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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
1 Οκτωβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΦ 15 /14427
Έγκριση του Κανονισμού του 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.
Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).
2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα
και άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ειδικότερα το άρθρο 45.
3. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 19 του
ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
και άλλες διατάξεις» (Α’ 38) και της παρ. γ του άρθρου 17
του ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 142).
4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
Διπλώματος» (Α’ 189).
5. Τις αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: α) 216772/Ζ1/8-12-2017
«Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού
λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334)και β)
131757/Ζ1/2-8-2018 «Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από
τα τέλη φοίτησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ» (Β’ 3387).
6. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία:
α) 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοιπά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του
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ν. 4485/2017 (Α’ 114), και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/
22-12-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017
(Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών»,
δ) 22879/Ζ1/9-2-2018. «Εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 4485/2017 (Α’ 114), ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 4485/2017 (Α’ 114), και στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).
7. Την απόφαση έγκρισης του Εσωτερικού Κανονισμού
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Β’ 4889).
8. Την υπό στοιχεία ΔΦ15/11054/28-06-2021 πράξη
ανασύστασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών
του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (ΑΔΑ:ΨΠΗ646ΨΖ3Π-ΕΘΡ).
9. Την υπό στοιχεία ΔΦ 15/4856/27-08-2019 απόφαση «Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου - Web
Intelligence», του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, της Σχολής Μηχανικών,
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Β’ 3472).
10. Την υπό στοιχεία ΔΦ 15/7932/13-05-2021 απόφαση «Έγκριση επανίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου - Web
Intelligence"», του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
και Ηλεκτρονικών Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών,
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Β’ 2121).
11. Την υπ’ αρ. 15/27-05-2021 (θέμα 3ο Έγκριση κανονισμού Σπουδών ΠΜΣ «Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου - Web Intelligence» ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και
Ηλεκτρονικών Συστημάτων, της Σχολής Μηχανικών.
12. Το υπό στοιχεία ΔΦ15/11761/08-07-21 έγγραφο της
Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής
Μέριμνας προς το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και
Ηλεκτρονικών Συστημάτων, της Σχολής Μηχανικών.
13. Την υπ’ αρ. 18/08-07-2021 (θέμα 13ο: Διόρθωση
Κανονισμού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου - Web
Intelligence») απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος
Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, της Σχολής Μηχανικών.
14. Την υπό στοιχεία ΔΦ 2.1/13219/29-07-2021 εισήγηση της Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και
Φοιτητικής Μέριμνας.
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15. Την υπό στοιχεία 19407/Ζ1/11-02-2020 απόφαση
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου
της Ελλάδος» (Υ.Ο.Δ.Δ. 106).
16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού ή του τακτικού προϋπολογισμού του
ΔΙ.ΠΑ.Ε., αποφασίζει:
Την έγκριση του Κανονισμού του 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, ως ακολούθως:
Άρθρο 1.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ
1. Στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς
Πανεπιστημίου της Ελλάδος λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου - Web
Intelligence». Το Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο την εξειδίκευση σε προηγμένες τεχνολογίες της Πληροφορικής
που έχουν σχέση με την υπολογιστική Νοημοσύνη και
τις Ευφυείς Τεχνολογίες και χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη και υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών.
2. Ο σκοπός του προτεινόμενου Π.Μ.Σ. είναι η δημιουργία επιστημόνων υψηλού επιπέδου κατάρτισης
μέσω της παροχής εξειδικευμένων γνώσεων στις Ευφυείς Διαδικτυακές Τεχνολογίες, τις οποίες θα μπορούν
να χρησιμοποιήσουν στην ανάλυση έξυπνων πληροφοριακών συστημάτων, στην εκτίμηση και εφαρμογή
ευφυών τεχνολογιών και την παραγωγή και ανάπτυξη
νέων τεχνολογιών. Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. αναμένεται
να αποκτήσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία ως υψηλόβαθμα στελέχη τόσο στον
ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.
Άρθρο 2.
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΟΝΤΑΙ
1. Το Π.Μ.Σ. απονέμει στους αποφοίτους Δίπλωμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις «Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου». Προϋπόθεση απονομής του Δ.Μ.Σ.
