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ΜΕΡΟΣ Α'
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1. Οι στόχοι του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στην Οικονομική Επιστήμη (Master in
Economics) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι:
 Η προαγωγή των γνώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο.
 Η ανάπτυξη της έρευνας στις συναφείς επιστημονικές περιοχές του
Προγράμματος.
 Η παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν την ακαδημαϊκή
σταδιοδρομία.
 Η κάλυψη των αναγκών σε μεταπτυχιακό επίπεδο για εκπαιδευμένα
διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
 Η παροχή των απαραίτητων υψηλού επιπέδου γνώσεων για αποδοτικό
και αποτελεσματικό έλεγχο των ανθρωπίνων και οικονομικών πόρων.
 Η καλλιέργεια σε επαγγελματικά στελέχη επιχειρήσεων του
ενδιαφέροντος και της κατανόησης του ολοένα πιο πολύπλοκου και
δυναμικού διεθνούς επιχειρησιακού περιβάλλοντος.
 Η προετοιμασία στελεχών ικανών να προωθήσουν την ανάπτυξη των
ελληνικών επιχειρήσεων τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό.
 Η κατάρτιση στελεχών για τη δημόσια διοίκηση και τους από το
Κράτος εξαρτώμενους οργανισμούς και υπηρεσίες.
2. Η καθοδηγητική φιλοσοφία του Δ.Π.Μ.Σ. είναι να εξασφαλίσει για
τους μεταπτυχιακούς φοιτητές σταθερά θεμέλια, γνώσεις, μεθόδους
και βασικές αρχές που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή
εκμάθηση και ανάπτυξη. Βασιζόμενοι σ' αυτήν τη φιλοσοφία, οι
διδάσκοντες θα χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους, που θα
περιλαμβάνουν εφαρμοσμένη έρευνα, μελέτες περιπτώσεων, καθώς
και παίγνια και προσομοιώσεις με τη βοήθεια ηλεκτρονικών
υπολογιστών, κλπ.
Είναι ευνόητο ότι στο Δ.Π.Μ.Σ., δημιουργείται η υποχρέωση σε όλους
τους συντελεστές λειτουργίας του να πρυτανεύει το κριτήριο της
ποιότητας σε κάθε μορφή δραστηριότητας. Συνεπώς, η ποιότητα και η
συνεχής βελτίωσή της θα πρέπει να διακρίνουν το πρόγραμμα
σπουδών, δηλ. τα μαθήματα και τον τρόπο διδασκαλίας τους, τις
σχέσεις των διδασκόντων με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, τις
σχέσεις με τα άλλα Τμήματα και τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου,
την γραμματειακή υποστήριξη και τις σχέσεις συνεργασίας για έρευνα
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και άλλες εκδηλώσεις με ιδιωτικές επιχειρήσεις
οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

αλλά

και

3. Βάσει της κείμενης νομοθεσίας, τα Τμήματα των Α.Ε.Ι. μπορούν να
οργανώνουν αυτοδύναμα ή να συνδιοργανώνουν μεταξύ τους ή με
ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού Προγράμματα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) για τη χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης.
4.

