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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Καθηγητής Νικόλαος Ματσατσίνης
Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο:
«Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business
Administration (ΜΒΑ)»,
στις ακόλουθες ειδικεύσεις:
– Μάρκετινγκ,
– Χρηματοοικονομική, και
– Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης.

Θέματα Οργάνωσης
Όργανα Διοίκησης
• Η Συνέλευση του Τμήματος
• Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.,
• Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Εγγραφές & Δηλώσεις Μαθημάτων
• Η εγγραφή των νέων φοιτητών στο Π.Μ.Σ., οι δηλώσεις
πλήρους ή μερικής φοίτησης, οι δηλώσεις παρακολούθησης
μαθημάτων και η καταβολή των τελών εγγραφής γίνονται μια
εβδομάδα πριν την έναρξη του Α’ εξαμήνου.
• Οι δηλώσεις παρακολούθησης μαθημάτων των επόμενων
εξαμήνων καθώς και η καταβολή των τελών εγγραφής
γίνονται κατά την πρώτη εβδομάδα κάθε εξαμήνου.
• Στην ίδια περίοδο, και μόνον σε αυτήν, μπορεί να γίνεται
αλλαγή δήλωσης παρακολούθησης σε κάποιο μάθημα.

Κανονισμός Σπουδών
Διάρκεια Φοίτησης

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή
του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:
• τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, για τους
φοιτητές πλήρους φοίτησης, και
• πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα για τους
φοιτητές μερικής φοίτησης.
Η δήλωση αυτή είναι δεσμευτική και δεν μπορεί
να τροποποιηθεί στη διάρκεια των σπουδών.
Φοιτητές μερικής φοίτησης δεν μπορούν να
ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σε διάστημα
μικρότερο των παραπάνω προβλεπόμενων
ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Κανονισμός Σπουδών
Αναστολή & Παράταση Φοίτησης
Η φοίτηση στο Π.Μ.Σ. για την απόκτηση
Μ.Δ.Ε. έχει μέγιστη διάρκεια τρία (3)
ημερολογιακά έτη. Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, για την ολοκλήρωση εκπόνησης
της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
μπορεί να δοθεί παράταση ενός (1) ή έως
δύο (2) επιπλέον εξάμηνα μετά από εισήγηση
του επιβλέποντος μέλους Δ.Ε.Π. και απόφαση
της Συνέλευσης του Τμήματος.

Κανονισμός Σπουδών

Αναστολή & Παράταση Φοίτησης
• Για εξαιρετικούς λόγους (π.χ. για λόγους υγείας, από
εργαζόμενους, υπηρετούντες στρατιωτική θητεία, κ.λπ.)
είναι δυνατή η χορήγηση αναστολής φοίτησης ενός (1) ή
έως δύο (2) εξάμηνα. Κατά το χρονικό διάστημα της
αναστολής αναστέλλονται και τα δικαιώματα του
μεταπτυχιακού φοιτητή. Ο χρόνος της αναστολής δεν
προσμετράτε στο χρόνο μέγιστης διάρκειας.
• Αιτήσεις για παράταση ή αναστολή φοίτησης γίνονται
δεκτές το αργότερο δύο (2) εβδομάδες πριν την έναρξη της
διδασκαλίας των μαθημάτων του εξαμήνου στο οποίο
αναφέρονται και εγκρίνονται από την Συνέλευση του
Τμήματος ύστερα από εισήγηση της Συντονιστικής
Επιτροπής (Σ.Ε.).
• Αναστολή φοίτησης δεν χορηγείται για το Α’ εξάμηνο του
Π.Μ.Σ..

