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Άπθπο 1  - Δομή και κανόνερ λειηοςπγίαρ ηυν Π.Μ..  

Σο Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Ανατολικισ Μακεδονίασ & Θράκθσ (ΣΕΙ ΑΜΘ) ζχει τθν ευκφνθ 

για τον ςχεδιαςμό και τθν οργάνωςθ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν ςτθν Ελλάδα και χορθγεί 

Μεταπτυχιακά Διπλϊματα Εξειδίκευςθσ (Μ.Δ.Ε.). 

 

Σα Π.Μ.. αποςκοποφν ςτθν περαιτζρω προαγωγι τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ και των τεχνϊν και 

ςτθν προϊκθςθ τθσ ζρευνασ με ςυνεκτίμθςθ των αναγκϊν ανάπτυξθσ τθσ Χϊρασ. Επίςθσ, ςτθν 

εκπαίδευςθ επιςτθμόνων ικανϊν να ςυμβάλλουν ςτθν ζρευνα, ςτθν παραγωγι, ςτθν μετάδοςθ και 

ςτθν εφαρμογι εξειδικευμζνων γνϊςεων και δεξιοτιτων, που ζχει ανάγκθ θ ςθμερινι κοινωνία τθσ 

γνϊςθσ και τθσ πλθροφόρθςθσ ςτα επιςτθμονικά πεδία που κεραπεφει το Κδρυμα.  

 

Σα Μεταπτυχιακά Προγράμματα ςυμπλθρϊνουν ςε ανϊτερο επίπεδο τισ προπτυχιακζσ ςπουδζσ 

ενόσ ςυγκεκριμζνου γνωςτικοφ αντικειμζνου.   

 

 

Άπθπο 2  - Όπγανα Π.Μ.. 

 

Αρμόδια όργανα λειτουργίασ του Π.Μ.. του ΣΕΙ ΑΜΘ είναι: 

α. Η υνζλευςθ Ειδικισ φνκεςθσ (.Ε..)  

β. Η Γενικι υνζλευςθ Ειδικισ φνκεςθσ (Γ..Ε..) του Σμιματοσ. 

γ. Η υντονιςτικι Επιτροπι (.Ε.) του Π.Μ.. 

δ. Η Ειδικι Διατμθματικι Επιτροπι (Ε.Δ.Ε.), εφόςον το Μ.Μ.. είναι διατμθματικό. 

ε. Ο Διευκυντισ του Π.Μ.. 

ςτ. Ο Αντιπρόεδροσ Ακαδθμαϊκϊν Τποκζςεων. 

 

α. Η υνζλευςθ Ειδικισ φνκεςθσ (.Ε..) του Ιδρφματοσ περιλαμβάνει τα μζλθ Ε.Π.   που είναι και 

μζλθ τθσ υνζλευςθσ του Ιδρφματοσ και δφο εκπροςϊπουσ των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν. 

β. Η Γενικι υνζλευςθ Ειδικισ φνκεςθσ (Γ..Ε..) του οικείου Σμιματοσ απαρτίηεται από τον 

Προϊςτάμενο του Σμιματοσ, τα μζλθ Ε.Π. τθσ Γενικισ υνζλευςθσ του Σμιματοσ και δφο (2) 

εκπροςϊπουσ των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν του Σμιματοσ. Η Γ..Ε.. είναι αρμόδια για τθν 

κατάρτιςθ και ειςιγθςθ προτάςεων για Π.Μ.., τον οριςμό των μελϊν των ςυμβουλευτικϊν 

επιτροπϊν, των εξεταςτικϊν επιτροπϊν, τθσ ςυντονιςτικισ επιτροπισ, τθν απονομι μεταπτυχιακϊν 

διπλωμάτων, τθ ςυγκρότθςθ των επιτροπϊν επιλογισ ι εξζταςθσ των υποψθφίων μεταπτυχιακϊν 

φοιτθτϊν, κακϊσ και για κάκε άλλο κζμα που προβλζπεται από επί μζρουσ διατάξεισ. 

γ. Η υντονιςτικι Επιτροπι (.Ε.) του Π.Μ.. απαρτίηεται από μζλθ Ε.Π. του Σμιματοσ, τα οποία 

ζχουν αναλάβει μεταπτυχιακό ζργο και τα οποία ορίηονται από τθ Γ..Ε... Η .Ε. είναι αρμόδια για 

τθν παρακολοφκθςθ και το ςυντονιςμό λειτουργίασ του Π.Μ..  

δ. Ο Διευκυντισ του Π.Μ.. προεδρεφει τθσ .Ε. ι τθσ  Ε.Δ.Ε. ςε περίπτωςθ διατμθματικοφ Π.Μ.., 

ορίηεται με απόφαςθ τθσ Γ..Ε.  του Σμιματοσ ι τθσ Ε.Δ.Ε. των Σμθμάτων που ςυμμετζχουν ςτθν 

ςυνδιοργάνωςθ του Π.Μ..,  για διετι κθτεία με δυνατότθτα ανανζωςθσ και μπορεί να αςκεί τα 

κακικοντά του με μερικι απαλλαγι από τισ διδακτικζσ του υποχρεϊςεισ. Ο Διευκυντισ 

Μεταπτυχιακϊν πουδϊν ειςθγείται ςτθ Γ..Ε.. ι ςτθν Ε.Δ.Ε. κάκε κζμα που αφορά ςτθν 

αποτελεςματικι εφαρμογι του Π.Μ.. Ανικει ςτθ βακμίδα του Κακθγθτι ι Αναπλθρωτι Κακθγθτι 

και είναι του ιδίου ι ςυναφοφσ γνωςτικοφ αντικειμζνου με αυτό του Π.Μ.. Ο Διευκυντισ του Π.Μ.. 

είναι αρμόδιοσ για τθ ςφνταξθ του προχπολογιςμοφ και  απολογιςμοφ  του  Προγράμματοσ τουσ 

οποίουσ υποβάλλει ςτθ Γ..Ε.., τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ και τθν 

ζκδοςθ των εντολϊν πλθρωμισ των ςχετικϊν δαπανϊν. 
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ε. Ο Αντιπρόεδροσ Ακαδθμαϊκϊν Τποκζςεων κάκε Ιδρφματοσ ζχει τθν εποπτεία και το γενικότερο 

ςυντονιςμό των μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν, ςε επίπεδο Ιδρφματοσ.  

ςτ. Η Ειδικι Διατμθματικι Επιτροπι (Ε.Δ.Ε.) ςυγκροτείται από μζλθ των αντίςτοιχων Γ..Ε.  των 

ςυνεργαηόμενων Σμθμάτων τα οποία διδάςκουν ι ςυμμετζχουν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία 

(επόπτεσ πτυχιακϊν εργαςιϊν ι βακμολογθτζσ εργαςιϊν ι/και γραπτϊν εξετάςεων, κλπ) του Π.Μ.. 

και εκλζγονται από τθ Γ..Ε.  κάκε Σμιματοσ. Η Ε.Δ.Ε. είναι αρμόδια για τον οριςμό των μελϊν τθσ 

υντονιςτικισ Επιτροπισ (.Ε.), των ςυμβουλευτικϊν επιτροπϊν, των εξεταςτικϊν επιτροπϊν, τθν 

απονομι των μεταπτυχιακϊν διπλωμάτων, τθ ςυγκρότθςθ των επιτροπϊν επιλογισ ι εξζταςθσ των 

υποψθφίων μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν, κακϊσ και για κάκε άλλο κζμα που προβλζπεται από τισ 

επιμζρουσ διατάξεισ.  

