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ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 

ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ 
(απόθαζη Γενικής Σσνέλεσζης µε Ειδική Σύνθεζη - 10 Ιοσλίοσ 2014) 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
Σκοπός 

 

1. Ο Καλνληζµόο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ηνπ Σµήµαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ 

θαζνξίδεη ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο θαη νξγάλσζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ 

πνπδώλ (ΠΜ) κε ηίηιν «Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ-Master in Business 

Administration (Μ.Β.Α.)»  πνπ πξνζθέξεη ην Σκήκα. 

 

2. Ο Καλνληζµόο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ηνπ Σµήµαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ 

απνηειεί Παξάξηεµα ηνπ Καλνληζµνύ Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεµίνπ 

Παηξώλ θαη βξίζθεηαη ζε ζπµθσλία µε ην πεξηερόµελν ηνπ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Γίπλφμα 

 

Σν ΠΜ νδεγεί ζηελ απνλνκή Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώµαηνο Δηδίθεπζεο (Μ.Γ.Δ) ζηε 

Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ κε ηέζζεξηο θαηεπζύλζεηο εμεηδίθεπζεο:   

 
        (1) Μ.Γ.Δ. Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ κε εμεηδίθεπζε ζην Μάλαηδκελη, 
        (2) Μ.Γ.Δ. Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ κε εμεηδίθεπζε ζην Μάξθεηηλγθ,    
        (3) Μ.Γ.Δ. Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ κε εμεηδίθεπζε ζηε Υξεκαηννηθνλνκηθή-Σξαπεδηθή,  

        (4) Μ.Γ.Δ. Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ κε εμεηδίθεπζε ζηε Γηεζλή Δπηρεηξεκαηηθόηεηα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

Σσλλογικά Όργανα 

 

1. Η Γεληθή πλέιεπζε µε Δηδηθή ύλζεζε (ΓΔ) ιεηηνπξγεί ζύµθσλα µε ηα 

πξνβιεπόµελα γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο Σµήµαηνο θαη µε ηηο 

αξµνδηόηεηεο πνπ νξίδεη ην άξζξν 12 ηνπ Ν. 2083/92. Απνηειείηαη από ηα µέιε ΓΔΠ 

ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη δπν (2) µεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο ηνπ Σµήµαηνο. 

 

2. Γηα ην ΠΜ νξίδεηαη πληνληζηηθή Δπηηξνπή (Δ) κε απόθαζε ηεο ΓΔ. Η 

πληνληζηηθή Δπηηξνπή, πνπ είλαη αξµόδηα γηα ηελ παξαθνινύζεζε θαη ηνλ 

ζπληνληζµό ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάµµαηνο είλαη ηξηκειήο θαη απνηειείηαη από δύν 

µέιε ΓΔΠ θαη από ην Γηεπζπληή Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ηνπ ΠΜ. Η ζεηεία θάζε 

µέινπο ηεο Δ είλαη δηεηήο θαη κπνξεί λα αλαλεσζεί µία ζπλερή θνξά. 
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ΑΡΘΡΟ 4 

Γιεσθσνηής Μεηαπηστιακών Σποσδών 

 

 Γηα ην ΠΜ νξίδεηαη, µε απόθαζε ηεο ΓΔ, αληίζηνηρνο Γηεπζπληήο Μεηαπηπρηαθώλ   

 πνπδώλ, ν νπνίνο εηζεγείηαη ζηε ΓΔ θάζε ζέµα πνπ αθνξά ηελ απνηειεζµαηηθή   

 εθαξµνγή ηνπ ΠΜ. Η ζεηεία ηνπ Γηεπζπληή Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ είλαη δηεηήο  

 θαη κπνξεί λα αλαλεσζεί µία ζπλερή θνξά. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

Γιδάζκονηες 

 

1. Σε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ αλαιακβάλνπλ, κεηά από έγθξηζε ηεο ΓΔ, κέιε 

ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ.  

 

2. Γηα ηελ αλάζεζε δηδαζθαιίαο ζε µέιε  ΓΔΠ ζπλεθηηµώληαη ε ζρεηηθή δηδαθηηθή θαη 

εξεπλεηηθή εµπεηξία, θαζώο θαη νη δηδαθηηθέο αλάγθεο ηνπ πξνπηπρηαθνύ 

πξνγξάµµαηνο ζπνπδώλ θαη ηνπ ΠΜ. 

