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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ «ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 

Άρθρο 1. Γενικές Αρχές  

 

Ο δεύτερος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και ολοκληρώνεται με την απονομή 

Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) όπως ορίζεται σχετικά στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 30 του Ν.4485/2017-. 

 

1.1 Αποστολή Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Tα προγράμματα μεταπτυχιακών του Π.Α. οδηγούν στην απόκτηση Διπλωμάτων 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) που είναι ακαδημαϊκοί τίτλοι υψηλού 

επιπέδου. Μέσω της συστηματικής μελέτης, της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης 

και της έρευνας επιδιώκουν την παραγωγή νέας γνώσης και την προώθηση της 

έρευνας και της καινοτομίας.  

1.2 Στόχοι των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Το Π.Α. διοργανώνει προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών τα οποία 

στοχεύουν, σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 30 Ν. 4485/2017: 

• στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και των 

τεχνών, καθώς και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, 

κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, 

• στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων σε θεωρητικές και 

εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές 

ενότητες ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κλάδου 

σπουδών των οικείων Τμημάτων. 

Επιπλέον, τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του Π.Α. στοχεύουν: 

• στην καλλιέργεια γνώσης και εξειδίκευσης, με βάση τους διεθνείς κανόνες 

δεοντολογίας και ηθικής της έρευνας, που εξυπηρετούν τις ανάγκες της 

κοινωνίας· 

• στην προαγωγή της γνώσης και της έρευνας, μέσα σε ένα ελεύθερο ακαδημαϊκό 

περιβάλλον, που παρέχει το υψηλότερο ποιοτικά εκπαιδευτικό επίπεδο, καθώς και 

ευρύτατες ευκαιρίες στους φοιτητές και στις φοιτήτριες για να καταστούν 

χρήσιμοι και χρήσιμες για την κοινωνία· 

• στην εκπαίδευση φοιτητών και φοιτητριών έτσι ώστε αφενός, μεν, να 

κατανοήσουν τις θεωρίες και τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις που σχετίζονται με 

κάθε περιοχή εξειδίκευσης, αφετέρου, δε, να εμπνευστούν, για να παράξουν και 

να εφαρμόσουν νέες θεωρίες και νέες μεθοδολογικές προσεγγίσεις· 

• στην ανάπτυξη και τη διεύρυνση συνεργασιών σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό 
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επίπεδο με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής και της 

αλλοδαπής, με προσφορά ικανού αριθμού προγραμμάτων και σε άλλες (εκτός της 

ελληνικής) γλώσσες· 

• στην προετοιμασία διπλωματούχων ικανών για επιτυχή σταδιοδρομία τόσο στον 

δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.  

 

Άρθρο 2. Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 

Το Π.Α. ιδρύει, οργανώνει και λειτουργεί τα προγράμματα μεταπτυχιακών 

σπουδών και απονέμει Διπλώματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν.4485/17 (Α΄114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 

εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» όπως κάθε φορά 

ισχύουν. 

 

2.1 Διαδικασία Ίδρυσης νέου Π.Μ.Σ. 

Το νομικό πλαίσιο ίδρυσης/επανίδρυσης μονοτμηματικού Π.Μ.Σ. περιγράφεται 

στο άρθρο 32 του Ν. 4485/2017 και το νομικό πλαίσιο ίδρυσης/επανίδρυσης 

Διατμηματικού/Δι-ιδρυματικού Π.Μ.Σ. περιγράφεται στα άρθρα 32 και 43 του 

Ν.4485/2017. Διευκρινίσεις, επί των ως άνω διαδικασιών, αποτυπώνονται στις 

σχετικές τυποποιηθείσες διαδικασίες του Ιδρύματος που έχουν κοινοποιηθεί στα 

Παν/κα Τμήματα. 

 

2.2  Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε Π.Μ.Σ. καταρτίζεται με απόφαση 

της Συνέλευσης του Τμήματος, εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος και 

κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (παρ. 1 άρθρο 

45 Ν.4485/2017). Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις 

τροποποίησης του Κανονισμού. 

Στον παρόντα Κανονισμό παρουσιάζονται η δομή και οι κανόνες λειτουργίας του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) μέσω Έρευνας με τίτλο 

«Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής» του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και 

Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Π.Α.) το οποίο απονέμει Δίπλωμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)  

Οι διατάξεις του εξειδικεύουν και συμπληρώνουν το νομικό πλαίσιο που διέπει τις 

μεταπτυχιακές σπουδές και συγκεκριμένα τις διατάξεις του Ν.4485/2017.  

Ειδικότερα, στον Κανονισμό του Π.Μ.Σ. καθορίζονται όλα τα θέματα που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 45 του προαναφερόμενου νόμου (βλ. 

Παράρτημα 4 του παρόντος). 

 

Κάθε υποψήφιος/α, που επιλέγει για να φοιτήσει στο Π.Μ.Σ., θα πρέπει να 

λαμβάνει εγκαίρως γνώση του παρόντος Κανονισμού και να αποδέχεται τους 

κανόνες λειτουργίας του Π.Μ.Σ.  

Ο παρών Κανονισμός αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 
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Άρθρο 3. Σκοπός του Π.Μ.Σ.  

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών μέσω Έρευνας με τίτλο «Ευφυή 

Συστήματα Πληροφορικής» εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, διέπεται από συνεκτική διεπιστημονική προσέγγιση και 

αποσκοπεί (i) στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης μέσω της παροχής 

θεωρητικού υποβάθρου στον τομέα του σχεδιασμού, υλοποίησης και 

αντιμετώπισης ιδιαιτεροτήτων κατά τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου 

εξειδικευμένης έρευνας σε Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής, επικεντρώνοντας 

σε μεθοδολογίες έρευνας και σε εξειδικευμένες θέματα Ευφυών Συστημάτων, (ii) 

στην ανάπτυξη ακαδημαϊκών και ερευνητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των 

αποφοίτων και (iii) στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, 

κοινωνικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας. Η προσέγγιση αυτή 

ακολουθεί το πρότυπο επιστημονικό πρόγραμμα διεθνών εκπαιδευτικών 

οργανισμών και ανάλογων Π.Μ.Σ. διεθνώς.   

  

Άρθρο 4. Αρμόδια Όργανα/Επιτροπές για την ίδρυση-λειτουργία του Π.Μ.Σ.  

 

Για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. αρμόδια όργανα/επιτροπές 

είναι: 

1. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος. 

2. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ε.Μ.Σ) 

3. Η Συνέλευση του Τμήματος  

4. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. 

5. Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. (και ο/η Αναπληρωτής/τρια 

του/της Διευθυντή/ντριας) 

6. Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριων 

7. Εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.), 

 

4.1 Πρυτανικό Συμβούλιο (παρ. 5 άρθρο 30 του Ν. 4485/2017) 

Επιπλέον των αρμοδίων οργάνων, και σύμφωνα με την παρ. 5 άρθρο 30 

Ν.4485/2017, «το Πρυτανικό Συμβούλιο του οικείου Ιδρύματος έχει την ευθύνη της 

τήρησης του νόμου, σε ό,τι αφορά στην οργάνωση και λειτουργία των Π.Μ.Σ. και 

την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, του Κανονισμού Μεταπτυχιακών 

Σπουδών, που προβλέπεται στο άρθρο 45». 

 

4.2 Σύγκλητος (παρ. 2 άρθρο 31 Ν.4485/2017) 

Η Σύγκλητος είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, 

οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα του Π.Μ.Σ.. Επίσης, η Σύγκλητος ασκεί 

όσες αρμοδιότητες σχετικά με τα Π.Μ.Σ. δεν ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε 

άλλα όργανα (παρ. 2 άρθρο 31 Ν.4485/2017). 