 

Άπθπο 3 - Κανόνερ λειηοςπγίαρ / Επιμέποςρ Κανονιζμοί ποςδών 

 

Σα Π.Μ.. λειτουργοφν βάςει των διατάξεων, νόμων, Π.Δ, και υπουργικϊν αποφάςεων που ιςχφουν 

κάκε φορά, και οι οποίεσ υπεριςχφουν, του παρόντοσ κανονιςμοφ και των επιμζρουσ κανονιςμϊν 

του κάκε Π.Μ.. Ο επί μζρουσ κανονιςμόσ κάκε Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν, εγκρίνεται 

από τθν ΓΕ του αντίςτοιχου Σμιματοσ/Σμθμάτων και δεν είναι ςε αντίκεςθ με τισ διατάξεισ του 

παρόντοσ κανονιςμοφ. Με τθν ίδια διαδικαςία δφναται  ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ να λειτουργοφν 

εντατικά μεταπτυχιακά προγράμματα ςπουδϊν. 

 

Άπθπο 4 - Απιθμόρ και ηπόπορ επιλογήρ ηυν ειζακηέυν ζηα Π.Μ.. 

 

τα Π.Μ.. γίνονται δεκτοί πτυχιοφχοι Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ ι ομοταγϊν αναγνωριςμζνων Ιδρυμάτων 

τθσ αλλοδαπισ. Η επιλογι των ειςακτζων ςτο Π.Μ.. γίνεται από τθν .Ε. του οικείου προγράμματοσ, 

που ςυγκροτείται με απόφαςθ τθσ Γ..Ε... Ο πίνακασ επιτυχόντων επικυρϊνεται από τθ Γ..Ε..  

 

Η επιλογι των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν γίνεται με ςυνεκτίμθςθ των τυπικϊν και ουςιαςτικϊν 

προςόντων τα οποία κακορίηονται με τθν ΓΕ: α) τoν βακμό πτυχίου, β) τθν βακμολογία ςτα 

προπτυχιακά μακιματα που είναι ςχετικά με τα μακιματα του Π.Μ.., και γ) τον βακμό τθσ 

διπλωματικισ/πτυχιακισ τουσ εργαςίασ (όπου αυτι προβλζπεται ςτο προπτυχιακό επίπεδο) και τθν 

τυχόν ερευνθτικι δραςτθριότθτα του υποψθφίου, δ) το ενδιαφζρον (motivation) του υποψθφίου να 

ςπουδάςει ςτο ςυγκεκριμζνο μεταπτυχιακό, ε) τισ ςυςτατικζσ επιςτολζσ και άλλων κριτθρίων που 

αναφζρονται ςτον  οικείο Εςωτερικό Κανονιςμό του Π.Μ..Με ειςιγθςθ τθσ ΓΕ ι από τθν .Ε. 

δφναται να τροποποιείται ο αρικμόσ των ειςακτζων και τα γνωςτικά αντικείμενα των προπτυχιακϊν 

τουσ ςπουδϊν.Με απόφαςθ τθσ ΓΕ κακορίηονται οι λεπτομζρειεσ εφαρμογισ του άρκρου αυτοφ. 

 

Άπθπο 5 - Κπιηήπια γλυζζομάθειαρ 

 

Σο κάκε Π.Μ.. με απόφαςθ τθσ Γ..Ε.. δφναται να κακορίηει ςυγκεκριμζνα πιςτοποιθτικά 

γλωςςομάκειασ ι ςυνδυαςμό αυτϊν. Ζλεγχοσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ δφναται να γίνει και με 

προφορικζσ εξετάςεισ από τθν κατά το άρκρο 4 επιτροπι επιλογισ των ειςακτζων. Ειδικότερα ςτα 

πιςτοποιθτικά γλωςςομάκειασ περιλαμβάνεται και το ΠΑΓΕΕ που εκδίδει το ΣΕΙ ΑΜΘ. 

 

 

Άπθπο 6 - Διαδικαζίερ αναζηολήρ θοίηηζηρ 

 

Η φοίτθςθ ςτα Π.Μ.. είναι υποχρεωτικι. ε ειδικζσ περιπτϊςεισ (αςκζνεια, φόρτοσ εργαςίασ κ.λπ.) 

είναι δυνατόν να ηθτιςει ο φοιτθτισ τθ διακοπι τθσ φοίτθςισ του και είτε τθν 

επαναπαρακολοφκθςθ με τθν επόμενθ ςειρά είτε τθν αποχϊρθςι του από το Πρόγραμμα. Η 

περίπτωςθ επαναπαρακολοφκθςθσ ςε επόμενθ ςειρά εξετάηεται από τθν υντονιςτικι Επιτροπι τον 
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Διευκυντι και εάν εγκρικεί, ιςχφει μόνο ςτισ επόμενεσ ςειρζσ, οπότε και κα ιςχφουν για το φοιτθτι 

τα τθσ επόμενθσ ςειράσ (πρόγραμμα ςπουδϊν, δίδακτρα κ.λπ.). ε περίπτωςθ 

επαναπαρακολοφκθςθσ ι οριςτικισ αποχϊρθςθσ ι διαγραφισ δεν επιςτρζφονται καταβλθκζντα 

δίδακτρα. ε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, μπορεί να δοκεί αναςτολι φοίτθςθσ ζωσ 12 μινεσ. 

 

Άπθπο 7 - Πποϋποθέζειρ για ηην σοπήγηζη ςποηποθιών 

 

Κακορίηονται με απόφαςθ τθσ Γ..Ε.. (πχ. επιδόςεισ του φοιτθτι ςτο Π.Μ..). ε κάκε Π.Μ.. 

επιπλζον του αρικμοφ ειςακτζων μπορεί να γίνεται δεκτόσ ζνασ (1) υπότροφοσ του Ιδρφματοσ 

Κρατικϊν Τποτροφιϊν (Ι.Κ.Τ.) που πζτυχε ςτο ςχετικό διαγωνιςμό μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν 

εςωτερικοφ του γνωςτικοφ αντικειμζνου του Π.Μ.. και ζνασ (1) αλλοδαπόσ υπότροφοσ του 

Ελλθνικοφ Κράτουσ. Με απόφαςθ τθσ Γ..Ε.. ι τθσ Ε.Δ.Ε. ο αρικμόσ των υποτρόφων μπορεί να 

αυξάνεται. Με απόφαςθ τθσ ΓΕ κακορίηονται το φψοσ των υποτροφιϊν και οι λεπτομζρειεσ 

εφαρμογισ του άρκρου αυτοφ. Με τθν ίδια απόφαςθ δφναται να αναςτζλλεται θ εφαρμογι λόγω 

οικονομικισ αδυναμίασ.   

 

Άπθπο 8 - Οπγάνυζη ηηρ διδαζκαλίαρ 

 

Ο Δ/ντισ του ΠΜ ςυνεπικουροφμενοσ από τθν Ε φροντίηει για τθν οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ, του 

ωρολογίου προγράμματοσ, τισ αςκιςεισ πράξθσ και κάκε άλλθσ λεπτομζρειασ για τθν ομαλι 

διεξαγωγι του προγράμματοσ τθρουμζνων των όρων τθσ αριςτείασ ςφμφωνα με το ςχζδιο που ζχει 

εγκρίνει θ ΓΕ. Σο ίδιο όργανο δφναται να τροποποιεί τθν οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ  μετά από 

ειςιγθςθ του Δ/ντι.  

 

 

Άπθπο 9 - Διάπκεια θοίηηζηρ 

 

9.1 Ανϊτατη διάρκεια φοίτηςησ 

Η χρονικι διάρκεια φοίτθςθσ για τθν απόκτθςθ Μ.Δ.Ε. ορίηεται από τθν Γ..Ε.. του κάκε Σμιματοσ 

ςτο οποίο ανικει το Π.Μ.. και εγκρίνεται από τθν .Ε. και δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από τθν 

αντιςτοιχοφςε ςε 60 ECTS. 

ε περίπτωςθ λειτουργία Π.Μ. μερικισ φοίτθςθσ θ διάρκειά του ορίηεται ωσ διπλάςια τθσ ελάχιςτθσ 

διάρκειασ πλιρουσ φοίτθςθσ.  