είναι η επιτυχής εξέταση του/της Μεταπτυχιακού/ής
Φοιτητή/τριας (Μ.Φ.) στα προβλεπόμενα από το οικείο
πρόγραμμα σπουδών μαθήματα σε συνδυασμό με τη
συμμετοχή του/της στο σύνολο των εκπαιδευτικών
και ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών και στον παρόντα
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Άρθρο 3.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π.Μ.Σ.
3.1. ΟΡΓΑΝΑ Π.Μ.Σ.
Για την οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. αρμόδια
όργανα είναι τα εξής:
α) Η Σύγκλητος του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
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β) Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δι.Πα.Ε.
η οποία αποτελείται από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, που εκτελεί χρέη Προέδρου και τους
Κοσμήτορες του Δι.Πα.Ε., ως Μέλη.
γ) Η Συνέλευση του Τμήματος (Σ.Τ.) Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων. Η Σ.Τ. έχει
τις εξής αρμοδιότητες:
- εισηγείται στη Σύγκλητο δια της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών για την αναγκαιότητα ίδρυσης Π.Μ.Σ.
- ορίζει τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του
Π.Μ.Σ.
- κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκόντων του Π.Μ.Σ.,
- συγκροτεί επιτροπές επιλογής ή εξέτασης των υποψηφίων Μ.Φ.
- διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης
προκειμένου να απονεμηθεί το Δ.Μ.Σ.
- ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από
την ισχύουσα νομοθεσία.
δ) Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., η οποία
απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, οι
οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τμήματος για διετή θητεία.
Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του προγράμματος.
ε) Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. ο οποίος είναι μέλος της Σ.Ε.
και ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του, με απόφαση
της Συνέλευσης του Τμήματος για διετή θητεία. Προεδρεύει της Σ.Ε., είναι μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της
βαθμίδας του αναπληρωτή, είναι του ιδίου ή συναφούς
γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του
Π.Μ.Σ. και ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία και στον παρόντα Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. εισηγείται στα
αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά
στην αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος. Ο
Διευθυντής δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2)
συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή
για το διοικητικό του έργο ως Διευθυντής. Ο Αναπληρωτής
Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι Καθηγητής ή Αναπληρωτής
Καθηγητής και εκπληρώνει τα καθήκοντα του Διευθυντή
σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του.
3.2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Π.Μ.Σ.
Για τη διοικητική στήριξη του Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει
Γραμματεία, που θα επιλαμβάνεται των διαφόρων θεμάτων της λειτουργίας του Προγράμματος (εγγραφές
σπουδαστών, τήρηση φακέλων βαθμολογίας, αξιολογήσεις διδασκόντων, χορήγηση πτυχίων, πιστοποιητικών,
βεβαιώσεων, κ.λπ.). Το ανθρώπινο δυναμικό της Γραμματείας θα έχει τα κατάλληλα προσόντα για τη διοικητική
υποστήριξη του Π.Μ.Σ.
3.3. ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
Για τη διενέργεια του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί οι αίθουσες διδασκαλίας και η υλικοτεχνική υποδομή του
τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών
Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
3.4. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Π.Μ.Σ.
Για πληροφορίες που αφορούν το Π.Μ.Σ., ανακοινώσεις, βαθμολογίες, κ.λ.π. λειτουργεί η ιστοσελίδα https://
msc.iee.ihu.gr/
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Άρθρο 4.
ΔΙΔΑΚΤΡΑ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Μ.Σ.
1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ. κατά
την εγγραφή τους υποχρεούνται να καταβάλλουν τέλη
φοίτησης ύψους 400,00 ευρώ. Η καταβολή των τελών
φοίτησης γίνεται άπαξ στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων και Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Δι.Πα.Ε. ο οποίος είναι
αρμόδιος για την διαχείρισή του.
2. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι φοιτητές
Π.Μ.Σ. των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό
(100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό
(70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου
εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε
φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής. Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για την συμμετοχή
σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό
του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των
φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι
υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά
κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή που συγκροτείται δυνάμει της περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 31
του ν. 4485/2017 τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο
Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα
με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
3. Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται
από τον ενδιαφερόμενο στο Τμήμα ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών στο
Π.Μ.Σ. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής στο Π.Μ.Σ.. Όσοι
λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται
απαλλαγής. Σε περίπτωση διαγραφής μεταπτυχιακού
φοιτητή, τα τέλη φοίτησης που έχουν ήδη καταβληθεί,
δεν επιστρέφονται.
Άρθρο 5.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
1. Το Π.Μ.Σ. δίνει την δυνατότητα επιλογής πλήρους ή
μερικής φοίτησης. Η μερική φοίτηση παρέχει τη δυνατότητα σε Μ.Φ. με αυξημένο επαγγελματικό φόρτο να
ανταποκριθούν στις
1. Αυξημένες ανάγκες εκαίδευσης του προγράμματος.
2. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή Δ.Μ.Σ. σε Μ.Φ. πλήρους φοίτησης ορίζεται σε τρία
(3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται ένα
εξάμηνο σπουδών για την εκπόνηση της διπλωματικής
εργασίας (Δ.Ε). Ο μέγιστος χρόνος φοίτησης για τους/
τις Μ.Φ. πλήρους φοίτησης δεν μπορεί να υπερβεί την
κανονική διάρκεια σπουδών συν τρία επιπλέον εξάμηνα
(6 ακαδημαϊκά εξάμηνα συνολικά).
3. Η μέγιστη διάρκεια σπουδών στην περίπτωση μερικής φοίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 8 ακαδημαϊκά
εξάμηνα συνολικά.
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Άρθρο 6.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ορίζεται σε τριάντα
(30) φοιτητές ανά έτος. Επιπλέον γίνονται δεκτοί: ένας
(1) υπότροφος του ΙΚΥ που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός
υπότροφος του Ελληνικού Κράτους, σύμφωνα με την
παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3685/148/16-7-2008. Ο αριθμός εισακτέων επικαιροποιείται από τη Συνέλευση του
Τμήματος. Μετά την ίδρυση της οικείας σχολής μεταπτυχιακών σπουδών ο αριθμός εισακτέων επικαιροποιείται
με απόφαση της κοσμητείας της οικείας σχολής μετά
από εισήγηση της Σ.Τ.
Άρθρο 7.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
7.1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1. Η Σ.Τ. αποφασίζει την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων για κάθε ακαδημαϊκό έτος. Η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.
δημοσιοποιεί τουλάχιστον δύο μήνες πριν την έναρξη
των μαθημάτων, σχετική ανακοίνωση προς τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους, η οποία προσδιορίζει:
α. Τα απαιτούμενα προσόντα υποψηφίων για εισαγωγή
στο Π.Μ.Σ.
β. Την προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών.
γ. Το γενικό τρόπο αξιολόγησης υποψηφίων.
δ. Τη διεύθυνση υποβολής δικαιολογητικών ή την διεύθυνση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής των
δικαιολογητικών εφόσον αυτά μπορούν να υποβληθούν
ηλεκτρονικά.
2. Οι αιτήσεις των υποψηφίων Μ.Φ. υποβάλλονται σε
ειδικά έντυπα, που διατίθενται από τη Γραμματεία του
Π.Μ.Σ. ή και ηλεκτρονικά από τον ιστότοπο του Π.Μ.Σ..
Στη συνέχεια η Γραμματεία, στην οποία υποβάλλονται οι
αιτήσεις από τους υποψήφιους Μ.Φ., προωθεί στη Σ.Ε. το
σύνολο των αιτήσεων με το συνοδευτικό υλικό.
3. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να
καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:
α. Αίτηση
β. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή και επαγγελματική δραστηριότητα και τις πιθανές επιστημονικές
εργασίες του υποψηφίου.
γ. Αντίγραφο πτυχίου. Για όσους προέρχονται από ΑΕΙ
του εξωτερικού, απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου
από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..
δ. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
ε. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου γλωσσομάθειας τουλάχιστον Β2 (Lower) ή
νόμιμα αναγνωρισμένο από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
πανεπιστημιακό τίτλο από αγγλόφωνο πρόγραμμα
σπουδών.
στ. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση η μία
από μέλος ΔΕΠ. Τα έντυπα των συστατικών επιστολών παραλαμβάνονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
Οι συστατικές μπορούν να κατατίθενται ααχυδρομικά
ή ηλεκτρονικά στην διεύθυνση sec-msc@iee.ihu.gr.
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<mailto:sc@iee.ihu.gr>. Οι συστατικές επιστολές μπορούν να κατατίθενται σε μεταγενέστερο χρόνο από την αίτηση
αλλά σε κάθε περίπτωση μέχρι την προθεσμία αποδοχής υποψηφιοτήτων.
4. Προαιρετικά, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν και τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, λοιποί τίτλοι σπουδών πλην του πρώτου πτυχίου (εάν υπάρχουν)
β. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
5. Πτυχιούχοι που, σύμφωνα με τα μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει για τη λήψη του προπτυχιακού τίτλου
σπουδών, εξάγεται ότι διαθέτουν χαμηλό υπόβαθρο στην επιστημονική περιοχή του Π.Μ.Σ., υποχρεούνται να παρακολουθήσουν μέχρι τρία προπτυχιακά μαθήματα. Η παρακολούθηση των παραδόσεων αυτών είναι υποχρεωτική.
7.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1. Η αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων Μ.Φ. γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 4485/2017. Όλοι οι
υποψήφιοι Μ.Φ. αξιολογούνται με βάση τα δικαιολογητικά που έχουν καταθέσει. Η αξιολόγησή τους γίνεται βάσει
συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως παρατίθενται παρακάτω. Τα μόρια που δίνει κάθε κριτήριο προστίθενται για να
εξαχθεί η τελική βαθμολογία του/της υποψηφίου.
Α/Α