 

4.3 Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (παρ. 5 άρθρο 32 και παρ. 6 και 7 άρθρο 

31 Ν.4485/2017) 

Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών αποτελείται από τον/την Αντιπρύτανη 

Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, που εκτελεί χρέη Προέδρου και τους/τις Κοσμήτορες 
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του οικείου Ιδρύματος, ως Μέλη. Τα μέλη της Επιτροπής δεν αμείβονται για τη 

συμμετοχή τους σε αυτή. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών εξετάζει τις 

εισηγήσεις για την ίδρυση νέων Π.Μ.Σ. σύμφωνα με την παρ. 5 άρθρο 32 

Ν.4485/2017  

 

4.4 Συνέλευση του Τμήματος (παρ. 3 άρθρο 31 και παρ. 1 άρθρο 43 Ν.4485/2017) 

Η Συνέλευση του οικείου Τμήματος:  

1. εισηγείται στη Σύγκλητο δια της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών για 

την αναγκαιότητα ίδρυσης Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 32, 

2. ορίζει τα Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής, 

3. κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκόντων του Π.Μ.Σ., 

4. συγκροτεί επιτροπές επιλογής/εξέτασης των υποψηφίων μεταπτυχιακών 

φοιτητών/τριων, 

5. διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης για την απονομή του 

Δ.Μ.Σ., 

6. ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις διατάξεις του 

Ν.4485/2017. 

 

4.5 Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) (παρ. 5 και 8 του άρθρου 31 και παρ. 2 άρθρου 44 

του Ν.4485/2017) 

Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. 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, κατά τη λήξη της οποίας με ευθύνη 

του Δ/ντη συντάσσεται απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου 

του Π.Μ.Σ. καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του. Η θητεία του Προέδρου 

της Σ.Ε. μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Ο/Η Πρόεδρος της Σ.Ε. έχει ταυτόχρονα 

και το ρόλο του/της Διεθυντή/τριας του Π.Μ.Σ. 

Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας 

του προγράμματος και: 

- Δύναται να εισηγείται στη Συνέλευση την κατανομή του διδακτικού έργου μεταξύ 

των διδασκόντων/ουσων του Π.Μ.Σ. 

- Ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα και τα μέλη της τριμελούς επιτροπής εξέτασης 

διπλωματικών εργασιών (άρθρο 34 παρ.4 Ν. 4485/17)  

- Δύναται να εξετάζει φοιτητικά θέματα όπως αιτήσεις αναστολής φοίτησης, 

μερικής φοίτησης, παράτασης σπουδών, διαγραφής φοιτητών/τριων, 

αναγνώρισης μαθημάτων από προηγούμενη μεταπτυχιακή εκπαίδευση κλπ και 

εισηγείται σχετικά στη Συνέλευση του Τμήματος. 

- Εξετάζει τις αντίστοιχες εισηγήσεις των υπεύθυνων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. και 

είναι υπεύθυνη για την έγκριση της διενέργειας διαλέξεων στα πλαίσια του 

Π.Μ.Σ. από επισκέπτες καθηγητές / ερευνητές ή επιστήμονες αναγνωρισμένου 

κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο 

του Π.Μ.Σ., που πληρούν τα απαιτούμενα από το Νόμο (άρθρο 36 παρ. 5 του Ν. 

4485/17). 

- Είναι υπεύθυνη για θέματα οικονομικής διαχείρισης (π.χ. αναπροσαρμογή τελών 

φοίτησης, λειτουργικών δαπανών κλπ) για τα οποία εισηγείται προς τη 

Συνέλευση του Τμήματος. 
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4.6 Διευθυντής/ντρια Π.Μ.Σ. (παρ. 8 άρθρο 31 Ν.4485/2017)  

Ο/Η Δ/ντης/τρια είναι Μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας 

Αναπληρωτή/ώτριας Καθηγητή/ητριας του Τμήματος, του ίδιου ή συναφούς 

αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., είναι επίσης Μέλος της Σ.Ε. 

και ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, μαζί με τον Αναπληρωτή ή την 

Αναπληρώτριά, από τα εκλεγμένα μέλη της Σ.Ε. για διετή θητεία (ΥΠΕΠΘ 

Εγκύκλιος, 163204/Ζ1/29.9.2017), χωρίς επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο 

ως Διευθυντής/ντρια. Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια προεδρεύει της 

Συντονιστικής Επιτροπής και εισηγείται στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος για 

τα σχετικά με το Π.Μ.Σ. θέματα. Ο μέγιστος αριθμός συνεχόμενων θητειών του 

Διευθυντή ή της Διευθύντριας ορίζεται σε δύο (2).  

 

Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.: 

 

α) Συγκαλεί σε συνεδρίαση τη Σ.Ε. 

β) Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εν λόγω συνεδριάσεων, λαμβάνοντας 

υπόψη εισηγήσεις των μελών και οργάνων του Π.Μ.Σ. 

γ) Εισηγείται τη διαδικασία για την αναπλήρωση μελών επιτροπών λόγω 

κένωσης θέσης. 

δ) Έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού και απολογισμού του 

Προγράμματος, τους οποίους υποβάλλει στη Συνέλευση για έγκριση.  

ε) Είναι υπεύθυνος/η για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού 

και για την έκδοση των εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών. 

στ) Με ευθύνη του/της απερχόμενου/ης Δ/ντη/ριας, μετά τη λήξη της θητείας της 

Σ.Ε. 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. O απολογισμός κατατίθεται στο οικείο 

Τμήμα στο οποίο ανήκει το Π.Μ.Σ. (άρθρο 44 του Ν. 4485/17). 

Ο/Η Διευθυντής/ια του Π.Μ.Σ., ως Επιστημονικά Υπεύθυνος/η του αντίστοιχου 

έργου, εκδίδει και υπογράφει τις εντολές πληρωμής των σχετικών δαπανών και 

συνυπογράφει τις συμβάσεις ανάθεσης έργου, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 

προϋπολογισμό. Επιπλέον, ως Επιστημονικά Υπεύθυνος/η ευθύνεται για την 

ορθή υλοποίηση και πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και τη 

σκοπιμότητα των δαπανών που συνδέονται με την εκτέλεσή του και 

παρακολουθεί το οικονομικό αντικείμενό του.  

 

Ο/Η Αναπληρωτής/τρια Διευθυντής/ντρια του Π.Μ.Σ. είναι Καθηγητής ή 

Αναπληρωτής/τρια Καθηγητής/τρια και εκπληρώνει τα καθήκοντα του/της 

Διευθυντή/τριας σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του/της. 

 

4.7 Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών και 

Φοιτητριών (άρθρο 31, παρ. 3δ του Ν. 4485/2017) 

Η Επιτροπή αποτελείται από τουλάχιστον τρία Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος 

Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (ΤΠΤΕ) και ορίζεται με απόφαση της 
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Συνέλευσης του Τμήματος,  

Έργο της Επιτροπής αποτελούν τα παρακάτω: 

• Αξιολόγηση όλων των υποβληθέντων δικαιολογητικών, σύμφωνα με την 

κείμενη Νομοθεσία και τα ακαδημαϊκά κριτήρια που τυχόν έχουν τεθεί 

σύμφωνα με την παράγραφο 34 παρ. 2 του Ν. 4485/17. (Ο έλεγχος της 

πληρότητας των δικαιολογητικών ενεργείται από τη Γραμματεία του 

Π.Μ.Σ. και του Τμήματος). 

• Έλεγχος της γλωσσικής επάρκειας. 

• Διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων. 

Η τελική κατάταξη των Υποψηφίων με βάση τη λίστα κριτηρίων του 

Προγράμματος και η πρόταση επιλογής Υποψηφίων με βάση την κατάταξη αυτή, 

υποβάλλονται προς επικύρωση στη Συνέλευση του Τμήματος, Η Συνέλευση του 

Τμήματος, μπορεί να συγκροτήσει επιπλέον Επιτροπές όπου αυτή κρίνει 

απαραίτητο. Όλες οι προτάσεις ή αποφάσεις των Επιτροπών εγκρίνονται από τη 

Συνέλευση του Τμήματος. 

 

4.8 Εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.),  (άρθρο 44 παρ. 3 

επομ. του Ν. 4485/2017). 

Η Ε.Σ.Ε. είναι αρμόδια για την εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. Τα 

πέντε (5) Μέλη της Ε.Σ.Ε. είναι Μέλη Δ.Ε.Π. α' Βαθμίδας, Αναπληρωτή και 

Επίκουρου άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13 Α του 

Ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συμπεριλαμβανομένων των 

Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος 

Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, ή επιστήμονες της αλλοδαπής 

ή της ημεδαπής, οι οποίοι έχουν τα προσόντα που προβλέπονται για τους/τις 

επισκέπτες/ριες διδάσκοντες/ουσες στην παράγραφο 5 του άρθρου 36, του 

αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου, και με την προϋπόθεση ότι δεν υπηρετούν ως 

διδάσκοντες/ουσες σε Π.Μ.Σ. της Σχολής. Το έκτο μέλος είναι μεταπτυχιακός/η 

φοιτητής/τρια της Σχολής. 

