδάςκοντα για τθν 

εκπόνθςθ τθσ μεταπτυχιακισ τουσ διπλωματικισ εργαςίασ 

10. ορίηει τουσ επιβλζποντεσ των μεταπτυχιακϊν διπλωματικϊν εργαςιϊν, κακϊσ και 

τα μζλθ των αντίςτοιχων εξεταςτικϊν επιτροπϊν μετά από πρόταςθ του 

επιβλζποντοσ κακθγθτι 

11. απονζμει τα Διπλϊματα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν 

12. ςυντονίηει τισ παρουςιάςεισ των μεταπτυχιακϊν διπλωματικϊν εργαςιϊν και 

επιβλζπει τον τρόπο βακμολόγθςισ τουσ ςε ςυνεργαςία με τουσ διδάςκοντεσ.  

Θ Ε.Δ.Ε. του Μεταπτυχιακοφ Ρρογράμματοσ μπορεί να ςυγκροτεί ειδικζσ (ad hoc) 

ςυμβουλευτικζσ επιτροπζσ για τθν υποβοικθςθ των ςκοπϊν του Δ.Ρ.Μ.Σ. (π.χ. 

Συμβουλευτικι Επιτροπι, Εξεταςτικι Επιτροπι, Επιτροπι Αξιολόγθςθσ του Δ.Ρ.Μ.Σ., 

Επιτροπι Δθμοςιότθτασ, κλπ.) ςτισ οποίεσ μποροφν να ςυμμετζχουν και ειδικοί ζξω-

πανεπιςτθμιακοί αναγνωριςμζνου κφρουσ, ι ανϊτατα ςτελζχθ επιχειριςεων και 

Οργανιςμϊν από τον Ιδιωτικό και Δθμόςιο Τομζα. 

ΑΡΘΡΟ 7 - ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

7.1 Γενικϊ 

Τα κριτιρια επιλογισ των διδαςκόντων ςτα Δ.Ρ.Μ.Σ. είναι θ ςυνάφεια τθσ ειδικότθτασ, τθσ 

πείρασ και του διδακτικοφ τουσ ζργου με το ςυγκεκριμζνο αντικείμενο, το αναγνωριςμζνο 

ερευνθτικό ζργο ςτα προςφερόμενα διδαςκόμενα αντικείμενα και θ εξειδίκευςθ,  θ 

αναγνωριςμζνθ ερευνθτικι και εκπαιδευτικι ςυμβολι ςε αυτά, κακϊσ και θ δυνατότθτα 

αποτελεςματικισ ςυνεργαςίασ. Τόςο για τθ διοίκθςθ όςο και για τουσ διδάςκοντεσ ςτο 

Δ.Ρ.Μ.Σ. εξυπακοφεται θ προςιλωςι τουσ ςτθ φιλοςοφία και τισ αρχζσ τθσ Επιςτιμθσ του 

ςυγκεκριμζνου αντικειμζνου κακϊσ και θ δζςμευςι τουσ για ικανοποίθςθ των αναγκϊν των 

φοιτθτϊν. Με απόφαςθ τθσ Ε.Δ.Ε, γίνεται θ επιλογι των διδαςκόντων και θ ανάκεςθ των 

μακθμάτων του Δ.Ρ.Μ.Σ. για κάκε ακαδθμαϊκό ζτοσ. Οι διαδικαςίεσ επιλογισ των 

διδαςκόντων ςτο Δ.Ρ.Μ.Σ. υπαγορεφονται από το άρκρο 36 του ν.4485/2017 (Α’ 114). 

7.2 Διαδικαςύα Επιλογόσ Διδαςκόντων 

Θ επιλογι των διδαςκόντων ςτο Διατμθματικό Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν 
(Δ.Ρ.Μ.Σ.) κα γίνεται από τθν Ε.Δ.Ε. του Δ.Ρ.Μ.Σ., με βάςθ τα παρακάτω κριτιρια: 

α) Το γνωςτικό αντικείμενο και θ εμπειρία του υποψθφίου, ςφμφωνα με το βιογραφικό του 

ςθμείωμα, κα πρζπει να ζχει ςυνάφεια με αυτό που απαιτείται για τθ διδαςκαλία των 

μακθμάτων του Δ.Ρ.Μ.Σ.  

β) Το δθμοςιευμζνο ερευνθτικό ζργο ςε επιςτθμονικά περιοδικά διεκνοφσ κυκλοφορίασ. 

γ) Τθν τεκμθριωμζνθ διδακτικι εμπειρία 

 δ) τθ διακεςιμότθτα του υποψθφίου ςτο Δ.Ρ.Μ.Σ. για τουλάχιςτον δφο (2) ακαδθμαϊκά 

ζτθ, ζτςι ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ και 

θ επίβλεψθ και εξζταςθ των μεταπτυχιακϊν διπλωματικϊν εργαςιϊν τισ οποίεσ κα 

αναλάβει. 
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Σε περίπτωςθ που υπάρξει αδυναμία για τθν ανεφρεςθ των επιςτθμόνων που πλθροφν όλεσ 
τισ προχποκζςεισ, δφναται να προτακοφν  και μζλθ ΔΕΡ από άλλα Τμιματα του οικείου ι 
άλλων ΑΕΙ και άλλουσ επιςτιμονεσ που πλθροφν τα κριτιρια. 

