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Οδηγός Σπουδών  

Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Οργάνωσης 

και Διοίκησης Επιχειρήσεων & Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

ΜΒΑ part-time 
 

 

 

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 

Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - MBA (Master in Business Administration) (ΦΕΚ 

Λειτουργίας 3929/10-09-2018 τ.Β΄, σύμφωνα με τις διατάξεις και τις προϋποθέσεις του ν. 

4485/2017) με  τις ακόλουθες γνωστικές περιοχές: 

1) Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων 

2) Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Ενέργειας 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ Δ.Π.Μ.Σ.  

Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MBA - Master in Business 

Administration μερικής φοίτησης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή 

τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. 

σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 34 του ν. 4485/2017. Απόφοιτοι Στρατιωτικών Σχολών 

έχουν επίσης τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στη διαδικασία επιλογής. 

Οι υποψήφιοι με πτυχίο από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν μέχρι την 

ημέρα έναρξης του πρώτου τριμήνου μαθημάτων πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας 

από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης – 

ΔΟΑΤΑΠ.  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης διαρκεί από την 1η 

Ιανουάριου έως την 31η Μαΐου κάθε έτους.    

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά και αποστέλλονται ταχυδρομικά ή υποβάλλονται 

στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως αυτά υποδεικνύονται 

ακολούθως), μαζί με την εκτυπωμένη φόρμα της οριστικοποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης.  
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Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν για υποψηφιότητα εισαγωγής στο Δ.Π.Μ.Σ. 

MBA part-time είναι: 

1. Συμπληρωμένη Αίτηση. 

2.  Αντίγραφο πτυχίου. 

3.  Πιστοποιητικό Αναλυτικής βαθμολογίας. 

4.  Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για τίτλους σπουδών από πανεπιστημιακά ιδρύματα 

του εξωτερικού). 

5.  Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα. 

6.  Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές (από Πανεπιστημιακούς ή/και Εργοδότες). 

7.  Πιστοποιητικό Αγγλικής γλώσσας (πολύ καλή γνώση). 

8.  Πιστοποίηση της προϋπηρεσίας (βεβαίωση ενσήμων ή/και βεβαίωση εργοδότη ή/και 

αντίγραφα συμβάσεων που να καλύπτουν όλο το διάστημα της αποκτηθείσας μετά τη 

λήψη του 1
ου

 πτυχίου προϋπηρεσίας). 

9. Μία μικρή φωτογραφία τύπου ταυτότητας/διαβατηρίου (ασπρόμαυρη ή έγχρωμη). 

10. Σύντομη έκθεση ενδιαφερόντων, στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι για τους 

οποίους ενδιαφέρεται ο υποψήφιος για μεταπτυχιακές σπουδές. 

Η διαδικασία αξιολόγησης είναι κυλιόμενη και συνεχής και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 

και της προσφοράς θέσεων στο πρόγραμμα πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον κατάλογο 

προεπιλογής καλούνται για προφορική συνέντευξη. Η συνέντευξη γίνεται από την Επιτροπή 

Αξιολόγησης Υποψηφίων. Η επιτροπή αξιολογεί τους υποψήφιους συνθέτοντας τα ποσοτικά 

και ποιοτικά κριτήρια κατά την κρίση της.  

Η αξιολόγηση και επιλογή των φοιτητών γίνεται με τα παρακάτω κριτήρια: 

� Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. (ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ για αντίστοιχα Α.Ε.Ι/Τ.Ε.Ι του εξωτερικού). 

� Βαθμός πτυχίου. 

� Έκθεση περιγραφής επαγγελματικών στόχων. 

� Θέση ευθύνης του υποψηφίου στην επιχείρηση, στην οποία εργάζεται, και το κατά πόσο 

αυτός/αυτή είναι προϊστάμενος (δηλαδή έχει υφιστάμενους). 

� Διάρκεια και είδος εργασιακής εμπειρίας (τουλάχιστον 3ετή επαγγελματική  εμπειρία 

μετά τη λήψη του πτυχίου) 

� Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, η οποία διαπιστώνεται από σχετικό 

πιστοποιητικό Advanced Certificate in English (Cambridge ή Michigan) ή TOEFL (με βαθμό 

τουλάχιστον 550 στην έντυπη μορφή της εξέτασης ή 80 στην ηλεκτρονική μορφή της 

εξέτασης) ή IELTS (με βαθμό τουλάχιστον 6.5)  

� Δυνατότητα παρακολούθησης του προγράμματος από τους υποψηφίους (αναλυτική, 

συνθετική σκέψη, ικανότητες επικοινωνίας, ηγετικές ικανότητες). 