Στα Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της
ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
Το Δ.Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή των εξής Μεταπτυχιακών τίτλων:
α) Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μάστερ).
β) Μετά την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος ο μεταπτυχιακός
φοιτητής δύναται να υποβάλει αίτηση για την εκπόνηση Διδακτορικής
Διατριβής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
3.1 Διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφίων
Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ. αποφασίζει για το χρόνο
δημοσίευσης με όποιο πρόσφορο μέσο, έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο (που
γίνεται τουλάχιστον δύο μήνες πριν την έναρξη των μαθημάτων),
σχετικής ανακοινώσεως προς τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους, που
προσδιορίζει:
1. Τα απαραίτητα προσόντα υποψηφίων για εισαγωγή στα Δ.Π.Μ.Σ.
2. Την προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών.
3. Το γενικό τρόπο αξιολόγησης υποψηφίων.
4. Τη διεύθυνση υποβολής δικαιολογητικών.
Η Γραμματεία του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών, στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις από υποψήφιους
μεταπτυχιακούς φοιτητές, προωθεί στην επιτροπή αξιολόγησης που
ορίζεται από την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. το σύνολο των αιτήσεων με
συνοδευτικό υλικό. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ειδικά έντυπα τα οποία
μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου ή στη
Γραμματεία.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι
υποψήφιοι είναι:
1. Έντυπη αίτηση,
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2. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος,
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο),
5. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ (τα έντυπα
των συστατικών επιστολών παραλαμβάνονται από τη Γραμματεία των
Δ.Π.Μ.Σ. ή αναζητούνται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου). Οι
συστατικές επιστολές, οι οποίες δεν επιστρέφονται, είναι εμπιστευτικές
και ο υποψήφιος δε λαμβάνει γνώση των πληροφοριών του εντύπου ή
άλλων επιστολών που έχουν γραφτεί για αυτούς.
6. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση)
ή ανώτερο, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο γίνεται
αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ Επιπλέον για το TOEFL τουλάχιστον 87 στο
Internet-based test ή Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από
Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (το οποίο έχει
αναγνωρισθεί από το
ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ) ή Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας.
(Τα
αποτελέσματα TOEFL θα πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία του
Δ.Π.Μ.Σ. απευθείας από το ETS). Επίσης, τα αποτελέσματα TOEFL
και IELTS κατοχυρώνονται για τέσσερα (4) χρόνια). Τα υπόλοιπα
αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας προσκομίζονται
επικυρωμένα με κάθε νόμιμο τρόπο.
7. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, Διακρίσεις (εάν υπάρχουν),
8. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
3.2 Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί
1. Στο Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη (Master in Economics)
γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικών, Κοινωνικών,
Διοικητικών, Πολυτεχνικών και Θετικών Επιστημών ΑΕΙ καθώς και
πτυχιούχοι Α.Σ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών
ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.2916/2001. Οι κάτοχοι τίτλων
της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου
τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.).
2. Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι
θα έχουν πάρει το πτυχίο τους πριν από την έναρξη της β' φάσης
αξιολόγησης των υποψηφίων (όπως ορίζεται στο άρθρο 3.3) και θα
πληρούν όλες τις προϋποθέσεις.
3. Η αποδοχή ξένων μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνεται εφόσον
προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου του πτυχίου τους από το
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.).
3.3 Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων
Η αξιολόγηση των υποψηφίων, που μέσα στις προβλεπόμενες
προθεσμίες έχουν προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
γίνεται σε δύο φάσεις.
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1. Η πρώτη φάση είναι προκριματική. Απαραίτητη προϋπόθεση
πρόκρισης στην δεύτερη φάση είναι αφ' ενός μεν η κατάθεση όλων
των απαιτουμένων δικαιολογητικών καθώς και η πιστοποίηση γνώσης
της αγγλικής γλώσσας των υποψηφίων. Η πιστοποίηση γνώσης της
αγγλικής γλώσσας γίνεται με την κατάθεση ενός τίτλου από αυτούς
που ορίζονται στην παράγραφο 3.1.
2. Τα κριτήρια αξιολόγησης της δεύτερης φάσης και οι αντίστοιχες
μέγιστες βαθμολογίες είναι:
α) Γενικός βαθμός πτυχίου, πολλαπλασιαζόμενος με τον συντελεστή έξι
(6), με ανώτατο όριο τα σαράντα (48) μόρια (πτυχία με βαθμό από 8 και
πάνω παίρνουν όλα 48 μόρια).
β) Σχετικότητα πτυχίου με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ:
i) Πτυχίο Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πολυτεχνικής
Σχολής ή Μαθηματικών ελληνικού Πανεπιστημίου ή
ομοταγούς του εξωτερικού (με αντιστοιχία ΔΟΑΤΑΠ):
δώδεκα (12) μόρια
ii) Πτυχίο Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής,
Διεθνών Σχέσεων, Πολιτικών Επιστημών, ελληνικού
Πανεπιστημίου ή ομοταγούς του εξωτερικού (με
αντιστοιχία ΔΟΑΤΑΠ): έξι (6) μόρια
iii) Πτυχίο άλλων Τμημάτων ΑΕΙ, ΤΕΙ: μηδέν (0) μόρια
γ) Προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα, συμμετοχή σε εκπαιδευτικά
προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών: μέχρι είκοσι (20) μόρια.
Ο συντελεστής βαρύτητας στη β' φάση είναι 80%.
Μετά το τέλος της Β΄ φάσης αξιολόγησης για το Δ.Π.Μ.Σ. στην
Οικονομική Επιστήμη (Master in Economics) καταρτίζεται κατάλογος με
τους υποψήφιους. Η ΕΔΕ αξιολογεί και προκρίνει σε πρώτη συνεδρίαση
τους υποψηφίους με βάση τα κριτήρια της δεύτερης φάσης. Στην
συνέχεια προωθεί τον σχετικό κατάλογο των προκριθέντων στη δεύτερη
φάση στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, η οποία προσκαλεί τους υποψηφίους
για συμμετοχή στην τρίτη φάση.
3. Η τρίτη φάση περιλαμβάνει προφορική συνέντευξη με κλίμακα
βαθμολόγησης από μηδέν (0) έως δέκα (10). Ο βαθμός της προφορικής
συνέντευξης πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή δύο (2), δηλαδή η
συνέντευξη λαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο είκοσι (20) μόρια.
Η διαδικασία της συνέντευξης γίνεται από ειδική επιτροπή
Καθηγητών/Λεκτόρων των συνεργαζόμενων Τμημάτων, η οποία
συγκροτείται με απόφαση της ΕΔΕ.
3.4 Διαδικασία πρόκρισης και τελικής επιλογής υποψηφίων
σπουδαστών
Η Διατμηματική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ. σε συνεργασία με άλλα μέλη
ΔΕΠ που ορίζονται απ' αυτήν:
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1. Αξιολογεί και προκρίνει σε πρώτη συνεδρίαση τους υποψηφίους
με βάση τα κριτήρια της δεύτερης φάσης.
2. Με βάση την τελική βαθμολογία κάθε υποψηφίου, καταρτίζεται
κατάλογος με αξιολογική σειρά. Κατά την κατάρτιση του
καταλόγου, ωστόσο, για λόγους διασφάλισης μιας κατά το δυνατό
απρόσκοπτης και ισόρροπης ανάπτυξης των επιστημονικών
προσεγγίσεων του ΔΠΜΣ, η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται έτσι
ώστε να επιτυγχάνεται η συμμετοχή στο ΔΠΜΣ κατά τα δύο τρίτα
(2/3) τουλάχιστον του αριθμού των εισακτέων από αποφοίτους
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ή Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Πολυτεχνικής ή Μαθηματικών
ελληνικού Πανεπιστημίου ή ομοταγούς του εξωτερικού, εφόσον
βεβαίως υπάρχουν τόσοι υποψήφιοι από τις παραπάνω
κατηγορίες. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από την
ΕΔΕ.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται όλοι οι ισοβαθμήσαντες
υποψήφιοι.
Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1)
υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που
πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών
εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του ΔΠΜΣ και ένας (1)
αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους. Με απόφαση της
ΕΔΕ ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αυξάνεται.
3. Οι επιτυχόντες ενημερώνονται από τη Γραμματεία και καλούνται
να απαντήσουν γραπτώς εντός 5 ημερών αν αποδέχονται ή όχι την
ένταξή τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, αποδεχόμενοι τους
όρους λειτουργίας του.
4. Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω
προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν
αρνήσεις η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη
σειρά αξιολόγησης από το σχετικό κατάλογο επιτυχίας.
ΑΡΘΡΟ 4 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
4.1 Δομή και Περιεχόμενο Προγράμματος
1. Η φυσιογνωμία του προγράμματος έχει διαμορφωθεί τόσο από τις
γενικές προδιαγραφές των αντίστοιχων προγραμμάτων Ελληνικών και
ξένων ΑΕΙ, όσο και από την ανάγκη τα περιεχόμενα και η έμφαση στα
προγράμματα να αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά της ελληνικής
οικονομίας. Για το λόγο αυτό το Δ.Π.Μ.Σ. αποτελούνται από τα
παρακάτω:
α. Υποχρεωτικά Μαθήματα
β. Μαθήματα επιλογής
γ. Διπλωματική Εργασία (Thesis)
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2. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Οικονομική
Επιστήμη (Master in Economics) ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα
πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε 8
μαθήματα.
3. Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα ισοδυναμεί με τρεις (3) διδακτικές μονάδες,
ενώ η διπλωματική εργασία (thesis) ισοδυναμεί με δώδεκα (12)
διδακτικές μονάδες. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα απονέμεται μετά την
επιτυχή συμπλήρωση 36 διδακτικών μονάδων.
4. Οι πιστωτικές μονάδες σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα
Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων – European
Credit Transfer System (ECTS) έχουν ως εξής:

Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη
(Master in Economics)
Α’
εξάμηνο

4 υποχρεωτικά μαθήματα Χ 7,5 ECTS = 30 ECTS

Β’
εξάμηνο

2 υποχρεωτικά μαθήματα Χ 7,5 ECTS +
2 μαθήματα επιλογής Χ 7,5 ECTS = 30 ECTS

Γ’
εξάμηνο

Διπλωματική Εργασία = 30 ECTS

Α’ έτος

Β’ έτος

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑΔΩΝ

90

5. Για τη λειτουργία μιας εξειδίκευσης του Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική
Επιστήμη (Master in Economics), καμία από τις δύο κατευθύνσεις
δεν μπορεί να απορροφήσει περισσότερο από τα 2/3 του συνολικού
αριθμού των φοιτητών ενός ακαδημαϊκού έτους. Σε περίπτωση
δυσαρμονίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης προτεραιότητα στην
επιλογή έχουν οι φοιτητές με τον υψηλότερο ΜΟ στα τέσσερα
υποχρεωτικά μαθήματα του Α’ εξαμήνου.
6. Όλα τα μαθήματα του προγράμματος διδάσκονται είτε στην Ελληνική
γλώσσα, είτε στην Αγγλική, από την αντίστοιχη αγγλική και ελληνική
βιβλιογραφία και αρθρογραφία.
Διπλωματική Εργασία – (30 ECTS)
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Ο μεταπτυχιακός φοιτητής, που με τις επιδόσεις του έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του στο πρώτο εξάμηνο των σπουδών του, όπως αυτές
καθορίζονται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή και αποτυπώνονται
στον Κανονισμό λειτουργίας του Προγράμματος, μπορεί να αρχίσει τη
Διπλωματική του Εργασία. Αυτή εκπονείται κατά το Γ εξάμηνο των
σπουδών και εκτελείται υπό την επίβλεψη ενός μέλους ΔΕΠ. Για την
εξέτασή της ορίζεται τριμελής επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο
επιβλέπων και δύο (2) άλλα μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. ή ερευνητές των
βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος,
σύμφωνα με το Ν. 3685. Το γνωστικό αντικείμενο των μελών της
επιτροπής πρέπει να είναι συναφές με το θέμα της Διπλωματικής
Εργασίας.
4.2 Πρόγραμμα Μαθημάτων
1. Το πρόγραμμα μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. ανακοινώνεται από την
Γραμματεία του προγράμματος και περιλαμβάνεται στον οδηγό
σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
2. Η Διατμηματική Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει τον Απρίλιο κάθε
έτους, την τροποποίηση για τη βελτίωση του προγράμματος σπουδών,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του συγκεκριμένου
μεταπτυχιακού προγράμματος.
ΑΡΘΡΟ 5 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
5.1 Παρακολούθηση Προγράμματος Σπουδών
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν
ανελλιπώς τις παραδόσεις, τα εργαστήρια και άλλες δραστηριότητες, που
προβλέπονται για κάθε μάθημα. Το όριο απουσιών, άσχετα αν πρόκειται
για απουσίες δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, που δικαιούται ο κάθε
μεταπτυχιακός φοιτητής είναι μέχρι τρεις (3) τρίωρες διαλέξεις. Εάν ο
φοιτητής κάνει τέσσερις ή πέντε (4 ή 5) απουσίες σε κάποιο μάθημα
είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει ειδική συμπληρωματική εργασία.
Ενώ, εάν ο φοιτητής κάνει έξι (6) απουσίες ή περισσότερες, τότε θα
πρέπει να παρακολουθήσει εκ νέου το μάθημα με την καταβολή των
αντίστοιχων διδάκτρων. Στην περίπτωση αυτή υπόκειται στη διαδικασία
αξιολόγησης για μία ακόμη φορά. Εάν όμως αποτύχει να περάσει το
μάθημα (βλέπε 5.5) ή κάνει 6 απουσίες και πάνω τότε διαγράφεται. Η
διαδικασία αυτή ισχύει και για πολλαπλά μαθήματα.
5.1.1
Ανώτατος
χρόνος
Διπλώματος Ειδίκευσης