 

7.3 Αποζημύωςη Διδαςκόντων (όπου προβλϋπεται με τον νόμο) 

Θ ωριαία αποηθμίωςθ των διδαςκόντων για τθ διδαςκαλία κακϊσ,  θ αποηθμίωςθ για τθν 
επίβλεψθ διπλωματικισ εργαςίασ (thesis), κακϊσ και οποιοδιποτε  άλλο ςτο πλαίςιο 
λειτουργίασ του Δ.Ρ.Μ.Σ.,  ρυκμίηονται με ειςιγθςθ τθσ Ειδικισ Διατμθματικισ Επιτροπισ 
του Δ.Ρ.Μ.Σ. και εγκρίνεται από τθ Σφγκλθτο ι τα αρμόδια όργανα του Ρανεπιςτθμίου 
ςφμφωνα με τισ υπουργικζσ αποφάςεισ ζγκριςθσ των μεταπτυχιακϊν προγραμμάτων. 

7.4 Περιοριςμόσ ςτη Διδαςκαλύα Μαθημϊτων 

Πταν θ ανάκεςθ μακιματοσ γίνεται ςε ζνα άτομο κα πρζπει να πραγματοποιιςει 

τουλάχιςτον τισ 7 από τισ 12 διαλζξεισ και να οργανϊνει τισ εξετάςεισ του μακιματοσ. Πταν 

θ ανάκεςθ μακιματοσ γίνεται ςε  δφο άτομα κα πρζπει το κακζνα να πραγματοποιιςει 

τουλάχιςτον τισ 4 από τισ 12 διαλζξεισ και να οργανϊνουν τισ εξετάςεισ του μακιματοσ. 

7.5 Περιοριςμόσ ςτην επύβλεψη διπλωματικών εργαςιών 

Ο μζγιςτοσ αρικμόσ μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν που δφναται να αναλάβει μζλοσ ΔΕΡ για 

επίβλεψθ διπλωματικϊν εργαςιϊν ςτο Δ.Ρ.Μ.Σ. ςτα Ρλθροφοριακά Συςτιματα, είναι 

ςυνολικά ζξι (6) κάκε ακαδθμαϊκό ζτοσ. Εάν θ φφςθ του κζματοσ άπτεται πζραν του ενόσ 

επιςτθμονικοφ πεδίου είναι δυνατι θ ςυνεργαςία δφο μελϊν ΔΕΡ. 

7.6 Λόγοι Αντικατϊςταςησ Διδϊςκοντοσ ςε ΜΠ 

Εάν ςτο τζλοσ ενόσ εξαμινου διδαςκαλίασ καταδειχκεί ότι ο διδάςκων δεν ικανοποιεί 
πλιρωσ τα κριτιρια του άρκρου 5.4 και 7.1 του παρόντοσ και θ αξιολόγθςι του εκ μζρουσ 
των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν δεν είναι ικανοποιθτικι, τότε αντικακίςταται. Ο διδάςκων 
που δεν τθρεί τον Κανονιςμό, κα αποβάλλεται από το Ρρόγραμμα με απόφαςθ τθσ Ε.Δ.Ε. 

ΑΡΘΡΟ 8 - ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

1. Λειτουργεί Γραμματεία Μεταπτυχιακϊν Ρρογραμμάτων με επικεφαλισ ζμπειρουσ 
υπαλλιλουσ, που κα επιλαμβάνονται των διαφόρων κεμάτων του Κανονιςμοφ και 
τθσ λειτουργίασ του Μεταπτυχιακοφ Ρρογράμματοσ (εγγραφζσ ςπουδαςτϊν, 
τιρθςθ φακζλων βακμολογίασ, αξιολογιςεισ διδαςκόντων, χοριγθςθ πτυχίων, 
πιςτοποιθτικϊν, βεβαιϊςεων). 

2. Τα κακικοντα τθσ Γραμματείασ του Μεταπτυχιακοφ Ρρογράμματοσ είναι να 
διεκπεραιϊνει τρζχοντα κζματα, που αφοροφν το διδακτικό προςωπικό, τουσ 
φοιτθτζσ, το πρόγραμμα, τισ επαφζσ με τισ διάφορεσ υπθρεςίεσ και τα 
ςυνεργαηόμενα ιδρφματα και να φροντίηει για τισ δθμόςιεσ ςχζςεισ του 
προγράμματοσ.  