 

Η θητεία των μελών είναι πενταετής, με δυνατότητα ανανέωσης, εκτός από 

τον/την φοιτητή/τρια, του οποίου η θητεία είναι ετήσια.  

 

Η ιδιότητα του/της Προέδρου, ο τρόπος επιλογής του/της μεταπτυχιακού/ής 

φοιτητή/τριας, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα που αφορά στη συγκρότηση, τη 

λειτουργία και τη διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής, καθορίζονται με 

απόφαση της Συγκλήτου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Άρθρο 5. Αριθμός Εισακτέων 

 

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δέκα (10) 

μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες. 

 

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών 

καθορίζεται στο Φ.Ε.Κ. ίδρυσης του Π.Μ.Σ.  
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(βλέπετε και παρακάτω άρθρο 8, περιπτ. 8.5 για τα Μέλη των κατηγοριών Ε.ΔΙ.Π. 

ΕΕΠ και Ε.Τ.Ε.Π.) 

 

Επιπλέον ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ανά 

διδάσκοντα/ουσα του Π.Μ.Σ. ανέρχεται σε 1.43 (=10/7), ο μέγιστος αριθμός 

μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στα Π.Μ.Σ. του Τμήματος σε σχέση με τον 

αριθμό των προπτυχιακών φοιτητών/τριών του Τμήματος είναι 0.01 (=10/1024) και 

σε σχέση με τον αριθμό των διδασκόντων/ουσων του Τμήματος είναι 0.5 (10/20) 

(άρθρο 45 παρ. 1β του Ν. 4485/2017). 

 

Άρθρο 6. Κατηγορίες Πτυχιούχων  

 

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ες πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής, Μηχανικών, 

Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας ή άλλων συναφών γνωστικών 

αντικειμένων με την Πληροφορική Τμημάτων ή Σχολών καθώς και 

διπλωματούχοι Τμημάτων Μηχανικών και Πληροφορικής της ημεδαπής και 

ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Στο ΠΜΣ γίνονται 

δεκτοί/ες και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Η 

αξιολόγηση και τελική επιλογή των υποψήφιων φοιτητών θα γίνεται από την 

Επιτροπή Επιλογής του ΤΠΤΕ βάση συγκεκριμένων κριτηρίων σύμφωνα με το 

άρθρο 7. 

Επίσης, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των ιδρυμάτων της 

ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους 

και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση μέχρι την ημερομηνία εγγραφής 

τους στο Π.Μ.Σ. 

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/της 

οποίου/ας 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) 

–σχετ. άρθρο 34 παρ. 7 του Ν. 4485/17-. 

 

Άρθρο 7. Επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων 

 

Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

Στα ακαδημαϊκά κριτήρια που συνεκτιμώνται, περιλαμβάνονται ιδίως, ο βαθμός 

του πτυχίου/διπλώματος, η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το 

γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., η επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή 

προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, καθώς και η σχετική ερευνητική ή 

επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου (παρ. 2 άρθρο 34 Ν.4485/2017). 

Η Συνέλευση του Τμήματος, δύναται να καθορίσει με απόφασή της τις 

λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων, τον ορισμό συμπληρωματικών 

κριτηρίων ή τη διεξαγωγή εξετάσεων και συνεντεύξεων, τα αποτελέσματα των 

οποίων συνεκτιμώνται κατά την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών και 

φοιτητριών.  
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Συγκεκριμένα, για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα 

παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. η Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής Υποψηφίων 

Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών συνεκτιμά: 

(α) Τον γενικό βαθμό του Πτυχίου/Διπλώματος και τη συνάφεια του με το 

αντικείμενο του Π.Μ.Σ., τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι 

σχετικά με τα μαθήματα που Π.Μ.Σ., την επίδοση σε διπλωματική εργασία όπου 

αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο και την τυχόν ερευνητική ή 

επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου (παρ. 2, άρθρο 34 Ν.4485/2017).  

(β) Τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά προκύπτουν από τα 

δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Τέτοια 

προσόντα είναι το επιστημονικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων που είναι 

δημοσιευμένο σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, το συγγραφικό έργο, η κατοχή 

και άλλων πανεπιστημιακών πτυχίων πέραν του πρώτου, η γνώση περισσότερων 

από μια ξένη γλώσσα, συστατικές επιστολές κ.λπ., όπως αυτά παρουσιάζονται 

αναλυτικά στην επόμενη παράγραφο αυτού του άρθρου. 

(γ)  Την απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια  προφορικής συνέντευξης, η 

οποία γίνεται σε γενικότερα και σε ειδικά θέματα επιστημονικού ενδιαφέροντος 

σχετικών με την κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο/η υποψήφιος/α, και αποβλέπει: 

• Στη διαπίστωση της γενικής επιστημονικής κατάρτισης του/της υποψήφιου/ας 

και τη συγκρότηση της προσωπικότητάς του/της 

• Στη διαπίστωση των κινήτρων και της ωριμότητας του/της υποψηφίου/ας για 

μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ. που επέλεξε 

• Στην επισήμανση ειδικών δεξιοτήτων και άλλων χαρακτηριστικών και 

δραστηριοτήτων του/της υποψηφίου/ας 

• Στη διακρίβωση ιδιαιτεροτήτων και άλλων στοιχείων τα οποία  διαθέτει ο/η 

υποψήφιος/α και τα οποία μπορεί να παίξουν ρόλο στην ομαλή ένταξή του/της 

στο Π.Μ.Σ. 

 

Άρθρο 8. Διαδικασίες επιλογής 

 

8.1. Προκήρυξη 

Κάθε χρόνο το Π.Μ.Σ. του Τμήματος, μετά από απόφαση της Συνέλευσης 

δημοσιεύει, τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής αιτήσεων, προκήρυξη, σε πρόσφορο μέσο συμπεριλαμβανομένης και 

της ιστοσελίδας του οικείου Τμήματος και του Ιδρύματος, σχετική με το Π.Μ.Σ, του 

οποίου η έναρξη έχει προγραμματισθεί για το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος 

ή εξάμηνο σπουδών. 

Στην προκήρυξη αναφέρονται οι κατηγορίες πτυχιούχων, ο αριθμός εισακτέων, οι 

προθεσμίες υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών καθώς και τα κριτήρια / 

διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών, και συγκεκριμένα: (α) όλα τα 

δικαιολογητικά που απαιτείται να κατατεθούν, (β) η απαίτηση υποβολής των 

υποψηφίων σε προφορική συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Εξέτασης/Επιλογής 

Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών, (γ) οι ημερομηνίες διενέργειας της συνέντευξης 

και (δ) ο τρόπος βαθμολόγησης. Για την συνέντευξη του / της υποψηφίου, είναι 

δυνατή η χρήση μέσων τηλεπικοινωνίας ή/και τηλεκπαίδευσης.  

 



11 

 

8.2 Υποβολή αιτήσεων 

Οι αιτήσεις των Υποψηφίων πρέπει να συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα 

δικαιολογητικά σύμφωνα με την προκήρυξη. Η αίτηση και τα ηλεκτρονικά 

αντίγραφα των δικαιολογητικών κατατίθενται στο σύστημα «Ναυτίλος». Έντυπα 

αντίγραφα κατατίθενται κατά την εγγραφή.  

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: 

1. Αίτηση υποψηφιότητας (από τη Γραμματεία ή από την ιστοσελίδα: 

http://www.ct.aegean.gr). 

2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών. Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής 

οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

(σύμφωνα με το άρ. 34, παρ. 7 του Ν. 4485/17). 

3. Αντίγραφα αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων. 

4. Βιογραφικό σημείωμα που θα αναφέρονται οι σπουδές και τυχόν 

επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία. 

5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν. 

6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.  

7. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής Γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β2). 

8. Δύο συστατικές επιστολές. 

9. Φωτοτυπία των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας. 

10. Τέλος, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη 

γνώμη τους θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής 

Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών να σχηματίσει πληρέστερη και 

ολοκληρωμένη άποψη. 

 

Επισημαίνεται ότι προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση της 

Αγγλικής Γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το 

άρθρο 34 παρ. 2 του Ν. 4485/17. 

Οι φοιτητές/τριες από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν 

πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του 

Ν. 4485/17. 

 

8.3 Κριτήρια επιλογής  

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

- Βαθμός πτυχίου (30/100). 