Μέγιστη
μοριοδότηση

Κριτήριο

Επεξήγηση

α)

Συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου
των προπτυχιακών σπουδών του υποψηφίου με την επιστημονική περιοχή
του Π.Μ.Σ.

Ο δείκτης συνάφειας του γνωστικού αντικειμένου των προπτυχιακών σπουδών του υποψηφίου με την επιστημονική περιοχή του Π.Μ.Σ.
πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο μέγιστο
αριθμό μορίων, δηλαδή το 25. Οι δείκτες συνάφειας καθορίζονται ανάλογα με το Τμήμα
προέλευσης κατόπιν απόφασης της Σ.Τ. και
ανακοινώνεται στον ιστότοπο του Π.Μ.Σ. πριν
την έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων.

25

β)

Βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα Τα μαθήματα και η διπλωματική εργασία πρέκαι επίδοση σε προπτυχιακή
δ ι - πει να είναι συναφείς με το αντικείμενο του
πλωματική εργασία εφόσον προβλέπεται Π.Μ.Σ.
στον πρώτο κύκλο σπουδών

5

γ)

Γενικός βαθμός πτυχίου

10

δ)

Συναφής ερευνητική δραστηριότητα

Κάθε συναφής δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό (ή 2 ανακοινώσεις σε συνέδρια με κριτές)
βαθμολογείται με 3 μόρια (μέγιστο πλήθος μορίων 15).

15

ε)

Ύπαρξη άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού Τίτλοι προερχόμενοι από ομοταγή ιδρύματα
τίτλου ειδίκευσης ή διδακτορικού τίτλου της αλλοδαπής, θα πρέπει να έχουν αναγνωριστεί από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

5

στ)

Συναφής επαγγελματική εμπειρία

Ανάλογα με το χρόνο προϋπηρεσίας: 4 μόρια
ανά έτος μέχρι το μέγιστο όριο μορίων

20

ζ)

Συνέντευξη

Στην προσωπική συνέντευξη εκτιμάται η προσωπικότητα του υποψηφίου. Ειδική βαρύτητα
στη διαμόρφωση γνώμης για τον υποψήφιο
έχουν η ικανότητα επικοινωνίας με σαφήνεια
και πειθώ, η ορθή κρίση, καθώς και η γενικότερη συγκρότηση του υποψηφίου.
ΣΥΝΟΛΟ

20

100

7.3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
α. Η Σ.Ε. αξιολογεί και προκρίνει τους υποψηφίους με βάση τα παραπάνω κριτήρια.
β. Προωθεί τον κατάλογο των προκριθέντων στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., η οποία αποστέλλει σ’ αυτούς πρόσκληση
για συμμετοχή στην προσωπική συνέντευξη σε συγκεκριμένη ημερομηνία.
γ. Μετά την ολοκλήρωση της προσωπικής συνέντευξης, η Σ.Ε. καταρτίζει κατάλογο με σειρά κατάταξης των
υποψηφίων με βάση το σύνολο των μορίων που συνέλεξαν. Ο κατάλογος αυτός εγκρίνεται και οριστικοποιείται
από τη Σ.Τ.
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δ. Οι πρώτοι από τους επιτυχόντες, οι οποίοι καλύπτουν τον αριθμό των εισακτέων ενημερώνονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και καλούνται να απαντήσουν εντός εύλογου και αποκλειστικού χρονικού διαστήματος αν αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο Π.Μ.Σ., αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του.
ε. Μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής.
Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης
από τον κατάλογο επιτυχόντων.
στ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στην τελευταία θέση επιλέγονται όλοι.
Άρθρο 8.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
8.1. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
1. Κάθε διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνει 13 πλήρεις διδακτικές εβδομάδες. Στα 2 εξάμηνα ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει με επιτυχία 10 μαθήματα (5 μαθήματα στο 1ο εξάμηνο και 5 μαθήματα στο 2ο εξάμηνο),
καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η διπλωματική εργασία (Δ.Ε.) ισοδυναμεί
με άλλες 30 διδακτικές μονάδες. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν θεωρητική και εργαστηριακή διδασκαλία ως μια
ενιαία εκπαιδευτική ενότητα. Το Δ.Μ.Σ. απονέμεται μετά τη συμπλήρωση 90 διδακτικών μονάδων. Το πλήθος των
προσφερόμενων μαθημάτων καθώς και το περιεχόμενό τους θα αποτελούν τακτικά αντικείμενο επικαιροποίησης
από τη Σ.Τ. του Τμήματος προκειμένου το προσφερόμενο πρόγραμμα σπουδών να ανταποκρίνεται κάθε φορά στις
εξελίξεις τόσο του συγκεκριμένου γνωστικού πεδίου όσο και γενικότερα της Επιστήμης των Τεχνολογιών Πληροφορικής αλλά και της αγοράς εργασίας.
2. Ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των μαθημάτων προσφέρεται με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
8.2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
1. Τα μαθήματα του προγράμματος με τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες περιγράφονται παρακάτω:
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)

Μ101

Μεθοδολογίες Έρευνας

6

Μ102

Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές Εφαρμογές

6

Μ103

Ασφάλεια Διαδικτυακών Πληροφοριακών Συστημάτων

6

Μ104

Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού

6

Μ105

Μηχανική Μάθηση

6

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
(ECTS)