Κανονισμός Σπουδών
Μαθήματα
• Τα μαθήματα είναι όλα υποχρεωτικά και διακρίνονται για κάθε σε
κοινά και μαθήματα Ειδίκευσης.
• Η διδασκαλία των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. και η συγγραφή των
διπλωματικών εργασιών γίνεται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα
με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
• Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Τα
μαθήματα προσφέρονται με τη μορφή εξαμηνιαίων μαθημάτων,
εντατικών ή σύντομων μαθημάτων ή/και σεμιναρίων ή/και
εργαστηρίων ή/και εργασιών ή συνδυασμού αυτών, όπως αυτά
καθορίζονται κάθε φορά από τη Συνέλευση του Τμήματος.
• Η εξέταση κάθε μαθήματος γίνεται με τρόπο που καθορίζει ο
διδάσκων και πραγματοποιείται στα πλαίσια μίας και μόνον
εξεταστικής περιόδου.
• Τα μαθήματα μπορεί να προσφέρονται και εξ αποστάσεως υπό
προϋποθέσεις.

Κανονισμός Σπουδών
Φοιτητές πλήρους φοίτησης
Οι φοιτητές που ακολουθούν το πρόγραμμα σε
όλες τις ειδικεύσεις οφείλουν να
παρακολουθήσουν:
• πέντε (5) κοινά υποχρεωτικά μαθήματα κατά
το Α’ εξάμηνο (συνολικά 30 πιστωτικές
μονάδες),
• πέντε (5) μαθήματα ειδίκευσης στο Β’
εξάμηνο (συνολικά 30 πιστωτικές μονάδες),
και
• να εκπονήσουν την Μεταπτυχιακή τους
Διπλωματική κατά το Γ’ εξάμηνο.

Κανονισμός Σπουδών
Φοιτητές μερικής φοίτησης
Οι φοιτητές που ακολουθούν το πρόγραμμα σε όλες τις
ειδικεύσεις οφείλουν να παρακολουθήσουν:
• δύο ή τρία (3) κοινά υποχρεωτικά μαθήματα κατά το Α’
εξάμηνο,
• δύο ή τρία (3) μαθήματα ειδίκευσης στο Β’ εξάμηνο,
• δύο ή τρία (3) κοινά υποχρεωτικά μαθήματα κατά το Γ’
εξάμηνο,
• δύο ή τρία (3) μαθήματα ειδίκευσης στο Δ’ εξάμηνο,
• να εκπονήσουν την Μεταπτυχιακή τους Διπλωματική κατά
το Ε’ εξάμηνο.
Συνολικά θα πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς πέντε (5)
κοινά υποχρεωτικά μαθήματα και τα πέντε (5) μαθήματα της
ειδίκευσής τους.

Κανονισμός Σπουδών
Αξιολόγηση και Βαθμολογία Μαθημάτων
Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθούν
ανελλιπώς την διδασκαλία των μαθημάτων στα
οποία εγγράφονται.
Ο ακριβής τρόπος αξιολόγησης καθορίζεται από τον
διδάσκοντα του κάθε μαθήματος. Ο τελικός βαθμός
εκφράζεται σε δεκαδική κλίμακα από 0 έως 10 με
διαβαθμίσεις του 0,5. Για να θεωρηθεί επιτυχής η
επίδοση σε κάποιο μάθημα θα πρέπει να έχει
βαθμολογηθεί με τουλάχιστον έξι (6) (μαθήματα
που δηλώνονται αλλά δεν ολοκληρώνονται με
επιτυχία προσμετρούνται ως αποτυχίες).

Κανονισμός Σπουδών
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία πραγματοποιείται,
για το πρόγραμμα πλήρους και μερικής φοίτησης, στο 3ο
και 5ο εξάμηνο σπουδών αντίστοιχα.
Η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι
υποχρεωτική και η συνολική διάρκεια εκπόνησής της
δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών (3) μηνών.
Την επίβλεψη της μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας αναλαμβάνει ένα μέλος Δ.Ε.Π. του
Πολυτεχνείου Κρήτης που διδάσκει στο μεταπτυχιακό
πρόγραμμα. Εάν ο επιβλέπων δεν είναι μέλος της Σχολής,
τότε την μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία συνεπιβλέπει και ένα μέλος Δ.Ε.Π. της Σχολής.