απόκτησης

του

Μεταπτυχιακού

Ο ανώτατος χρόνος απόκτησης του Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης στην Οικονομική Επιστήμη (Master in Economics) ορίζονται
τα έξι εξάμηνα από την εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών στο
Πρόγραμμα (τρία εξάμηνα σπουδών + τρία εξάμηνα).
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5.1.2 Αναστολή Φοίτησης
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να δοθεί αναστολή φοίτησης μέχρι
δώδεκα (12) μήνες.
Μετά από τη λήξη της αναστολής ο φοιτητής
συνεχίζει άμεσα τις σπουδές του χωρίς αίτηση και το όνομά του
εμφανίζεται στα παρουσιολόγια.
5.2 Χρονικός Προγραμματισμός
Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κατά τις απογευματινές ώρες για τα
μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη.
5.3 Υποχρεώσεις Φοιτητών
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που γίνονται δεκτοί στα Δ.Π.Μ.Σ. είναι
υποχρεωμένοι:
1. Να παρακολουθούν κανονικά και ανελλιπώς τα μαθήματα του
ισχύοντος
προγράμματος
σπουδών,
υπογράφοντας
στο
παρουσιολόγιο.
2. Να υποβάλλουν μέσα στις προβλεπόμενες
απαιτούμενες εργασίες για το κάθε μάθημα.