- Βαθμός δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού διπλώματος εξειδίκευσης (10/100). 

- Πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας με την προσκόμιση εγγράφων 

που πιστοποιούν τη γλωσσομάθεια (έως 10/100 για κατόχους Γ2/C2). 

(Το επίπεδο γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής 

τρόπους:  

α) Κρατικό Πιστοποιητικό του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 

19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003,  

β) Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών 

Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών 

της αλλοδαπής,  

γ) Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα 

οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της 

αλλοδαπής, 
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δ) Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση 

τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.  

  Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης 

γλώσσας (π.δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας 

πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του 

τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας 

ξένης γλώσσας). 

- Ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του 

ΠΜΣ καθώς και δημοσιεύσεις – συγγραφική δραστηριότητα (20/100). 

- Προφορική συνέντευξη (30/100). 

 

8.4 Κατάρτιση Πίνακα Αξιολόγησης  

Με βάση τα θεσπισθέντα κριτήρια, η Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής 

Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών καταρτίζει τον Πίνακα Αξιολόγησης των 

υποψηφίων και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση. 

Ειδικότερα: 

(α) Η Επιτροπή καταρτίζει αρχικά έναν πλήρη κατάλογο όσων έχουν υποβάλει 

αίτηση.  

(β) Απορρίπτει τους/τις υποψηφίους/ες που δεν πληρούν τα ελάχιστα τυπικά 

κριτήρια (σε περίπτωση που έχουν τεθεί τέτοια). 

(γ) Καλεί σε συνέντευξη όσους/ες υποψηφίους/ες αποφασισθεί να κληθούν. Η 

συνέντευξη πραγματοποιείται από τα Μέλη της οικείας Επιτροπής.  

(δ) Ιεραρχεί βαθμολογικά τους/τις υποψηφίους/ες και εισηγείται την τελική 

επιλογή. 

(ε) Καταρτίζει τον τελικό πίνακα επιλογής. Ο τελικός πίνακας των 

επιτυχόντων/ουσων εγκρίνεται και επικυρώνεται από τη Συνέλευση και 

αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

 

Αν υπάρχουν περισσότεροι/ες υποψήφιοι/ες με τον ίδιο συνολικό αριθμό μορίων, 

τότε για την τελική τους κατάταξη λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του διπλώματος 

ή του πτυχίου, αν και σε αυτήν την περίπτωση προκύψει ισοβαθμία, τότε για την 

τελική τους κατάταξη λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των συγγενών μαθημάτων 

προς το Π.Μ.Σ. ή άλλων επιμέρους κριτηρίων επιλογής. 

 

 

 

8.5 Εγγραφή επιλεγέντων/εισων στο Π.Μ.Σ. 

Οι επιλεγέντες/εισες εγγράφονται στο Π.Μ.Σ. εντός της προθεσμίας που 

ανακοινώνεται από τη Γραμματεία προσκομίζοντας για την εγγραφή τους τα 

δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ανακοίνωση.  

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών/τριων, θα κληθούν αν 

υπάρχουν, οι επιλαχόντες/ουσες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο 

αξιολογικό πίνακα, να εγγραφούν στο Πρόγραμμα.  

 

Μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 

8 άρθρο 34 Ν.4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι (ένας/μία ανά 
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Π.Μ.Σ. και ανά έτος) μετά από αίτησή τους σε Π.Μ.Σ. Τμήματος του Ιδρύματος 

που υπηρετούν συναφούς αντικειμένου με τον τίτλο σπουδών τους και του έργου 

που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

Άρθρο 9. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 

9.1 Χρονική διάρκεια φοίτησης (άρθρο 33 Ν.4485/2017). 

Το Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειμερινό εκάστου ακαδ. Έτους. 

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού 

Διπλώματος Σπουδών (Μ.Δ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα 

οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. 

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα 2 

ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία εγγραφής. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, έπειτα από εισήγηση του Επιβλέποντα Καθηγητή και 

απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. δίδεται η δυνατότητα παράτασης του χρόνου αυτού, κατά 

ένα (1) διδακτικό έτος κατά μέγιστο όριο. Μετά το πέρας και του παραπάνω 

χρονικού ορίου, θα πραγματοποιείται διαγραφή του/της φοιτητή/τριας από το 

Π.Μ.Σ.  

 

9.2 Μερική φοίτηση (άρθρο 33 παρ. 2 του Ν. 4485/2017) 

Στο Π.Μ.Σ. μέσω έρευνας «Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής» δεν προβλέπεται η 

δυνατότητα μερικής φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών. Προβλέπεται 

η διεξαγωγή των μαθημάτων τις απογευματινές ώρες κατά τις εργάσιμες μέρες. 

 

9.3 Αναστολή φοίτησης (άρθρο 33 παρ. 3 του Ν.4485/2017) 

Ο/Η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια με αίτησή του μπορεί να ζητήσει άπαξ 

αιτιολογημένα αναστολή φοίτησης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο 

συνεχόμενα εξάμηνα.  

 

9.3.1 Διαδικασία αναστολής 

Η διαδικασία αναστολής αναλύεται στα παρακάτω βήματα: 

1. Αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης, στην αρχή του ακαδ. εξαμήνου στη 

Συνέλευση του Τμήματος, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι για τους 

οποίους αιτείται την αναστολή.  

2. Σχετική αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, όπου θα 

αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια της αναστολής της φοίτησης αίρεται η 

φοιτητική ιδιότητα και αναστέλλονται όλα τα σχετικά δικαιώματα του/της 

φοιτητή/τριας.  

 

Η φοιτητική ιδιότητα αποκτάται ξανά αυτομάτως μετά τη λήξη της αναστολής. 

Όσοι/ες μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες έχουν λάβει από τον Φορέα Εργασίας 

τους εκπαιδευτική άδεια για τη φοίτησή τους σε Π.Μ.Σ. δεν δικαιούνται κατά το 

ίδιο χρονικό διάστημα αναστολή φοίτησης. 

Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρώνται στην 
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προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.  

 

9.4 Διαγραφή φοιτητή/τριας 

Η Συνέλευση του ΤΠΤΕ, μετά την εισήγηση της Σ.Ε., δύναται να αποφασίσει τη 

διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων εάν: 

- έχουν αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων και δεν έχουν 

ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα,  

- υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ., όπως ορίζεται στον 

παρόντα Κανονισμό.  

- υποπέσουν σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο περί πνευματικής 

ιδιοκτησίας (Ν.2121/93) κατά τη συγγραφή των εργασιών τους, 

- αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων. 

 

Άρθρο 10. Πρόγραμμα Σπουδών  

 

Πρόγραμμα μαθημάτων   

1. Το Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. 

 

2. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα 

του προγράμματος σπουδών, η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής 

διπλωματικής εργασίας και η συγκέντρωση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS).  

 

3. Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής: 

 

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Υ/ Ε ECTS 

  Προηγμένα Θέματα Υπολογιστικής Νοημοσύνης και 

Όρασης Υπολογιστή (Computational Intelligence and 

Computer Vision) 

Y 

10 

 Ευφυής Αλληλεπίδραση Α/Υ και Ευφυής Ιστός (Intelligent 

Interaction and Web Intelligence)  

Y 
10 

 Ερευνητική Μεθοδολογία (Research Methodology)   Y 10 

  ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ   30 

 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Υ/ Ε ECTS 

  Μελέτη πεδίου έρευνας εκτεταμένη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση  και επιλογή προβλήματος/εφαρμογής 

 

Y 15 

  Συγγραφή και υποβολή 1ης Ερευνητικής Εργασίας σε 

επιστημονικό συνέδριο  

Y 
15  

  ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ   30 
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Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Υ/ Ε ECTS 

  Συγγραφή και υποβολή 2ης Ερευνητικής Εργασίας σε 

επιστημονικό περιοδικό   

Y 20 

  Μεταπτυχιακή Διατριβή  Y 10  

  ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ   30 

 

i. Το Π.Μ.Σ. μέσω Έρευνας «Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής» δεν 

οργανώνεται σε Κατευθύνσεις ή Εξειδικεύσεις. Εξ αιτίας των αυξημένων 

ερευνητικών απαιτήσεων του Π.Μ.Σ. που αφορούν στη συγγραφή και 

υποβολή επιστημονικών εργασιών (scientific papers) τα μαθήματα του Β’ και 

Γ’ εξαμήνου προσαρμόζονται ανάλογα με το ερευνητικό θέμα που επιλέγεται 

από τον υποψήφιο και τον επιβλέποντα καθηγητή και το οποίο εμπίπτει σε 

οποιοδήποτε από τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Π.Μ.Σ. 