Κανονισμός Σπουδών
Βαθμός Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
απαιτείται η συμπλήρωση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων η
οποία επιτυγχάνεται με την επιτυχή παρακολούθηση 10 μαθημάτων,
η επιτυχής εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής και συνολικό
βαθμό επτά και μισό (7,5).
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του
οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής
δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.),
σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).
Στο Μ.Δ.Ε., ο τελικός βαθμός είναι ο σταθμισμένος, με βάση τις
πιστωτικές μονάδες των μαθημάτων, μέσος όρος των βαθμών όλων
των μαθημάτων.
Για την απονομή του ΜΔΕ θα πρέπει ο τελικός βαθμός να είναι
τουλάχιστον επτά και μισό (7.5).

Κανονισμός Σπουδών
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών

• Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές δικαιούνται όλες τις παροχές
των προπτυχιακών Φοιτητών όπως αυτές καθορίζονται
από τους Νόμους 3685/2008, 1268/82 και 2083/92
(κάρτα σίτισης, φοιτητικό εισιτήριο, μειωμένα έξοδα
συμμετοχής σε πολιτιστικές-ψυχαγωγικές εκδηλώσεις,
ασφάλιση μέσω του Πανεπιστημίου, κ.λπ.), πλην του
δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων.
Τα Ιδρύματα υποχρεούνται να εξασφαλίζουν στους
φοιτητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
προσβασιμότητα στα προτεινόμενα συγγράμματα και τη
διδασκαλία.
• Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν δικαίωμα απαλλαγής από
την καταβολή των τελών εγγραφής εάν πληρούν τις
προϋποθέσεις του άρθρου 35§2 του Ν. 4485/2017.

Υπηρεσίες Πολυτεχνείου Κρήτης
Ιστοσελίδα Τμήματος:
• www.pem.tuc.gr
Ιστοσελίδα ΜΒΑ:
• www.mba.pem.tuc.gr
Κανονισμός Σπουδών ΜΒΑ:
• https://www.mba.pem.tuc.gr/el/spoydes/ka
nonismos-spoydon/
• Email MBA: mba@pem.tuc.gr

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Πολυτεχνείου Κρήτης

• Με την εγγραφή σας στο ΜΒΑ έχετε
πρόσβαση σε μία σειρά ηλεκτρονικών
υπηρεσιών, παρεχόμενων από το
Πολυτεχνείο Κρήτης, μέσω της ιστοσελίδας:
https://www.tuc.gr/index.php?id=services

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Πολυτεχνείου Κρήτης

Αποκτάται:
• Προσωπικό λογαριασμό χρήστη και
λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
στο ΠΚ
• Πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του ΠΚ,
όπως φοιτητολόγιο, πλατφόρμες τηλεεκπαίδευσης, βιβλιοθήκη, λογισμικό,
forum, …

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Πολυτεχνείου Κρήτης
Φοιτητολόγιο: Αφού έχετε αποκτήσει λογαριασμό χρήστη, αποκτάται
πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας:
https://websrv.stdnet.tuc.gr/unistudent/
• Το φοιτητολόγιο είναι ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη δήλωση των
μαθημάτων σας κάθε εξάμηνο και την ανάρτηση των βαθμών από
τους καθηγητές. Μέσω του φοιτητολογίου μπορείτε να
παρακολουθείτε την πρόοδό σας.
• Η δήλωση των μαθημάτων στο φοιτητολόγιο γίνεται κάθε εξάμηνο,
είναι υποχρεωτική για όλους και την κάνει ο κάθε φοιτητής μόνος
του.
• Στο φοιτητολόγιο πρέπει να δηλώνονται όλα τα μαθήματα που θα
παρακολουθήσει ο φοιτητής το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο, και
υποχρεωτικά και επιλογής.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το φοιτητολόγιο είναι διαφορετικό και ανεξάρτητο από την
πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης eClass.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Πολυτεχνείου Κρήτης