3. Στθ Γραμματεία υπάρχει θ δυνατότθτα να προςλαμβάνεται πρόςκετο προςωπικό 
με ςφμβαςθ ανάκεςθσ ζργου ι εργαςίασ οριςμζνου χρόνου, εφόςον υπάρχουν 
ίδιοι πόροι του προγράμματοσ απ' όπου κα καταβάλλεται θ αμοιβι τουσ, κακϊσ και 
οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ, κλπ. 
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ΑΡΘΡΟ 9 - ΠΑΡΑΛΛΗΛΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΕ 
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

Εκτόσ από τθ διδαςκαλία μακθμάτων του Δ.Ρ.Μ.Σ. μπορεί να γίνονται και παράλλθλεσ 
εκπαιδευτικζσ και ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ (ςφμφωνα με τα οριηόμενα από τθν 
Επιτροπι Ερευνϊν). 

Οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ μπορεί να είναι: 

 Λειτουργία ταχφρυκμων εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων γενικοφ ι εξειδικευμζνου 
χαρακτιρα. 

 Θμερίδεσ, εκδθλϊςεισ 

 Ενδοεπιχειρθςιακι εκπαίδευςθ ςτελεχϊν ςυγκεκριμζνθσ διάρκειασ. 

 Ζκδοςθ βιβλίων, ςθμειϊςεων, μονογραφιϊν, ειδικϊν μελετϊν κ.ά. 

 Ανάλθψθ ερευνθτικϊν προγραμμάτων ςχετιηομζνων με τθν παροχι υπθρεςιϊν ςε 
επιχειριςεισ. 

 Ρροπαραςκευαςτικά – ειςαγωγικά μακιματα. 

Σε αυτοφσ που παρακολουκοφν παράλλθλεσ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ του 
προγράμματοσ χορθγείται βεβαίωςθ. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 - ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Θ χρθματοδότθςθ του Δ.Ρ.Μ.Σ. προζρχεται από: 

 Κονδφλια από τον προχπολογιςμό του Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ και 
Θρθςκευμάτων 

 Κονδφλια από τον προχπολογιςμό του Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ 

 Δωρεζσ, παροχζσ, κλθροδοτιματα και κάκε είδουσ χορθγίεσ φορζων του δθμόςιου 
τομζα, όπωσ οριοκετείται ςτθν περίπτωςθ α’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 
4270/2014 (Α’ 143), ι του ιδιωτικοφ τομζα 

 Ρόρουσ από ερευνθτικά προγράμματα 

 Πόροσς από προγράμμαηα ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης ή άλλων διεθνών οργανιζμών 
 Τα τζλθ φοίτθςθσ που κα καταβάλλουν οι ςπουδαςτζσ  

 Δίδακτρα από φοιτθτζσ παράλλθλων εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων του 
Μεταπτυχιακοφ Ρρογράμματοσ 

 Μζροσ των εςόδων των Ειδικϊν Λογαριαςμϊν Κονδυλίων Ζρευνασ (Ε.Λ.Κ.Ε.) των 
Α.Ε.Ι. 

 Αμοιβζσ από μελζτεσ ι ζρευνεσ που εκπονεί το προςωπικό ςτο μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα 

 Δωρεζσ προςϊπων 

 Διαφανείσ χορθγίεσ επιχειριςεων και οργανιςμϊν 

 Διάφορεσ άλλεσ διαφανείσ χρθματικζσ ειςροζσ. 

 Κάκε άλλθ νόμιμθ αιτία. 

Τθ διαχείριςθ όλων των εςόδων και εξόδων αναλαμβάνει ο ΕΛΚΕ (Επιτροπι Ερευνϊν) του 
Ρανεπιςτθμίου, ο οποίοσ παρακρατεί ποςοςτό επί του ςυνόλου των εςόδων, όπωσ ορίηεται 
από τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 
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Θ Ε.Δ.Ε του Δ.Ρ.Μ.Σ. προτείνει τθ διάκεςθ οικονομικϊν πόρων για τθν αποηθμίωςθ των 
διδαςκόντων (όπου προβλζπεται), για αγορά υλικοφ, εξοπλιςμοφ εργαςτθρίων και 
γραφείων, βιβλίων, περιοδικζσ αμοιβζσ ζκτακτου προςωπικοφ γραμματείασ κ.λπ.  

Θ Ε.Δ.Ε. του Δ.Ρ.Μ.Σ. προτείνει ςτα αρμόδια όργανα τισ εκάςτοτε αναπροςαρμογζσ  των 
αμοιβϊν των διδαςκόντων και των διδάκτρων ανά ακαδθμαϊκό ζτοσ.  Πλεσ οι παραπάνω 
προτάςεισ τθσ Επιτροπισ του Δ.Ρ.Μ.Σ. χριηουν πάντα τθσ ζγκριςθσ των αρμόδιων οργάνων 
του Ρανεπιςτθμίου. 

Τα ζςοδα από χορθγίεσ, δωρεζσ, δίδακτρα, από παράλλθλεσ εκπαιδευτικζσ και ερευνθτικζσ 
δραςτθριότθτεσ, από βιβλία, μελζτεσ κ.λπ. δφνανται να κατατίκενται ςε ζντοκουσ 
λογαριαςμοφσ ςε τράπεηεσ με ανταγωνιςτικό επιτόκιο κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ 
Ερευνϊν ςε ςυνδυαςμό με τθν παρεχόμενθ αςφάλεια. 