ii. Τα μαθήματα, τα οποία καλούνται οι φοιτητές να παρακολουθήσουν 

επιτυχώς, παρατίθενται στον παραπάνω πίνακα. Η ανάλυση των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων, του περιεχομένου και των πιστωτικών 

μονάδων ECTS του κάθε μαθήματος παρατίθεται στον εσωτερικό κανονισμό 

του ΠΜΣ. 

iii. Όπως φαίνεται και στον πίνακα του αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών, οι 

φοιτητές καλούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς τρία (3) υποχρεωτικά 

μαθήματα στο πρώτο, χειμερινό εξάμηνο. Η ολοκλήρωση του δεύτερου 

(εαρινού) εξαμήνου και του τρίτου (χειμερινού) εξαμήνου απαιτούν την 

παρακολούθηση δύο (2) υποχρεωτικών μαθημάτων (σε κάθε εξάμηνο) σε 

συνεννόηση με τον/την επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια. Με την επιλογή 

του πεδίου έρευνας, στα πλαίσια του εαρινού εξαμήνου, καθορίζεται το θέμα 

της Μεταπτυχιακής Διατριβής. Η ολοκλήρωση και δημόσια παρουσίαση της 

Διπλωματικής Διατριβής οφείλει να λάβει χώρα εντός της διάρκειας 

φοίτησης, όπως αυτή προβλέπεται στον εσωτερικό κανονισμό και 

προϋποθέτει τη συγγραφή δύο επιστημονικών άρθρων εκ των οποίων: α) το 

πρώτο θα πρέπει να υποβληθεί και παρουσιαστεί σε διεθνές συνέδριο και β) 

το δεύτερο θα πρέπει να υποβληθεί σε επιστημονικό περιοδικό με κριτές. 

iv. Ο ανώτατος αριθμός μαθημάτων στα οποία μπορεί να εγγραφεί ανά εξάμηνο 

κάθε μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια ταυτίζεται με τον αριθμό των 

διδασκόμενων μαθημάτων στο εκάστοτε εξάμηνο. 

v. Οι ελάχιστες διδακτικές ώρες των μεταπτυχιακών μαθημάτων, αλλά και ο 

φόρτος εργασίας που καλείται να καταβάλει κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής ή 

φοιτήτρια περιγράφονται αναλυτικά στην περιγραφή των μαθημάτων.  

vi. Για τη φοίτηση στο Π.Μ.Σ. μέσω Έρευνας «Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής» 

απαιτείται η παρακολούθηση  με φυσική παρουσία των φοιτητών/φοιτητριών 

στις εγκαταστάσεις του ΤΠΤΕ στη Μυτιλήνη κατά το πρώτο ακαδημαϊκό 

εξάμηνο. Η συμμετοχή των φοιτητών κατά τα επόμενα δύο εξάμηνα μπορεί 

να γίνεται με φυσική παρουσία με τρόπο που καθορίζεται από τον 
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επιβλέποντα του ερευνητικού θέματος που θα επιλεγεί από κάθε φοιτητή. 

 

10.2 Γλώσσα διδασκαλίας (άρθρο 32 παρ. 2στ του Ν.4485/2017) 

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Ελληνική. Η αξιολόγηση των 

εργασιών των μαθημάτων πραγματοποιείται στην Αγγλική γλώσσα, όπως και η 

συγγραφή των ερευνητικών άρθρων. Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής 

εργασίας είναι η Ελληνική ή η Αγγλική (εφόσον το επιλέξει ο/η φοιτητής/τρια).  

10.3 Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Προγράμματος 

Στην αρχή κάθε εξαμήνου και πριν την έναρξη των μαθημάτων αναρτάται στην 

ιστοσελίδα του Τμήματος ή του Π.Μ.Σ. το ετήσιο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του 

Προγράμματος, το οποίο έχει επιμεληθεί ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. 

και έχει εγκριθεί από τη Συνέλευση και το οποίο περιλαμβάνει τις ημερομηνίες 

έναρξης και λήξης των διδακτικών περιόδων, τις περιόδους εξετάσεων, τις αργίες 

κ.λπ.. Το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Π.Μ.Σ. εναρμονίζεται κατά το δυνατόν με 

το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του 

Ιδρύματος. Στην αρχή κάθε περιόδου ανακοινώνεται το ωρολόγιο πρόγραμμα της 

περιόδου, στο οποίο περιλαμβάνονται οι ημέρες και οι ώρες διδασκαλίας των 

μαθημάτων, οι ημερομηνίες άλλων εκδηλώσεων ή υποχρεώσεων κ.λπ..  

 

10.4 Ημερομηνίες εγγραφής και δηλώσεις μαθημάτων 

Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, πριν την έναρξη των μαθημάτων 

καθορίζονται και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ./Τμήματος οι 

ημερομηνίες εγγραφής των φοιτητών και φοιτητριών, καθώς και η διαδικασία 

δηλώσεων των μαθημάτων σε κάθε εξάμηνο.  

 

10.5 Διάρκεια Μαθημάτων 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 8/2.7.2015/θέμα 3.2 απόφαση της Συγκλήτου του 

Ιδρύματος, για την ολοκλήρωση κάθε εξαμηνιαίου μαθήματος απαιτούνται δέκα 

έως δεκατρείς ενότητες εκπαίδευσης και μάθησης (συμπεριλαμβάνονται σε αυτές 

διαλέξεις, θεωρητικές εισηγήσεις, εργαστηριακές δράσεις, συμμετοχές σε έρευνα 

πεδίου κ.λπ..). Το Π.Μ.Σ. μέσω Έρευνας «Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής» 

περιλαμβάνει μαθήματα με 10 ενότητες εκπαίδευσης και μάθησης ανά εξάμηνο. 

 

10.6 Ημέρες Μαθημάτων 

Για την υποβοήθηση μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών που έχουν 

παράλληλη επαγγελματική απασχόληση, μαθήματα δύναται να διεξάγονται 

όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, καθώς και σε απογευματινές ή 

βραδινές ώρες. 

 

10.7 Αναπληρώσεις μαθημάτων 

Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προβλέπεται η έγκαιρη 

αναπλήρωσή του. Η ημερομηνία και η ώρα αναπλήρωσης αναρτώνται στην 

ιστοσελίδα του εκάστοτε μαθήματος.  

 

10.8 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (άρθρο 30 παρ. 3 του Ν. 4485/2017) 
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Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται δια ζώσης. Η υποστήριξη των ερευνητικών 

εργασιών μπορεί να πραγματοποιηθεί και με ηλεκτρονικά μέσα.  

  

10.9 Όρια απουσιών 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες υποχρεούνται να 

παρακολουθούν όλες τις δραστηριότητες του Π.Μ.Σ. Ένας μεταπτυχιακός 

φοιτητής ή μία μεταπτυχιακή φοιτήτρια θεωρείται ότι έχει παρακολουθήσει 

κάποιο μάθημα (και επομένως έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις) μόνον 

αν έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον το 70% των ωρών της διδασκαλίας του 

μαθήματος. Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή και παρακολούθηση διαπιστώνεται 

με ευθύνη των διδασκόντων και διδασκουσών των μαθημάτων.  

 

 

Άρθρο 11. Διδάσκοντες/ουσες στο Π.Μ.Σ./Ανάθεση διδασκαλίας μαθήματος 

 

Κάθε μάθημα διδάσκεται από έναν/μία ή περισσότερους/ες διδάσκοντες/ουσες. Σε 

κάθε μάθημα ορίζεται από τη Συνέλευση ένας/μια διδάσκων/ουσα ως 

υπεύθυνος/η / συντονιστής/τρια του μαθήματος. 

Η ανάληψη διδασκαλίας μαθήματος στο Π.Μ.Σ. γίνεται σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 36 Ν. 4485/2017. 

Η πρόσκληση επιπλέον ομιλητών (καθηγητών, ερευνητών ή καταξιωμένων 

επιστημόνων) για τη διενέργεια διαλέξεων επί εξειδικευμένων αντικειμένων στα 

πλαίσια του ΠΜΣ αποφασίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, ύστερα από 

εισήγηση της Σ.Ε. στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.   