� Προοπτική επαγγελματικής αξιοποίησης του Προγράμματος  

� Δυνατότητα του υποψηφίου να συμβάλλει στη μαθησιακή διαδικασία του Προγράμματος. 

� 2 Συστατικές επιστολές 

� Συνέντευξη υποψηφίου 
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� Επιθυμητή η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας. 

 

Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων επικυρώνεται από την Ειδική 

Διατμηματική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ. 

 

Η επιστολή αποδοχής προς κάθε υποψήφιο που γίνεται δεκτός στο Δ.Π.Μ.Σ. συνοδεύεται από 

τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. καθώς και τον Αναλυτικό Οδηγό Σπουδών και δίνει 

περιθώριο 15 ημερών από την αποστολή της, προκειμένου  ο  υποψήφιος να  καταθέσει  την  

προκαταβολή έναντι της πρώτης δόσης  των  διδάκτρων  που  απαιτείται  για  να κατοχυρώσει 

τη θέση του στο Δ.Π.Μ.Σ.  Μετά το πέρας της προκαθορισμένης ημερομηνίας, θεωρείται μη 

αποδοχή της προσφερθείσας θέσης και ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. δύναται να προχωρήσει 

στην αποδοχή των επιλαχόντων κατά σειρά κατάταξης. 

 

Οι εγγραφές γίνονται στην προκαθορισμένη ημερομηνία σύμφωνα με την απόφαση της 

Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής. Η εγγραφή γίνεται μετά την κατάθεση όλων των 

απαραίτητων εγγράφων και πιστοποιητικών τα οποία οι φοιτητές πρέπει να προσκομίσουν. Ο 

υποψήφιος, πριν εγγραφεί, λαμβάνει γνώση του Κανονισμού Λειτουργίας και της πράξης 

ίδρυσης του Δ.Π.Μ.Σ. καθώς και του Αναλυτικού Οδηγού Σπουδών και του Αναλυτικού 

Οδηγού Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας και δηλώνει εγγράφως ότι αποδέχεται τους 

κανόνες λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. 

 

Οι φοιτητές των οποίων ο φάκελος της αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την 

εισαγωγή στο ΠΜΣ, δεν ήταν πλήρης και έλαβαν προσφορά θέσης υπό αίρεση, υποχρεούνται 

να καταθέσουν στη γραμματεία του ΠΜΣ τα υπολειπόμενα δικαιολογητικά έως την έναρξη 

των μαθημάτων τους κατά τον μήνα Σεπτέμβριο του πρώτου έτους σπουδών. Σε αντίθετη 

περίπτωση η φοίτηση θα διακόπτεται. 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ  

Οι σπουδές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MBA part-time πραγματοποιούνται με 

την καταβολή διδάκτρων. Το συνολικό κόστος φοίτησης στο ΜΒΑ part-time μερικής φοίτησης 

ανέρχεται, στο ποσό των 8.200 Ευρώ, για τους πολίτες των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, ενώ για τους πολίτες κρατών εκτός Ε.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 12.500 Ευρώ. 

Τα δίδακτρα για τους πολίτες των 27 κρατών-μελών της Ε.Ε. καταβάλλονται σε 4 δόσεις.  

• 1η δόση: 3000 € (Έναντι 1ης  δόσης : 1000€ έως και 15 ημέρες μετά από την αποστολή 

της επιστολής αποδοχής από την γραμματεία – το υπόλοιπο των 2000€ καταβάλλεται 

έως τον Οκτώβριο του πρώτου έτους σπουδών) 

• 2
η
  δόση: 1200 € το Μάιο του πρώτου έτους σπουδών 

• 3
η
  δόση: 2000 € τον Οκτώβριο του δεύτερου έτους σπουδών 

• 4
η
  δόση: 2000 € τον Μάιο του δεύτερου έτους σπουδών 
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Τα δίδακτρα μπορεί να μεταβάλλονται μετά από απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής 

Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών  στα πλαίσια των σχετικών αποφάσεων της 

Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Ο.Π.Α.  

Τα δίδακτρα δεν περιλαμβάνουν τις δαπάνες για αγορές βιβλίων ή άλλου εκπαιδευτικού 

υλικού που απαιτείται για κάθε μάθημα. 