Ο Διευκυντισ του Δ.Ρ.Μ.Σ. ςε ςυνεργαςία με τθν Ε.Δ.Ε. του Δ.Ρ.Μ.Σ και τον ΕΛΚΕ 
παρουςιάηει ςτθ Σφγκλθτο τθν οικονομικι ζκκεςθ, που αφορά τισ δραςτθριότθτεσ του 
προγράμματοσ κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ. 

ΑΡΘΡΟ 11 - ΚΟΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  

11.1 Σϋλη φούτηςησ 

Για τθ ςτιριξθ του Δ.Ρ.Μ.Σ. ςτα Ρλθροφοριακά Συςτιματα (Master in Information Systems, 

MIS), κα πρζπει να καταβλθκεί το ποςό των 2.950 ευρϊ ωσ τζλοσ φοίτθςθσ από κάκε 

υποψιφιο που κα παρακολουκιςει το Δ.Ρ.Μ.Σ. Θ καταβολι του τζλουσ φοίτθςθσ γίνεται 

ςε δφο δόςεισ ανά εξάμθνο. Θ α' δόςθ καταβάλλεται ςτθν εγγραφι ι τθν πρϊτθ εβδομάδα 

κάκε εξαμινου και θ β' δόςθ τθν ζβδομθ εβδομάδα κάκε εξαμινου.  

Θ καταβολι των δόςεων γίνεται ωσ εξισ: 

Α’ Εξάμθνο- α’ δόςθ: 500€, β’ δόςθ: 490€ 

Β’ Εξάμθνο- α’ δόςθ: 490€, β’ δόςθ: 490€ 

Γ’ Εξάμθνο- α’ δόςθ: 490€, β’ δόςθ: 490€ 

Στο Δ.Ρ.Μ.Σ. ςτα Ρλθροφοριακά Συςτιματα όποιοσ μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ δεν 
ολοκλθρϊςει τθν διπλωματικι εργαςία του ςτον προβλεπόμενο χρόνο ςυν ζνα επιπλζον 
εξάμθνο υποχρεοφται ςτθν καταβολι του ποςοφ των 100€ ανά εξάμθνο κακυςτζρθςθσ 
πζραν των δφο ετϊν από τθ ςτιγμι ειςαγωγισ του ςτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.  

Το ςυνολικό ποςό προβλζπεται να καλφψει τθν ανάπτυξθ τεχνολογικισ υποδομισ του 
προγράμματοσ, τθν ανάπτυξθ υποδομισ βιβλιογραφίασ, τισ αποηθμιϊςεισ των κακθγθτϊν 
και διδαςκόντων (του Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ και των προςκεκλθμζνων άλλων ΑΕΙ 
Ελλθνικϊν και Ξζνων), τθ γραμματειακι υποςτιριξθ και ότι άλλο αποφαςίςουν τα αρμόδια 
όργανα.  

Επιςτροφι διδάκτρων ανά εξάμθνο επιτρζπεται μόνο ςε περίπτωςθ που υπάρχει 
εξαιρετικά ςοβαρόσ λόγοσ για διακοπι κατ' αίτθςθ του φοιτθτι και εφόςον ο φοιτθτισ 
αιτιολογιςει επαρκϊσ τουσ λόγουσ διακοπισ του ςτθν Ειδικι Διατμθματικι Επιτροπι 
(Ε.Δ.Ε.) το αργότερο εντόσ 20 θμερϊν από τθν ζναρξθ των μακθμάτων.  
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11.2 Καταβολό αποζημιώςεων ςτουσ διδϊςκοντεσ 

Θ καταβολι των αποηθμιϊςεων ςτουσ κακθγθτζσ και διδάςκοντεσ γίνεται ςε μία δόςθ ςτο 
τζλοσ κάκε εξαμινου (μετά τθν παράδοςθ ςτθ Γραμματεία των Δ.Μ.Ρ.Σ. όλων των 
αποτελεςμάτων των γραπτϊν εξετάςεων).  

Θ καταβολι τθσ αποηθμίωςθσ των διπλωματικϊν εργαςιϊν ςτουσ επιβλζποντεσ κακθγθτζσ 
γίνεται ςτο τζλοσ του εξαμινου, ακόμθ και αν δεν ζχει ολοκλθρωκεί θ διπλωματικι 
εργαςία. Θ αποηθμίωςθ των εξεταςτϊν γίνεται μετά τθν υποβολι τθσ βακμολογίασ τθσ 
διπλωματικισ εργαςίασ ςτθ Γραμματεία του Δ.Ρ.Μ.Σ.  

