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13 Σεπτεμβρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία - Pediatric Physiotherapy» του Τμήματος
Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.
ΠΑ.Ε.).

2

Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα (Applied Electronic Systems)»
του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και
Ηλεκτρονικών Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
(ΔΙ.ΠΑ.Ε.).

3

Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ευφυείς Τεχνολογίες
Διαδικτύου - Web Intelligence» του Τμήματος
Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς
Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.).

4

Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση και Οργάνωση
Εκπαιδευτικών Μονάδων» του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού της
Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς
Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.).

5

Έγκριση επανίδρυσης Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας» που διοργανώνουν συμπράττοντας το Τμήμα Διοίκησης
Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού της
Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης και το Τμήμα
Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.).

Αρ. Φύλλου 3472

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΦ 15/4881
(1)
Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία - Pediatric Physiotherapy» του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.).
Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/
4.8.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», και ιδίως των άρθρων 30 «Γενικές διατάξεις», 31
«Όργανα διοίκησης των Π.Μ.Σ.», 32 «Ίδρυση Π.Μ.Σ.», 33
«Διάρκεια φοίτησης και πιστωτικές μονάδες», 34 «Επιλογή, δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών», 35 «Δωρεάν φοίτηση - υποτροφίες», 36 «Διδακτικό
προσωπικό», 37 «Πόροι - χρηματοδότηση ΠΜΣ».
2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 19 του
ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/2.3.2018).
3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 και της παρ. 10 του
άρθρου 55 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α΄/7.5.2019)
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».
5. Την αριθμ. 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12.12.2017) «Τρόπος κατάρτισης
του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της
έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».

40778

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

6. Την αριθμ. 99/31.8.2015 πράξη του Προέδρου ΑΤΕΙΘ
(ΦΕΚ 1921/τ.Β΄/8.9.2015) «Έγκριση του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία», του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, της Σχολής
Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Αλεξάνδρειου
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλονίκης».
7. Την αριθμ. ΔΦ15/2751/30.4.2018 απόφαση Συγκλήτου του ΑΤΕΙΘ (ΦΕΚ 2891/τ.Β΄/19.7.2018) «Έγκριση
επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία - Pediatric
Physiotherapy» του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της
Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) του
Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ)».
8. Το αριθμ. 1/5.7.2019 πρακτικό της προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
9. Τo αριθμ. 6/24.7.2019 πρακτικό της Συνεδρίασης
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου
της Ελλάδος.
10. Την υπουργική απόφαση με αριθμ. 86094/Ζ1/
30.5.2019 (ΦΕΚ 326/τ. ΥΟΔΔ/5.6.2019) «Συγκρότηση της
Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της
Ελλάδος».
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 την
επανίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία Pediatric Physiotherapy» στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας
της Σχολής Επιστημών Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.
ΠΑ.Ε.) διοργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό
έτος 2019-2020 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΠΜΣ) με τίτλο «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία - Pediatric
Physiotherapy» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης
αυτής, τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), καθώς και
τις διατάξεις της παρ. 10 του άρ. 55 του ν. 4610/2019
(Α΄ 70).
Άρθρο 2
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει ένα ενιαίο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία Pediatric Physiotherapy».
Άρθρο 3
Γνωστικό αντικείμενο
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η μετάδοση επιστημονικώς τεκμηριωμένων σύγχρονων γνώσεων, οι οποίες θα
δίνουν ικανότητες, δεξιότητες, κριτική σκέψη, μεθοδική
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και τεχνογνωσία στον Τομέα της Φυσικοθεραπείας των
δυσλειτουργιών των παιδιών. Παράλληλα θα προάγεται
η εφαρμοσμένη έρευνα στον συγκεκριμένο αυτό τομέα
ειδίκευσης.
Η πρόληψη, η βελτίωση, η λειτουργική αποκατάσταση
και η δια βίου θεραπευτική συντήρηση, αποτελούν τα
βασικά στάδια - στόχους των παραπάνω.
Σκοπός της επανίδρυσης του ΙΓΜΣ, με τίτλο «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία - Pediatric Physiotherapy», είναι η
δημιουργία επιστημόνων υψηλού επιπέδου κατάρτισης
μέσω της παροχής τεκμηριωμένων σύγχρονων γνώσεων, οι οποίες θα δίνουν ικανότητες, δεξιότητες, κριτική
σκέψη, μεθοδική και τεχνογνωσία στον Τομέα της Φυσικοθεραπείας των παιδιών. Παράλληλα να προαχθεί η
διεπιστημονική γνώση και να προωθηθεί η διαθεματική
επαγγελματική συνεργασία για την αντιμετώπιση των
προκλήσεων και την αξιοποίηση των ευκαιριών, που συνεπάγεται η συσχέτιση της υγείας των παιδιών με την
ποιότητα ζωής της οικογένειας και του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος, να αποκτήσουν τις απαιτούμενες
δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία ως στελέχη τόσο
στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα».
Βασική επιδίωξη του προγράμματος είναι να αναβαθμίσει και να επικαιροποιήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των ενδιαφερομένων φυσικοθεραπευτών σε
σύγχρονα επιστημονικά επιτεύγματα και επαγγελματικά
δεδομένα, στο σύνολο των προβλημάτων σωματικής,
πνευματικής και ψυχικής υγείας των παιδιών, από τη
γέννηση τους έως την ενηλικίωση, για να ανταποκριθούν επαρκέστερα στον εγχώριο επαγγελματικό ανταγωνισμό. Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της
κριτικής σκέψης θα δώσει την ικανότητα δημιουργίας
και εφαρμογής εξατομικευμένων, ασφαλών και αποτελεσματικών πρωτοκόλλων Φυσικοθεραπείας για την
αντιμετώπιση δυσλειτουργιών των παιδιών. Σε ευρύτερο
επίπεδο σκοπός του προγράμματος είναι η επιστημονική
άνοδος και η διεθνής βελτίωση της αναγνωρισιμότητας
της Ελληνικής Φυσικοθεραπείας και των Ελλήνων Φυσικοθεραπευτών.
Άρθρο 4
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος
Η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος είναι η ελληνική.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια φοίτησης
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία
(3) εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πιστωτικές μονάδες
Οι πιστωτικές μονάδες του προγράμματος είναι συνολικά 90 ECTS.
Άρθρο 7
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος
2022-2023.
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Άρθρο 8
Τέλη φοίτησης
Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης
ανέρχονται σε 3.900,00 ευρώ.
Άρθρο 9
Ειδικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών του προγράμματος καθώς και από τα αρμόδια
όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 27 Aυγούστου 2019
Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥ
Ι