 

11.1 Υποχρεώσεις Διδασκόντων/ουσων 

Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων/ουσων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η 

περιγραφή του μαθήματος, του συνοπτικού περιεχομένου και τίτλου των 

διαλέξεων με παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, του τρόπου εξέτασης του 

μαθήματος, η επίβλεψη της διπλωματικής εργασίας, η επικοινωνία με τους/τις 

μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες. 

 

 

Άρθρο 12. Αξιολόγηση επίδοσης στα μαθήματα  

 

Η αξιολόγηση των μαθημάτων μπορεί να γίνεται με γραπτή ή προφορική 

εξέταση, εργασία, ή συνδυασμό των παραπάνω, καθώς επίσης και με 

απαλλακτική εργασία.  

Ο καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών/τριων 

σε ένα μάθημα, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του/της διδάσκοντος/ουσας, 

στον/ην οποίο/α από τη Συνέλευση έχει ανατεθεί η διδασκαλία του μαθήματος. 

Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση σε κάθε μάθημα γίνεται σε πλήρη ανεξαρτησία 

από τα άλλα μαθήματα και αποτελεί παράγωγο της αντικειμενικής εκτίμησης 

της απόδοσης του φοιτητή ή της φοιτήτριας στο συγκεκριμένο μάθημα (εργασίες, 

εξετάσεις, κ.λπ.). Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι σαφώς προσδιορισμένα, 

γνωστοποιούνται στην αρχή του ακαδ. εξαμήνου από τον /την διδάσκοντα/ουσα- 
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υπευθύνου/συντονιστή του μαθήματος και αναγράφονται επίσης στην φόρμα 

περιγραφής (περίγραμμα) του κάθε μαθήματος που είναι αναρτημένη στην 

ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. και παρατίθεται στο παράρτημα 5 του παρόντος 

Κανονισμού. 

Ο τελικός βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από το σύνολο των επιδόσεων του 

φοιτητή ή της φοιτήτριας σε συγκεκριμένους τομείς (π.χ. εργασίες, εξετάσεις) 

σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχει ο διδάσκων ή η διδάσκουσα στην αρχή του 

εξαμήνου. Ο ελάχιστος αποδεκτός βαθμός μαθήματος είναι το πέντε (5,0), με 

ανώτερο το  δέκα (10,0).  

Στην αξιολόγηση της απόδοσης των φοιτητών σε κάθε μάθημα είναι δυνατόν να 

συνυπολογίζεται περιοδικά, εκτός των εξεταστικών περιόδων, η επίδοσή τους σε 

εξεταστικές προόδους, που μπορούν να εφαρμόζονται είτε με φυσική παρουσία 

είτε μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. 

 

Άρθρο 13. Εξεταστικές περίοδοι 

 

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι δύο (Φεβρουαρίου και Ιουνίου) και εναρμονίζονται  

κατά το δυνατόν με τις εξεταστικές περιόδους των προπτυχιακών προγραμμάτων 

σπουδών, όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του 

Ιδρύματος. 

Σχετικά με την προθεσμία κατάθεσης αποτελεσμάτων εξέτασης μαθημάτων από 

τους/τις Διδάσκοντες/ουσες ισχύουν τα προβλεπόμενα κάθε φορά στο 

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Ιδρύματος. 

Σε περίπτωση που φοιτητής/τρια αποτύχει σε ένα μάθημα, μπορεί να 

επανεξετασθεί στο μάθημα αυτό στην (επαναληπτική) εξεταστική περίοδο του 

Σεπτεμβρίου. 

Αν ο/η  μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια  αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή 

μαθημάτων και στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου, δύναται να 

εξετασθεί, ύστερα από αίτησή του, στην ίδια ή σε επόμενη εξεταστική περίοδο, 

από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι/ες  έχουν το ίδιο ή 

συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από τη 

Συνέλευση του Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο/η  υπεύθυνος/η της 

εξέτασης του μαθήματος διδάσκων/ουσα (παρ. 6 άρθρο 34 Ν.4485/2017). Εάν ο 

φοιτητής ή η φοιτήτρια δεν υποβάλει αίτηση εντός των προβλεπόμενων από το 

Τμήμα  χρονικών ορίων ή εάν αποτύχει στην εξέταση από την τριμελή επιτροπή, 

τότε προτείνεται η οριστική διαγραφή ή εκ νέου παρακολούθηση του μαθήματος 

εφόσον δεν υπάρχει υπέρβαση του ανωτάτου χρονικού ορίου του Π.Μ.Σ. (άρθρο 

9.1). 

 

Άρθρο 14. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία - Επιβλέποντες/ουσες 

Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας  

 

Στο τρίτο εξάμηνο του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η εκπόνηση της μεταπτυχιακής 

διπλωματικής εργασίας.  

Ο/Η μεταπτυχιακός /ή φοιτητής/τρια υποβάλλει αίτηση κατά την έναρξη του 

τρίτου εξαμήνου, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της 
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διπλωματικής εργασίας, ο/η προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα και επισυνάπτεται 

περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Η Γραμματεία 

του Π.Μ.Σ. προωθεί την αίτηση στην Σ.Ε.  

 

14.1 Επίβλεψη Διπλωματικής Εργασίας 

Η Σ.Ε., εξετάζει την αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης, ορίζει τον/την 

επιβλέποντα/ουσα αυτής και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την 

έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο/η επιβλέπων/ουσα 

(παρ. 4, άρ. 34, Ν. 4485/2017). 

Κάθε διδάσκων/ουσα του Π.Μ.Σ. μπορεί να αναλαμβάνει την επίβλεψη έως τριών 

(3) διπλωματικών εργασιών ανά έτος. 

Επιβλέπων της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι μέλος 

ΔΕΠ του ΤΠΤΕ, στο οποίο ανατίθεται από τη Σ.Ε η επίβλεψη της διπλωματικής 

εργασίας λόγω συνάφειας του αντικειμένου τους με αυτήν.  

Τα λοιπά δύο Μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής μπορεί επίσης να είναι 

μέλη ΔΕΠ του ΤΠΤΕ ή συνεργαζόμενοι καθηγητές, ερευνητές αναγνωρισμένου 

δημόσιου ερευνητικού Κέντρου ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με 

εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., 

που πληρούν τα απαιτούμενα από το Νόμο (άρθρο 36 παρ. 5 του Ν. 4485/17).  Τα 

Μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή 

επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Σε κάθε 

περίπτωση, η πλειοψηφία των μελών της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής 

οφείλει να είναι διδακτικό προσωπικό του ΤΠΤΕ. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας άσκησης καθηκόντων 

επίβλεψης επί μακρό χρονικό διάστημα ή ύπαρξη άλλου σπουδαίου λόγου, η 

Συνέλευση, δύναται να προβεί κατόπιν αιτιολόγησης της απόφασής της, στην 

αντικατάσταση του/της επιβλέποντα/ουσας ή Μέλους της Τριμελούς Εξεταστικής 

Επιτροπής. 

Το αντικείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας πρέπει να έχει είτε 

ερευνητικό χαρακτήρα (σε σχέση με Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής), και να 

είναι πρωτότυπο. Οι προδιαγραφές και η μορφή της διπλωματικής εργασίας 

(καθώς επίσης και οδηγίες για τη συγγραφή της) δίνονται μέσω της πλατφόρμας 

ασύγχρονης διδασκαλίας eclass και είναι διαθέσιμες και μέσω της ιστοσελίδας του 

Τμήματος. 

Ο σχεδιασμός της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κάθε φοιτητή/τριας 

γίνεται με ευθύνη του/της Επιβλέποντος/ουσας. Σημειώνεται επίσης ότι με 

ευθύνη του/της Επιβλέποντος/ουσας και του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας  

όλες οι μεταπτυχιακές εργασίες θα πρέπει να αποδέχονται τις αρχές 

Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας και ηθικής της έρευνας του Ιδρύματος. 

 

14.2 Γλώσσα συγγραφής (άρθρο 32 παρ. 2 περιπτ. στ’ του Ν. 4485/2017)  

Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η 

Ελληνική ή η Αγγλική γλώσσα. 

 

14.3 Εξέταση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (άρθρο 34, παρ.4 του Ν. 

4485/2017) 
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Για να εγκριθεί η εργασία, ο/η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια θα πρέπει (i) να 

υποβάλλει την εργασία του υπό μορφή άρθρου σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό 

με κριτές, (ii) να έχει παρουσιάσει την εργασία του σε διεθνές συνέδριο και (iii) να 

την υποστηρίξει ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. 