Μ201

Εξόρυξη Πληροφορίας και Αποθήκες Δεδομένων

6

Μ202

Ευφυείς Τεχνολογίες - Πράκτορες

6

Μ203

Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων

6

Μ204

Ανάκτηση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο

6

Μ205

Σημασιολογικός Ιστός

6

ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ301

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 3ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Διπλωματική Εργασία

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
30

2. Οι Μ.Φ. μερικής φοίτησης μπορούν να επιλέξουν μέχρι 3 μαθήματα σε κάθε εξάμηνο σπουδών. Κατά το πρώτο εξάμηνο σπουδών οι Μ.Φ. μερικής φοίτησης παρακολουθούν υποχρεωτικά το μάθημα Μ101 «Μεθοδολογίες
Έρευνας».
3. Με απόφαση της Σ.Τ. είναι δυνατές αλλαγές περιορισμένης έκτασης στην διάρθρωση του Προγράμματος
Σπουδών, όπως για παράδειγμα, αλλαγή εξαμήνου διδασκαλίας μαθημάτων.
4. Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η ελληνική. Είναι δυνατή η χρήση της αγγλικής γλώσσας στη διδασκαλία
όταν κρίνεται ότι υπάρχουν αντίστοιχες ανάγκες, όπως για παράδειγμα αλλοδαποί φοιτητές.
8.3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.
1. Στο Π.Μ.Σ. διδάσκουν ανάλογα με την ειδίκευσή τους μέλη ΔΕΠ και διδάσκοντες του Τμήματος Μηχανικών
Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Δι.Πα.Ε.. Μαθήματα μπορούν να διδάξουν μέλη ΔΕΠ άλλων
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Τμημάτων του ιδίου ή άλλου ΑΕΙ της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής, επισκέπτες καθηγητές, ειδικοί επιστήμονες,
οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, καθώς
και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.
α. Τα κριτήρια επιλογής των διδασκόντων στο Π.Μ.Σ.
είναι η ποιότητα του επιστημονικού έργου και η συνάφεια της ειδικότητας, της πείρας και του διδακτικού και
ερευνητικού τους έργου στο συγκεκριμένο αντικείμενο.
β. Ωριαία αποζημίωση των διδασκόντων για τη διδασκαλία, καθώς και αποζημίωση για την επίβλεψη μεταπτυχιακής εργασίας ή για οποιοδήποτε άλλο ανατιθέμενο μεταπτυχιακό έργο, δεν προβλέπεται.
γ. Ο φόρτος διδακτικών ωρών για κάθε διδάσκοντα
στο Π.Μ.Σ. δεν μπορεί να ξεπερνά το ισοδύναμο δύο
(2) μαθημάτων ετησίως. Σε κάθε διδάσκοντα του Π.Μ.Σ.
μπορεί να ανατεθεί η επίβλεψη εως τεσσάρων (4) Δ.Ε.
ανά ακαδημαϊκό έτος ενώ οι ενεργές Δ.Ε. που επιβλέπει αυτός/ή δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις έξι (6). Τα
ως άνω όρια μπορούν να τροποποιηθούν με απόφαση
της Σ.Τ. Εάν η φύση του θέματος αφορά πέραν του ενός
επιστημονικά πεδία, είναι δυνατή η συνεργασία δύο
επιβλεπόντων.
δ. Εάν στο τέλος ενός εξαμήνου διδασκαλίας καταδειχθεί ότι ο διδάσκων δεν ικανοποιεί πλήρως τους στόχους
του Π.Μ.Σ. και η αξιολόγησή του εκ μέρους των Μ.Φ. δεν
είναι ικανοποιητική, τότε είναι δυνατή η αντικατάστασή
του με απόφαση της Σ.Τ. Μετά την ίδρυση της οικείας
σχολής μεταπτυχιακών σπουδών η απόφαση αντικατάστασης διδάσκοντα είναι αρμοδιότητα της κομητείας
της οικείας σχολής μετά από εισήγηση της ομάδας διδασκόντων και γνώμη της ΣΕ του Π.Μ.Σ.
Άρθρο 9.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
9.1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Π.Μ.Σ.
1. Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές/τριες είναι υποχρεωμένοι:
- Να παρακολουθούν ανελλιπώς τις παραδόσεις, τα εργαστήρια και άλλες δραστηριότητες, που προβλέπονται
για κάθε μάθημα, υπογράφοντας στο παρουσιολόγιο.
Το όριο απουσιών που δικαιούται ο/η κάθε Μ.Φ. είναι
μέχρι 20% των συναντήσεων που θα γίνουν στο κάθε
μάθημα. Σε διαφορετική περίπτωση, ο/η Μ.Φ. επαναλαμβάνει την παρακολούθηση του μαθήματος αυτού.
- Να υποβάλλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις απαιτούμενες εργασίες για το κάθε μάθημα.
- Να προσέρχονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις.