Αριθμ. ΔΦ 15/4858
(2)
Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Εφαρμοσμένα
Ηλεκτρονικά Συστήματα (Applied Electronic
Systems)» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων της Σχολής
Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.).
Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/
4.8.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», και ιδίως των άρθρων 30 «Γενικές διατάξεις», 31
«Όργανα διοίκησης των Π.Μ.Σ.», 32 «Ίδρυση Π.Μ.Σ.», 33
«Διάρκεια φοίτησης και πιστωτικές μονάδες», 34 «Επιλογή, δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών», 35 «Δωρεάν φοίτηση - υποτροφίες», 36 «Διδακτικό
προσωπικό», 37 «Πόροι - χρηματοδότηση ΠΜΣ».
2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 19 του
ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/2.3.2018).
3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 και της παρ. 10 του
άρθρου 55 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α΄/7.5.2019)
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».
5. Την αριθμ. 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12.12.2017) «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
6. Την αριθμ. 61/28.6.2017 πράξη του Προέδρου ΑΤΕΙΘ
(ΦΕΚ 2392/τ.Β΄/14.7.2017) “Έγκριση του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένα Ηλε-
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κτρονικά Συστήματα» «Applied Electronic Systems» του
Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, του ΑΤΕΙΘ”.
7. Την αριθμ. ΔΦ15/4518/5.7.2018 απόφαση Συγκλήτου του ΑΤΕΙΘ (ΦΕΚ 3914/τ.Β΄/10.9.2018) «Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με
τίτλο: «Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα (Applied
Electronic Systems)» του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ)
του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ)».
8. Το αριθμ. 1/18.6.2019 πρακτικό της προσωρινής
Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
και Ηλεκτρονικών Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
9. Τo αριθμ. 2/19.6.2019 πρακτικό της Συνεδρίασης
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου
της Ελλάδος.
10. Την υπουργική απόφαση με αριθμ. 86094/Ζ1/
30.5.2019 (ΦΕΚ 326/τ. ΥΟΔΔ/5.6.2019) «Συγκρότηση της
Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της
Ελλάδος».
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 την
επανίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα (Applied Electronic Systems)» στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της
Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς
Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) διοργανώνει και
λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα (Applied Electronic
Systems)» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής, τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), καθώς και τις
διατάξεις της παρ. 10 του άρ. 55 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).
Άρθρο 2
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα» χωρίς ειδικεύσεις.
Άρθρο 3
Γνωστικό αντικείμενο
Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, η έρευνα και η κατάρτιση και εξειδίκευση
νέου επιστημονικού δυναμικού στα Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα. Σκοπός του ΠΜΣ είναι να εκπαιδεύει
πτυχιούχους ηλεκτρονικούς μηχανικούς και πτυχιούχους
συναφών ειδικοτήτων ενδυναμώνοντας τις επιστημονικές τους γνώσεις και τις ερευνητικές τους δεξιότητες σε
τεχνολογίες αιχμής των εφαρμοσμένων ηλεκτρονικών. Να
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παράγει αποφοίτους οι οποίοι θα είναι ικανοί, ανταποκρινόμενοι στις αναπτυξιακές προτεραιότητες της χώρας και
τις ανάγκες της κοινωνίας, να δραστηριοποιούνται αποτελεσματικά τόσο σε ακαδημαϊκά όσο και σε βιομηχανικά /
εταιρικά περιβάλλοντα διεθνώς, να συνδιαμορφώνουν τις
εξελίξεις στο ευρύτερο τομέα των ηλεκτρονικών συστημάτων και να αναπτύσσουν καινοτόμες λύσεις και εφαρμογές.
Άρθρο 4
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος
Η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος είναι η ελληνική και η αγγλική.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια φοίτησης
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία
(3) εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πιστωτικές μονάδες
Οι πιστωτικές μονάδες του προγράμματος είναι συνολικά 90 ECTS.
Άρθρο 7
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2022-2023.
Άρθρο 8
Τέλη φοίτησης
Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης
ανέρχονται σε 2.400,00 ευρώ.
Άρθρο 9
Ειδικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών του προγράμματος καθώς και από τα αρμόδια
όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 27 Aυγούστου 2019
Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥ
Ι