Μετά το πέρας της περιόδου συγγραφής της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 

Εργασίας και έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη του/της επιβλέποντος/ουσας, οι 

φοιτητές/τριες παραδίδουν ηλεκτρονικό αντίτυπό της στα Μέλη της Εξεταστικής 

Επιτροπής μέσω της πλατφόρμας eclass. Επισημαίνεται ότι η κατάθεση της 

Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα Μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να 

γίνεται τουλάχιστον 7 ημέρες πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου. Σε 

αντίθετη περίπτωση, τα Μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής έχουν τη δυνατότητα 

παραπομπής της εξέτασης σε επόμενη εξεταστική περίοδο. 

Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες υποχρεούνται επίσης να καταθέσουν στη 

Γραμματεία του Π.Μ.Σ. πριν την υποστήριξη, υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα 

αναφέρουν τα ακόλουθα: «Είμαι συγγραφέας αυτής της Μεταπτυχιακής 

Διπλωματικής Εργασίας και κάθε βοήθεια την οποία είχα για την προετοιμασία της 

είναι πλήρως αναγνωρισμένη και αναφέρεται στην εργασία. Επίσης, έχω αναφέρει 

τις όποιες πηγές από τις οποίες έκανα χρήση δεδομένων ή ιδεών, είτε αυτές 

αναφέρονται ακριβώς είτε παραφρασμένες. Επίσης, βεβαιώνω ότι αυτή η εργασία 

προετοιμάστηκε από εμένα προσωπικά, ειδικά για τη συγκεκριμένη μεταπτυχιακή 

διπλωματική εργασία».  

Η έγκριση της Διπλωματικής Εργασίας προϋποθέτει την υποστήριξή της ενώπιον 

της Εξεταστικής Επιτροπής (παρ. 4 άρθρο 34 Ν.4485/2017). Ακολουθείται η εξής 

διαδικασία (απόφαση της υπ’ αριθμ. 10/05.11.2015/θέμα 2.1.8 Συνεδρίασης της 

Συγκλήτου): 

• Η γραμματεία του Π.Μ.Σ. αποστέλλει ενημερωτικό μήνυμα (e-mail) για το 

θέμα την ώρα και την αίθουσα της δημόσιας παρουσίασης της Διπλωματικής 

Εργασίας. 

• Τα τρία (3) μέλη της εξεταστικής επιτροπής δύνανται να είναι 

παρόντες/παρούσες την ώρα της εξέτασης-παρουσίασης ή να συμμετέχουν 

μέσω τηλεδιάσκεψης. 

• Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει για την εξέταση της 

Διπλωματικής Εργασίας. Συνεδριάζει νομίμως, μόνο όταν παρευρίσκονται 

και τα τρία Μέλη της (εδάφιο 5 παρ. 1 άρθρο 14 Ν.2690/1999). Κατά την ημέρα 

της συνεδρίασης, τα Μέλη της Τριμελούς Επιτροπής ανταλλάσσουν απόψεις, 

υποβάλλουν ερωτήσεις στον εξεταζόμενο ή την εξεταζόμενη, ακολούθως 

αποφαίνονται για τον τελικό αξιολογικό βαθμό, συντάσσουν το σχετικό 

έντυπο αξιολογικής κρίσης, το υπογράφουν και σε επόμενο χρόνο το 

παραδίδουν στη Γραμματεία. Η ημέρα της εξέτασης καθορίζεται από την 

Τριμελή Επιτροπή. Για την έγκριση της μεταπτυχιακής διπλωματικής 

εργασίας απαιτείται σωρευτικά: α) η σύμφωνη γνώμη των 2/3 των Μελών της 

Επιτροπής και β) ο μέσος όρος της βαθμολογίας των τριών μελών της 

επιτροπής να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του πέντε (5), εκτός εάν στον 

Κανονισμό του Π.Μ.Σ. ορίζεται ελάχιστος βαθμός επιτυχίας ανώτερος του 

πέντε (5). Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία βαθμολογείται από μηδέν 

(0,00) έως δέκα (10,00).  
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Η εγκεκριμένη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, μετά το πέρας των 

ενδεχομένων διορθώσεων που προτείνει η Επιτροπή, και πριν την καθομολόγηση 

του φοιτητή ή της φοιτήτριας κατατίθεται στη Βιβλιοθήκη του Π.Α. σε 

ηλεκτρονική μορφή μέσω της διαδικτυακής Πύλης της Βιβλιοθήκης και αναρτάται 

στον ιστότοπο της οικείας Σχολής (άρθρο 34, παράγραφος 5, Νόμος 4485/2017). 

Ένα ηλεκτρονικό αντίτυπο κατατίθεται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. 

 

Στην περίπτωση αρνητικής κρίσης υπάρχει η δυνατότητα επανυποβολής της, 

μετά από δύο μήνες, αφού ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια βελτιώσει την 

εργασία σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής.  

Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης μετά τη 2η υποβολή, ο/η μεταπτυχιακός/ή 

φοιτητής/τρια αποκλείεται από τη χορήγηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών.  

 

Άρθρο 15. Πρακτική Άσκηση 

 

Στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. οι φοιτητές/τριες μπορούν να συμμετέχουν μόνο σε 

προγράμματα Erasmus+, μετά το πρώτο εξάμηνο σπουδών και για χρονική 

διάρκεια έως 3 μήνες, μεταξύ των περιόδων εντατικής διδασκαλίας του δεύτερου 

και τρίτου εξαμήνου. Σημειώνεται ότι η συμμετοχή αφορά μόνο στην απόκτηση 

ερευνητικής/επαγγελματικής εμπειρίας και δεν σχετίζεται με την 

παρακολούθηση μαθημάτων και την αντιστοίχιση τους με μαθήματα του Π.Μ.Σ. 

Ο Δ/ντής ή η Δ/ντρια του ΠΜΣ εγκρίνει την υποβολή υποψηφιότητας συμμετοχής 

φοιτητή/τριας σε προγράμματα Erasmus+ στα οποία συμμετέχει το ίδρυμα. 

 

Άρθρο 16. Τελικός Βαθμός 

 

Στους/στις μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις 

φοιτητικές τους υποχρεώσεις στο Π.Μ.Σ. απονέμεται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 

Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.). Η τελική βαθμολογία των αποφοίτων του Μ.Δ.Ε. προκύπτει 

με βάση τις βαθμολογίες των μαθημάτων (ΒΜ) του Προγράμματος Σπουδών 

πολλαπλασιασμένες επί τον αριθμό των πιστωτικών μονάδων (ECTS) του κάθε 

μαθήματος, όπως αναφέρονται στο Άρθρο 10.1 του Κανονισμού. 

 

Ο τύπος υπολογισμού του Τελικού Βαθμού (ΤΒ) είναι 

ΤΒ = (∑ΒΜ x ECTS)/Ν 

όπου Ν το άθροισμα των πιστωτικών μονάδων των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. 

 

Άρθρο 17. Αξιολόγηση του ΠΜΣ 

 

Στο τέλος κάθε εξαμήνου, πραγματοποιείται συνολική αξιολόγηση κάθε 

μαθήματος και κάθε διδάσκοντος/ουσας (περιεχόμενο, τρόπος διδασκαλίας, 

προτεινόμενα συγγράμματα κ.τ.λ. (άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4485/17)), από τους 

μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εσωτερικό 

σύστημα διασφάλισης ποιότητας του Ιδρύματος.  
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Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε., με ευθύνη του απερχόμενου Διευθυντή, 

συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου 

και των λοιπών δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ., με στόχο την αναβάθμιση των 

σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, την 

βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή χρήση 

των διαθέσιμων πόρων του Π.Μ.Σ., ο οποίος κατατίθεται στο Τμήμα (άρθρο 44 

παρ.2 του Ν.4485/2017). Ο εν λόγω απολογισμός με ευθύνη της Κοσμητείας 

αποστέλλεται αμελλητί στα μέλη της Ε.Σ.Ε. (άρθρο 44, παρ. 5 του Ν.4485/2017). 

 

Εκτός από τις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, καθώς και 

διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας με ευθύνη της ΑΔΙΠ, οι οποίες 

προβλέπονται στο Ν. 4009/2011 (Α' 189), εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση των 

Π.Μ.Σ. κάθε Σχολής, διενεργεί εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή 

(Ε.Σ.Ε.). (άρθρο 44, παρ. 3 του Ν.4485/2017). 