προθεσμίες

τις

3. Να προσέρχονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις.
4. Να υποβάλλουν μέχρι την ημερομηνία που ανακοινώνεται από τη
Γραμματεία το έντυπο με το(α) μάθημα (μαθήματα) επιλογής που
θέλουν να παρακολουθήσουν κάθε εξάμηνο.
5. Να υποβάλλουν στη Γραμματεία, πριν από την αξιολόγηση της
διπλωματικής τους εργασίας, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εμπεριέχονται
στοιχεία λογοκλοπής.
6. Να καταβάλλουν τα δίδακτρα στις ημερομηνίες που ορίζονται από τη
Γραμματεία του προγράμματος. Να έχουν εξοφλήσει όλες τις
οικονομικές τους υποχρεώσεις καθώς και όποια άλλη υποχρέωση
προς το Ίδρυμα πριν από την ορκωμοσία διαφορετικά δεν θα έχουν
δικαίωμα να ορκιστούν και να παραλάβουν το μεταπτυχιακό δίπλωμα
ειδίκευσης.
7. Να προσφέρουν όλοι οι υπότροφοι, έργο φροντιστηριακό, στα
μαθήματα, στα Εργαστήρια και στην Έρευνα για το Δ.Π.Μ.Σ. και
γενικότερα όπου υπάρχει ανάγκη στις Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου
(με απόφαση της Ε.Δ.Ε.).
8. Να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των οργάνων (Ε.Δ.Ε. των
Δ.Π.Μ.Σ. και Συγκλήτου) καθώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία.
Η μη τήρηση όλων των παραπάνω, χωρίς σοβαρή και τεκμηριωμένη
δικαιολογία, αποτελεί βάση απορριπτικού βαθμού ή αποκλεισμού από
το πρόγραμμα.
Οποιαδήποτε συμπεριφορά φοιτητών των Δ.Π.Μ.Σ. αντιβαίνει στις
ρυθμίσεις του Κανονισμού (ή στα όσα ορίζει ο Κανονισμός) ή παραβιάζει
τους κανόνες που θέτουν οι διδάσκοντες για την ορθή διεξαγωγή των
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εξετάσεων, ή κατά τη διαδικασία συγγραφής εργασίας μαθήματος ή της
εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, οδηγεί στην επιβολή ποινών μετά
από σχετική κρίση και απόφαση της Ε.Δ.Ε.
Οι ποινές καθορίζονται κατά την κρίση της Ε.Δ.Ε.
Για το Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη (Master in Economics),
ειδικά για την περίπτωση κατά την οποία ο φοιτητής θα συλληφθεί να
αντιγράφει σε Εργασίες ή Εξετάσεις για 1η φορά στη διάρκεια σπουδών
του θα αποκλείεται από τις εξετάσεις του μαθήματος, θα βαθμολογείται
με Ε και θα υποχρεώνεται να παρακολουθήσει το μάθημα ξανά την
επόμενη φορά με τις ανάλογες υποχρεώσεις. Η 2η φορά που θα
συλληφθεί να αντιγράφει στη διάρκεια σπουδών επιφέρει τη διαγραφή
του φοιτητή από το πρόγραμμα.
Όσον αφορά τη Διπλωματική Εργασία, με απόφαση της Ε.Δ.Ε., η
ελάχιστη ποινή είναι η υποχρέωση του φοιτητή να βρει άλλον
επιβλέποντα καθηγητή με διαφορετικό θέμα Διπλωματικής(ο πρώτος
επιβλέπων καθηγητής αμείβεται πλήρως, στην περίπτωση που υπάρχουν
αμοιβές) και η επανάληψη του εξαμήνου καταβάλλοντας το ποσό των
πεντακοσίων (500) ευρώ, ενώ η μέγιστη ποινή μπορεί να είναι η
διαγραφή του από το Πρόγραμμα. Αν έχει αποφοιτήσει, η ποινή είναι η
ανάκληση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και η προώθηση
του θέματος από την Ε.Δ.Ε. στο Δικαστικό Γραφείο του Πανεπιστημίου
για την έναρξη των ανάλογων νομικών διαδικασιών.
5.4 Υποχρεώσεις Διδασκόντων
Ο υπεύθυνος για τη διδασκαλία μαθήματος στο Δ.Π.Μ.Σ. είναι
υποχρεωμένος:
1. Να τηρεί πιστά και επακριβώς το πρόγραμμα και το ωράριο των
παραδόσεων του μαθήματος.
2. Να ελέγχει αν οι φοιτητές που είναι παρόντες και μόνο αυτοί έχουν
υπογράψει στο παρουσιολόγιο.
3. Να καθορίζει το περιεχόμενο του μεταπτυχιακού μαθήματος με τρόπο,
που αυτό να είναι έγκυρο και σύμφωνο με τις τρέχουσες εξελίξεις,
όπως αυτό προκύπτει από τη χρήση διεθνώς καθιερωμένων και
συγχρόνων, μεταπτυχιακού και όχι προπτυχιακού επιπέδου,
συγγραμμάτων και επιστημονικών άρθρων από τη διεθνή
βιβλιογραφία, στα πλαίσια της ύλης του μαθήματος. (Σε καμιά
περίπτωση προπτυχιακού επιπέδου συγγράμματα δεν υποκαθιστούν
τα ενδεικνυόμενα μεταπτυχιακού επιπέδου.)
4. Να φροντίζει για τη συσχέτιση του θεωρητικού μέρους της διδασκαλίας
με την υψηλού επιπέδου πρακτική, όπως αυτή εφαρμόζεται σε
σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η προσπάθεια αυτή
ενισχύεται με τη χρήση μελέτης περιπτώσεων, με αξιοποίηση
προσκεκλημένων ομιλητών αναγνωρισμένων για την πείρα και ειδικές
γνώσεις τους ή με συνδυασμό των δύο. Σε καμιά όμως περίπτωση ο
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διδάσκων δεν επιτρέπεται να υποκαθιστά την ευθύνη για την
προετοιμασία των δικών του παραδόσεων με προσκεκλημένους
ομιλητές ή εργασίες βιβλιοθήκης.
5. Να τηρεί τουλάχιστον δύο ώρες γραφείου την εβδομάδα, που θα
επιτρέπουν την απρόσκοπτη επικοινωνία των φοιτητών μαζί του για
θέματα που άπτονται των σπουδών τους και του συγκεκριμένου
μαθήματος.
6. Οι διδάσκοντες υποχρεούνται, κατά την έναρξη του εξαμήνου, να
υποβάλλουν προς διανομή στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. το αναλυτικό
πρόγραμμα (syllabus), που θα καλύπτει σ' εβδομαδιαία βάση την ύλη
για κάθε ενότητα του μαθήματος, μελέτες περιπτώσεων, και τη σχετική
σύγχρονη βιβλιογραφία και αρθρογραφία.
Με στόχο την
επικαιροποίηση
των
αναλυτικών
προγραμμάτων
η
Ε.Δ.Ε.
ενημερώνεται και διατηρεί το δικαίωμα παρέμβασης και υποδείξεων.
7. Οι Τριμελείς Επιτροπές των διπλωματικών εργασιών υποχρεούνται να
υποβάλλουν στη Γραμματεία των Δ.Π.Μ.Σ. το έντυπο βαθμολογίας και
αξιολόγησης της εργασίας για έγκριση στην Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.
8. Κάθε μέλος ΔΕΠ που έχει τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσίας στο
Δ.Π.Μ.Σ. έχει την υποχρέωση να αποδέχεται τον ορισμό του από την
Ε.Δ.Ε. ως Συμβούλου Σπουδών για έναν αριθμό μεταπτυχιακών
φοιτητών. Ο Σύμβουλος Σπουδών έχει την ευθύνη της παροχής
συμβουλών προς τους φοιτητές σχετικά με τις σπουδές, την επιλογή
μαθημάτων, της εξειδίκευσης, της διπλωματικής εργασίας και
συναφών θεμάτων. Ο ορισμός πραγματοποιείται με την έναρξη κάθε
νέου κύκλου και διαρκεί καθ’ όλη τη διάρκεια σπουδών του
μεταπτυχιακού φοιτητή.
9. Να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των οργάνων (Ε.Δ.Ε. των
Δ.Π.Μ.Σ. και Συγκλήτου) καθώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία
(π.χ. μη χρησιμοποιώντας μεταπτυχιακούς φοιτητές για ιδίους
σκοπούς).
5.5 Εξετάσεις και Βαθμολογία Φοιτητών
Η αξιολόγηση των φοιτητών για κάθε μάθημα γίνεται από το διδάσκοντα
με συνδυασμό εργασιών και εξετάσεων προόδου. Ο τρόπος εξέτασης και
βαθμολογίας των φοιτητών αποφασίζεται από την επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ.,
και σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται το αδιάβλητο, η αντικειμενικότητα,
η διαφάνεια και η συνέπεια. Η αξιολόγηση των επιδόσεών τους γίνεται,
ανά πρόγραμμα ως εξής:
Δ.Π.Μ.Σ. στην
Οικονομική Επιστήμη
(Master in10
Economics)
9,5
9
8,5
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8
7,5
7
6,5
6
5,5
5
Ε = Αποτυχία
(Επανάληψη)
Ελλ
= Ελλιπώς
1. Υπάρχει μόνο μία «επαναληπτική εξεταστική περίοδος» η οποία
εξυπηρετεί και τα δύο εξάμηνα μαθημάτων.
2. Όλες οι επαναληπτικές εξετάσεις των μαθημάτων των Α’ και Β’
εξαμήνων γίνονται τον Σεπτέμβριο κατά το τέλος του πρώτου
ακαδημαϊκού έτους (θερινή επαναληπτική περίοδος).
3. Προκειμένου να συνεχίσει τις σπουδές του στο Β’ εξάμηνο, ο φοιτητής
θα πρέπει μετά τις εξετάσεις του Α’ εξαμήνου να μην έχει αποτύχει σε
περισσότερα των δύο μαθημάτων. Σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν
εξασφαλίζει τα ανωτέρω, αποκλείεται από το πρόγραμμα.
4. Προκειμένου να λάβει μέρος στη θερινή επαναληπτική περίοδο, ο
φοιτητής θα πρέπει α) να μην έχει αποτύχει σε περισσότερα από δύο
μαθήματα κατά το δεύτερο εξάμηνο και β) να μην έχει αποτύχει σε
περισσότερα των τεσσάρων μαθημάτων συνολικά κατά τα δύο πρώτα
εξάμηνα. Αν ο φοιτητής δεν πληροί τα ανωτέρω, αποκλείεται του
προγράμματος χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στη θερινή επαναληπτική.
5. Εάν αποτύχει σε κάποιο μάθημα της θερινής επαναληπτικής
εξεταστικής υποχρεώνεται, για τελευταία φορά, να επαναλάβει το
μάθημα το εξάμηνο που θα διδαχθεί, σύμφωνα με το πρόγραμμα (με
καταβολή των αντίστοιχων διδάκτρων) και χωρίς δικαίωμα
επανεξέτασης σε περίπτωση αποτυχίας στην πρώτη εξέταση. Στην
περίπτωση που ο φοιτητής αποτύχει σ’ αυτή τη μόνη εξέταση ή δεν
εμφανιστεί, τότε διαγράφεται από το πρόγραμμα με απόφαση της
Ε.Δ.Ε. του αντίστοιχου Δ.Π.Μ.Σ.
6. Προκειμένου να συνεχίσει τις σπουδές του στο Γ’ εξάμηνο (στη
συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας), ο φοιτητής θα πρέπει μετά τη
θερινή επαναληπτική να έχει επιτύχει σε όλα τα μαθήματα του Α΄
εξαμήνου.
7. Σε οποιοδήποτε μάθημα υπάρξει επανεξέταση (είτε λόγω αποτυχίας
είτε προς βελτίωση του μέσου όρου), ο βαθμός της επανεξέτασης θα
ισχύσει ανεξαρτήτως του αν είναι υψηλότερος ή χαμηλότερος του
βαθμού της κανονικής εξεταστικής.
Βαθμός ΕΛΛ (ελλιπώς) δίδεται από το διδάσκοντα σε ειδικές περιπτώσεις,
όπως αδυναμία του φοιτητή να λάβει μέρος στις εξετάσεις ή να
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παραδώσει εργασία για λόγους επαγγελματικούς ή υγείας και αργότερα
μέσα σε νέα τακτή προθεσμία η οποία ορίζεται από το διδάσκοντα,
δύναται να αντικατασταθεί με κανονικό βαθμό, εφ’ όσον ο φοιτητής
εκπληρώσει όλες του τις υποχρεώσεις.
Οι διδάσκοντες υποχρεούνται να εκδίδουν τα αποτελέσματα των
εξετάσεων το πολύ μέσα σε διάστημα 15 ημερών από την ημέρα
εξέτασης.
Η κλίμακα κατανομής των βαθμών για την ταξινόμηση του τίτλου
σπουδών είναι:
ΑΡΙΣΤΑ:

8,50
10,00

ΛΙΑΝ

6,50

ΚΑΛΩΣ:

8,49

ΚΑΛΩΣ:

ΕΩΣ

5,00

ΕΩΣ
ΕΩΣ

6,49

Η μη τήρηση όλων των παραπάνω, χωρίς σοβαρή και τεκμηριωμένη
δικαιολογία, αποτελεί λόγο για παρακράτηση μέρους ή όλης της
αποζημίωσης ως και αφαίρεση του δικαιώματος διδασκαλίας.
5.6 Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδασκόντων
Μετά την ολοκλήρωση ενός μαθήματος (συμπεριλαμβανομένου και των
προπαρασκευαστικών
μαθημάτων),
οι
μεταπτυχιακοί
φοιτητές
αξιολογούν αυτό με βάση ερωτηματολόγιο που συμπληρώνουν. Το
σχετικό έντυπο καλύπτει το μάθημα ως προς το περιεχόμενο, τον τρόπο
διδασκαλίας, το βαθμό συσχέτισής του με την πράξη και τις αρχές και τη
φιλοσοφία του μεταπτυχιακού προγράμματος.
Η αξιολόγηση του διδάσκοντα από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές γίνεται
με κριτήρια τις γνώσεις και την ικανότητα μετάδοσής τους στους
φοιτητές, την προετοιμασία του, τη χρησιμοποίηση της πλέον σύγχρονης
διεθνώς καθιερωμένης - για υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακές σπουδές βιβλιογραφίας, την προθυμία του να απαντά σε ερωτήσεις, την έγκαιρη
βαθμολόγηση και επιστροφή εργασιών και γραπτών εξετάσεων, και την
τήρηση των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος και των ωρών γραφείου,
κλπ.
Η αξιολόγηση των διδασκόντων από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές
γίνεται με ευθύνη της Γραμματείας των Δ.Π.Μ.Σ. τις δύο τελευταίες
εβδομάδες για τον κάθε διδάσκοντα και τα συμπληρωμένα ανωνύμως
έντυπα τοποθετούνται σε φάκελο από φοιτητή ο οποίος στη συνέχεια τον
παραδίδει σφραγισμένο στη Γραμματεία του εκάστοτε Προγράμματος.
Σε κάθε περίπτωση όλα τα στοιχεία των αξιολογήσεων διαβιβάζονται στον
Πρόεδρο και στα μέλη της Ε.Δ.Ε. Εάν ο διδάσκων αξιολογηθεί δύο
συνεχόμενες φορές, στο ίδιο μάθημα ενός Δ.Π.Μ.Σ., με βαθμολογία
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χαμηλότερη του (3) στην κλίμακα αξιολόγησης από το 1 έως το 5 θα
στερείται του δικαιώματος διδασκαλίας του μαθήματος στο Δ.Π.Μ.Σ. για
ένα έτος (2 εξάμηνα). Οι συνεχόμενες φορές μπορεί να είναι στο ίδιο
ακαδημαϊκό έτος (χειμερινό – εαρινό εξάμηνο) ή σε δύο συνεχόμενα
ακαδημαϊκά έτη (εαρινό του ενός έτους – χειμερινό του επόμενου έτους
ή χειμερινό εξάμηνο του ενός έτους – κενό εξάμηνο – χειμερινό εξάμηνο
του επόμενου έτους).
Για τις περιπτώσεις με σοβαρά παράπονα φοιτητών, η Ε.Δ.Ε. έχει την
υποχρέωση να λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα (σύσταση, παρακράτηση
μέρους ή ολόκληρης της αποζημίωσης, αφαίρεση του δικαιώματος
διδασκαλίας) για τη θεραπεία των προβλημάτων που έχουν διαπιστωθεί.
Μετά την υποβολή της καταστάσεως βαθμολογίας για το μάθημα,
παραδίδεται και στον διδάσκοντα ο πίνακας της αξιολόγησης με τις
τυχόν παρατηρήσεις και τον συγκριτικό πίνακα.
Για τις περιπτώσεις στις οποίες συνεχίζεται η διεξαγωγή μαθήματος με
τρόπο που δημιουργεί προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του
προγράμματος σπουδών, η Ε.Δ.Ε. αποφασίζει την αντικατάσταση του
διδάσκοντα ανεξαρτήτως αν αυτός είναι μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου ή
εξωτερικός συνεργάτης.
5.7 Διαδικασία Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας (Thesis)
Κατά τη διάρκεια του Β ’ εξαμήνου ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει
να ετοιμάσει ένα προκαταρκτικό περίγραμμα έρευνας για την εκπόνηση
της διπλωματικής εργασίας προτείνοντας παράλληλα ένα ή δύο
καθηγητές για επιβλέποντες του θέματος. Οι προτάσεις του θα
αξιολογούνται από την Ε.Δ.Ε. η οποία θα έχει την ευθύνη της ανάθεσης
της διπλωματικής εργασίας στους καθηγητές λαμβάνοντας υπόψη τόσο
το θέμα και το γνωστικό αντικείμενο του καθηγητή, όσο και τον
περιορισμό των έξι διπλωματικών εργασιών που μπορεί να επιβλέψει
κάθε διδάσκοντας.
Ο επιβλέπων καθηγητής μπορεί να είναι: α) μέλος ΔΕΠ των
συμμετεχόντων στα Δ.Π.Μ.Σ. τμημάτων ή β) μέλη ΔΕΠ τμήματος του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή τμήματος άλλου ΑΕΙ που δεν συμμετέχει
στα αντίστοιχα Δ.Π.Μ.Σ. και έχει μερική ή εξ’ ολοκλήρου ανάθεση
μαθήματος. Σε αυτό θα πρέπει να προσδιορίζεται το θέμα, που θα
αναλυθεί, η επιχείρηση ή ο οργανισμός με τον οποίον ενδεχομένως θα
γίνει η απαραίτητη συνεργασία, η μεθοδολογία και η βιβλιογραφία που
θα χρησιμοποιηθεί. Η αποδοχή της προτάσεως για έρευνα γίνεται με
κριτήρια τη συνάφεια του θέματος με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, τη
συμβολή σε αναμενόμενα οφέλη και στοιχεία πρωτοτυπίας στην
προσέγγιση. Η αποδοχή της πρότασης για έρευνα επικυρώνεται από την
Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.
Ανάλογα με την εξέλιξη στην εκπόνηση της εργασίας, ο μεταπτυχιακός
φοιτητής ενημερώνει τον επιβλέποντα καθηγητή, ο οποίος παρακολουθεί
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(τηρώντας ημερολόγιο προόδου), αν τηρούνται οι στόχοι και οι
προδιαγραφές της έρευνας.
Με την ολοκλήρωση της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας ο
φοιτητής παρουσιάζει τα κύρια σημεία της εργασίας με τα
συμπεράσματα. Για το Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη (Master in
Economics) οι παρουσιάσεις των διπλωματικών εργασιών γίνονται μετά
το τέλος του Γ εξαμήνου για το σύνολο των φοιτητών ανά κατεύθυνση. Το
όριο των λέξεων για τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας είναι 9.000
– 15.000 λέξεις, αλλά δίνεται η δυνατότητα αύξησης των λέξεων σε
20.000 – 25.000, κατά την κρίση του επιβλέποντα, εφόσον πράγματι
διακρίνει μεγάλη αναγκαιότητα περαιτέρω ανάλυσης του θέματος.
Για την εξέταση της διπλωματικής εργασίας ορίζεται από την Ε.Δ.Ε.
τριμελής επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων καθηγητής και
δύο (2) άλλα μέλη (εξεταστές) Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. ή ερευνητές των βαθμίδων
Α’, Β’ ή Γ’, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη
της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική
ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος. Η Τριμελής
Επιτροπή, στη συνέχεια, υποβάλλει την αξιολόγηση και τη βαθμολογία
της εργασίας στη Γραμματεία. Η Γραμματεία, στη συνέχεια, αποστέλλει
όλες τις βαθμολογίες των διπλωματικών εργασιών στην Ε.Δ.Ε. για
ενημέρωση.
Το θέμα της διπλωματικής εργασίας θα πρέπει να έχει συνάφεια με το
γνωστικό αντικείμενο, την ερευνητική δραστηριότητα ή την πρόσφατη
διδακτική δραστηριότητα του επιβλέποντα Καθηγητή, κριτήρια τα οποία
είναι στη διακριτική ευχέρεια της ΕΔΕ να αξιολογήσει.
Ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ της
ελληνικής ή αγγλικής γλώσσας για τη συγγραφή της διπλωματικής
εργασίας.
Μεταπτυχιακός φοιτητής του Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη
(Master in Economics) επιτρέπεται να ζητήσει αλλαγή του επιβλέποντα
καθηγητή με γραπτό αίτημα στην Ε.Δ.Ε.
5.8 Σύμβουλοι Σπουδών
Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή που παρακολουθεί το Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται
από την Ε.Δ.Ε. ένα μέλος ΔΕΠ ως Σύμβουλος Σπουδών του σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.4.