Κατά τθν διάρκεια των ςπουδϊν ςε τμιμα πλιρουσ φοίτθςθσ ενόσ Π.Μ.., ο φοιτθτισ δφναται να 

ηθτιςει τθν ςυνζχιςθ των ςπουδϊν του ςε Σμιμα μερικισ φοίτθςθσ του ίδιου Π.Μ.. (εάν αυτό 

προςφζρεται) και αντίςτροφα. 

Σε κάκε περίπτωςθ ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ είναι υποχρεωμζνοσ να ολοκλθρϊςει τισ ςπουδζσ του 

το αργότερο εντόσ του χρόνου που δεν υπερβαίνει το διπλάςιο τθσ κανονικισ φοίτθςθσ (πλιρουσ ι 

μερικισ). Μετά το τζλοσ τθσ παράταςθσ αυτισ ο φοιτθτισ διαγράφεται από το Π.Μ.. 

Για τα κοινά Π.Μ.. με αναγνωριςμζνα ομοταγι Ιδρφματα του εξωτερικοφ κα λαμβάνεται υπόψθ και 

ο κανονιςμόσ του αντίςτοιχου Ιδρφματοσ ςτον ιδιαίτερο κανονιςμό του ςυγκεκριμζνου 

Προγράμματοσ. 

Εφόςον προβλζπεται ςτον οικείο Εςωτερικό Κανονιςμό Μεταπτυχιακϊν πουδϊν είναι δυνατό, με 

απόφαςθ τθσ Γ..Ε.. ι τθσ Ε.Δ.Ε./Ε.Δ.Δ.Ε., να παρατείνεται κατά ζνα (1) ζτοσ ο χρόνοσ ςφνταξθσ και 

κατάκεςθσ τθσμεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ. 

 

9.2 Ελάχιςτεσ διδακτικζσ ϊρεσ ανά εξάμηνο 

Οι ελάχιςτεσ διδακτικζσ ϊρεσ κάκε ΠΜ κα πρζπει να είναι 30 ϊρεσ το μάκθμα ανά εξάμθνο. 
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9.3 Πιςτωτικζσ μονάδεσ 

Σα Π.Μ.. που οδθγοφν ςτθν απόκτθςθ Μ.Δ.Ε. οργανϊνονται με βάςθ το (προβλεπόμενο από το 

άρκρ. 14 Ν. 3374/2005) ςφςτθμα μεταφοράσ και ςυςςϊρευςθσ πιςτωτικϊν μονάδων. Οι πιςτωτικζσ 

μονάδεσ ECTS κάκε διδακτικισ περιόδου ενόσ Π.Μ.. ακολουκοφν τθ ςχετικι Ευρωπαϊκι Οδθγία (βλ. 

ECTS Users Guide 2009)και δεν μπορεί να είναι λιγότερεσ από 60 ECTS. 

 

9.4 Πειθαρχικά παραπτϊματα 

Για τα πεικαρχικά παραπτϊματα και τθν αντιμετϊπιςι τουσ επιλαμβάνεται θ Γ..Ε.. μετά από 

ειςιγθςθ του Διευκυντι του Π.Μ.. 

 

9.5 Επανάληψη Μαθημάτων 

τθ περίπτωςθ που ο φοιτθτισ αποτυγχάνει ςε ζνα ι περιςςότερα μακιματα του Π.Μ.. δφναται να 

επανεξεταςκεί ςε αυτά και εφόςον επανειλθμμζνα αποτυγχάνει υποχρεοφται να επαναλάβει τθν 

παρακολοφκθςθ τουσ καταβάλλοντασ και τα αντίςτοιχα δίδακτρα αναλογικά. Η επανάλθψθ 

μακθμάτων δεν παρατείνει τον μζγιςτο χρόνο φοίτθςθσ ςτα Π.Μ.. που προβλζπεται ςτον 

κανονιςμό. Οι λεπτομζρειεσ εφαρμογι κακορίηονται με απόφαςθ τθσ .Ε. 

 

9.6 Μερική φοίτηςη 

Κάκε πρόγραμμα μπορεί να παρζχει τθν δυνατότθτα μερικισ φοίτθςθσ ςτουσ φοιτθτζσ του θ 

διάρκεια τθσ οποίασ μπορεί να είναι μζχρι το διπλάςιο του χρόνου τθσ κανονικισ φοίτθςθσ. 

 

Άπθπο 10 - Ππόγπαμμα ζποςδών 

 

Με τθν επιφφλαξθ του άρ. 8 οι λεπτομζρειεσ εφαρμογισ και εκτζλεςθσ του Π.Μ.. (το ωρολόγιο 

πρόγραμμα, το πρόγραμμα εξετάςεων, το ακαδθμαϊκό θμερολόγιο κλπ.) κακορίηεται από τθν Γ..Ε.. 

του κάκε Σμιματοσ ι από τθν ΕΔΕ ςε περίπτωςθ διατμθματικοφ Π.Μ..  

 

Άπθπο 11 - Τποσπεώζειρ για ηην λήτη ηος διπλώμαηορ 

 

 Ο φοιτθτισ του ΠΜ ανακθρφςςεται διπλωματοφχοσ με απόφαςθ τθσ ΓΕ εφόςον ζχει 

ολοκλθρϊςει το ςφνολο των ςπουδϊν του περιλαμβανομζνθσ και τθσ διπλωματικισ εργαςία και 

κάκε άλλων υποχρεϊςεων που προβλζπονται ςτον κανονιςμό του οικείου ΠΜ. 

 

Οι κανόνεσ εξετάςεων και αξιολόγθςθσ των επιδόςεων των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν/τριϊν κακϊσ 

και ο αρικμόσ και θ διάρκεια των εξεταςτικϊν περιόδων προςδιορίηονται ςτον οικείο Εςωτερικό 

Κανονιςμό Μεταπτυχιακϊν πουδϊν. 

 

Η μεταπτυχιακι διπλωματικι εργαςία ςυγγράφεται ςτθν Ελλθνικι ι ςτθν αγγλικι γλϊςςα.  

 

Άπθπο 12. Οδηγόρ ζποςδών και πεπιεσόμενο ηος 

 

Κάκε χρόνο εκδίδεται Οδθγόσ πουδϊν των Π.Μ.. και  διανζμεται ςτουσ/ςτισ μεταπτυχιακοφσ/ζσ 

φοιτθτζσ/τριεσ. O Οδθγόσ πουδϊν δφναται να διατίκεται θλεκτρονικά. ε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ θ 

ζντυπθ ζκδοςθ δφναται να παραλιπεται. 
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Άπθπο 13 - Διαδικαζίερ αναθεώπηζηρ 

 

Με πρόταςθ τθσ Γ..Ε.. και ζγκριςθ τθσ .Ε.. μπορεί να γίνεται τροποποίθςθ του προγράμματοσ 

των μακθμάτων και ανακατανομι μεταξφ των εξαμινων.  

 

Άπθπο 14 – Μαθήμαηα 

 

14.1 Χαρακτηριςμόσ μαθημάτων και προαπαιτοφμενα - Κατευθφνςεισ 

Σα μακιματα δφναται να χαρακτθρίηονται ςε μακιματα κορμοφ και κατεφκυνςθσ, αφενόσ, και αφ’ 

ετζρου ςε υποχρεωτικά και επιλογισ υποχρεωτικά. 

Tα τυχόν προαπαιτοφμενα μακιματα, θ δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ μακθμάτων από άλλα 

Σμιματα, οι κατευκφνςεισ, θ ζκταςθ, το περιεχόμενο των μεταπτυχιακϊν μακθμάτων, θ δυνατότθτα 

μερικισ φοίτθςθσ και οι κανόνεσ εξζταςθσ εγκρίνονται από τθν .Ε.. μετά από πρόταςθ τθσ Γ..Ε.. 

του κάκε Σμιματοσ ι τθσ Ε.Δ.Ε ςε περίπτωςθ διατμθματικοφ, διιδρυματικοφ ι κοινοφ Π.Μ..  