 

ΑΡΘΡΟ 12 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΕΙ 

12.1 Απαλλαγό από τα τϋλη φούτηςησ 

Απαλλάςςονται από τα τζλθ φοίτθςθσ φοιτθτζσ που δεν ξεπερνοφν το ποςοςτό του τριάντα 

τοισ εκατό (30%) του ςυνολικοφ αρικμοφ των φοιτθτϊν που εγγράφονται ςτο Δ.Ρ.Μ.Σ., 

ςφμφωνα με το άρκρο 33 του ν.4485/2017, δθλαδι με ειςοδθματικά κριτιρια. 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτθςθ για απαλλαγι από τα τζλθ φοίτθςθσ ςτθ 

Γραμματεία του Δ.Ρ.Μ.Σ., μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ επιλογισ των φοιτθτϊν 

του Δ.Ρ.Μ.Σ. Σε περίπτωςθ που υπερβαίνουν το ποςοςτό αυτό, επιλζγονται με ςειρά 

κατάταξθσ ξεκινϊντασ από αυτοφσ που ζχουν το μικρότερο ειςόδθμα. 

Πςοι φοιτθτζσ λαμβάνουν υποτροφία από άλλθ πθγι, οφείλουν να το δθλϊςουν υπεφκυνα 

ςτθν Γραμματεία του Δ.Ρ.Μ.Σ. και δεν δικαιοφνται απαλλαγι. 

Για το Διατμθματικό Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν ςτα Ρλθροφοριακά Συςτιματα 

εκτόσ των υποτροφιϊν με βάςθ τα οικονομικά κριτιρια που προβλζπει το άρκρο 35 του 

ν.4485/2017, κα παρζχεται μία πλιρθσ υποτροφία με ακαδθμαϊκά κριτιρια θ οποία κα 

ςυνίςταται ςε απαλλαγι από το ςφνολο (100%) του ποςοφ των διδάκτρων.  

Οι υποτροφίεσ  είναι εξαμθνιαίεσ με βάςθ απόφαςθ τθσ Ε.Δ.Ε. Οι υποτροφίεσ απαλλαγισ 
από τθν καταβολι του ποςοφ των διδάκτρων του πρϊτου εξαμινου χορθγοφνται με βάςθ 
τθν κατάταξθ ειςαγωγισ των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν ενϊ οι υποτροφίεσ για κάκε ζνα από 
τα δφο τελευταία εξάμθνα, κα χορθγοφνται λαμβάνοντασ υπόψθ τθ βακμολογία (τθν 
επίδοςθ) των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν από το προθγοφμενο εξάμθνο (εφόςον ζχουν 
περάςει όλα τα μακιματα ςτθν πρϊτθ εξζταςθ) και τθν τιρθςθ των υποχρεϊςεων τουσ, 
όπωσ αυτά ορίηονται ςτον ενιαίο κανονιςμό των Δ.Ρ.Μ.Σ.   

Οι υπότροφοι κα πρζπει να είναι ςυνεπείσ με τισ υποχρεϊςεισ, τισ οποίεσ ζχουν αναλάβει 
φςτερα από υπόδειξθ τθσ Ε.Δ.Ε. του Δ.Ρ.Μ.Σ. Σε περίπτωςθ που ζνασ υπότροφοσ φοιτθτισ 
δεν είναι ςυνεπισ με τισ υποχρεϊςεισ του, θ Ε.Δ.Ε. προβαίνει ςτθν αφαίρεςθ τθσ 
υποτροφίασ του. 

Στθν περίπτωςθ που ςε δικαιοφχο ακαδθμαϊκισ υποτροφίασ χορθγείται ιδθ απαλλαγι 

διδάκτρων ςφμφωνα με ειςοδθματικά κριτιρια, κα αποφαςίηει θ Ε.Δ.Ε. για τθ χοριγθςθ 

τθσ ακαδθμαϊκισ υποτροφίασ.   

Υποτροφίεσ επίςθσ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ παρζχονται από άλλουσ φορείσ όπωσ π.χ. 

ΙΚΥ, Υπουργείο Ραιδείασ, ΓΓΕΤ, Κοινοτικά Ρρογράμματα, άλλα Ιδρφματα και οργανιςμοφσ 

δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ. Σε περίπτωςθ που μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ λαμβάνει υποτροφία ι 

επιχορθγείται από κάποιο άλλο φορζα δεν δικαιοφται υποτροφία από το Δ.Ρ.Μ.Σ.  
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Οι υπότροφοι υποβάλλουν υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν λαμβάνουν υποτροφία ι 

επιχοριγθςθ από άλλο δθμόςιο ι ιδιωτικό φορζα.  

Στθν αρχι κάκε ακαδθμαϊκοφ εξαμινου κα υπογράφεται ςφμβαςθ μεταξφ του Δ.Ρ.Μ.Σ. και 
κάκε υπότροφου μεταπτυχιακοφ φοιτθτι, ςτθν οποία κα περιγράφονται αναλυτικά τα 
δικαιϊματα και οι υποχρεϊςεισ του κακϊσ και οι ςυνζπειεσ τθσ μθ τιρθςθσ αυτϊν. 

 

12.4 Άλλεσ Διευκολύνςεισ 

Οι φοιτθτζσ δικαιοφνται υγειονομικισ περίκαλψθσ, πάςο, ςίτιςθ και οτιδιποτε άλλο 

προβλζπει θ κείμενθ νομοκεςία. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 – ΟΡΚΩΜΟΙΑ 

Ο τίτλοσ του Διπλϊματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν, είναι δθμόςιο ζγγραφο και απονζμεται 
από το Δ.Ρ.Μ.Σ. ςτα Ρλθροφοριακά Συςτιματα κατά τθν τελετι ορκωμοςίασ. 

Μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ/τρια που ολοκλιρωςε επιτυχϊσ τισ ςπουδζσ του/τθσ, ορκίηεται 
ενϊπιον του Ρρφτανθ ι Αντιπρφτανθ και του Διευκυντι του Δ.Ρ.Μ.Σ. ςε τελετι ορκωμοςίασ 
(απαγγελία του ειδικοφ όρκου), με απαραίτθτθ τθν παρουςία των αποφοίτων και  με ειδικι 
τιβεννο, ςε θμζρα που ορίηεται από το Δ.Ρ.Μ.Σ. και τθν Ρρυτανεία, κατά τουσ μινεσ 
Οκτϊβριο - Νοζμβριο και Μάρτιο - Απρίλιο με ειδικι τιβεννο 

Θ τιβεννοσ, τθν οποία κα φοροφν οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ κατά τθν τελετι αποφοίτθςισ 
τουσ, κα είναι μανδφασ από μαφρο φφαςμα, με περιλαίμιο και μπζρτα, που κα φζρουν το 
χρϊμα του Τμιματοσ, και ςτο ςτικοσ κα υπάρχει κεντθμζνο το διάςθμο του Ρανεπιςτθμίου 
Μακεδονίασ. 

Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν εκδίδεται από τθν Γραμματεία, το οποίο τυπϊνεται 
ςε καλαίςκθτθ ειδικι περγαμθνι, για τθν οποία οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ κα 
καταβάλλουν ςτο Ταμείο του Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ (Επιτροπι Ερευνϊν) το ποςό των 
40 ευρϊ. (Το ποςό αυτό αφορά τθ δαπάνθ για τθν αγορά τθσ μεμβράνθσ και των εξόδων 
εκτφπωςισ τθσ). Με τθν καταβολι του παραπάνω ποςοφ οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ πζρα 
από τθ μεμβράνθ του πτυχίου, δικαιοφνται να λάβουν δωρεάν ζνα (1) αντίγραφο πτυχίου 
και ζνα (1) πιςτοποιθτικό αναλυτικισ βακμολογίασ, κακϊσ και ζνα (1) παράρτθμα 
διπλϊματοσ ςτα ελλθνικά και αγγλικά. Για κάκε νζο αντίγραφο πτυχίου, για τθν ζκδοςθ 
πιςτοποιθτικοφ αναλυτικισ βακμολογίασ ι οποιαςδιποτε άλλθσ βεβαίωςθσ από τθ 
Γραμματεία του Δ.Ρ.Μ.Σ. του Ρανεπιςτθμίου, οι πτυχιοφχοι κα πρζπει να καταβάλλουν ςτο 
Ταμείο του Ρανεπιςτθμίου (Επιτροπι Ερευνϊν) το ποςό των 5 ευρϊ. 

Στο δίπλωμα (το οποίο δε φζρει χαρακτθριςμό ι βακμολογία) αναγράφονται τα Τμιματα 

που ςυμμετζχουν ςτθν οργάνωςθ του Δ.Ρ.Μ.Σ. και το ζμβλθμα του ιδρφματοσ, θ 

θμερομθνία ορκωμοςίασ, θ θμερομθνία  ζκδοςθσ του Διπλϊματοσ Μεταπτυχιακϊν 

Σπουδϊν, ο τίτλοσ του Δ.Ρ.Μ.Σ. και τα ςτοιχεία του μεταπτυχιακοφ/κθσ φοιτθτι/τριασ. Ο 

τίτλοσ υπογράφεται από τον Ρρφτανθ ι Αντιπρφτανθ και τον Διευκυντι του Δ.Ρ.Μ.Σ.  

 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ που ζχουν εκπλθρϊςει όλεσ τισ ακαδθμαϊκζσ και οικονομικζσ 

τουσ υποχρεϊςεισ, μποροφν να λαμβάνουν πιςτοποιθτικό για τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του 

κφκλου ςπουδϊν του Δ.Ρ.Μ.Σ. για κάκε νόμιμθ χριςθ. 
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ΑΡΘΡΟ 15-ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΟ 

Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν ςυνοδεφεται από το Ραράρτθμα Διπλϊματοσ το 
οποίο είναι ζνα επεξθγθματικό ζγγραφο που δεν υποκακιςτά τον επίςθμο τίτλο ςπουδϊν ι 
τθν αναλυτικι βακμολογία των μακθμάτων και παρζχει πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ φφςθ, 
το επίπεδο, το γενικότερο πλαίςιο εκπαίδευςθσ, το περιεχόμενο και το κακεςτϊσ των 
ςπουδϊν, οι οποίεσ ολοκλθρϊκθκαν με επιτυχία από το άτομο που αναγράφεται 
ονομαςτικά ςτο πρωτότυπο του τίτλου ςτον οποίο επιςυνάπτεται το παράρτθμα. Στο 
παράρτθμα δεν γίνονται αξιολογικζσ κρίςεισ και δεν υπάρχουν δθλϊςει ιςοτιμίασ ι 
αντιςτοιχίασ ι προτάςεισ ςχετικά με τθν αναγνϊριςθ του τίτλου ςτο εξωτερικό. Το 
παράρτθμα διπλϊματοσ εκδίδεται αυτομάτωσ και χωρίσ καμία οικονομικι επιβάρυνςθ ςτθν 
ελλθνικι και ςτθν αγγλικι γλϊςςα. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 - ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ 