 

3. Μεηά από έγθξηζε ηεο ΓΔ, είλαη δπλαηή ε αλάζεζε δηδαζθαιίαο θαη ζε κέιε ΓΔΠ 

άιισλ Σκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ή άιινπ νκνηαγνύο ΑΔΙ, ζε νκόηηκνπο 

θαζεγεηέο, ζε επηζθέπηεο θαζεγεηέο ή ζε εηδηθνύο επηζηήκνλεο θαη εξεπλεηέο από 

αλαγλσξηζκέλα εξεπλεηηθά ηδξύκαηα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο πνπ είλαη 

θάηνρνη δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο θαη έρνπλ επαξθή επηζηεκνληθή ή εξεπλεηηθή ή 

ζπγγξαθηθή δξαζηεξηόηεηα.  

 

4. Γηα ηελ αλάζεζε δηδαζθαιίαο εηζεγείηαη ε Δ θαη απνθαζίδεη ε ΓΔ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Δπιλογή Υπουηθίφν  

 

1. Μεηά από εηζήγεζε ηεο Δ, ε ΓΔ απνθαζίδεη έσο 31 Μαίνπ θάζε έηνπο ηε 

δεµνζίεπζε πξνθήξπμεο γηα εηζαγσγή κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ ζην ΠΜ θαηά ην 

επόµελν αθαδεµατθό έηνο. 

 

2. ην ΠΜ γίλνληαη δεθηνί πηπρηνύρνη ηκεκάησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο θαη 

νκνηαγώλ αλαγλσξηζκέλσλ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο, ησλ νπνίσλ ην πηπρίν έρεη 

αλαγλσξηζζεί από ην ΓΙΚΑΣΑ ή ΓΟΑΣΑΠ,  θαζώο θαη πηπρηνύρνη ηκεκάησλ ΣΔΙ.  

Οη Έιιελεο πηπρηνύρνη πξέπεη λα γλσξίδνπλ απνδεδεηγκέλα ηελ αγγιηθή γιώζζα 

θαη νη αιινδαπνί ηελ ειιεληθή θαη ηελ αγγιηθή γιώζζα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην 

Π.Μ.. γίλνληαη δεθηνί θαηά πξνηεξαηόηεηα νη: 1) πηπρηνύρνη ειιεληθώλ ή 

αλαγλσξηζκέλσλ, νκνηαγώλ μέλσλ ηκεκάησλ Παλεπηζηεκίσλ κε εηδηθόηεηα ζηε 

Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, 2) Πηπρηνύρνη άιισλ εηδηθνηήησλ Θεηηθώλ, Οηθνλνκηθώλ θαη 

Πνιπηερληθώλ ρνιώλ ηεο Διιάδνο ή Παλεπηζηεκίσλ ηεο αιινδαπήο, ηζόηηκσλ 

πξνο ηα ειιεληθά, θαη, ηέινο 3) Πηπρηνύρνη ηκεκάησλ Σ.Δ.Ι. αληίζηνηρσλ εηδηθνηήησλ. 
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Τπνςεθηόηεηα κπνξνύλ λα ζέζνπλ θαη ηειεηόθνηηνη ή επί πηπρίσ θνηηεηέο, νη νπνίνη 

θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηελ αμηνιόγεζή ηνπο ζα έρνπλ 

νινθιεξώζεη επηηπρώο ηηο ζπνπδέο ηνπο. Οη ππνςήθηνη απηνί ζα πξέπεη λα 

θαηαζέζνπλ ηελ ηειηθή αλαιπηηθή βαζκνινγία έσο 31 Ινπιίνπ, όπνπ ζα θαίλεηαη όηη 

έρνπλ ηειεηώζεη ηηο ζπνπδέο ηνπο θαη απνκέλεη κόλν ε νξθσκνζία.  ηελ πεξίπησζε 

απηή, εάλ επηιεγνύλ, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ αληίγξαθν ηνπ πηπρίνπ ή ηνπ 

δηπιώκαηόο ηνπο µέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζµίαο ησλ εγγξαθώλ. 

 

3. Η επηινγή ησλ εηζαθηέσλ γίλεηαη από ηε Δ ηνπ ΜΒΑ. Η ΓΔ νξίδεη ηα θξηηήξηα κε 

βάζε ηα νπνία αμηνινγνύληαη νη ππνςήθηνη. Η Δ εηζεγείηαη θαη ε ΓΔ επηθπξώλεη 

ηνλ θαηάινγν ησλ εηζαθηέσλ ζην ΠΜ. 

 

4. Η δηαδηθαζία επηινγήο θαη ε αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζµάησλ νινθιεξώλεηαη έσο 

30 επηεκβξίνπ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

Δγγραθή 

 

1. Η αξρηθή εγγξαθή ησλ επηιεγέλησλ µεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ γίλεηαη εληόο ηεο 

πξώηεο εβδνκάδαο θάζε δηδαθηηθνύ εμακήλνπ. 