 

14.2 Μεταφορά μαθημάτων 

Με απόφαςθ τθσ Γ..Ε. του Σμιματοσ είναι δυνατι θ μεταφορά μακθμάτων που ο φοιτθτισ 

παρακολοφκθςε ςε άλλα Σμιματα ι Ιδρφματα. Για τα κοινά Π.Μ.. κα λαμβάνεται υπόψθ και ο 

κανονιςμόσ του αντίςτοιχου Ιδρφματοσ ςτον ιδιαίτερο κανονιςμό του ςυγκεκριμζνου Προγράμματοσ. 

Η μεταφορά των μακθμάτων δεν επιφζρει μείωςθ των διδάκτρων. 

 

Άπθπο 15 - Διάπκεια εξεηαζηικών πεπιόδυν 

 

Η διάρκεια των εξετάςεων των Π.Μ.  είναι μζχρι τρεισ (3) εβδομάδεσ ανά εξάμθνο και θ ακριβισ 

θμερομθνία ορίηεται από τον Διευκυντι του αντίςτοιχου Προγράμματοσ.   

 

Άπθπο 16 - Αναλςηικά ΠΜ 

 

Σα αναλυτικά προγράμματα ςπουδϊν εμφανίηονται ςτισ πράξεισ τθσ ΓΕ των οικίων τμθμάτων 

ςτουσ επιμζρουσ κανονιςμοφσ των Π.Μ. των αντίςτοιχων Σμθμάτων κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα του 

ΠΜ. 

 

 

 

 

Άπθπο 17 - Αξιολόγηζηρ ποιόηηηαρ – Κπιηήπια αξιολόγηζηρ 

 

Σα Π.Μ.., αξιολογοφνται ωσ προσ τθν ποιότθτα του διδακτικοφ και ερευνθτικοφ ζργου, των 

προγραμμάτων ςπουδϊν και των λοιπϊν υπθρεςιϊν που παρζχονται από αυτά, με τθ διαδικαςία 

που προβλζπεται κάκε φορά.  

 

Άπθπο 18 – Σελεηοςπγικό 

Ο Μεταπτυχιακόσ Σίτλοσ που χορθγείται μετά τθν ςχετικι ορκωμοςία είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 

Ειδίκευςθσ (ΜΔΕ).  Για τα κοινά Π.Μ.. με αναγνωριςμζνα ομοταγι Ιδρφματα του εξωτερικοφ κα 

λαμβάνεται υπόψθ και ο κανονιςμόσ του αντίςτοιχου Ιδρφματοσ ςτον ιδιαίτερο κανονιςμό του 

ςυγκεκριμζνου Προγράμματοσ. 
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Η κακομολόγθςθ των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν γίνεται ςε ειδικι τελετι ορκωμοςίασ.  Ο όρκοσ ζχει 

ωσ εξισ: 

 

Σου Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ, 

περί τθσ Επιςτιμθσ του ……………. αξιωκείσ, 

όρκον προ του Προζδρου  ομνφω και πίςτθν κακομολογϊ τθν δε. 

Θα υπθρετιςω εισ τθν ηωιν μου τθν επιςτιμθν ταφτθν, 

με κοςμιότθτα θκϊν και ςεμνότθτα τρόπων , 

και με όςθν μοι είναι  δυνατόν ενκερμοτζραν αφοςίωςιν. 

Θα  τθν προαγάγω επί το τελειότερον  και κα τθν αναδείξω επί των λαμπρότερον, 

δια τθν ολονζν επί περιςςοτζρουσ εξάπλωςιν  του  κείου φωτόσ τθσ αλθκείασ, 

και κϋαποφφγω να επιδεικνφω κενόςοφον  προπζτειαν, 

αντιςτρατευόμενοσ  εισ τασ ορκάσ διδαςκαλίασ των άλλων, 

και να διδάςκω αντίκετα των όςων ο ίδιοσ καλϊσ πιςτεφω, 

καπθλεφων τθν επιςτιμθ ι καταιςχφνων του επιςτιμονοσ το υψθλόν λειτοφργθμα. 

Εισ τθν επίςθμον τθσ ϊρασ ταφτθσ υπόςχεςίν μου, 

είκε να μου είναι ο Θεόσ αρωγόσ κακ’όλθν μου τθν ηωιν. 

 

 

  

 

Άπθπο 19 - Γπαμμαηειακή κάλςτη 

 

Σο Σμιμα ςτο οποίο ανικει το Π.Μ.. αναλαμβάνει και τθ διοικθτικι υποςτιριξθ του Προγράμματοσ 

και μπορεί να ςτελεχϊνεται από μόνιμουσ διοικθτικοφσ υπαλλιλουσ του Σ.Ε.Ι. ι ζκτακτουσ με 

ςφμβαςθ ζργου. 

Η υποςτιριξθ των Μεταπτυχιακϊν πουδϊν κάκε Σμιματοσ ενιςχφεται μθχανογραφικά και καλφπτει 

τισ προβλεπόμενεσ δράςεισ από τον Οργανιςμό Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν.   

 

 

 

 

 

Άπθπο 20 - Ζηηήμαηα Σεσνολογικήρ Τποζηήπιξηρ 

 

Για τισ ανάγκεσ των Π.Μ.. χρθςιμοποιείται θ υλικοτεχνικι υποδομι του αντιςτοίχου Σμιματοσ 

κακϊσ και επιπλζον αναγκαίοσ ειδικόσ εξοπλιςμόσ που κα εξαςφαλίηεται κατά περίπτωςθ από τουσ 

πόρουσ του ςυγκεκριμζνου Προγράμματοσ. Επίςθσ τα Π.Μ. μποροφν να λειτουργοφν και ςε 

κατάλλθλουσ χϊρουσ και εγκαταςτάςεισ εντόσ και εκτόσ του ΣΕΙ Καβάλασ. 

 

Άπθπο 21 Οπγάνυζη Διδαζκαλίαρ Μαθημάηυν και Κπιηήπια Επιλογήρ Διδαζκόνηυν  

 

21.1 Διδαςκαλία 

Η διδαςκαλία των μακθμάτων και των αςκιςεων του Π.Μ.. ανατίκεται από τθ Γ..Ε.., ι από τθν 

ΕΔΕ ςε περίπτωςθ διατμθματικοφ, διιδρυματικοφ ι κοινοφ Π.Μ.  κατόπιν ειςιγθςθσ του 

Διευκυντοφ του Προγράμματοσ προσ αυτι. 

Για κάκε μεταπτυχιακό φοιτθτι, ο οποίοσ παρακολουκεί Π.Μ.. που απονζμει Μ.Δ.Ε., ορίηεται από 

τθ .Ε., ζνα μζλοσ  Ε.Π. ωσ επιβλζπων. Η .Ε. και ο επιβλζπων ζχουν τθν ευκφνθ τθσ παρακολοφκθςθσ 

και του ελζγχου τθσ πορείασ του μεταπτυχιακοφ φοιτθτι. Ερευνθτζσ αναγνωριςμζνων Ιδρυμάτων, οι 
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οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικοφ διπλϊματοσ, ι άλλα μζλθ  Ε.Π./ΔΕΠ μπορεί να ορίηονται 

ςυνεπιβλζποντεσ του μεταπτυχιακοφ φοιτθτι. ε κάκε επιβλζποντα μποροφν να ανατίκενται 

περιςςότεροι του ενόσ μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ ενϊ επίβλεψθ μπορεί να ανατίκενται και ςε 

εκπαιδευτικό προςωπικό από το Σμιμα ι ςε εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ.  

 

21.2 Διδάςκοντεσ 

Σθ διδαςκαλία των μακθμάτων και τισ αςκιςεισ του Προγράμματοσ μποροφν να αναλαμβάνουν: 

α. Μζλθ ΕΠ/ΔΕΠ του οικείου Σμιματοσ ι άλλων Σμθμάτων του ίδιου ι άλλου Α.Ε.Ι., κακϊσ και μζλθ 

ΕΠ/ΔΕΠ αποχωριςαντεσ λόγω ορίου θλικίασ κακθγθτζσ, ομότιμοι κακθγθτζσ, επιςκζπτεσ, ειδικοί 

επιςτιμονεσ ι επιςτθμονικοί ςυνεργάτεσ οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικοφ διπλϊματοσ 

ςυναφοφσ γνωςτικοφ αντικειμζνου προσ το μάκθμα. 