- Να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των οργάνων του Π.Μ.Σ. καθώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία.
2. Μετά από απόφαση της Σ.Τ., κάτοχοι αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή
της αλλοδαπής, δικαιούνται απαλλαγής από αντίστοιχα
μαθήματα του προγράμματος σπουδών που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς για τη λήψη του μεταπτυχιακού
τους τίτλου.
9.2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
Ο υπεύθυνος για τη διδασκαλία μαθήματος στο Π.Μ.Σ.
είναι υποχρεωμένος:
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- Να τηρεί πιστά και επακριβώς το πρόγραμμα και το
ωράριο των παραδόσεων του μαθήματος.
- Να καθορίζει το περιεχόμενο του μεταπτυχιακού μαθήματος με τρόπο που αυτό να είναι έγκυρο και σύμφωνο με τις τρέχουσες εξελίξεις.
- Να χρησιμοποιούνται διεθνώς καθιερωμένα και σύγχρονα, μεταπτυχιακού και όχι προπτυχιακού επιπέδου,
συγγράμματα και επιστημονικά άρθρα στα πλαίσια της
ύλης του μαθήματος.
- Να φροντίζει για τη συσχέτιση του θεωρητικού μέρους της διδασκαλίας με την υψηλού επιπέδου πρακτική
εξάσκηση στο Εργαστήριο, με τη χρήση μελέτης περιπτώσεων και με αξιοποίηση προσκεκλημένων ομιλητών
αναγνωρισμένων για την πείρα και τις ειδικές γνώσεις
τους ή με συνδυασμό των δύο.
- Να τηρεί τουλάχιστον δύο ώρες γραφείου την εβδομάδα, που θα επιτρέπουν την απρόσκοπτη επικοινωνία
των Μ.Φ. μαζί του για θέματα που άπτονται των σπουδών
τους και του συγκεκριμένου μαθήματος.
- Να υποβάλλει στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και στην
ιστοσελίδα του Τμήματος το αναλυτικό πρόγραμμα του
κάθε μαθήματος (course syllabus) που θα καλύπτει σ’
εβδομαδιαία βάση την ύλη για κάθε ενότητα του μαθήματος, μελέτες περιπτώσεων, και τη σχετική σύγχρονη
βιβλιογραφία και αρθρογραφία.
- Να σέβεται και να τηρεί τις αποφάσεις των οργάνων
του Π.Μ.Σ. καθώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία.
- Να συμμετέχει στις τακτές συναντήσεις διδασκόντων
και διδασκομένων.
- 9.3. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
- Η αξιολόγηση των Μ.Φ. για κάθε μάθημα γίνεται από
τους διδάσκοντες με βάση εργασίες, εξετάσεις προόδου
και την τελική εξέταση.
- Ο τρόπος εξέτασης και βαθμολογίας αποφασίζεται
από τους διδάσκοντες, αλλά σε κάθε περίπτωση καταβάλλεται προσπάθεια για τη διασφάλιση διαφάνειας,
συνέπειας και αντικειμενικότητας.
- Η εξέταση κάθε μαθήματος πραγματοποιείται δυο
φορές το χρόνο: στο τέλος του εξαμήνου κατά το οποίο
διδάχθηκε και κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του εκάστοτε έτους.
- Κάθε Μ.Φ. μπορεί να παρακολουθήσει το πολύ 2 φορές το κάθε μάθημα.
- Η βαθμολογία για κάθε μάθημα αλλά και για τη Διπλωματική Εργασία (Δ.Ε.) είναι αριθμητική στην κλίμακα
0-10. Η εξέταση θεωρείται επιτυχής αν ο/η Μ.Φ. βαθμολογηθεί τουλάχιστον με 5.
- Οι διδάσκοντες υποχρεούνται να εκδίδουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων μέσα σε διάστημα 30 ημερών
από την ημέρα εξέτασης.
Αν ο/η Μ.Φ. αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων, ούτως ώστε σύμφωνα με όσα ορίζονται στον
παρόντα Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών θεωρείται
ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή
μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και
ορίζονται από τη Σ.Τ.. Από την επιτροπή εξαιρείται ο/η
υπεύθυνος/η της εξέτασης διδάσκων/ουσα.
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Αποτυχία σε μαθήματα
1. Την 2η εξεταστική περίοδο (Σεπτέμβριος/Οκτώβριος) εξετάζονται όλα τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. στα οποία
υπήρχαν εξετάσεις. Στις εξετάσεις αυτές συμμετέχουν οι
Μ.Φ. που έχουν αποτύχει σε κάποιο μάθημα του Π.Μ.Σ.
Αν στις εξετάσεις αυτές ο/η Μ.Φ. επιτύχει σε όλα τα μαθήματα τότε συνεχίζει κανονικά την φοίτηση του στο Π.Μ.Σ.
με την ανάθεση Δ.Ε.. Αν ο/η Μ.Φ. δεν επιτύχει σε όλα
τα μαθήματα, έχει την δυνατότητα να παρακολουθήσει