ΑΡΘΡΟ 6- ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
6.1 Γενικά
Το ΔΠΜΣ λειτουργεί με διοικητικά όργανα που προβλέπει η κείμενη
νομοθεσία και τα Προεδρικά Διατάγματα που έχουν δημοσιευθεί στην
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Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σχετικά με την έγκριση και λειτουργία του
συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος.
6.2 Θητεία των εκπροσώπων των Τμημάτων στην Επιτροπή του
Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην
Οικονομική Επιστήμη
Η θητεία των εκπροσώπων των Τμημάτων στην Ειδική Διατμηματική
Επιτροπή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ορίζεται σε δύο
έτη. Οι εκπρόσωποι των Τμημάτων (οι οποίοι είναι δύο από κάθε Τμήμα
που συμμετέχει στο Δ.Π.Μ.Σ.) στην παραπάνω Επιτροπή υποδεικνύονται
από τα αρμόδια όργανα των οικείων Τμημάτων που συμμετέχουν στο
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική
Επιστήμη και θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις, οι οποίες
απαιτούνται και για τους εκπροσώπους στην Επιτροπή Ερευνών του
Πανεπιστημίου, δηλαδή να έχουν δημοσιεύσει σε περιοδικά διεθνούς
κυκλοφορίας τα τρία τελευταία χρόνια τουλάχιστον τέσσερις
επιστημονικές εργασίες.
Σε περίπτωση δε που υπάρξει αδυναμία για την ανεύρεση των
επιστημόνων που δεν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις, θα αποφασίζει
ανάλογα το Τμήμα.
6.3 Διευθυντής της Ειδικής
Διατμηματικής Επιτροπής του
Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική
Επιστήμη
Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. εκλέγεται από τους εκπροσώπους των
Τμημάτων που μετέχουν στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών.
6.4 Αναπληρωτής Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ.
Μετά από την εκλογή του και σε επόμενη συνεδρίαση, ο Διευθυντής
καλεί τα μέλη της Ε.Δ.Ε. για την εκλογή του αναπληρωτή του. Ο
αναπληρωτής διευθυντή αναπληρώνει τον διευθυντή όταν ελλείπει,
απουσιάζει ή κωλύεται.

ΑΡΘΡΟ 7 - ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
7.1 Γενικά
Τα κριτήρια επιλογής των διδασκόντων στο Δ.Π.Μ.Σ. είναι η συνάφεια
της ειδικότητας, της πείρας και του διδακτικού και ερευνητικού τους
έργου με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Το κριτήριο αποτελεσματικής και
αρμονικής συνεργασίας υπερισχύει ιεραρχικών αντιλήψεων. Τόσο για τη
διοίκηση όσο και για τους διδάσκοντες στο Δ.Π.Μ.Σ. εξυπακούεται η
προσήλωσή τους στη φιλοσοφία και τις αρχές της Επιστήμης του
συγκεκριμένου αντικειμένου.
Τη διδασκαλία των μαθημάτων και τις ασκήσεις στο Π.Μ.Σ. μπορούν να
αναλαμβάνουν:
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α) Μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. του οικείου Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του
ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι., αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές,
επισκέπτες καθηγητές, ειδικοί επιστήμονες ή διδάσκοντες βάσει του
π.δ.407/1980 (ΦΕΚ 112Α’), οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού
διπλώματος.
β) Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή
της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και
έχουν επαρκή επιστημονική συγγραφική ή ερευνητική δραστηριότητα.
γ) Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν
εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του
Π.Μ.Σ.
Με απόφαση της Ε.Δ.Ε. μπορεί να ανατίθεται επικουρικό έργο σε
διδάσκοντες βάσει του π.δ.407/1980 ή σε καθηγητές εφαρμογών των
Τ.Ε.Ι. και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. οι οποίοι κατέχουν τα εκ του νόμου
προβλεπόμενα τυπικά προσόντα.
7.2 Διαδικασία Επιλογής Διδασκόντων
Η επιλογή των διδασκόντων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του
Πανεπιστημίου θα γίνεται από την Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ., έπειτα από
πρόσκληση ενδιαφέροντος που έχει δημοσιοποιηθεί, με βάση τα
παρακάτω κριτήρια:
α) Το γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου, σύμφωνα με το βιογραφικό
του σημείωμα, θα πρέπει να έχει συνάφεια με αυτό που απαιτείται για τα
μαθήματα
του
Προγράμματος
Μεταπτυχιακών
Σπουδών
του
Πανεπιστημίου και ο υποψήφιος να διατίθεται για τουλάχιστον δύο
χρόνια, ώστε να ολοκληρώνεται η διδασκαλία του μαθήματος του
Προγράμματος.
β) Αποφασιστικής σημασίας κριτήριο αποτελεί το δημοσιευμένο
ερευνητικό έργο σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κυκλοφορίας.
Σε περίπτωση δε, που υπάρξει αδυναμία για την ανεύρεση των
επιστημόνων που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις, το Τμήμα θα μπορεί
να προτείνει και μέλη ΔΕΠ από άλλα Τμήματα του οικείου ή άλλων ΑΕΙ
και άλλους επιστήμονες που πληρούν τα κριτήρια.
7.3 Αποζημίωση Διδασκόντων (όπου προβλέπεται με τον νόμο)
Η ωριαία αποζημίωση των διδασκόντων για τη διδασκαλία καθώς και η
αποζημίωση για την επίβλεψη διπλωματικής εργασίας (thesis)
ρυθμίζονται με εισήγηση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του
Δ.Π.Μ.Σ. και εγκρίνεται από τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου
σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις έγκρισης των μεταπτυχιακών
προγραμμάτων.
7.4 Περιορισμός στη Διδασκαλία Μαθημάτων
Οι διδάσκοντες στα αυτοχρηματοδοτούμενα Δ.Π.Μ.Σ. δεν μπορούν να
ξεπερνούν τις 156 ώρες ιδρυματικής διδασκαλίας ανά ακαδημαϊκό έτος
σε αυτοχρηματοδοτούμενα μεταπτυχιακά προγράμματα.
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Όταν η ανάθεση μαθήματος γίνεται σε ένα άτομο θα πρέπει να
πραγματοποιήσει τουλάχιστον τις 7 από τις 12 διαλέξεις και να
οργανώνει τις εξετάσεις του μαθήματος. Όταν η ανάθεση μαθήματος
γίνεται σε
δύο άτομα θα πρέπει το καθένα να πραγματοποιήσει
τουλάχιστον τις 4 από τις 12 διαλέξεις και να οργανώνει τις εξετάσεις του
μαθήματος.
7.5 Περιορισμός στην επίβλεψη διπλωματικών εργασιών
Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών που δύναται να αναλάβει
μέλος ΔΕΠ για επίβλεψη διπλωματικών εργασιών στο Δ.Π.Μ.Σ. είναι 6
κάθε ακαδημαϊκό έτος. Εάν η φύση του θέματος άπτεται πέραν του ενός
επιστημονικού πεδίου είναι δυνατή η συνεργασία δύο μελών ΔΕΠ.
7.6 Λόγοι Αντικατάστασης Διδάσκοντος σε ΜΠΣ
Εάν στο τέλος ενός εξαμήνου διδασκαλίας καταδειχθεί ότι ο διδάσκων
δεν ικανοποιεί πλήρως τα κριτήρια του άρθρου 5.4 και 7.1 του παρόντος
και η αξιολόγησή του εκ μέρους των μεταπτυχιακών φοιτητών δεν είναι
ικανοποιητική τότε αντικαθίσταται.
ΑΡΘΡΟ 8 -ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1.