β. Ερευνθτζσ αναγνωριςμζνων ερευνθτικϊν Ιδρυμάτων τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ, που είναι 

κάτοχοι διδακτορικοφ διπλϊματοσ και ζχουν επαρκι επιςτθμονικι ι ςυγγραφικι δραςτθριότθτα. 

γ. Μετά από αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ του Δ/ντι και απόφαςθ τθσ ΓΕ δφναται να ανατίκεται με 

απευκείασ ανάκεςθ: 

Α)ςε επιςτιμονεσ τθσ αλλοδαπισ ι τθσ θμεδαπισ, διευκυντικά ςτελζχθ ι ςτελζχθ αναγνωριςμζνου 

κφρουσ, οι οποίοι διακζτουν εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ ςτο υπόψθ γνωςτικό αντικείμενο.  

Β)το ίδιο πλαίςιο δφναται να ανατίκεται επικουρικό ζργο ςε πανεπιςτθμιακοφσ υπότροφουσ θ 

διδαςκαλία ( αςκιςεων πράξεων, tutorials, εφαρμογζσ λογιςμικϊν κ.α). 

δ. Με απόφαςθ τθσ Γ..Ε., ι τθσ ΕΔΕ μπορεί να ανατίκεται επικουρικό ζργο ςε Κακθγθτζσ 

Εφαρμογϊν και εργαςτθριακοφσ ςυνεργάτεσ. 

 

21.3 Αξιολόγηςη μαθημάτων και διδαςκόντων 

Με ειδικά ερωτθματολόγια που κα ςυμπλθρϊνονται ανϊνυμα από τουσ φοιτθτζσ κάκε μακιματοσ 

ςτο τζλοσ τθσ περιόδου διδαςκαλίασ κα αξιολογείται το μάκθμα και ο διδάςκων του μακιματοσ. Σα 

ερωτθματολόγια αυτά ςυμπλθρωμζνα κα προωκοφνται ςε ειδικό φάκελο ςτον Διευκυντι του 

Προγράμματοσ για τθν ςτατιςτικι τουσ επεξεργαςία, τθν ςυηιτθςθ των αποτελεςμάτων με τουσ 

υπεφκυνουσ των μακθμάτων και για τθν λιψθ μζτρων που κα ζχουν ωσ ςτόχο τθ βελτίωςθ του 

Π.Μ.. 

 

Άπθπο 22- Κανόνερ εξέηαζηρ και αξιολόγηζη ηυν επιδόζευν ηυν μεηαπηςσιακών ζποςδαζηών. 

Διάπκεια εξεηαζηικών πεπιόδυν 

 

α. Η παρακολοφκθςθ των μακθμάτων είναι υποχρεωτικι. Εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ απϊλειασ 

μακθμάτων  αντιμετωπίηονται από τθ υντονιςτικι Επιτροπι. 

β. Ο βακμόσ του κάκε μακιματοσ προκφπτει από τισ εξετάςεισ (γραπτζσ ι/και προφορικζσ) ι τισ 

εργαςίεσ που ζχει ανακζςει ο Κακθγθτισ ι ςυνδυαςμό αυτϊν.  

γ.  Η μεταπτυχιακι διπλωματικι εργαςία ςυγγράφεται κατά το τελευταίο εξάμθνο ςπουδϊν και θ  

ζγκριςθ του κζματοσ αποφαςίηεται από τθ υντονιςτικι Επιτροπι (Ε) του Π.Μ.. Η μεταπτυχιακι 

διπλωματικι εργαςία μπορεί να αντικακίςτανται με άλλο πρόςφορο επιςτθμονικό τρόπο που 

κρίνεται τεκμθριωμζνα ότι ιςοδυναμεί με τθν εκπόνθςθ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ   

μετά από απόφαςθ τθσ .Ε του κάκε Προγράμματοσ. Για τθν εξζταςθ τθσ μεταπτυχιακισ 

διπλωματικισ εργαςίασ ορίηεται από τθ Γ..Ε.. του Σμιματοσ τριμελισ επιτροπι,  ςτθν οποία 

ςυμμετζχουν ο επιβλζπων και δφο (2) άλλα μζλθ Δ.Ε.Π. ι Ε.Π. ι ερευνθτζσ των βακμίδων Αϋ, Βϋ ι Γϋ, 

οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικοφ διπλϊματοσ. 

δ. Η βακμολογικι κλίμακα για τθν αξιολόγθςθ τθσ επίδοςθσ των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν/τριϊν 

ορίηεται από μθδζν ζωσ το δζκα (0-10), ωσ εξισ:  

 8,50 – 10,00: «Άριςτα» 

 6,50 – 8,49  : «Λίαν Καλϊσ» 

 5,00 – 6,49  : «Καλϊσ» 
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 κατϊτεροσ προβιβάςιμοσ βακμόσ κεωρείται το πζντε (5) 
ε. Ο βακμόσ του πτυχίου (B) εξάγεται ωσ εξισ: 
 

       














n

i

ithesis

n

i

iithesisthesis

B

1

1





 

       όπου: 

       δthesis: οι πιςτωτικζσ μονάδεσ τθσ πτυχιακισ εργαςίασ 

       δi : οι πιςτωτικζσ μονάδεσ του μακιματοσ  i 

       βthesis: ο βακμόσ τθσ πτυχιακισ εργαςίασ 

       βi : ο βακμόσ του μακιματοσ  i 

       n: ο ςυνολικόσ αρικμόσ των μακθμάτων του Π.Μ.. 

  

ςτ.  Σα αποτελζςματα των εξετάςεων επικυρϊνονται από τθν υντονιςτικι Επιτροπι του 

Προγράμματοσ και ανακοινϊνονται από τθν Γραμματεία αυτοφ. 

 

Για τα κοινά Π.Μ.. με αναγνωριςμζνα ομοταγι Ιδρφματα του εξωτερικοφ κα λαμβάνεται υπόψθ και 

ο κανονιςμόσ του αντίςτοιχου Ιδρφματοσ ςτον ιδιαίτερο κανονιςμό του ςυγκεκριμζνου 

Προγράμματοσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άπθπο 23- Οικονομική Τποζηήπιξη και Διασείπιζη ηυν Π.Μ.. 

 

Πθγζσ εςόδων των Π.Μ.. μπορεί να είναι δωρεζσ, χορθγίεσ, παροχζσ, κλθροδοτιματα φορζων του 

δθμοςίου ι ιδιωτικοφ τομζα γενικά νομικϊν ι φυςικϊν προςϊπων ι πόροι από ερευνθτικά 

προγράμματα, κοινοτικά προγράμματα, επιχορθγιςεισ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ και δίδακτρα. 

 

Σα Π.Μ.. δικαιοφται χρθματοδότθςθσ από τον τακτικό προχπολογιςμό ςφμφωνα με τθν υπουργικι 

απόφαςθ ζγκριςισ τουσ, θ οποία κακορίηει τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ χρθματοδότθςισ τουσ 

βάςει κριτθρίων ποιότθτασ και των αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ του οικείου Σμιματοσ. 

 

Σα δίδακτρα, όπου προβλζπονται, καταβάλλονται εφ’ άπαξ ι ςε ιςόποςεσ δόςεισ ςτθν αρχι κάκε 

εξαμινου με τθν εγγραφι. τα αυτοχρθματοδοτοφμενα Προγράμματα τόςο για τθ βιωςιμότθτα 

τοφτων όςο και για λόγουσ ίςθσ μεταχείριςθσ όλων των φοιτοφντων, ζκαςτοσ τοφτων κα πρζπει να 

είναι ςυνεπισ με τισ οικονομικζσ υποχρεϊςεισ που αναλαμβάνει με τθν εγγραφι του ςτο 

Πρόγραμμα. ε αντίκετθ περίπτωςθ θ υντονιςτικι Επιτροπι (Ε) μπορεί να αποφαςίςει τθν 

διακοπι τθσ φοίτθςθσ του υπόχρεου. Οι φοιτθτζσ του Π.Μ.. επιβαρφνονται το κόςτοσ προμικειασ 

απαραίτθτων ςυγγραμμάτων και άλλων αναλϊςιμων υλικϊν.   