Αριθμ. ΔΦ 15/4856
(3)
Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου - Web Intelligence» του Τμήματος
Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς
Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.).
Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/
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4.8.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», και ιδίως των άρθρων 30 «Γενικές διατάξεις», 31
«Όργανα διοίκησης των Π.Μ.Σ.», 32 «Ίδρυση Π.Μ.Σ.», 33
«Διάρκεια φοίτησης και πιστωτικές μονάδες», 34 «Επιλογή, δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών», 35 «Δωρεάν φοίτηση - υποτροφίες», 36 «Διδακτικό
προσωπικό», 37 «Πόροι - χρηματοδότηση ΠΜΣ».
2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 19 του
ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/2.3.2018).
3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 και της παρ. 10 του
άρθρου 55 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α΄/7.5.2019)
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».
5. Την αριθμ. 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12.12.2017) «Τρόπος κατάρτισης
του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της
έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
6. Την αριθμ. 119752/Ε5/4.10.2012 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2802/τ.Β΄/17.10.2012) “Έγκριση Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής
του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης με τίτλο: «Ευφυείς
Τεχνολογίες Διαδικτύου - Web Intelligence»”.
7. Την αριθμ. πράξης 26/29.3.2017 πράξη του Προέδρου ΑΤΕΙΘ (ΦΕΚ 1280/τ.Β΄/12.4.2017) “Τροποποίηση
λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου - Web
Intelligence», του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
ΤΕ, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης”.
8. Την αριθμ. ΔΦ15/2526/20.4.2018 απόφαση Συγκλήτου του ΑΤΕΙΘ (ΦΕΚ 1535/τ.Β΄/4.5.2018) «Έγκριση
επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ευφυείς Τεχνολογίες διαδικτύου - Web
Intelligence» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) του
Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ)».
9. Το αριθμ. 1/18.6.2019 πρακτικό της προσωρινής
Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
και Ηλεκτρονικών Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
10. Τo αριθμ. 2/19.6.2019 πρακτικό της Συνεδρίασης
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου
της Ελλάδος.
11. Την υπουργική απόφαση με αριθμ. 86094/Ζ1/
30.5.2019 (ΦΕΚ 326/τ.ΥΟΔΔ/5.6.2019) «Συγκρότηση της
Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της
Ελλάδος».
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 την
επανίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου Web Intelligence» στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής
και Ηλεκτρονικών Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), ως
ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς
Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) διοργανώνει και
λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ευφυείς
Τεχνολογίες Διαδικτύου - Web Intelligence» σύμφωνα
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής, τις διατάξεις του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114), καθώς και τις διατάξεις της παρ.
10 του άρ. 55 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).
Άρθρο 2
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου - Web
Intelligence» χωρίς ειδικεύσεις.
Άρθρο 3
Γνωστικό αντικείμενο
Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, η έρευνα και η κατάρτιση και εξειδίκευση νέου επιστημονικού δυναμικού στην Υπολογιστική
Νοημοσύνη τις Ευφυείς Τεχνολογίες και τις Διαδικτυακές
Τεχνολογίες και Εφαρμογές, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του
ΠΜΣ να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο,
εμπειρία και τεχνογνωσία για την ανάπτυξη Ευφυών Διαδικτυακών Εφαρμογών. Αναλυτικότερα, το ΠΜΣ έχει
ως στόχους:
α) Την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση επιστημόνων που
θα είναι σε θέση να στελεχώσουν με επιτυχία νευραλγικούς τομείς που σχετίζονται με την Πληροφορική, ώστε
να συμβάλλουν ουσιαστικά στην παραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων.
β) Την ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας σε όλους
του τομείς που άπτονται των ευφυών τεχνολογιών και
των τεχνολογιών Διαδικτύου.
Άρθρο 4
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος
Η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος είναι η ελληνική και η αγγλική.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια φοίτησης
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία
(3) εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πιστωτικές μονάδες
Οι πιστωτικές μονάδες του προγράμματος είναι συνολικά 90 ECTS.