 

2. Η µε πξαγµαηνπνίεζε, εθ µέξνπο ηνπ επηιεγέληνο µεηαπηπρηαθνύ θνηηεηή, ηεο  

εγγξαθήο εληόο ηεο πξνβιεπόµελεο πξνζεζµίαο ηζνδπλαµεί µε µε απνδνρή ηεο 

έγθξηζεο εηζαγσγήο ηνπ ζην ΠΜ ηνπ Σµήµαηνο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

Ανανέφζη Δγγραθής 

 

1. Η αλαλέσζε εγγξαθήο γίλεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ αξρή θάζε εμαµήλνπ, µέζα ζε 

πξνζεζµίεο πνπ νξίδνληαη από ηε Γξαµµαηεία ηνπ ΠΜ. 

 

2. Μεηαπηπρηαθόο θνηηεηήο πνπ δελ αλαλέσζε ηελ εγγξαθή ηνπ, ράλεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ 

µεηαπηπρηαθνύ θνηηεηή θαη δηαγξάθεηαη από ηα µεηξώα ηνπ ΠΜ. 
 

3. Γηαθνπή θνίηεζεο κπνξεί λα γίλεη γηα νξηζκέλν ρξόλν, πνπ δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ηα δύν έηε, γηα πνιύ ζνβαξνύο ιόγνπο, κεηά από απόθαζε ηεο ΓΔ 

πνπ ιακβάλνληαη θαηόπηλ απαηηήζεσο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ κεηαπηπρηαθνύ θνηηεηή. 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

Μαθήµαηα και Γιπλφµαηική Δργαζία 
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1. Γηα ηελ απόθηεζε Μ.Γ.Δ. είλαη ππνρξεσηηθή ε επηηπρήο εμέηαζε ζε ζπλνιηθά 

δώδεθα (12) καζήκαηα, θαη ε εθπόλεζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

 

2. Η παξαθνινύζεζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ είλαη ππνρξεσηηθή. Ο 

κέγηζηνο αξηζκόο ησλ απνπζηώλ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην 1/6 ησλ καζεκάησλ 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. 

 

3. Η δηδαζθαιία ησλ µαζεµάησλ γίλεηαη ζηελ Διιεληθή γιώζζα κε ηηο εμαηξέζεηο 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Δζσηεξηθό Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Παηξώλ. 
 

4. Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο επηιέγνπλ κεηά ην πέξαο ηνπ 1νπ εμακήλνπ 4 από ηα 5 

καζήκαηα ηεο θαηεύζπλζήο ηνπο. Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο επηιέγνπλ 

ελαιιαθηηθά 3 από ηα 5 καζήκαηα ηεο θαηεύζπλζήο ηνπο θαη 1 από ηα καζήκαηα 

ειεύζεξεο επηινγήο. 
 

5. Η Γηπισκαηηθή Δξγαζία ζπγγξάθεηαη ζην ζεκαηηθό πεδίν ηεο θαηεύζπλζεο. Η 

γιώζζα ηεο Γηπισµαηηθήο Δξγαζίαο είλαη ε Διιεληθή ή ε Αγγιηθή. Ο ειάρηζηνο 

ρξόλνο εθπόλεζεο ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο είλαη ηξεηο (3) κήλεο θαη ν 

κέγηζηνο ρξόλνο νθηώ κήλεο (8) [ηέιε Φεβξνπαξίνπ]. ε εμαηξεηηθά εηδηθέο 

πεξηπηώζεηο ν θνηηεηήο δύλαηαη λα αηηεζεί ζηε ΓΔ γηα παξάηαζε ηεο 

Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο εληόο ηνπ Ννεκβξίνπ. Μεηά από απόθαζε ηεο ΓΔ 

κπνξεί λα ηνπ δνζεί παξάηαζε έσο ηέζζεξηο (4) κήλεο [30 Ινπλίνπ] ην πνιύ.  

 

6. Γηα ηνλ νξηζµό ηνπ Δπηβιέπνληνο Καζεγεηή, ν ελδηαθεξόµελνο θνηηεηήο 

ζπµπιεξώλεη κε ην πέξαο ηνπ 2νπ εμαµήλνπ θαη εληόο ηνπ κήλα Ινπλίνπ, εηδηθό 

έληππν όπνπ εθθξάδεη ηελ πξνηίµεζε ηνπ θαη όπνπ θαηαρσξείηαη ε ζύµθσλε 

γλώµε ηνπ πξνηεηλόµελνπ µέινπο ΓΔΠ. ην ίδην έληππν αλαγξάθεηαη ην ζέκα ηεο 

Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο ηνπ κεηαπηπρηαθνύ θνηηεηή. 