 

Σθν οικονομικι διαχείριςθ και λογιςτικι παρακολοφκθςθ των εςόδων και εξόδων των Π.Μ.. ζχει ο 

Ειδικόσ Λογαριαςμόσ Κονδυλίων Ζρευνασ του Σ.Ε.Ι.  Ο ΕΛΚΕ κα πρζπει να διακζτει ξεχωριςτό 
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λογαριαςμό τραπζηθσ για τισ ειςπράξεισ – πλθρωμζσ κάκε Π.Μ.. και τα ζςοδα κατανζμονται τυπικά 

ωσ εξισ: 

 

α. 65% για λειτουργικά ζξοδα του Προγράμματοσ και για αμοιβζσ  - αποηθμιϊςεισ του διδακτικοφ, 

τεχνικοφ και διοικθτικοφ προςωπικοφ για εργαςία που υπερβαίνει τισ κατά νόμο υποχρεϊςεισ τουσ, 

κακϊσ και για τθ χοριγθςθ υποτροφιϊν ςε μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ μετά από πρόταςθ τθσ Γ..Ε.. 

ι τθσ Ε.Δ.Ε. 

β. 25% για κάλυψθ λειτουργικϊν εξόδων του Ιδρφματοσ που αφοροφν το Π.Μ..   

γ. 10% κρατιςεισ υπζρ του Ε.Λ.Κ.Ε. 

 

Η ανωτζρω κατανομι δεν ιςχφει ςτθν περίπτωςθ χορθγίασ ι δωρεάσ για ςυγκεκριμζνο ςκοπό, 

κακϊσ και για κρατικζσ επιχορθγιςεισ, οι οποίεσ κατανζμονται ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ ςχετικζσ 

διατάξεισ. 

Σισ εντολζσ πλθρωμϊν για κάκε Π.Μ.. εκδίδει ο Διευκυντισ του αντίςτοιχου Π.Μ.. 

 

Άπθπο 24 – Αποθοίηηζη 

 

Μετά τθν επιτυχι περάτωςθ των απαιτιςεων των ςπουδϊν, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν 

πουδϊν (Π.Μ..) απονζμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ (Μ.Δ.Ε.).   

 

Άπθπο 25- Παπάηαζη  ηυν Π.Μ.. 

 

Παράταςθ των Π.Μ.. μπορεί να γίνεται ςφμφωνα με το άρκρο 7 παρ. 2 του Ν.3685/2008. 

 

 

Άπθπο 26- Θζσύρ ηος Κανονιζμού Λειηοςπγίαρ Π.Μ.. 

 

Η ιςχφσ του παρόντοσ Κανονιςμοφ αρχίηει από τθσ εγκρίςεϊσ του από τθ υνζλευςθ Ειδικισ 

φνκεςθσ του Σ.Ε.Ι. Οποιοδιποτε κζμα δεν καλφπτεται από τον παρόντα Κανονιςμό κα 

αντιμετωπίηεται εκτάκτωσ με απόφαςθ τθσ ωσ άνω μζχρι τθσ ενςωμάτωςισ του ςτον Κανονιςμό. Με 

εγκυκλίουσ που εκδίδονται με ευκφνθ του Αντιπροζδρου Ακαδθμαϊκϊν Τποκζςεων δφναται να 

διευκρινίηονται κζματα που αφοροφν τον παρόντα κανονιςμό.  

 

Άπθπο 27- Διαημημαηικά Π.Μ.. – Π.Μ.. ελληνικών Α.Ε.Θ.  ζηην αλλοδαπή και κοινά Π.Μ.. 

μεηαξύ ημεδαπών και αλλοδαπών Α.Ε.Θ. 

 

το Κδρυμα μποροφν να λειτουργοφν και διατμθματικά Μ.Π.. κακϊσ και Π.Μ.. ελλθνικϊν ΑΕΙ ςτθν 

αλλοδαπι και κοινά Π.Μ.. μεταξφ θμεδαπϊν και αλλοδαπϊν Α.Ε.Ι.  ςφμφωνα με το Ν.3685, αρκ.2β 

και αρκ. 10 αντίςτοιχα. 

 

 

Άπθπο 28 - Σύπορ Μεηαπηςσιακού Διπλώμαηορ 

 

Σο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ (Μ.Δ.Ε.) κα ζχει τον παρακάτω τφπο, ο οποίοσ κα είναι ο ίδιοσ 

για όλα τα Π.Μ.. τθν περίπτωςθ διατμθματικϊν Π.Μ.. με άλλα Σμιματα ι ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι 

κοινϊν Π.Μ.. του ΣΕΙ Καβάλασ με αναγνωριςμζνα ΑΕΙ τθσ αλλοδαπισ θ χοριγθςθ ενιαίου ι 

χωριςτοφ τίτλου από κάκε ίδρυμα κα κακορίηονται ςτο Ειδικό Πρωτόκολλο υνεργαςίασ (Ε.Π..) 

μεταξφ των ςυνεργαηόμενων ιδρυμάτων. 

Με απόφαςθ τθσ Γ..Ε.. του Σμιματοσ κακορίηονται τυχόν λεπτομζρειεσ εφαρμογισ του παρόντοσ 

κανονιςμοφ μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν. ε περίπτωςθ ταυτοπροςωπίασ κα υπογράφει ο Γραμματζασ.  
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ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ  
ΑΝΑΣΟΛΘΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΘΑ ΚΑΘ ΘΡΑΚΗ 

 

 

 
 

_____________________________________________________________________ 

 

Ο …………… ΤΟΥ ……………… 

___________________________________________________

__ 
 

αθού ολοκλήρωζε με επιηστία ηις μεηαπηστιακές ηοσ ζποσδές 

ανακηρύτθηκε διπλωμαηούτος ηην ………../……… 

 

……….. 

 

και τοσ απονέμεται ο Τίτλος τοσ 
 

 

ΜΔΤΑΠΤΥΦΙΑΚΟΥ ΓΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΔΙΓΙΚΔΥΣΗΣ 
 

ζηην ………. 

 

…………… /…………………… 

 

 

 
 

 

Ο Πρόεδρος         

              Ο Γραμμαηέας  
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Άπθπο 29 - Παπάπηημα Διπλώμαηορ 

 

Κάκε Μ.Δ.Ε. ςυνοδεφεται από το ανάλογο Παράρτθμα Διπλϊματοσ, όπωσ το παρακάτω υπόδειγμα: 

 

 

 

 
ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΜΘ 

             ΧΟΛΗ    ………………  

             ΣΜΗΜΑ  …………….. 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΚΑΣΟΧΟΤ ΣΟΤ ΣΙΣΛΟΤ ΠΟΤΔΩΝ 
 

1.1 Επώνυμο:  
1.2 Όνομα:  
1.3 Όνομα Πατρόσ:  
1.4 Σόποσ Γζννηςησ:  
1.5 Χώρα:  
1.6 Ημερομηνία γεννήςεωσ:  
1.7 Αριθμόσ μητρώου ςπουδαςτή:  

 

2.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΧΕΣΙΚΕ ΜΕ ΣΟ ΕΙΔΟ ΣΟΤ ΣΙΣΛΟΤ ΠΟΤΔΩΝ 

2.1  Ονομαςία τίτλου ςτην πρωτότυπη γλώςςα 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ  

2.2  Κφριοσ τομζασ ςπουδών  

2.3. Ονομαςία και καθεςτώσ του απονζμοντοσ Ιδρφματοσ 

Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Σ.Ε.Ι.) Ανατολικισ Μακεδονίασ & Θράκθσ,  

Ανϊτατο Εκπαιδευτικό Κδρυμα,  

Νομικό Πρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 

2.4. Ονομαςία και καθεςτώσ Ιδρφματοσ (εάν διαφζρει από το ςημείο 2.3.)  