Πλατφόρμα Τηλε-εκπαίδευσης eClass:
• https://www.eclass.tuc.gr/
• Μέσω αυτής λαμβάνεται πληροφορίες και
υλικό (διαφάνειες, …) για τα μαθήματα ενώ
λαμβάνεται ανακοινώσεις και μηνύματα
από τους διδάσκοντες, κλπ.
•

Τηλε-εκπαίδευση
Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης:
https://www.tuc.gr/index.php?id=184
Υπηρεσίες Τηλεδιάσκεψης:
https://www.tuc.gr/index.php?id=1273

Υπηρεσίες Πολυτεχνείου Κρήτης
Έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας (ΠΑΣΟ)
• Για να το εκδώσετε, εισέρχεστε στη σελίδα
https://submit-academicid.minedu.gov.gr/ και
επιλέγετε «Εγγραφή » ως «Μεταπτυχιακός
Φοιτητής».
• Συμπληρώνετε τα προσωπικά σας στοιχεία και
στο πεδίο «Ίδρυμα» επιλέγετε «ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΚΡΗΤΗΣ» και στο «Τμήμα» επιλέγετε
«ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ».
Αφού ολοκληρώσετε την εγγραφή σας, κάνετε
αίτηση χορήγησης.

Κανονισμός Σπουδών
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι:
•
Να ολοκληρώνουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες:
– την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ.,
– τις δηλώσεις πλήρους ή μερικής φοίτησης,
– τις οριστικές δηλώσεις παρακολούθησης μαθημάτων,
– την καταβολή των τελών εγγραφής.
– την υποβολή αιτήσεων για παράταση ή αναστολή φοίτησης το αργότερο δύο (2)
εβδομάδες πριν την έναρξη της διδασκαλίας των μαθημάτων του εξαμήνου στο
οποίο αναφέρονται. Αναστολή φοίτησης δεν δικαιούνται όσοι εγγράφονται στο Α’
εξάμηνο του Π.Μ.Σ..
•
Να παρακολουθούν επιτυχώς τα μεταπτυχιακά μαθήματα.
•
Να προσέρχονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις.
•
Να συγγράψουν διπλωματική εργασία σε θέμα συναφές με τα μαθήματα του
προγράμματος, το οποίο μετά από έγκριση της Σ.Ε. επικυρώνεται από την Συνέλευση του
Τμήματος.
•
Να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά όρια.
•
Να προσφέρουν επικουρικό έργο στην υποστήριξη μαθημάτων, σε επιτηρήσεις, στα
εργαστήρια της Σχολής και γενικότερα όπου υπάρχει ανάγκη κατά την κρίση της
Συνέλευσης του Τμήματος.
•
Να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των οργάνων του Π.Μ.Σ. καθώς και την
ακαδημαϊκή δεοντολογία.

Κανονισμός Σπουδών
Διαγραφή από το Π.Μ.Σ.

Φοιτητής ή φοιτήτρια που:
• υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπτό χρόνο φοίτησης,
• απουσιάζει αδικαιολόγητα ένα (1) εξάμηνο από τις
σπουδές και τις υποχρεώσεις του μεταπτυχιακού φοιτητή,
• συμπληρώνει τρεις (3) αποτυχίες στα μαθήματα,
• αποτυγχάνει δύο (2) φορές στην προφορική εξέταση της
μεταπτυχιακής διπλωματικής, και
• δεν καταβάλει τα τέλη εγγραφής του στο προβλεπόμενο
χρονικό διάστημα,
διαγράφεται από το πρόγραμμα, αλλά δικαιούται να λάβει
πιστοποιητικό παρακολούθησης όσων μαθημάτων έχει
ολοκληρώσει.