 

7. Ο µεηαπηπρηαθόο θνηηεηήο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δεηήζεη αιιαγή επηβιέπνληνο 

µέινπο ΓΔΠ θαη ην επηβιέπνλ µέινο ΓΔΠ έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δεηήζεη 

απαιιαγή από ηνλ νξηζµό ηνπ εληόο ηνπ πξώηνπ κήλα ηνπ 3νπ εμακήλνπ 

[επηέκβξηνο] ύζηεξα από αίηεζε ζηε ΓΔ. 
 

8. Η νινθιήξσζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, εθηόο από ηελ παξάδνζε ηεο 

εξγαζίαο, πεξηιακβάλεη ηελ παξνπζίαζε απηήο από ηνλ θνηηεηή. Οη 

παξνπζηάζεηο ησλ δηπισκαηηθώλ ηνπ ΜΒΑ γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζην ηέινο ηνπ 

ηξίηνπ εμακήλνπ (ελδεηθηηθά ηηο δύν ηειεπηαίεο εβδνκάδεο ηνπ Ιαλνπαξίνπ). 
 
 

ΑΡΘΡΟ 10 

Δπιλογή Καηεύθσνζης  
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1. Οη ππνςήθηνη, ζηελ αίηεζή ηνπο γηα εηζαγσγή ζην ΜΒΑ, δειώλνπλ ηελ 

πξνηίκεζή ηνπο γηα ηηο θαηεπζύλζεηο κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο από 1 έσο 4 (κε 1 

ραξαθηεξίδνπλ ηελ θαιύηεξε πξνηίκεζή ηνπο θαη κε 4 ηε ρεηξόηεξε). 

 

2. Οη επηηπρόληεο θαηαλέκνληαη ηζόπνζα αλά θαηεύζπλζε, δειαδή αλά 10 εάλ είλαη 

ζπλνιηθά 40, εθόζνλ απηό είλαη δπλαηόλ (άξηηνο αξηζκόο επηηπρόλησλ). 

 

3. Η θαηαλνκή ησλ επηηπρόλησλ αξρίδεη κε βάζε ηελ πξνηίκεζε 1. ηε ζπλέρεηα, 

θελέο ή πιενλαζκαηηθέο ζέζεηο εμηζνξξνπνύληαη κε βάζε ηελ πξνηίκεζε 2. Μεηά 

από απηό, εάλ ρξεηαζηεί, κε θξηηήξην ηελ πξνηίκεζε 3 θαη ηέινο κε θξηηήξην ηελ 

πξνηίκεζε  4. 

 

4. Η Δ έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηαλνκή ησλ επηηπρόλησλ αλά θαηεύζπλζε, έηζη 

ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο. ηε ζπλέρεηα, 

θαλείο κεηαπηπρηαθόο θνηηεηήο δελ δηθαηνύηαη λα αιιάμεη θαηεύζπλζε. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

Γιδακηικό Ηµερολόγιο 

 

Η δηδαζθαιία ηνπ ρεηµεξηλνύ εμαµήλνπ δηεμάγεηαη από 1 Οθησβξίνπ έσο 15 

Ιαλνπαξίνπ θαη ηνπ εαξηλνύ εμαµήλνπ από 7 Φεβξνπαξίνπ έσο 31 Μαΐνπ. ην ηέινο 

θάζε εμαµήλνπ πξαγµαηνπνηνύληαη νη εμεηάζεηο ησλ µαζεµάησλ. Η επαλαιεπηηθή 

εμεηαζηηθή πεξίνδνο πξαγκαηνπνηείηαη ηνλ κήλα επηέκβξην. Η εμεηαζηηθή πεξίνδνο 

δελ µπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο ηξείο εβδνµάδεο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

Βαθµολογία 

 

1. Η βαζµνινγία ησλ µεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ ζηα µαζήµαηα πνπ παξαθνινπζνύλ 

αθνινπζεί ηελ ηζρύνπζα γηα ηνπο πξνπηπρηαθνύο θνηηεηέο θιίµαθα βαζµνινγίαο θαη 

θαηαηίζεηαη από ην δηδάζθνληα ζηε Γξαµµαηεία ηνπ Σµήµαηνο εληόο είθνζη εκεξώλ 

από ηε ιήμε ηεο εμεηαζηηθήο πεξηόδνπ. 