που παρζχει τισ ςπουδζσ (ςτην πρωτότυπη γλώςςα) 

Αςηό ηο παπάπηημα διπλώμαηορ ακολοςθεί ηο ςπόδειγμα πος ανέπηςξε η Εςπωπαϊκή Επιηποπή, ηο Σςμβούλιο ηηρ Εςπώπηρ και η 
UNESCO/CEPES. Σηόσορ ηος παπαπηήμαηορ είναι να παπάζσει επαπκή ανεξάπηηηα ζηοισεία για ηη βεληίωζη ηηρ διεθνούρ 
‘’διαθάνειαρ’’ και ηη δίκαιη ακαδημαϊκή και επαγγελμαηική αναγνώπιζη ηων ηίηλων ζποςδών (διπλώμαηα, πηςσία, πιζηοποιηηικά 
κ.η..λ.). Σσεδιάζηηκε για να δίνει πεπιγπαθή ηηρ θύζηρ, ηος επιπέδος, ηος ςπόβαθπος, ηος πεπιεσομένος και ηος καθεζηώηορ ηων 
ζποςδών οι οποίερ ολοκληπώθηκαν με επιηςσία από ηο άηομο πος αναγπάθεηαι ονομαζηικά ζηο ππωηόηςπο ηος ηίηλος ζηον 
οποίο επιζςνάπηεηαι αςηό ηο παπάπηημα. Σηο παπάπηημα αςηό δεν θα κπίνεηαι η αξία, και δεν θα ςπάπσοςν δηλώζειρ ιζοηιμίαρ ή 
πποηάζειρ ζσεηικά με ηην αναγνώπιζη. Θα ςπάπσοςν πληποθοπίερ και ζηα οκηώ ημήμαηα. Όπος δεν ςπάπσοςν πληποθοπίερ θα 
δίδεηαι η ζσεηική εξήγηζη. 
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2.5. Γλώςςα (-εσ) διδαςκαλίασ / εξετάςεων: 

 

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΟΤ ΣΙΣΛΟΤ 

3.1. Επίπεδο του τίτλου 

Μεταπτυχιακό 

3.2. Επίςημη διάρκεια του προγράμματοσ: 

Διάρκεια ςε εξάμθνα:     

Εβδομάδεσ ανά εξάμθνο:     

Διδακτικζσ Μονάδεσ ECTS:    

υνολικόσ Φόρτοσ Εργαςίασ (ΦΕ):   

3.3. Απαιτήςεισ ειςαγωγήσ: 

Βαςικόσ Σίτλοσ πουδϊν Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ  

 

4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΠΟΤ ΕΠΙΣΕΤΧΘΗΚΑΝ 

4.1. Σρόποσ ςπουδών: 

Πλιρθσ ι Μερικι  φοίτθςθ 

4.2. Απαιτήςεισ του προγράμματοσ: 

φμφωνα με τον Κανονιςμό πουδϊν, πτυχιοφχοσ κακίςταται ο φοιτθτισ, όταν:  

4.3. Λεπτομζρειεσ του προγράμματοσ: 

Σα μακιματα που παρακολοφκθςε επιτυχϊσ ο/θ πτυχιοφχοσ ςτθ διάρκεια των ςπουδϊν 

του/τθσ και θ αντίςτοιχθ βακμολογία είναι τα εξισ: 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΓΕΝΙΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ (ΜΓΤ) 

Α/Α Κωδικόσ 

Μαθήματοσ 

Μαθήματα Εξάμηνο Πιςτωτικζσ 

Διδακτικζσ 

Μονάδεσ 

ECTS 

Βαθμολογία 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  φνολο    

 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ (ΜΕ) 

Α/Α Κωδικόσ 

Μαθήματοσ 

Μαθήματα Εξάμηνο Πιςτωτικζσ 

Διδακτικζσ 

Μονάδεσ 

ECTS 

Βαθμολογία 
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  φνολο     

 

(*) Σίτλοσ Διπλωματικήσ Εργαςίασ ή Project:  

 «_________________________________________________________________________» 

 

4.4 φςτημα Βαθμολογίασ: 

Η βακμολογία είναι ςτθ δεκάβακμθ κλίμακα και ειδικότερα: 

8,50 – 10,00: «Άριςτα» 

6,50 – 8,49: «Λίαν Καλϊσ» 

5,00 – 6,49: «Καλϊσ» 

4,00 – 4,99: «Ανεπαρκϊσ» 

0,00 – 3,99: «Κακϊσ» 

Για τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ ενόσ μακιματοσ θ βακμολογία πρζπει να είναι μεγαλφτερθ ι 

ίςθ με 5.0. 

4.5 Γενική ταξινόμηςη του τίτλου (ςτην πρωτότυπη – Ελληνική Γλώςςα): 

 

«_________________________________________________________________________» 

 

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΣΙΣΛΟΤ 

 

5.1. Πρόςβαςη ςε περαιτζρω ςπουδζσ: 

5.2. Επαγγελματικό καθεςτώσ: 

 

6. ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 

 

 6.1 υμπληρωματικζσ πληροφορίεσ: 

Επιπλζον, ο/θ πτυχιοφχοσ παρακολοφκθςε επιτυχϊσ τα ακόλουκα Προαιρετικά Μακιματα 

και ζλαβε τθν εμφανιηόμενθ βακμολογία: 

 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ (ΠΜ) 

Α/Α Κωδικόσ 

Μαθήματοσ 

Μαθήματα Εξάμηνο Πιςτωτικζσ 

Διδακτικζσ 

Μονάδεσ 

ECTS 

Βαθμολογία 

      

      

      

      

      

      

      

  φνολο     
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6.2 Άλλεσ πηγζσ πληροφοριών: 

 Ιςτοςελίδα του Τπουργείου Παιδείασ: www.minedu.gov.gr 

 Ιςτοςελίδα του ΣΕΙ ΑΜΘ: www.teikav.edu.gr  

 Ιςτοςελίδα του Σμιματοσ: ……….. 

 Ιςτοςελίδα του Γραφείου Διαςφνδεςθσ: www.gdias.teikav.edu.gr  
 

Σαχυδρομική διεφθυνςη: 

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΜΘ 

ΚΣΗΡΙΑΚΟ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ ΑΓΙΟΤ ΛΟΤΚΑ 

654 04 ΚΑΒΑΛΑ. 

 

7. ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ 

 

 

Ημερομθνία: 

 

O/H Γραμματζασ του Σμιματοσ                        O Διευκυντισ του Προγράμματοσ  

 

 

Δπίζημη Σθραγίδα 

 

Τπογραφι                                                      Τπογραφι 

 

 

Ο/H Πρόεδροσ του Σ.Ε.Ι. ΑΜΘ 

 

 

Τπογραφι 

 

8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 

http://www.eurydice.org 

http://www.eurydice.org/Eurybase/frameset_eurybase.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.minedu.gov.gr/
http://www.teikav.edu.gr/
http://www.gdias.teikav.edu.gr/
http://www.eurydice.org/
http://www.eurydice.org/Eurybase/frameset_eurybase.html
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EASTERN MACEDONIA AND THRACE  

INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
 

 

 
 

 

We hereby certify that 
 

 

……………………………. 
 

 

was Awarded the Degree of 
 

 

MASTER OF SCIENCE 
 

in …………………………. 

 

on the 

 

……………………/………………….. 
 

 

 

President                                                                        Registrar 
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EASTERN MACEDONIA & THRACE NSTITUTE OF TECHNOLOGY 

            

             SCHOOL OF ………………  

             DEPARTMENT…………….. 