40781

Άρθρο 7
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2020 - 2021.
Άρθρο 8
Τέλη φοίτησης
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει χωρίς τέλη φοίτησης.
Άρθρο 9
Ειδικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών του προγράμματος καθώς και από τα αρμόδια
όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 27 Aυγούστου 2019
Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥ
Ι

Αριθμ. ΔΦ 15/4868
(4)
Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων» του Τμήματος
Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.).
Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/
4.8.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», και ιδίως των άρθρων 30 «Γενικές διατάξεις», 31
«Όργανα διοίκησης των Π.Μ.Σ.», 32 «Ίδρυση Π.Μ.Σ.», 33
«Διάρκεια φοίτησης και πιστωτικές μονάδες», 34 «Επιλογή, δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών», 35 «Δωρεάν φοίτηση - υποτροφίες», 36 «Διδακτικό
προσωπικό», 37 «Πόροι - χρηματοδότηση ΠΜΣ».
2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 19 του
ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/2.3.2018).
3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 και της παρ. 10 του
άρθρου 55 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α΄/7.5.2019)
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».
5. Την αριθμ. 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12.12.2017) «Τρόπος κατάρτισης
του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της
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έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
6. Την αριθμ. 47/4.7.2016 πράξη του Προέδρου ΑΤΕΙΘ
(ΦΕΚ 2226/τ.Β΄/19.7.2016) «Έγκριση του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας
του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης».
7. Την αριθμ. 111/14.12.2016 πράξη του Προέδρου
ΑΤΕΙΘ (ΦΕΚ 4187/τ.Β΄/27.12.2016) «Τροποποίηση πράξης
λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών
Μονάδων» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της
Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλονίκης».
8. Την αριθμ. ΔΦ15/5026/24.7.2018 απόφαση Συγκλήτου του ΑΤΕΙΘ (ΦΕΚ 4160/τ.Β΄/21.9.2018) «Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων»
του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ)».
9. Το αριθμ. 1/18.6.2019 πρακτικό της προσωρινής
Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών,
Μάρκετινγκ και Τουρισμού της Σχολής Οικονομίας και
Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
10. Τo αριθμ. 2/19.6.2019 πρακτικό της Συνεδρίασης
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου
της Ελλάδος.
11. Την υπουργική απόφαση με αριθμ. 86094/Ζ1/
30.5.2019 (ΦΕΚ 326/τ. ΥΟΔΔ/5.6.2019) «Συγκρότηση της
Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της
Ελλάδος».
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 την
επανίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων» στο Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών,
Μάρκετινγκ και Τουρισμού της Σχολής Οικονομίας και
Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.
ΠΑ.Ε.), ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και
Τουρισμού της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) διοργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο
«Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων»
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής, τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), καθώς και τις διατάξεις
της παρ. 10 του άρ. 55 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).
Άρθρο 2
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων» χωρίς ειδικεύσεις.
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Άρθρο 3
Γνωστικό αντικείμενο
Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, η έρευνα και η κατάρτιση και εξειδίκευση του επιστημονικού δυναμικού στον επιστημονικό χώρο της Διοίκησης και Οργάνωσης Εκπαιδευτικών
Μονάδων, επιτυγχάνοντας έτσι τον ευρύτερο σκοπό
του Π.Μ.Σ. που είναι η συμβολή για την επαγγελματική
εξειδίκευση και την παροχή σε όλες τις βαθμίδες της
εκπαίδευσης στελεχών υψηλού επιπέδου που μπορούν
να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των δημόσιων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών μονάδων για εξειδικευμένους ανθρώπινους πόρους σε θέματα εκπαιδευτικής διοίκησης,
οργάνωσης και στρατηγικής, αλλά και να συμβάλουν στη
αναβάθμιση της λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων της χώρας και κατά συνέπεια στη βιώσιμη κοινωνική
και οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας. Αναλυτικότερα,
το Π.Μ.Σ. έχει ως στόχους:
α) την υψηλού επιπέδου επιστημονική μεταπτυχιακή
εκπαίδευση φοιτητών, που μετά την ολοκλήρωση των
σπουδών τους θα μπορούν να στελεχώσουν με επιτυχία
ένα ευρύ φάσμα τομέων που σχετίζονται με την διοίκηση
και οργάνωση εκπαιδευτικών μονάδων, ώστε να συμβάλλουν αποφασιστικά στην παραγωγή και διαχείριση
ολοκληρωμένων διοικητικών προσεγγίσεων και εφαρμογών στον χώρο της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων.
β) την ανάπτυξη, διάχυση και προώθηση της διεπιστημονικής έρευνας σε όλους τους κλάδους της διοίκησης
εκπαιδευτικών μονάδων.
Άρθρο 4
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος
Η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος είναι η ελληνική και η αγγλική.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια φοίτησης
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3)
διδακτικά εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πιστωτικές μονάδες
Οι πιστωτικές μονάδες του προγράμματος είναι συνολικά 90 ECTS.
Άρθρο 7
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2022-2023.
Άρθρο 8
Τέλη φοίτησης
Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης
ανέρχονται σε 2.200,00 ευρώ.
Άρθρο 9
Ειδικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
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Σπουδών του προγράμματος καθώς και από τα αρμόδια
όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 27 Aυγούστου 2019
Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥ
Ι

