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Συντοµογραφίες 

 

∆.Ε.Π. = ∆ιδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό 

 

Μ.∆.Ε. = Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης 

 

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης 

 

Π.Μ.Σ. = Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 

Σ.Ε. = Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. 
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1. Ο Κανονισµός Σπουδών του Προγράµµατος καθορίζεται µε απόφαση της 

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος και µπορεί να αλλάζει ή να ανανεώνεται κατά την 

διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους. Οι εγγεγραµµένοι φοιτητές ενηµερώνονται 

έγκαιρα για τυχόν αλλαγές που µπορεί να τους επηρεάζουν. Καµία αλλαγή 

στον Κανονισµό Σπουδών δεν µπορεί να έχει αναδροµική ισχύ. 

 

2. Η γλώσσα διδασκαλίας των µαθηµάτων και συναφών ακαδηµαϊκών 

δραστηριοτήτων (π.χ. εργαστηριακές ασκήσεις) είναι η Ελληνική ή/και η 

Αγγλική. 

 

3. Η παρακολούθηση των µαθηµάτων είναι υποχρεωτική. Το όριο απουσιών 

καθορίζεται σε δύο (2) απουσίες ανά κάθε µάθηµα του εξαµήνου. Σε 

περίπτωση υπέρβασης του ορίου απουσιών σε ένα µάθηµα ο φοιτητής 

θεωρείται αποτυχών στο µάθηµα αυτό. Σε πολύ ειδικές και αιτιολογηµένες 

περιπτώσεις µπορεί να υπάρχει δυνατότητα επανεξέτασης του θέµατος αυτού,  

κατόπιν απόφασης της Π.Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος και µετά από εισήγηση του 

∆ιευθυντή του Π.Μ.Σ. 

 

4. Η τελική αξιολόγηση στα επιµέρους µαθήµατα του Προγράµµατος κάθε 

µεταπτυχιακού φοιτητή γίνεται µε γραπτές εξετάσεις ή/και προφορικές 

εξετάσεις, εκπόνηση εργασιών ή συνδυασµό των ανωτέρω. Ο τρόπος 

εξέτασης κάθε µαθήµατος ανακοινώνεται από τον διδάσκοντα στην αρχή των 

µαθηµάτων (δύο πρώτες εβδοµάδες διδασκαλίας). Καµία ένσταση ή αλλαγή 

δεν γίνεται δεκτή σχετικά µε τον βαθµό φοιτητών στα εξεταζόµενα µαθήµατα. 

 

5. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του ο µεταπτυχιακός φοιτητής δεν επιτρέπεται 

να αποτύχει σε περισσότερα από δύο (2) µαθήµατα συνολικά ή να αποτύχει σε 

περισσότερα από ένα (1) µάθηµα ανά εξάµηνο. Όσοι φοιτητές αποτυγχάνουν 

σε κάποιο µάθηµα δικαιούνται µίας (1) µόνο επανεξέτασης κατά την 

εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου. 

 

6. Σε ειδικές περιπτώσεις (ασθένεια, φόρτος εργασίας, κ.λπ.) είναι δυνατόν ο 

φοιτητής να ζητήσει την αναστολή ή τη διακοπή της φοίτησής του  είτε την 

επαναπαρακολούθηση µε την επόµενη σειρά, ή ακόµη  και την αποχώρησή 
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του από το Πρόγραµµα. Η περίπτωση επαναπαρακολούθησης µε την επόµενη 

σειρά εξετάζεται από τη Π.Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος και, εάν εγκριθεί, ισχύει 

µόνο για την επόµενη σειρά, οπότε και θα ισχύουν για το φοιτητή τα ισχύοντα 

κατά την επόµενη σειρά (πρόγραµµα σπουδών, δίδακτρα, κά.). Σε κάθε 

περίπτωση επαναπαρακολούθησης ή οριστικής αποχώρησης δεν 

επιστρέφονται καταβληθέντα δίδακτρα, ούτε καταβάλλονται εκ νέου. 

 

7. Η γενική παρουσία και συµπεριφορά του φοιτητή κατά τη διάρκεια των 

µεταπτυχιακών του σπουδών είναι προϋπόθεση για την συνέχιση της 

παρακολούθησης. Περιπτώσεις παραπτωµάτων όπως  αντιγραφή, ανάρµοστη 

συµπεριφορά κ.λπ., συνεπάγονται διαγραφή από το Πρόγραµµα µετά από 

απόφαση της Π.Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος. 

 

8. Σε κάθε περίπτωση διαγραφής του µεταπτυχιακού φοιτητή δεν επιστρέφονται 

τυχόν καταβληθέντα δίδακτρα.  

 

9. Για την εκπόνηση της διπλωµατικής τους εργασίας οι φοιτητές µπορούν να 

επιλέγουν θέµα που να εντάσσεται στο γνωστικό πεδίο των διδασκοµένων 

µαθηµάτων, και κατόπιν συνεννόησης µε τον επιβλέποντα καθηγητή της 

διπλωµατικής τους εργασίας. Η δοµή της διπλωµατικής εργασίας καθορίζεται 

από την Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. 