Σε περίπτωση μη τήρησης εντός των προβλεπόμενων καταληκτικών ημερομηνιών των 

οικονομικών του υποχρεώσεων ο φοιτητής διαγράφεται από το Πρόγραμμα. 

Οι σπουδαστές δικαιούνται να χρησιμοποιούν την υλικοτεχνική υποδομή την οποία 

προσφέρει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και η οποία περιλαμβάνει χώρους 

διδασκαλίας κατάλληλα εξοπλισμένους με σύγχρονα μέσα διδασκαλίας και ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές, βιβλιοθήκη, το υπολογιστικό κέντρο καθώς και το εργαστήριο του Δ.Π.Μ.Σ. ΜΒΑ 

part-time.  

Οι σπουδαστές του Δ.Π.Μ.Σ. εξυπηρετούνται από την Γραμματεία του MBA part-time.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε 

άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή των 

μεταπτυχιακών τίτλων ορίζονται ως εξής: 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δεκαέξι μαθήματα. Τα έντεκα είναι μαθήματα κορμού, κοινά για 

όλους τους φοιτητές. Από τα υπόλοιπα πέντε, τα τρία είναι μαθήματα επιλογής υποχρεωτικά 

ανά γνωστική περιοχή και τα δύο είναι μαθήματα επιλογής. Η εκπόνηση διπλωματικής 

εργασίας είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές.  Σύμφωνα με απόφαση της ΕΔΕ από τον 

κατάλογο των μαθημάτων επιλογής επιλέγονται για να προσφερθούν τα  δύο επικρατέστερα 

μαθήματα, βάσει των επιλογών των φοιτητών, και τα οποία παρακολουθούνται από το 

σύνολο των φοιτητών της γνωστικής περιοχής.  

 

Το πρόγραμμα διδασκομένων και εξεταζόμενων μαθημάτων ορίζεται ως εξής: 

 

Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ (μαθήματα κορμού κοινά για όλες τις γνωστικές περιοχές) 

� Χρηματοοικονομική Λογιστική  (6 Πιστωτικές Μονάδες)                                           

� Ποσοτικές Μέθοδοι για τη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων (6 Πιστωτικές Μονάδες) 

� Διοίκηση (Management) και Ηγετικές Ικανότητες (6 Πιστωτικές Μονάδες) 

 

Β’ ΤΡΙΜΗΝΟ (μαθήματα κορμού κοινά για όλες τις γνωστικές περιοχές)    

� Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού   (6 Πιστωτικές Μονάδες)                                      

� Οικονομικά για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών  (6 Πιστωτικές Μονάδες) 

� Χρηματοοικονομική Διοίκηση   (5 Πιστωτικές Μονάδες)     
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Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ (μαθήματα κορμού κοινά για όλες τις γνωστικές περιοχές)  

  

� Διοίκηση Μάρκετινγκ (5 Πιστωτικές Μονάδες)     

� Επιχειρησιακή Έρευνα (5 Πιστωτικές Μονάδες)     

� Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (ΜΙS) (5 Πιστωτικές Μονάδες)     

 

Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟ (μαθήματα κορμού κοινά για όλες τις γνωστικές περιοχές) 

� Επιχειρησιακή Στρατηγική (5 Πιστωτικές Μονάδες)     

� Διοικητική Λογιστική (5 Πιστωτικές Μονάδες)     

 

 

Ε’ ΤΡΙΜΗΝΟ (μαθήματα υποχρεωτικά και επιλογής ανά γνωστική περιοχή) 

 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

  (υποχρεωτικά μαθήματα) 

� Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (6 Πιστωτικές Μονάδες)     

� Διαχείριση Συγκρούσεων και Διαπραγματεύσεις (6 Πιστωτικές Μονάδες)     

� Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων (6 Πιστωτικές Μονάδες)     

    

(κατάλογος μαθημάτων επιλογής) 

� Διοίκηση Στρατηγικών Αλλαγών (6 Πιστωτικές Μονάδες)     

� Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (6 Πιστωτικές Μονάδες)     

� Διοίκηση Έργων (6 Πιστωτικές Μονάδες)     

� Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Αποτίμηση Επενδύσεων (6 Πιστωτικές Μονάδες)     

� Διοίκηση Πωλήσεων και Βιομηχανικό (Β2Β) Μάρκετινγκ (6 Πιστωτικές Μονάδες)     

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

  (υποχρεωτικά μαθήματα) 

� Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη (6 Πιστωτικές Μονάδες)     

� Ενεργειακός Μετασχηματισμός και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (6 Πιστωτικές Μονάδες)     

� Δίκαιο Χρηματοοικονομικών Αγορών Ενέργειας (6 Πιστωτικές Μονάδες)      

  

(κατάλογος μαθημάτων επιλογής) 

� Διοίκηση Έργων (6 Πιστωτικές Μονάδες)     

� Μικροοικονομία και Βιομηχανική Οργάνωση (6 Πιστωτικές Μονάδες)     

� Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (6 Πιστωτικές Μονάδες)     

� Χρηματοοικονομικά Παράγωγα στην Αγορά Ενέργειας (6 Πιστωτικές Μονάδες)     
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Τα μαθήματα επιλογής μπορούν να διαφοροποιηθούν μετά από απόφαση της ΕΔΕ. 

 

ΣΤ’ ΤΡΙΜΗΝΟ 

 

� Διπλωματική Εργασία  (30 Πιστωτικές Μονάδες)                                            

Η δήλωση της κατεύθυνσης που αναφέρεται στην αίτηση υποψηφιότητας είναι 

δεσμευτική για τους φοιτητές και δεν μπορεί να αλλάξει στη διάρκεια των 

σπουδών. 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Οι Σπουδαστές προσέρχονται έγκαιρα 

στις παραδόσεις. Μετά το πέρας δεκαπέντε λεπτών (15΄) από την έναρξη της παράδοσης δεν 

επιτρέπεται η είσοδος των Σπουδαστών στην αίθουσα διδασκαλίας. Η απουσία υπολογίζεται 

στο σύνολο των ωρών διδασκαλίας της ημέρας, ακόμα και αν ο Σπουδαστής παρακολουθήσει 

τις υπόλοιπες ώρες παραδόσεων. Κάθε περίπτωση μη παρουσίας του φοιτητή κατά τον έλεγχο 

των παρόντων από τη Γραμματεία, συνεπάγεται απουσία για όλη την περίοδο του μαθήματος. 

Σε περίπτωση που ο φοιτητής κάνει πάνω από 2 απουσίες, τότε δεν δικαιούται να εξεταστεί 

στο μάθημα γεγονός το οποίο συνεπάγεται αυτόματη αποτυχία στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Στις  2 απουσίες συμπεριλαμβάνονται και οι δικαιολογημένες λόγω ασθένειας απουσίες 

(εκτός των περιπτώσεων που ο φοιτητής νοσηλευθεί σε νοσοκομείο, για τις οποίες με 

απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής οι 2 απουσίες μπορούν να αυξηθούν σε 3).  

  

Σε καμία περίπτωση φοιτητής δεν έχει το δικαίωμα να παρατείνει τη φοίτηση του πέραν των 

τριών ακαδημαϊκών ετών. Αν σε αυτό το διάστημα δεν έχει εκπληρώσει όλες του τις 

υποχρεώσεις προς το Πρόγραμμα, τότε διαγράφεται από αυτό. Σε καμία περίπτωση φοιτητής 

δεν μπορεί να επαναλάβει λόγω απουσιών περισσότερα από τρία μαθήματα.  

 

 

Οι ημέρες των μαθημάτων καθορίζονται με βάση τη διαθεσιμότητα των καθηγητών και των 

αιθουσών. Υπάρχει πιθανότητα αλλαγής προγραμματισμένων ημερομηνιών μαθημάτων λόγω 

ανωτέρας βίας. 

 

ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Καταξιωμένες επιχειρήσεις προσκαλούνται στο Βήμα των Επιχειρήσεων, δημιουργώντας 

προϋποθέσεις για ένα παραγωγικό διάλογο μεταξύ του επιχειρηματικού και του ακαδημαϊκού 

κόσμου.  

Η ανταλλαγή  απόψεων μεταξύ καταξιωμένων στελεχών και των επίλεκτων φοιτητών του 

προγράμματος δημιουργεί αμοιβαία οφέλη για όλους. Ιδιαίτερα για τους φοιτητές του 

προγράμματος, η σύμπραξη αυτή οδηγεί στην σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, στην 

συμμετοχή σε ένα δυναμικό διάλογο με ικανούς και άξιους συνομιλητές, στην ανάπτυξη 

σχέσεων με επαγγελματικό αλλά και προσωπικό ενδιαφέρον. Κυρίως όμως το Βήμα των 

Επιχειρήσεων επιτρέπει την απόκτηση ουσιαστικής επικαιροποιημένης γνώσης, 

προσφέροντας στους φοιτητές του προγράμματος άλλο ένα ανταγωνιστικό προβάδισμα.  