Λειτουργεί
Γραμματεία
Μεταπτυχιακού
Προγράμματος
με
επικεφαλής έμπειρο(η) υπάλληλο, που θα επιλαμβάνεται των
διαφόρων θεμάτων του Ενιαίου Κανονισμού και της λειτουργίας του
Μεταπτυχιακού Προγράμματος (εγγραφές σπουδαστών, τήρηση
φακέλων βαθμολογίας, αξιολογήσεις διδασκόντων, χορήγηση
πτυχίων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων).

2.

Τα καθήκοντα του(της) επικεφαλής της Γραμματείας του
Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι να διεκπεραιώνει τρέχοντα
θέματα, που αφορούν το διδακτικό προσωπικό, τους σπουδαστές, το
πρόγραμμα, τις επαφές με τις διάφορες υπηρεσίες και τα
συνεργαζόμενα ιδρύματα και να φροντίζει για τις δημόσιες σχέσεις
του προγράμματος.

3. Στη Γραμματεία αυτή θα δύναται να προσλαμβάνονται υπάλληλοι με
σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου (ιδιωτικού δικαίου), εφόσον
υπάρχουν ίδιοι πόροι του προγράμματος απ' όπου θα καταβάλλεται
η αμοιβή τους, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές, κλπ.
ΑΡΘΡΟ 9 - ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1.

Εκτός
από
τη
διδασκαλία
μαθημάτων
του
κανονικού
Μεταπτυχιακού Προγράμματος μπορεί να γίνονται και παράλληλες
εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες (σύμφωνα με τα
οριζόμενα από την Επιτροπή Ερευνών).

2.

Οι δραστηριότητες αυτές μπορεί να είναι:
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 Λειτουργία ταχύρυθμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων γενικού ή
εξειδικευμένου χαρακτήρα.
 Ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση στελεχών συγκεκριμένης διάρκειας.
 Έκδοση βιβλίων, σημειώσεων, μονογραφιών, ειδικών μελετών κ.ά.
 Ανάληψη ερευνητικών προγραμμάτων σχετιζομένων με την παροχή
υπηρεσιών σε επιχειρήσεις.
 Προπαρασκευαστικά – εισαγωγικά μαθήματα.
3.

Σε αυτούς που παρακολουθούν παράλληλες εκπαιδευτικές
δραστηριότητες του προγράμματος χορηγείται ενδεικτικό που
σχεδιάζεται και εγκρίνεται από την Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 10 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1.

Στους πόρους του προγράμματος θα περιλαμβάνονται:
 Κονδύλια από τον προϋπολογισμό του Υπ. Παιδείας
 Κονδύλια από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
 Κονδύλια από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Τα δίδακτρα που θα καταβάλλουν οι σπουδαστές
 Διαφανείς χορηγίες επιχειρήσεων και οργανισμών
 Δίδακτρα
από
σπουδαστές
παράλληλων
δραστηριοτήτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος

εκπαιδευτικών

 Αμοιβές από μελέτες ή έρευνες που εκπονεί το προσωπικό στο
μεταπτυχιακό πρόγραμμα
 Δωρεές προσώπων
 Διάφορες άλλες διαφανείς χρηματικές εισροές.
2.

Τη λογιστική παρακολούθηση όλων των κονδυλίων και εξόδων
αναλαμβάνει η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου, η οποία
παρακρατεί το 10% επί του συνόλου των εσόδων.

3.

Η Ε.Δ.Ε του Δ.Π.Μ.Σ. προτείνει τη διάθεση οικονομικών πόρων για
την αποζημίωση των διδασκόντων (όπου προβλέπεται), για αγορά
υλικού, εξοπλισμού εργαστηρίων και γραφείων, βιβλίων, περιοδικές
αμοιβές έκτακτου προσωπικού γραμματείας κ.λπ.

4.

Τα έσοδα από χορηγίες, δωρεές, δίδακτρα, από παράλληλες
εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, από βιβλία, μελέτες
κ.λπ. δύνανται να κατατίθενται σε έντοκους λογαριασμούς σε
τράπεζες με ανταγωνιστικό επιτόκιο κατά την κρίση της Επιτροπής
Ερευνών σε συνδυασμό με την παρεχόμενη ασφάλεια.
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5.

Η Επιτροπή Ερευνών σε συνεργασία με την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ,
παρουσιάζει στη Σύγκλητο την οικονομική έκθεση, που αφορά τις
δραστηριότητες του προγράμματος κάθε ακαδημαϊκού έτους.

6.

Η Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. προτείνει στα αρμόδια όργανα τα δίδακτρα,
τις εκάστοτε αναπροσαρμογές των αμοιβών των διδασκόντων και
των διδάκτρων ανά ακαδημαϊκό έτος.

7. Επιστροφή διδάκτρων ανά εξάμηνο επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση
που υπάρχει εξαιρετικά σοβαρός λόγος για διακοπή κατ' αίτηση του
φοιτητή και εφόσον ο φοιτητής αιτιολογήσει επαρκώς τους λόγους
διακοπής του στη Διατμηματική Επιτροπή το αργότερο εντός 20
ημερών από την έναρξη των μαθημάτων.