Κατακζτοντασ οποιαδιποτε μεταπτυχιακι ι διπλωματικι εργαςία, ο φοιτθτισ υποχρεοφται 

να αναφζρει αν χρθςιμοποίθςε το ζργο και τισ απόψεισ άλλων.  

 Θ αντιγραφι κεωρείται ςοβαρό ακαδθμαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπι κεωρείται θ 

αντιγραφι εργαςίασ κάποιου άλλου, κακϊσ και θ χρθςιμοποίθςθ εργαςίασ άλλου - 

δθμοςιευμζνθσ ι μθ - χωρίσ τθ δζουςα αναφορά. Θ παράκεςθ οποιουδιποτε υλικοφ 

τεκμθρίωςθσ, ακόμθ και από μελζτεσ του ιδίου του υποψθφίου, χωρίσ ςχετικι αναφορά, 

μπορεί να ςτοιχειοκετιςει απόφαςθ τθσ Ειδικισ Διατμθματικισ Επιτροπισ για διαγραφι 

του φοιτθτι.  

Στισ παραπάνω περιπτϊςεισ - και μετά από αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ του επιβλζποντοσ 

κακθγθτι - θ Ε.Δ.Ε. του Δ.Ρ.Μ.Σ. μπορεί αποφαςίςει τθ διαγραφι του.  

Οποιοδιποτε παράπτωμα ι παράβαςθ ακαδθμαϊκισ δεοντολογίασ παραπζμπεται από το 

διδάςκοντα ι τον επιβλζποντα ςτθν Ε.Δ.Ε. του ΔΡΜΣ για κρίςθ και ειςιγθςθ για 

αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ. 

Ωσ παραβάςεισ κεωροφνται και τα παραπτϊματα τθσ αντιγραφισ ι τθσ λογοκλοπισ και 

γενικότερα κάκε παράβαςθ των διατάξεων περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ από 

μεταπτυχιακό φοιτθτι κατά τθ ςυγγραφι εργαςιϊν ςτο πλαίςιο των μακθμάτων ι τθν 

εκπόνθςθ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ.  

 

ΑΡΘΡΟ 16 - ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 

Οι διατάξεισ του παρόντοσ κανονιςμοφ λειτουργίασ του Δ.Ρ.Μ.Σ. μποροφν να 
τροποποιοφνται με απόφαςθ τθσ Ε.Δ.Ε. κατόπιν τεκμθριωμζνθσ ειςιγθςθσ και ζγκριςθσ τθσ 
Συγκλιτου, μετά τθν οποία δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, αναρτάται ςτο 
διαδικτυακό τόπο του Ρρογράμματοσ και κοινοποιείται ςτο Υπουργείο Ραιδείασ, Ζρευνασ 
και Θρθςκευμάτων. 
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ΑΡΘΡΟ 17 – ΡΤΘΜΙΗ ΑΛΛΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ που ζχουν εγγραφεί ςτο πρόγραμμα μζχρι και το ακαδθμαϊκό 

ζτοσ 2017-2018 ςυνεχίηουν και ολοκλθρϊνουν το πρόγραμμα, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 

ζωσ τθν ζναρξθ ιςχφοσ του ν. 4485/2017 (Α’ 114) διατάξεισ και τθν υπουργικι απόφαςθ που 

αφορά ςτθν ζγκριςθ λειτουργίασ του Δ.Ρ.Μ.Σ. ςτα Ρλθροφοριακά Συςτιματα και τισ 

αντικαταςτάςεισ και τροποποιιςεισ αυτισ (Β1/714/23.9.1993 (ΦΕΚ 786/τ.Βϋ/ 6.10.1993) 

υπουργικι απόφαςθ ζγκριςθσ λειτουργίασ του Δ.Ρ.Μ.Σ. όπωσ αντικαταςτάκθκε και 

τροποποιικθκε με τισ υπ’ αρικμ. Β7/323/29-7-1998 (ΦΕΚ 849 τ.Β’/12-8-1998), Β7/699/28-1-

2002 (ΦΕΚ 127/7-2-2002),B7/41980 (ΦΕΚ 1597 τ.Β’/11-8-2008) και Β7/140873 (ΦΕΚ 2449 

τ.Β’/15-9-2014) υπουργικζσ αποφάςεισ.  