 

 

ΟΡΟΙ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 
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Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης απονέμεται στο φοιτητή μετά από επιτυχή εξέταση σε 

όλα τα μαθήματα και μετά από έγκριση και επιτυχή αξιολόγηση της διπλωματικής εργασίας 

του.  

Η διδασκαλία, οι εργασίες, οι εξετάσεις και η διεξαγόμενη έρευνα πραγματοποιούνται είτε 

στα ελληνικά ή στα αγγλικά. Επιπρόσθετα η βιβλιογραφία και η αρθρογραφία είναι κατά 

κύριο λόγο στην Αγγλική γλώσσα. 

Οι ώρες διδασκαλίας για τα υποχρεωτικά μαθήματα και τα μαθήματα επιλογής είναι είκοσι 

τέσσερις διδακτικές ώρες. Για όλα τα μαθήματα η τελική βαθμολογία βασίζεται σε γραπτές και 

προφορικές δοκιμασίες και εργασίες. 

Οι φοιτητές υπόκεινται στο τέλος κάθε τριμήνου σε τμηματικές εξετάσεις για κάθε μάθημα 

που έχουν διδαχθεί.  

Αν ένας φοιτητής αποτύχει σε περισσότερα από δύο μαθήματα ανά τρίμηνο τότε διαγράφεται 

από το Δ.Π.Μ.Σ. Όποιος αποτύχει σε ένα μάθημα οιουδήποτε τριμήνου υποχρεούται να 

επανεξετασθεί σ' αυτό το μάθημα στις καθορισμένες ημερομηνίες επανεξέτασης (κατά τον 

μήνα Σεπτέμβριο). Σε περίπτωση  δεύτερης αποτυχίας δικαιούται να επαναλάβει την εξέταση 

μία ακόμη φορά. Σε περίπτωση και τρίτης αποτυχίας, διαγράφεται από το Διατμηματικό 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Όποιος αποτύχει σε δύο μαθήματα στις τμηματικές 

εξετάσεις οιουδήποτε τριμήνου δικαιούται να επανεξετασθεί μια και μοναδική φορά σ' αυτά 

τα μαθήματα. Σε περίπτωση και δεύτερης αποτυχίας στα δύο αυτά μαθήματα, διαγράφεται 

από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σε περίπτωση και δεύτερης αποτυχίας στο ένα 

από αυτά τα μαθήματα, μπορεί να επανεξετασθεί μετά από έγκριση της ΕΔΕ. 

Αποτυχία του φοιτητή σε τρία (3) μαθήματα σε ένα τρίμηνο συνεπάγεται διαγραφή του από 

το Δ.Π.Μ.Σ. μετά από απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής. 

Απουσία στις εξετάσεις ισοδυναμεί με αποτυχία εκτός αν οφείλεται σε ανωτέρα βία. 

Χρήση ρήτρας δεν επιτρέπεται. 

Οι φοιτητές για να μπορούν να διεκδικήσουν πιθανές υποτροφίες βάσει ακαδημαϊκής 

επίδοσης, υποχρεούνται να έχουν περάσει επιτυχώς όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα κορμού 

κατά τις  καθορισμένες εξεταστικές περιόδους (και όχι στις επαναληπτικές εξετάσεις του 

Σεπτεμβρίου). 

 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 

Με γνώμονα τη διαφύλαξη του κύρους του ΜΒΑ καθώς και του Προγράμματος Υποτροφιών 

ισχύει η παρακάτω διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων: 

• Οι επιτηρητές να έχουν πλήρη δικαιοδοσία να αποφασίζουν για οτιδήποτε 

εξασφαλίζει την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων 

• Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να υποχρεούνται κατά την είσοδο τους στην αίθουσα 

που πραγματοποιείται η εξέταση να αφήνουν το κινητό τηλέφωνο τους (αν έχουν 

περισσότερα του ενός θα αφήνουν όλα τα κινητά τους) καθώς και τα νέας τεχνολογίας 

ρολόγια χειρός τα οποία έχουν τη δυνατότητα λήψης φωτογραφιών στο έδρανο που 
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βρίσκεται ο επιτηρητής. Σε περίπτωση κατά την οποία φοιτητής ή φοιτήτρια αρνηθεί 

να αφήσει το κινητό του/της στο ενδεδειγμένο έδρανο δεν θα του/της επιτρέπεται να 

λάβει μέρος στις εξετάσεις και θα αποχωρεί της αίθουσας. Σε περίπτωση κατά την 

οποία φοιτητής ή φοιτήτρια επαναλάβει την άρνηση του να παραδώσει το κινητό 

του/της ή/και το έξυπνο ρολόι θα διαγράφεται του προγράμματος. 

• Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες οι οποίες θα δηλώσουν ότι δεν έχουν κινητό ή κινητά ή 

έξυπνο ρολόι μαζί του/της θα αναγράφεται πάνω στο τετράδιο απαντήσεων και θα το 

υπογράφουν. 

• Να γίνεται χρήση ειδικών συσκευών οι οποίες αποτρέπουν τη λειτουργία των κινητών 

τηλεφώνων καθώς και του ασύρματου δικτύου. 

• Να μην επιτρέπεται η χρήση της τουαλέτας κατά τη διάρκεια των εξετάσεων εκτός 

από φοιτήτριες οι οποίες βρίσκονται σε κατάσταση εγκυμοσύνης καθώς και 

αποδεδειγμένη από δημόσιο νοσοκομείο ανάγκη συχνής χρήσης τουαλέτας. 

• Ο φοιτητής ή φοιτήτρια που θα διαπιστώνεται ότι αντιγράφει θα διαγράφεται από το 

ΜΒΑ.    

Οι ανωτέρω αποφάσεις εγκρίθηκαν από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ. – 

ΜΒΑ στις 2 Φεβρουαρίου 2017 (4η Συνεδρίαση, Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017).   

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας διέπεται από τα αναφερόμενα στον αντίστοιχο 

κανονισμό εκπόνησης διπλωματικών εργασιών του Δ.Π.Μ.Σ.-ΜΒΑ 

 

 

ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

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

ζητήσει την αναστολή ή τη διακοπή της φοίτησής του  είτε την επανάληψη παρακολούθησης 

του προγράμματος με την επόμενη σειρά, ή ακόμη  και την αποχώρησή του από το 

Πρόγραμμα. Η περίπτωση επανάληψης παρακολούθησης του προγράμματος με την επόμενη 

σειρά εξετάζεται από την Ε.Δ.Ε. 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, κ.ά..). Σε κάθε περίπτωση επανάληψης της παρακολούθησης ή οριστικής 

αποχώρησης από το πρόγραμμα δεν επιστρέφονται καταβληθέντα δίδακτρα, ούτε και 

καταβάλλονται εκ νέου. 

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ 

Η βαθμολογία πτυχίου προκύπτει από: 

� Το άθροισμα της βαθμολογίας των μαθημάτων κορμού και επιλογής  

� Το βαθμό της διπλωματικής εργασίας Χ 3  

� Το άθροισμα των παραπάνω δια 19 
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Οι διακρίσεις της βαθμολογίας είναι: 5 έως 6,50 ΚΑΛΩΣ 

                                                          6,51 έως 8,50 ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ 

                                                          8,51  και άνω  ΑΡΙΣΤΑ 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οι φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος οφείλουν να συμπεριφέρονται κόσμια, με 

σεβασμό προς τους συμφοιτητές τους και προς το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του 

Πανεπιστημίου, να χρησιμοποιούν με επιμέλεια τον εξοπλισμό του πανεπιστημίου και να 

τηρούν τους κανόνες διεξαγωγής του εκπαιδευτικού έργου και τις προθεσμίες εκτέλεσης των 

υποχρεώσεών τους. Σε περίπτωση σοβαρού παραπτώματος ή παραβίασης των κανόνων 

κατάρτισης εργασιών ή διεξαγωγής των γραπτών δοκιμασιών (αντιγραφή, πλαστοπροσωπία, 

συνεργασία με άλλους σπουδαστές, κλπ), ο διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. παραπέμπει τον 

σπουδαστή στη ΕΔΕ με το ερώτημα της διαγραφής. Έφεση κατά της απόφασης της ΕΔΕ μπορεί 

να ασκηθεί ενώπιον της Συγκλήτου, η οποία και αποφασίζει αμετάκλητα. 

 

Ο παρόν οδηγός σπουδών εγκρίθηκε από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ. – 

ΜΒΑ στις 20 Σεπτεμβρίου 2018 (1
η
 Συνεδρίαση, Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019).   

 

 