ΑΡΘΡΟ 11 - ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
11.1 Καταβολή διδάκτρων
Για τη στήριξη του Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη (Master in
Economics), και για όσο χρόνο δεν υπάρχουν σχετικά κονδύλια από το
ΥΠ.Ε.Π.Θ., θα πρέπει να καταβληθεί το ποσό των 2.000 ευρώ από κάθε
υποψήφιο που θα παρακολουθήσει το Δ.Π.Μ.Σ. Η καταβολή των
διδάκτρων γίνεται σε δύο ισόποσες δόσεις. Η α΄ δόση καταβάλλεται στη
εγγραφή και η β΄ δόση στο τέλος του Β΄ εξαμήνου (πριν τις εξετάσεις των
μαθημάτων του Β’ εξαμήνου).
Το συνολικό ποσό προβλέπεται να καλύψει την ανάπτυξη τεχνολογικής
υποδομής του προγράμματος, την ανάπτυξη υποδομής βιβλιογραφίας,
τις αποζημιώσεις των καθηγητών και διδασκόντων (του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας και των προσκεκλημένων άλλων ΑΕΙ Ελληνικών και Ξένων),
τη γραμματειακή υποστήριξη και ότι άλλο αποφασίσουν τα αρμόδια
όργανα.
11.2 Καταβολή αποζημιώσεων στους διδάσκοντες
Η καταβολή των αποζημιώσεων στους καθηγητές και διδάσκοντες γίνεται
σε μία δόση στο τέλος κάθε εξαμήνου (μετά την παράδοση στη
Γραμματεία των Δ.Μ.Π.Σ. όλων των αποτελεσμάτων των (γραπτών και
προφορικών) εξετάσεων.
ΑΡΘΡΟ 12 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ
12.1 Υποτροφίες
Για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην
Οικονομική Επιστήμη (Master in Economics), ο αριθμός των
υποτροφιών που θα παρέχονται είναι 10% επί του αριθμού των
εγγραφέντων μεταπτυχιακών φοιτητών. Οι υποτροφίες που παρέχονται
μπορεί να είναι 100% ή 50% απαλλαγή από την καταβολή της κάθε
μίας δόσης των διδάκτρων. Οι υποτροφίες απαλλαγής της καταβολής της
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πρώτης δόσης θα δίνονται βάσει της επίδοσης και της βαθμολογίας
(σειρά εισαγωγής των υποψηφίων)και οι υποτροφίες απαλλαγής της
καταβολής της δεύτερης δόσης θα δίνονται βάσει της βαθμολογίας των
μεταπτυχιακών φοιτητών στο πρώτο εξάμηνο (εφόσον έχουν περάσει όλα
τα μαθήματα στην πρώτη εξέταση) και την τήρηση των υποχρεώσεών
τους, όπως αυτά ορίζονται στον ενιαίο κανονισμό των Δ.Π.Μ.Σ.
Επίσης οι υπότροφοι θα πρέπει να είναι συνεπείς με τις υποχρεώσεις, τις
οποίες έχουν αναλάβει ύστερα από υπόδειξη της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. Σε
περίπτωση που ένας υπότροφος φοιτητής δεν είναι συνεπής με τις
υποχρεώσεις του, η Ε.Δ.Ε. προβαίνει στην αφαίρεση της υποτροφίας του.
Υποτροφίες επίσης για μεταπτυχιακές σπουδές παρέχονται από άλλους
φορείς όπως π.χ. ΙΚΥ, Υπουργείο Παιδείας, ΓΓΕΤ, Κοινοτικά
Προγράμματα, άλλα Ιδρύματα και οργανισμούς δημόσιους ή ιδιωτικούς.
Σε περίπτωση που μεταπτυχιακός φοιτητής λαμβάνει υποτροφία ή
επιχορηγείται από κάποιο άλλο φορέα δεν δικαιούται υποτροφία από το
Δ.Π.Μ.Σ.
Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους θα υπογράφεται σύμβαση μεταξύ
του Δ.Π.Μ.Σ. και κάθε υπότροφου μεταπτυχιακού φοιτητή, στην οποία
θα περιγράφονται αναλυτικά τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του
καθώς και οι συνέπειες της μη τήρησης αυτών.
12.2 Παροχή έκπτωσης σε αδέρφια
Παρέχεται έκπτωση ποσοστού 20% στα δίδακτρα που πληρώνουν δύο ή
περισσότερα αδέρφια τα οποία φοιτούν ταυτόχρονα στο Δ.Π.Μ.Σ, κατά
την κρίση της Ε.Δ.Ε.. Η έκπτωση δεν θα παρέχεται στην περίπτωση που
το ένα από τα δύο αδέρφια έχει πλήρη υποτροφία, καθώς και στην
περίπτωση που ο/η επόμενος αδερφός/ή γίνεται δεκτός/ή μετά την
ολοκλήρωση της διετούς φοίτησης από τον/ην πρώτο/η αδερφό/ή.
12.3 Άλλες Διευκολύνσεις
Οι φοιτητές δικαιούνται υγειονομικής περίθαλψης και πάσο.
ΑΡΘΡΟ 13 - ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ
Η τελετή ορκωμοσίας (απαγγελία του ειδικού όρκου) γίνεται
Νοέμβριο
και τον Απρίλιο με ειδική τήβεννο και παρουσία
Πρύτανη, των Αντιπρυτάνεων, των Προέδρων των Δ.Π.Μ.Σ., και
Προέδρων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου που συμμετέχουν
Διατμηματικά.

τον
του
των
στα

Η τήβεννος, την οποία θα φορούν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά την
τελετή αποφοίτησής τους, θα είναι μανδύας από μαύρο ύφασμα, με
περιλαίμιο και μπέρτα, που θα φέρουν το χρώμα του Τμήματος, και στο
στήθος θα υπάρχει κεντημένο το διάσημο του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας.
Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα τυπώνεται σε καλαίσθητη ειδική περγαμηνή,
για την οποία οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα καταβάλλουν στο Ταμείο του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Επιτροπή Ερευνών) το ποσό των 40 ευρώ.
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(Το ποσό αυτό αφορά τη δαπάνη για την αγορά της μεμβράνης και των
εξόδων εκτύπωσής της). Με την καταβολή του παραπάνω ποσού οι
μεταπτυχιακοί φοιτητές πέρα από τη μεμβράνη του πτυχίου, θα
δικαιούνται να λάβουν δωρεάν ένα (1) αντίγραφο πτυχίου ένα (1)
πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, και (2) δύο παραρτήματα
διπλώματος ένα (1) στην ελληνική και ένα (1) στην αγγλική γλώσσα. Για
κάθε νέο αντίγραφο πτυχίου, για την έκδοση πιστοποιητικού αναλυτικής
βαθμολογίας ή οποιασδήποτε άλλης βεβαίωσης από τη Γραμματεία του
Δ.Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου, οι πτυχιούχοι θα πρέπει να καταβάλλουν
στο Ταμείο του Πανεπιστημίου (Επιτροπή Ερευνών) το ποσό των 5 ευρώ.
ΑΡΘΡΟ 14 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού λειτουργίας των Δ.Π.Μ.Σ.
μπορούν να τροποποιούνται με απόφαση της Ε.Δ.Ε. κατόπιν
τεκμηριωμένης εισήγησης και έγκρισης της Συγκλήτου.
ΑΡΘΡΟ 15 – ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΛΛΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα Κανονισμό ρυθμίζονται
κατόπιν αποφάσεων της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
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ΜΕΡΟΣ Β'
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
(MASTER IN ECONOMICS)
Μονάδες
ECTS
7,5
7,5
7,5
7,5
Μονάδες
ECTS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (χειμερινό)
Μικροοικονομική Θεωρία Ι (Υ)
Μακροοικονομική Θεωρία Ι (Υ)
Οικονομετρία Ι (Υ)
Μαθηματικά (Υ)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ B’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (εαρινό)
Ειδίκευση: Οικονομική Θεωρία και Πολιτική
Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ (Υ)
Βιομηχανική Οργάνωση (Υ)
1 μάθημα επιλογής
1 μάθημα επιλογής
ΜΑΘΗΜΑΤΑ B’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (εαρινό)
Ειδίκευση: Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική
Διεθνής Χρηματοδότηση (Υ)
Ανάλυση Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου (Υ)
1 μάθημα επιλογής
1 μάθημα επιλογής
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ (χειμερινό)
Διπλωματική Εργασία (Thesis) στην περιοχή εξειδίκευσης

7,5
7,5
7,5
7,5
Μονάδες
ECTS
7,5
7,5
7,5
7,5
Μονάδες
ECTS
30

Μαθήματα Επιλογής
Οι φοιτητές και των δύο Κατευθύνσεων επιλέγουν κατά τη διάρκεια του Β΄
εξαμήνου δύο μαθήματα μεταξύ των υποχρεωτικών της άλλης κατεύθυνσης και
των παρακάτω μαθημάτων:
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (εαρινό)
Οικονομετρία ΙΙ (Ε)
Θεωρία Παιγνίων (Ε)
Θεωρία Διεθνούς Εμπορίου (Ε)
Δημόσια Οικονομική (Ε)
Οικονομική του Περιβάλλοντος (Ε)
Οικονομική των Φυσικών Πόρων (Ε)
Οικονομική της Εργασίας (Ε)
Τραπεζική Οικονομική (Ε)

Μονάδες
ECTS
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
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Οικονομική Ανάπτυξη (Ε)
Αγροτική Οικονομία και Πολιτική (Ε)
Εφαρμοσμένη Μικροοικονομετρία (Ε)
Εφαρμοσμένη Μακροοικονομετρία (Ε)
Χρηματοοικονομική Μηχανική (Ε)
Εφαρμοσμένη Οικονομική Ανάλυση με χρήση Η/Υ (Ε)
Ειδικά Θέματα Μακροοικονομίας Ι (Ε)
Ειδικά Θέματα Μακροοικονομίας ΙΙ (Ε)
Ειδικά Θέματα Μικροοικονομίας Ι (Ε)
Ειδικά Θέματα Μικροοικονομίας ΙΙ (Ε)
Ειδικά Θέματα Οικονομετρίας Ι (Ε)
Ειδικά Θέματα Οικονομετρίας ΙΙ (Ε)
Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Ι (Ε)
Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής ΙΙ (Ε)
Ειδικά Θέματα Οικονομικής Θεωρίας Ι (Ε)
Ειδικά Θέματα Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ (Ε)

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
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