 

10. Η αξιολόγηση της µεταπτυχιακής διατριβής  του φοιτητή γίνεται από τριµελή 

επιτροπή η οποία ορίζεται από τη Π.Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος. Στη τριµελή 

επιτροπή συµµετέχουν ο επιβλέπων καθηγητής και δύο (2) άλλα µέλη ∆.Ε.Π., 

µετά από πρόταση του επιβλέποντα, ένα εκ των οποίων θα πρέπει να ανήκει 

στο Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. Τα 

µέλη της επιτροπής θα πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστηµονική 

ειδικότητα µε το γνωστικό αντικείµενο του Προγράµµατος. 

 

11. Κάθε διδάσκων του Π.Μ.Σ. µπορεί να αναλαµβάνει µέχρι πέντε (5) 

διπλωµατικές εργασίες ως επιβλέπων καθηγητής. 
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12. Η βαθµολογική κλίµακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των µεταπτυχιακών 

φοιτητών ορίζεται από  µηδέν (0) έως δέκα (10): Άριστα από οκτώ και 

πενήντα ένα  (8,51) έως  και δέκα (10), λίαν καλώς από έξι και πενήντα ένα 

(6,51) έως και οκτώµισι (8,5), καλώς από πέντε (5) έως και έξι και µισό (6,5).   

 

13. Ο βαθµός του Μ.∆.Ε. καθορίζεται από τους βαθµούς των µαθηµάτων του 

Προγράµµατος (µε συντελεστή βαρύτητας 66,7%) και το βαθµό της 

διπλωµατικής εργασίας (µε συντελεστή βαρύτητας 33,3%).  Ο βαθµός του 

Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης, µε ευθύνη της Γραµµατείας, 

καταχωρείται στον ατοµικό φάκελο του φοιτητή. 

 

14. Στην αρχή κάθε περιόδου ανακοινώνεται το Ωρολόγιο Πρόγραµµα της 

περιόδου στο οποίο περιλαµβάνονται οι ηµέρες και ώρες διδασκαλίας των 

µαθηµάτων, καθώς και οι αντίστοιχες αίθουσες, οι ηµεροµηνίες άλλων 

εκδηλώσεων ή υποχρεώσεων, κ.λπ. Το Ωρολόγιο Πρόγραµµα εγκρίνεται από 

τη Π.Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος. 

 

15. Οι διδάσκοντες προτείνουν για κάθε µάθηµα της αρµοδιότητάς τους κατάλογο 

διδακτικών βιβλίων, άρθρων και βοηθηµάτων, προς διευκόλυνση των 

µεταπτυχιακών φοιτητών. Επίσης υποχρεούνται στην αρχή κάθε περιόδου να 

δίνουν στους φοιτητές περιγραφή του µαθήµατος, των διαλέξεων καθώς και 

των ασκήσεων που θα δοθούν κατά τη διάρκεια του µαθήµατος. Οι 

διδάσκοντες οφείλουν, όπου υπάρχει, να χρησιµοποιούν την ψηφιακή 

πλατφόρµα του Πανεπιστηµίου ή του Π.Μ.Σ. στο οποίο διδάσκουν, στην 

οποία θα περιλαµβάνουν σηµειώσεις, παρουσιάσεις, βοηθήµατα, κ.λπ. 

 

16. Οι διδάσκοντες οφείλουν να τηρούν πιστά και επακριβώς το πρόγραµµα και 

ωράριο των µαθηµάτων τους καθώς και να τηρούν τουλάχιστον δύο (2) ώρες 

γραφείου κάθε εβδοµάδα, για απρόσκοπτη επικοινωνία µε τους φοιτητές.  

 

17. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές αξιολογούν στο τέλος κάθε εξαµήνου την 

εκπαιδευτική διαδικασία και τον διδάσκοντα στην βάση ερωτηµατολογίου 

που έχει εγκριθεί από την Π.Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος. Το ερωτηµατολόγιο αυτό 

είναι ανώνυµο και τα συµπληρωθέντα ερωτηµατολόγια, ανά µάθηµα, 
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σφραγίζονται σε ειδικό φάκελο. Οι φάκελοι των αξιολογήσεων παραδίνονται 

για περαιτέρω επεξεργασία στην Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. Την ευθύνη για την 

διαδικασία αξιολόγησης έχει ο ∆ιευθυντής του Π.Μ.Σ. σε συνεργασία µε την 

Γραµµατεία, ο οποίος και παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης 

στην Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και την Π.Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος. 

 

18. Ό,τι δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισµό σπουδών θα 

αντιµετωπίζεται κατά περίπτωση από την Π.Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος, µετά από 

εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. 

 

Τελευταία ανανέωση: 12/10/09 

 

 

 

 

 

 

 

 