Κανονισμός Σπουδών
• Συμμετοχή σε αντιγραφή ή εν γένει φαλκίδευση
της διαδικασίας εξέτασης μεταπτυχιακού
μαθήματος ή της συγγραφής εργασίας ή
μεταπτυχιακής διπλωματικής, συνεπάγεται
διαγραφή από το πρόγραμμα μετά από σχετική
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Στις
ίδιες περιπτώσεις, προβλέπεται αφαίρεση του
μεταπτυχιακού διπλώματος όταν η παράβαση
διαπιστωθεί μετά την αποφοίτηση.
• Οι έλεγχοι εκπλήρωσης των υποχρεώσεων και οι
διαγραφές των μεταπτυχιακών φοιτητών
διενεργούνται πριν την υποβολή των δηλώσεων
ή της εγγραφής τους κάθε ακαδημαϊκού
εξαμήνου.

Κανονισμός Σπουδών
Αναγόρευση & Αποφοίτηση
• Η απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών στους μεταπτυχιακούς φοιτητές
γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος μετά
από εισήγηση της Σ.Ε..
• Η αποφοίτηση όλων γίνεται σε ειδική τελετή,
η οποία λαμβάνει χώρα κάθε Νοέμβριο
παρουσία των Πρυτανικών Αρχών, των
Κοσμητόρων των Σχολών και των Διευθυντών
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών.

Κανονισμός Σπουδών
Μαθήματα
Μαθήματα (όλες οι κατευθύνσεις)

Ερευνητική Μεθοδολογία (Σεμινάριο)
Επιστημονικό Λογισμικό (Σεμινάριο)
Σύνολο

Ώρες/Εβδο
μάδα
9
21
30

ECTS

-

Κανονισμός Σπουδών
Α’ Εξάμηνο (κοινά μαθήματα υποχρεωτικά)
Υποχρεωτικά Μαθήματα (όλες οι
Ώρες/Εβδ
κατευθύνσεις)
ομάδα
Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
3
και Οργανισμών
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
3
Διοίκηση Μάρκετινγκ
3
Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων &
3
Συστημάτων Αποφάσεων
Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
3
Σύνολο
15

ECTS
6
6
6
6
6
30

Κανονισμός Σπουδών
Β’ Εξάμηνο (μαθήματα ειδίκευσης)
Ειδίκευση Μάρκετινγκ: Μαθήματα

Ώρες/Εβδ
ομάδα

ECTS

Έρευνα
Αγοράς
&
Συμπεριφορά
Καταναλωτή
Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων & Καινοτομία
Διεθνές Μάρκετινγκ
Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακό
Μάρκετινγκ
Σύνολο

3

6

3
3
3
3

6
6
6
6

15

30

Κανονισμός Σπουδών
Β’ Εξάμηνο (μαθήματα ειδίκευσης)
Ειδίκευση Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Ώρες/Εβδο ECTS
Μαθήματα
μάδα
Λήψη Χρηματοοικονομικών Αποφάσεων
3
6
Διοικητική Λογιστική
3
6
Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων
3
6
Στρατηγική Διοίκηση
3
6
Χρηματοοικονομικές Αγορές και Προϊόντα
3
6
Σύνολο
15
30

Κανονισμός Σπουδών
Β’ Εξάμηνο (μαθήματα ειδίκευσης)
Ειδίκευση Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης: Ώρες/Εβδο ECTS
Μαθήματα
μάδα
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού σε
3
6
Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς
Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονική
3
6
Διακυβέρνηση
Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων
3
6
Συστήματα Διοίκησης Ποιότητας στη
3
6
Δημόσια Διοίκηση
Διοίκηση και Διαχείριση της Ασφάλειας στο
3
6
Δημόσιο
Σύνολο
15
30

Κανονισμός Σπουδών
Εκπόνηση Μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας

Πληροφορίες – Επικοινωνία
Γραμματεία MBA
• κα. Λουκία Παπαδάκη
Τηλ. +30.2821.37161; 37302
e-mail: mba@pem.tuc.gr

Ερωτήσεις
Απορίες;