Αριθμ. ΔΦ 15/4875
(5)
Έγκριση επανίδρυσης Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας» που διοργανώνουν συμπράττοντας το Τμήμα Διοίκησης
Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης και το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.).
Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/
4.8.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», και ιδίως των άρθρων 30 «Γενικές διατάξεις», 31
«Όργανα διοίκησης των Π.Μ.Σ.», 32 «Ίδρυση Π.Μ.Σ.», 33
«Διάρκεια φοίτησης και πιστωτικές μονάδες», 34 «Επιλογή, δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών», 35 «Δωρεάν φοίτηση - υποτροφίες», 36 «Διδακτικό
προσωπικό», 37 «Πόροι - χρηματοδότηση ΠΜΣ».
2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 19 του
ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/2.3.2018).
3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 και της παρ. 10 του
άρθρου 55 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α΄/7.5.2019)
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».
5. Την αριθμ. 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12.12.2017) «Τρόπος κατάρτισης
του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της
έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
6. Την αριθμ. ΔΦ15/4679/11.7.2018 απόφαση Συγκλήτου του ΑΤΕΙΘ (ΦΕΚ 3716/τ.Β΄/30.8.2018) «Έγκριση ίδρυσης Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση Μονάδων Υγείας
και Πρόνοιας» που διοργανώνουν συμπράττοντας το
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης
και Οικονομίας (ΣΔΟ) και το Τμήμα Νοσηλευτικής της
Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) του
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Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ)».
7. Το από 13.3.2018 ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της
Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας και του Τμήματος
Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και
Πρόνοιας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Ιδρύματος
Θεσσαλονίκης.
8. Το αριθμ. 1/18.6.2019 πρακτικό της προσωρινής
Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών,
Μάρκετινγκ και Τουρισμού της Σχολής Οικονομίας και
Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
9. Το αριθμ. 1/18.6.2019 πρακτικό της προσωρινής
Συνέλευσης του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
10. Τo αριθμ. 2/19.6.2019 πρακτικό της Συνεδρίασης
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου
της Ελλάδος.
11. Την υπουργική απόφαση με αριθμ. 86094/Ζ1/
30.5.2019 (ΦΕΚ 326/τ. ΥΟΔΔ/5.6.2019) «Συγκρότηση της
Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της
Ελλάδος».
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 την
επανίδρυση και λειτουργία του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας» που διοργανώνουν συμπράττοντας το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ
και Τουρισμού της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης και
το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), ως
ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
1. Το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και
Τουρισμού της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης και
το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) διοργανώνουν συμπράττοντας και λειτουργούν από το
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Διατμηματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Διοίκηση
Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής, τις διατάξεις του ν. 4485/2017
(Α΄ 114), καθώς και τις διατάξεις της παρ. 10 του άρ. 55
του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).
2. Το Επισπεύδον Τμήμα υπεύθυνο για τον συντονισμό
και την οργάνωση του Δ.Π.Μ.Σ. είναι το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού της Σχολής
Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου
της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.).
Άρθρο 2
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Μονάδων Υγείας και
Πρόνοιας» χωρίς ειδικεύσεις.
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Άρθρο 3
Γνωστικό αντικείμενο
Το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, η έρευνα και η κατάρτιση και εξειδίκευση του επιστημονικού δυναμικού στον διεπιστημονικό χώρο της Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας,
επιτυγχάνοντας έτσι τον ευρύτερο σκοπό του Δ.Π.Μ.Σ.
που είναι η συμβολή για την επαγγελματική εξειδίκευση
και την παροχή σε όλες τις βαθμίδες και είδη μονάδων
υγείας και πρόνοιας στελεχών υψηλού επιπέδου που
μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των δημόσιων
και ιδιωτικών σχετικών μονάδων για εξειδικευμένους
ανθρώπινους πόρους σε θέματα διοίκησης, οργάνωσης
και στρατηγικής, αλλά και να συμβάλουν στη αναβάθμιση της λειτουργίας των μονάδων υγείας και πρόνοιας
της χώρας και κατά συνέπεια στη βιώσιμη κοινωνική και
οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας και στην αναβάθμιση
του συστήματος υγείας και πρόνοιας της χώρας. Οι εξειδικευμένοι στόχοι του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Μονάδων
Υγείας και Πρόνοιας είναι:
α) Η υψηλού επιπέδου διεπιστημονική μεταπτυχιακή
εκπαίδευση φοιτητών, που μετά την ολοκλήρωση των
σπουδών τους θα μπορούν να στελεχώσουν με επιτυχία
ένα ευρύ φάσμα τομέων που σχετίζονται με την διοίκηση
και οργάνωση μονάδων υγείας και πρόνοιας, ώστε να
συμβάλλουν αποφασιστικά στην παραγωγή και διαχείριση ολοκληρωμένων διοικητικών προσεγγίσεων και
εφαρμογών στον χώρο της υγείας και πρόνοιας όλων
των βαθμίδων και ειδών.
β) Η ανάπτυξη, διάχυση και προώθηση της διεπιστημονικής έρευνας σε όλους τους κλάδους της διοίκησης
μονάδων υγείας και πρόνοιας.
γ) Η εξειδίκευση των πτυχιούχων στο γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. με στόχο την δημιουργία επιστημόνων ικανών να στελεχώσουν τις δομές των υπηρεσιών
υγείας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο (Υπουργείο
Υγείας, Υγειονομικές Περιφέρειες) καθώς και τις πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες, τριτοβάθμιες μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας.
δ) Η προετοιμασία στελεχών υψηλού επιπέδου με
εξειδίκευση στην αποτελεσματική διοίκηση και στην
εξωστρέφεια των μονάδων υγείας και πρόνοιας, κάτι
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το οποίο είναι αναγκαίο ζητούμενο για την τόνωση και
ανάπτυξη τόσο της ελληνικής οικονομίας όσο και του
συστήματος υγείας στο σύνολό του.
Άρθρο 4
Γλώσσα διεξαγωγής του προγράμματος
Η γλώσσα διεξαγωγής του προγράμματος είναι η ελληνική και/ή η αγγλική.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια φοίτησης
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3)
διδακτικά εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πιστωτικές μονάδες
Οι πιστωτικές μονάδες του προγράμματος είναι συνολικά 90 ECTS.
Άρθρο 7
Διάρκεια λειτουργίας
Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2022-2023.
Άρθρο 8
Τέλη φοίτησης
Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης
ανέρχονται σε 2.500,00 ευρώ.
Άρθρο 9
Ειδικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών του προγράμματος καθώς και από τα αρμόδια
όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 27 Aυγούστου 2019
Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥ
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