ξανά τα μαθήματα στα οποία δεν πέτυχε προβιβάσιμο
βαθμό, στον επόμενο κύκλο σπουδών καταβάλλοντας
επί πλέον τέλη φοίτησης διακοσίων (200) ευρώ για κάθε
μάθημα στο οποίο απέτυχε. Αν δεν επιτύχει στα μαθήματα αυτά ξανά στον επόμενο κύκλο σπουδών, τότε
διαγράφεται από το Π.Μ.Σ.
2. Για να ανατεθεί σε κάποιον Μ.Φ. διπλωματική εργασία, θα πρέπει να έχει επιτύχει προβιβάσιμο βαθμό σε
όλα τα μαθήματα. Κατ’ εξαίρεση μπορούν να εξετάζονται αιτήσεις ανάθεσης Δ.Ε. σε Μ.Φ. οι οποίοι/ες έχουν
αποτύχει σε μέχρι δύο (2) μαθήματα των δύο πρώτων
εξαμήνων και πάντοτε με την προϋπόθεση ότι η τελική
αξιολόγηση της Δ.Ε. έπεται της υποχρεωτικής εξέτασης
και επιτυχίας σε όλα τα μαθήματα του Π.Μ.Σ.. Η δυνατότητα αυτή δίνεται μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις του
Σεπτεμβρίου/Οκτωβρίου του εκάστοτε κύκλου σπουδών του Π.Μ.Σ.
3. Κατά την επανάληψη παρακολούθησης κάποιου
μαθήματος μετά την αποτυχία στις εξετάσεις του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, το όριο απουσιών παρακολούθησης του μαθήματος είναι μέχρι 50% των
συναντήσεων που θα γίνουν στο μάθημα ή μέχρι επτά
(7) συναντήσεις. Ο/Η Μ.Φ. υποχρεούται να παραστεί σε
συγκεκριμένες συναντήσεις, ανάλογα με το μάθημα,
όπως για παράδειγμα οι παρουσιάσεις εργασιών, ακόμη
και αν οι υποχρεωτικές συναντήσεις είναι περισσότερες
των επτά (7) ή του 50% των συναντήσεων. Οι συναντήσεις αυτές ορίζονται από τον υπεύθυνο διδάσκοντα του
μαθήματος.
9.4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ
Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποείται αξιολόγηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος από τους
Μ.Φ. με βάση ερωτηματολόγια που συμπληρώνονται
από τους διδάσκοντες και τους Μ.Φ. σύμφωνα με τις
διαδικασίες και τα πρότυπα της Μονάδας Διασφάλισης
Ποιότητας (Μο.Δι.Π.) του Δι.Πα.Ε..
- Η ανάλυση των εντύπων αξιολόγησης με τις παρατηρήσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών και οι συγκριτικοί
πίνακες γίνεται από την Σ.Ε..
- Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε., με ευθύνη του
απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του
Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με
στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση
των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή
χρήση των διαθέσιμων πόρων του Π.Μ.Σ.. Ο απολογισμός κατατίθεται στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής
και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Δι.Πα.Ε..
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- Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ανακοινώνονται
μετά το τέλος των εξετάσεων στους διδάσκοντες και
τους φοιτητές του Π.Μ.Σ.
9.5. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κάθε Μ.Φ. πλήρους φοίτησης κατά την έναρξη του 3ου
εξαμήνου σπουδών πρέπει να επιλέξει θέμα Δ.Ε. Για τους
Μ.Φ. μερικής φοίτησης η επιλογή αυτή γίνεται κατά την
έναρξη του 5ου εξαμήνου φοίτησης. Ο/Η επιβλέπων/
ουσα της Δ.Ε. πρέπει να είναι μέλος ΔΕΠ μεταξύ των διδασκόντων του Π.Μ.Σ.
Η διαδικασία ανάθεσης, εκπόνησης και αξιολόγησης
των Δ.Ε. περιγράφεται παρακάτω:
- Οι Μ.Φ. υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία στην
οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της Δ.Ε., ο/η
προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα και ο φορέας με τον
οποίον ενδεχομένως θα υπάρξει συνεργασία εφόσον
αυτό απαιτείται. Επιπλέον επισυνάπτεται η περίληψη της
προτεινόμενης εργασίας στην οποία περιλαμβάνεται η
μεθοδολογία και η βιβλιογραφία που θα χρησιμοποιηθεί.
- Η αποδοχή της προτεινόμενης Δ.Ε. γίνεται από την
Σ.Ε. με κριτήρια τη συνάφεια του θέματος με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, τη συμβολή σε αναμενόμενα οφέλη
και τα στοιχεία πρωτοτυπίας στην προσέγγιση. Η Σ.Ε. ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα της Δ.Ε. και συγκροτεί την