 

 

DIPLOMA SUPPLEMENΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1. INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION 

 

1.1. Family name(s): 
1.2. Given name(s):     
1.3. Date of birth (day/month/year):   
1.4. Place of birth:     
1.5. Country:       
1.6. Student identification code or number (if available):   

 

2.  INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION 

 

2.1 Name of qualification and (if applicable) title conferred (in original language):  

                Diploma 

2.2 Main field(s) of study for the qualification: 

2.3 Name and status of awarding institution (in original language):   

                Institute of Technology (T.E.I.), Eastern Macedonia & Thrace Instituted of Technology     

                (EMaTTech) a state institution of Higher Education 

This Diploma Supplement model was developed by the European Commission, Council of Europe and 

UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the 

international ‘transparency’ and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, 

degrees, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and 

status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the 

original qualification to which this supplement is appended. It should be free from any value judgements, 

equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight sections should be 

provided. Where information is not provided, an explanation should give the reason why. 
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2.4 Name and status of institution (if different from 2.3) administering studies (in original 

language):  

                As above. 

2.5 Language(s) of instruction/examination:   

 

3.  INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION 

 

3.1 Level of qualification:  

Postgraduate (Master) 

Level 5A 
 
(classification on the ISCED / UNESCO system) 

3.2 Official length of programme: 

Duration in years:   

Weeks per year:  

ECTS Course Credits:  

Workload (WL):  

 3.3 Access requirements:    

 

4.  INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED 

 

4.1 Mode of study: 
Full- Part time 

4.2 Programme requirements:  

Students receive their degree when:  

4.3 Programme details: (e.g. modules or units studied), and the individual 
grades/marks/credits obtained: 

 
CORE COURSES (C)  

 

No. Course 

ID 

Course Title Semester ECTS 

Course 

Credits  

Grade 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  Total    

 

SPECIAL COURSES (S)  

 

No. Course 

ID 

Course Title Semester ECTS 

Course 

Credits  

Grade 
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  Total    

 

 

SPECIALISATION COURSES (SC)  

 

No. Course 

ID 

Course title Semester ECTS 

Course 

Credits 

Grad

e 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  Total (according to student electives)    

 

NONCOMPULSORY COURSES 

 

No. Course 

ID 

Course Title Semester ECTS 

Course 

Credits 

Grade 

      

      

  Total    

 

(*)    Dissertation or Project Title: «……………………………………………………………………………….» 

 

 

 

4.4 Grading Scheme and if available, grade distribution guidance: 
The grading scheme is based on the scale of ten as follows:  

8.50 – 10.00: «Excellent» 

6.50 – 8.49: «Very Good» 

5.00 – 6.49: «Good» 

4.00 – 4.99: «Insufficient» 

0.00 – 3.99: «Fail» 

The minimum pass mark is 5.0 (five point zero). For more information: www.teikav.edu.gr 

http://www.teikav.edu.gr/
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4.5 Overall classification of the qualification(in original language):   
“__________________________________________________________” 

 

5. INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION 
 

5.1 Access to further study: 
  The degree of the Department gives access to postgraduate studies leading to a doctorate 

degree. 

5.2 Professional status (if applicable): 
 

6.   ADDITIONAL INFORMATION 

 

6.1 Additional information: 
 

Moreover, the student has successfully attended …….. (     )  free elective courses and has 

received the indicated grades:  

 

FREE ELECTIVE COURSES 

 

No. Course 

ID 

Course Title Semester ECTS 

Course 

Credits 

Grades 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  Total (according to student electives)    

 

6.2 Further information sources: 

 Website of the Ministry of Education: www.minedu.gov.gr 

 Website of EMaTTech: www.teikav.edu.gr  

 Website of the Department: ……………….. 
 

Address 
EASTERN MACEDONIA & THRACE INSTITUTE OF TECHNOLOGY  
AGIOS LOUKAS 
654 04 KAVALA, GREECE 

 

7.        CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT 

http://www.teikav.edu.gr/
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Date: 

  

The Secretary of the Department                         The Director of the Program 

 

 

 

                                                                             Seal 

 

 

                        Signature                                                                    Signature 

 

                                                         

 

EASTERN MACEDONIA & THRACE INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
 

 

 

                                                                      Signature  

 

 

8. INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM         

 

http://www.eurydice.org 

http://www.eurydice.org/Eurybase/frameset_eurybase.html 

Education in Greece is compulsory for all children 6-15 years old; namely, it includes Primary 

(Dimotiko) and Lower Secondary (Gymnasio) Education. The school life of the students, however, can 

start from the age of 2.5 years (pre-school education) in institutions (private and public) called 

"Vrefonipiakoi Paidikoi Stathmi" (creches). In some Vrefonipiakoi Stathmoi there are also Nipiaka 

Tmimata (nursery classes) which operate along with the Nipiagogeia (kindergartens). 

Attendance at Primary Education (Dimotiko) lasts for six years, and children are admitted at the age of 

6. Along with the regular kindergartens (Nipiagogeia) and the Dimotika, All-day primary schools are in 

operation, with an extended timetable and an enriched Curriculum. 

 

 

Post-compulsory Secondary Education, according to the reform of 1997, consists of two school types: 

Eniaia Lykeia (Unified Upper Secondary Schools) and the Technical Vocational Educational Schools 

(TEE). The duration of studies in Eniaia Lykeia (EL) is three years and two years (a' level) or three 

years (b' level) in the Technical Vocational Educational Schools (TEE). Mutual student transfer from 

one type of school to the other is possible. 

 

 

Along with the mainstream schools of Primary and Secondary Education, Special Nipagogeia 

(kindergartens), Dimotika, Gymnasia, Lykeia and upper secondary classes are in operation, which 

admit students with special educational needs. Musical, Ecclesiastical and Physical Education 

Gymnasia and Lykeia are also in operation.  

http://www.eurydice.org/
http://www.eurydice.org/
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Post-compulsory Secondary Education also includes the Vocational Training Institutes (IEK) , which 

provide formal but unclassified level of education. These Institutes are not classified as an educational 

level, because they accept both Gymnasio (lower secondary school) and Lykeio (upper secondary 

school) graduates according to the relevant specializations they provide. 

 

 

Public higher education is divided into Universities and Technological Education Institutes (TEI). 

Students are admitted to these Institutes according to their performance at national level examinations 

taking place at the second and third grade of Lykeio. Additionally, students are admitted to the Hellenic 

Open University upon the completion of the 22 year of age by drawing lots. 

  

 

The following graph presents concisely the structure of the Greek education system, as it consists of 

institutions of the formal, classified or unclassified education. 

 

 

Formal education is characterized by the fixed length of study, the possibility of repetition and the 

award of a formal school-leaving certificate which is the official authorization. 

As a consequence of the classification of the education institutions, a title (school-leaving certificate, 

degree etc.) is compulsory for students at each education level in order to continue to the next.  

 

It should be outlined that the graph offers a general overview of the education system with its main 

aspects being supervised by the Ministry of Education and which form the major part of it. However, a 

broader analysis shows that the total of the education services provided for in Greece form a much 

more complex, multilevel and differentiated infrastructure. Moreover, many other educational services, 

classified or unclassified, are provided for in the formal education system, either in co-operation with it 

or completely independently.  

A detailed description of the Greek Education System is offered in EURYBASE , the EURYDICE 

database of the European Education Systems. 

  

  Labour market 

Higher Education 

Postgraduate studies(Universities, TEI- Hellenic Open University) - Hellenic Open University 

Universities 

Conventional ----- Technological Education Institutes (TEI) 

Secondary Education 

Lykeia: 
- Musical              

- Ecclesiastical (self sufficient and autonomous) 

- Physical Education Schools B' grade 

- Special A' grade 

TEE: 
Β and A Level 

C and B Level 

  IEK 

http://www.eurydice.org/Eurybase/application/frameset.asp?country=Gr&laguage=EN
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GYMNASIO: 

(General, Musical, Ecclesiastical, Physical Education, 

Special) compulsory education 

  

Primary Education 

DIMOTIKO (mainstream, All-day, Special) 

NIPIAGOGEIO (mainstream, All-day, Special) 

NIPIAKA TMIMATA 

PAIDIKOI STATHMOI 

 

 

 