 

2. ε πεξίπησζε απνηπρίαο ζε κάζεκα, ν µεηαπηπρηαθόο θνηηεηήο ππνρξενύηαη λα 

επαλαιάβεη ηελ εμέηαζε ηνπ µαζήκαηνο αθόκε δύν (2) θνξέο. ε πεξίπησζε ηξίηεο 

ζπλερόκελεο απνηπρίαο, ν µεηαπηπρηαθόο θνηηεηήο δηαγξάθεηαη ηνπ πξνγξάµµαηνο 

απηνδηθαίσο. 
 

3. Η κε πξνζέιεπζε ζηελ εμέηαζε ελόο καζήκαηνο ηζνδπλακεί κε απνηπρία. 

 

4. ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ νξίνπ απνπζηώλ, ν µεηαπηπρηαθόο θνηηεηήο 

ππνρξενύηαη λα επαλαιάβεη ηελ παξαθνινύζεζε θαη ηελ εμέηαζε ηνπ µαζήκαηνο 

την αµέζσο επόµελε αθαδεµατθή ρξνληά, όπνπ δηθαηνύηαη λα ζπκκεηέρεη ζε δύν (2) 

ζπλερόκελεο εμεηαζηηθέο. ε πεξίπησζε απνηπρίαο ηε δεύηεξε θνξά, ν 
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µεηαπηπρηαθόο θνηηεηήο δηαγξάθεηαη ηνπ πξνγξάµµαηνο απηνδηθαίσο. Η κε 

πξνζέιεπζε ζηελ εμέηαζε ηνπ καζήκαηνο ηζνδπλακεί κε απνηπρία. 

 

5. Ο βαζµόο ηεο Γηπισµαηηθήο Δξγαζίαο δίδεηαη από επηηξνπή, ζηελ νπνία 

ζπµµεηέρεη ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο θαη ν ζπλεπηβιέπσλ θαζεγεηήο. πλεπηβιέπσλ 

θαζεγεηήο είλαη θαζεγεηήο ηνπ ΠΜ ή άιινο θαζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ ηεο 

εκεδαπήο ή αιινδαπήο, εθόζνλ ε εηδηθόηεηά ηνπ έρεη ζπλάθεηα κε ηε δηπισκαηηθή ή 

ηκήκα απηήο. Ο βαζµόο ηεο Γηπισµαηηθήο Δξγαζίαο πξνθύπηεη σο ν µέζνο όξνο 

ησλ βαζµώλ ησλ δύν (2) µειώλ ηεο επηηξνπήο.  

 

6. Ο ηειηθόο βαζµόο ηνπ ΜΓΔ πξνθύπηεη από ην βαζκό ησλ κεηαπηπρηαθώλ 

καζεκάησλ θαη ην βαζκό ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο, ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε 

έγθξηζεο ηνπ ΠΜ ή ηηο απνθάζεηο ηεο ΓΔ. 
 

7. Γηα ηελ απνλνµή ηνπ ΜΓΔ απαηηείηαη πξναγσγηθόο βαζµόο ζε όια ηα µεηαπηπρηαθά 

µαζήµαηα θαη ζηε Γηπισµαηηθή Δξγαζία.  
 

8. ην απνλεκόκελν ΜΓΔ αλαγξάθεηαη ραξαθηεξηζκόο  «Καιώο»,  «Λίαλ Καιώο» ή 

«Άξηζηα» κε ηελ αληηζηνηρία πνπ ηζρύεη ζην πξνπηπρηαθό πξόγξακκα ζπνπδώλ. 
 

9. Ο κέγηζηνο επηηξεπηόο ρξόλνο θνίηεζεο είλαη 2λ έηε, όπνπ λ ηζνύηαη κε ηνλ 

θαλνληθό ρξόλν θνίηεζεο πνπ είλαη 1,5 έηε. Αλ ν θνηηεηήο μεπεξάζεη ην κέγηζην 

επηηξεπηό ρξόλν θνίηεζεο (3 έηε), δηαγξάθεηαη απηνδηθαίσο  από ην µεηξών ηνπ 

ΠΜ.  
 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

Δπιβλέπφν Καθηγηηής 

 

1. Ο Καζεγεηήο κπνξεί λα επηβιέπεη έσο ηέζζεξηο (4) Γηπισκαηηθέο Δξγαζίεο.  

 
2. πλεπηβιέπνληεο θαζεγεηέο κπνξεί λα είλαη όινη νη θαζεγεηέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ή 

άιινο θαζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, εθόζνλ ε εηδηθόηεηά 

ηνπο έρεη ζπλάθεηα κε ηε δηπισκαηηθή ή ηκήκα απηήο.  

 

3. Η επηηξνπή ησλ θαζεγεηώλ πνπ επηβιέπνπλ πηπρηαθέο εξγαζίεο είλαη δηκειήο.  