τριμελή εξεταστική επιτροπή που αποτελείται από τον/
την επιβλέποντα/ουσα και δύο άλλα μέλη διδάσκοντες
στο Π.Μ.Σ., εκ των οποίων ο ένας πρέπει να είναι μέλος
ΔΕΠ του τμήματος.
- Η κανονική διάρκεια εκπόνησης της μεταπτυχιακής
Δ.Ε. είναι 6 μήνες. Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί
για 6 ακόμη μήνες με αιτιολογημένη εισήγηση του επιβλέποντα καθηγητή. Μετά την πάροδο 12 μηνών από
την ανάληψη Δ.Ε. γίνεται υποχρεωτική αλλαγή επιβλέποντα και ο Μ.Φ. καλείται να καταβάλλει επί πλέον τέλη
φοίτησης τριακοσίων (300) ευρώ εντός προθεσμίας 1
μηνός, ώστε να επιτραπεί η δυνατότητα συνέχισης και
ολοκλήρωσής της Δ.Ε.. Σε διαφορετική περίπτωση ο
Μ.Φ. θεωρείται ότι απέτυχε στην εκπόνηση της Δ.Ε..
- Ανάλογα με την εξέλιξη στην εκπόνηση της εργασίας, ο/η Μ.Φ. ενημερώνει τον επιβλέποντα καθηγητή,
ο οποίος παρακολουθεί, αν τηρούνται οι στόχοι και οι
προδιαγραφές της έρευνας.
- Ο/η Μ.Φ. υποστηρίζει τη Δ.Ε. ενώπιον της τριμελούς
εξεταστικής επιτροπής και ανοικτού ακροατηρίου. Για
την έγκριση της Δ.Ε. απαιτείται η σύμφωνη γνώμη δύο
(2) τουλάχιστον μελών της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής. Μετά την εξέταση και έγκρισή της η διορθωμένη από τον υποψήφιο Δ.Ε. κατατίθεται στη Γραμματεία
και στη βιβλιοθήκη του Δι.Πα.Ε. σε ηλεκτρονική μορφή
και αναρτάται στον ιστότοπο του τμήματος Μηχανικών
Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων.
- Η συγγραφή της Δ.Ε. θα πρέπει να γίνεται στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα κατόπιν συνεννοήσεως
του Μ.Φ. με την τριμελή επιτροπή.
9.6. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Κάθε Μ.Φ. έχει το δικαίωμα να ζητήσει (μόνο μία φορά)
άδεια αναστολής της παρακολούθησης των μαθημάτων
ή της εκπόνησης του πειραματικού μέρους της υπό εκπόνηση διατριβής. Η άδεια δεν μπορεί να έχει μεγαλύτε-
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ρη διάρκεια από δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Η ελάχιστη διάρκεια της αναστολής δεν μπορεί να είναι
μικρότερη του ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου.
Άρθρο 10.
ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Μ.Σ. - ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ
10.1. ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Μ.Σ.
1. Ο τύπος του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) και οι καθομολογήσεις ακολουθούν τα ισχύοντα
πρότυπα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
2. Η βαθμολογία για το Δ.Μ.Σ. είναι περιγραφική δηλαδή: Άριστα (8,5-10), Λίαν Καλώς (6.5- 8.49), Καλώς
(5-6.49). Η αριθμητική βαθμολογία υπολογίζεται ως το
σταθμισμένο άθροισμα του μέσου όρου των βαθμών
στα δέκα μαθήματα του Π.Μ.Σ. και της Δ.Ε..
10.2. ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ
1. Η τελετή ορκωμοσίας (απαγγελία όρκου) γίνεται
με την παρουσία του Προέδρου και των Αντιπροέδρων
της Διοικούσας Επιτροπής του Δι.Πα.Ε., του Διευθυντή
Μεταπτυχιακών Σπουδών και του Προέδρου του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών
Συστημάτων.
2. Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών τυπώνεται
σε καλαίσθητη ειδική περγαμηνή.
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Άρθρο 11.
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Μ.Σ.
Θέματα που προκύπτουν ή δεν περιλαμβάνονται στον
παρόντα Κανονισμό Σπουδών θα επιλύονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Δι.Πα.Ε.
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, το ρόλο και τις αρμοδιότητες της
Συγκλήτου και του/της Πρυτάνεως, όπου αυτοί αναφέρονται στα άρθρα του παρόντος κανονισμού, αναλαμβάνει η Διοικούσα Επιτροπή του Διεθνούς Πανεπιστημίου
της Ελλάδος και ο/η Πρόεδρος αυτής αντίστοιχα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 6 Σεπτεμβρίου 2021
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ
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