 

Θζματα που δεν ρυκμίηονται από τον παρόντα Κανονιςμό ρυκμίηονται κατόπιν αποφάςεων 
τθσ Ε.Δ.Ε. του Δ.Ρ.Μ.Σ. ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 

 



 

 

ΜΕΡΟ Β'  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ  

 

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών ςτα Πληροφοριακϊ 
υςτόματα (Master in Information Systems) 

 

Το Δ.Ρ.Μ.Σ. ςτα Ρλθροφοριακά Συςτιματα αποτελείται από: 

 α. Υποχρεωτικά Μακιματα 

 β. Μακιματα επιλογισ 

γ. Διπλωματικι Εργαςία (Thesis) 

Για τθν απόκτθςθ του Διπλϊματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν ςτα Ρλθροφοριακά 
Συςτιματα (Master in Information Systems, MIS) ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ κα πρζπει να 
παρακολουκιςει και να εξεταςκεί επιτυχϊσ ςε 8 μακιματα και να εκπονιςει διπλωματικι 
εργαςία. Θ παρακολοφκθςθ και εξζταςθ των ανωτζρω μακθμάτων γίνεται ςτα εξάμθνα Α’ 
και  Β’. Κατά τθ διάρκεια του  Γ’ εξαμινου ςπουδϊν ο φοιτθτισ υποχρεοφται να ςυγγράψει 
τθ διπλωματικι του εργαςία (thesis), εφ' όςον ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτα 
δφο πρϊτα εξάμθνα των ςπουδϊν του. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ μεταπτυχιακοφσ 
φοιτθτζσ, οι οποίοι μετά τθν ολοκλιρωςθ του Β’ εξαμινου οφείλουν το ανϊτερο  μζχρι δφο 
(2) μακιματα, να ςυγγράψουν τθ διπλωματικι τουσ εργαςία μετά από ζγκριςθ τθσ Ειδικισ 
Διατμθματικισ Επιτροπισ και κατόπιν ςχετικοφ αιτιματόσ τουσ. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουςιάηονται οι ϊρεσ διδαςκαλίασ και οι ακαδθμαϊκζσ μονάδεσ 
ανά μάκθμα  και ςτο ςφνολο του προγράμματοσ: 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΤ 

3 υποχρεωτικά μαθήματα Χ 7,5 ECTS +  1 μάθημα επιλογήσ Χ  7,5 ECTS = 30 ECTS 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ  

ECTS 

Τποχρεωτικά Μαθήματα    

ΡΛΘΟΦΟΙΑΚΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ (MANAGEMENT INFORMATION 

SYSTEMS) 

39 7,5 

ΔΙΚΤΥΑ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (COMPUTER NETWORKS) 39 7,5 

ΣΧΕΔΙΑΣΘ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΕΦΑΜΟΓΩΝ (APPLICATION DESIGN AND 

DEVELOPMENT) 

39 7,5 

Μαθήματα Επιλογήσ (επιλζγεται ζνα μάθημα)   

ΕΡΙΧΕΙΘΣΙΑΚΘ EΕΥΝΑ ΣΤΘΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΤΩΝ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ 

(OPERATIONAL RESEARCH IN BUSINESS ANALYTICS) 

39 7,5 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΙΣΤΘΜΘΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA SCIENCES) 39 7,5 

ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΗΜΕΝΤ 

(INFORMATION TECHNOLOGY AND STRATEGIC MANAGEMENT) 

39 7,5 
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ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΡΟΛΥΜΕΣΩΝ (MULTIMEDIA SYSTEMS) 39 7,5 

   

ΜΑΘΗΜΑΣΑ B’ ΕΞΑΜΗΝΟΤ  

 2 υποχρεωτικά μαθήματα Χ 7,5 ECTS + 2 μαθήματα επιλογήσ Χ 7,5 ECTS = 

30 ECTS 

 ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ  

ECTS 

Τποχρεωτικά Μαθήματα   

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA BASES) 39 7,5 

ΑΝΑΛΥΣΘ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ 

(INFORMATION SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN) 

39 7,5 

Μαθήματα Επιλογήσ (επιλζγονται δφο μαθήματα)   

ΕΓΑΣΤΘΙΟ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΩΝ ΡΑΙΓΝΙΩΝ (LABORATORY OF BUSINESS GAMES) 39 7,5 

ΡΛΘΟΦΟΙΑΚΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ (ACCOUNTING INFORMATION 

SYSTEMS) 

39 7,5 

ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ ΑΡΟΦΑΣΕΩΝ (DECISION SUPPORT SYSTEMS) 39 7,5 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΜΡΟΙΟ (E-COMMERCE) 39 7,5 

ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΘΓΙΚΕΣ ΤΘΣ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (TECHNO-ECONOMICS AND ICT STRATEGIES) 

39 7,5 

ΡΛΘΟΦΟΙΑΚΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ  ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ 

(FINANCIAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS) 

39 7,5 

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Διπλωματική Εργαςία = 30 ECTS 

 ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ  

ECTS 

ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΘ ΔΙΡΛΩΜΑΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ  30 

ΣΥΝΟΛΟ  90 

 

 

 

 

 