 

Έχει θεσπιστεί στο Ίδρυμα η ακόλουθη διαδικασία τακτικής εσωτερικής αλλά και 

εξωτερικής αξιολόγησης: Οι φοιτητές/τριες με τη λήξη κάθε μαθήματος 

αξιολογούν συνολικά το μάθημα ως προς το περιεχόμενο, τον τρόπο διδασκαλίας, 

τα προτεινόμενα συγγράμματα μέσω του πληροφοριακού συστήματος 

διασφάλισης ποιότητας της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Π.Α. Σύμφωνα 

με τη συγκεκριμένη διαδικασία, οι φοιτητές/τριες λαμβάνουν ηλεκτρονικό 

μήνυμα (e-mail) με τη λίστα των μαθημάτων που έχουν δηλώσει στο τρέχον 

εξάμηνο. Κάθε μάθημα είναι ένας σύνδεσμος (link) προς το ερωτηματολόγιο 

αξιολόγησης μαθήματος. Η συλλογή και η διαχείριση των ερωτηματολογίων του 

φοιτητικού δυναμικού υλοποιείται σε ένα μοντέρνο, φιλικό και ασφαλές 

ηλεκτρονικό περιβάλλον, το οποίο διασφαλίζει την απαραίτητη ανωνυμία.  

Στο πληροφοριακό σύστημα έχουν πρόσβαση ο/η Διευθυντής/τρια και όλοι οι 

Διδάσκοντες/ουσες των Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς μέσω αυτού 

έχουν διαρκή ενημέρωση για τα αποτελέσματα της διαδικασίας ηλεκτρονικής 

αξιολόγησης των μαθημάτων τους.  

 

Σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. διετία ή τριετία) και με ευθύνη του/της 

Διευθυντή/τριας του Π.Μ.Σ. συλλέγονται στοιχεία ώστε να είναι δυνατή η 

σύγκριση του προγράμματος μαθημάτων και του περιεχομένου τους μεταξύ του 

οικείου Π.Μ.Σ. και άλλων αντίστοιχων Π.Μ.Σ. που προσφέρονται από Ιδρύματα 

του εσωτερικού και εξωτερικού γνωστά για την πρωτοπορία τους.  

 

Άρθρο 18. Πόροι και δαπάνες - Τέλη φοίτησης - υποτροφίες και βραβεία  

 

18.1 Πόροι (άρθρο 37 παρ. 1 του Ν. 4485/2017)  

Κύρια πηγή εσόδων του ΠΜΣ «Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής» αποτελεί ο 

Προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο   

Προϋπολογισμός του Α.Ε.Ι. σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν. 4485/17 και κάθε άλλη 

νόμιμη πηγή.  
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18.2 Δαπάνες (άρθρο 37 παρ. 4 του Ν.4485/2017)  

 

Οι πόροι του Π.Μ.Σ. μέσω Έρευνας «Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής» 

διατίθενται για τις πιο κάτω κατηγορίες δαπανών: 

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 

2. Δαπάνες αναλωσίμων  

3. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες 

4. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης Π.Μ.Σ.  

5. Λοιπές δαπάνες, όπως έξοδα δημοσιότητας-προβολής, αγοράς 

εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου  

 

Το Τμήμα οφείλει ετησίως να δημοσιεύει, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του, 

απολογισμό εσόδων - εξόδων, με αναγραφή της κατανομής των δαπανών ανά 

κατηγορία (άρθρο 37 παρ. 6 του Ν.4485/2017).  

 

18.3 Τέλη φοίτησης (άρθρο 35 του Ν. 4485/2017)  

Οι συμμετέχοντες/ουσες στο ΠΜΣ μέσω Έρευνας «Ευφυή Συστήματα 

Πληροφορικής» δεν καταβάλουν τέλη φοίτησης. 

 

18.4 Υποτροφίες και βραβεία 

Στο Π.Μ.Σ. μέσω Έρευνας «Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής» είναι δυνατή η 

χορήγηση υποτροφιών προς τους φοιτητές/τριες, εφόσον διατίθεται ο αντίστοιχος 

προϋπολογισμός και με κριτήρια που ανακοινώνονται εγκαίρως στην έναρξη 

κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς.  

 

Άρθρο 19. Ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.  

 

Το Π.Μ.Σ. διατηρεί την ιστοσελίδα του στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Η 

επίσημη ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. ενημερώνεται διαρκώς και παρέχει όλες τις 

πληροφορίες του Προγράμματος. Αποτελεί τον επίσημο χώρο ενημέρωσης των 

μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών. Στην ιστοσελίδα αναρτάται και το 

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Π.Μ.Σ. 

 

Άρθρο 20. Καθομολόγηση και Απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών  

 

20.1 Καθομολόγηση 

(Σχετικά με το κείμενο καθομολόγησης των αποφοίτων του ΠΜΣ βλέπετε 

Παράρτημα -3-) 

 

20.2 Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
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Στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. μέσω Έρευνας «Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής» 

απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ευφυή Συστήματα 

Πληροφορικής». 

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε μεταπτυχιακό/η 

φοιτητή/τρια 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). 

Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι δημόσιο έγγραφο.  

Ο τύπος του καθορίστηκε σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθμ. ………. 

Συνεδρίασης της Συγκλήτου. Υπογράφεται από τον/την Πρύτανη/ι, τον/την 

Πρόεδρο του Τμήματος και τον/την Γραμματέα του Τμήματος ή τους/τις 

νόμιμους/ες αναπληρωτές/τριες τους.  

 

(Σχετικά με τον τύπο του απονεμόμενου τίτλου σπουδών σε ΠΜΣ, βλέπετε 

Παράρτημα -1-)  

Στον απόφοιτο ή στην απόφοιτη του Π.Μ.Σ. μπορεί να χορηγείται, πριν από την 

απονομή, Βεβαίωση ότι έχει περατώσει επιτυχώς την παρακολούθηση του 

Προγράμματος. 

Ο/Η κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών δικαιούται να πάρει δωρεάν 

2 αντίγραφα του Διπλώματος καθώς και Παράρτημα Διπλώματος. (βλέπετε 

παρακάτω περιπτ. - 20.3-) 

Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να χορηγείται και σε Περγαμηνή, 

αν τούτο ζητηθεί από τον ίδιο ή την ίδια με την καταβολή της αξίας της η οποία 

καθορίζεται κάθε φορά αρμοδίως. 

 

Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες οφείλουν να έχουν ανταποκριθεί με επιτυχία 

σε όλες τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις του Προγράμματος, προκειμένου να 

λάβουν το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και τυχόν υποχρεώσεις 

τους προς τη Φοιτητική Μέριμνα και τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος. 

 

20.3 Παράρτημα Διπλώματος 

Σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15 του Ν. 3374/2005 και την Υπουργική Απόφαση 

Φ5/89656/Β3/13-8-07 (ΦΕΚ 1466/13-8-2007 τ. Β΄) τα Π.Μ.Σ. οφείλουν να 

οργανώνονται με βάση το σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών 

μονάδων.  

Ως εκ τούτου, στα Διπλώματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που χορηγούνται από το 

Π.Α. επισυνάπτεται υποχρεωτικά το προβλεπόμενο Παράρτημα Διπλώματος το 

οποίο αποτελεί επεξηγηματικό έγγραφο που παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη 

φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το 

καθεστώς των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και δεν 

υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία 

μαθημάτων που χορηγούν τα Ιδρύματα. Το εν λόγω έγγραφο εκδίδεται 

αυτομάτως και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στην ελληνική και στην 

αγγλική γλώσσα.  

(Επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα του Παραρτήματος Διπλώματος στην 

ελληνική και αγγλική γλώσσα, στο Παράρτημα -2- του παρόντος Κανονισμού). 
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20.4 Απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Η καθομολόγηση και απονομή των Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 

γίνεται δημόσια σε ειδική τελετή ενώπιων των Πρυτανικών Αρχών και του/της 

Προέδρου του Τμήματος ή του/της Αναπληρωτή/τριας του και συγχρόνως με την 

απονομή των πτυχίων του α’ κύκλου σπουδών του Τμήματος. Κατά την τελετή οι 

απόφοιτοι και απόφοιτες του Π.Μ.Σ. προηγούνται των πτυχιούχων του Τμήματος. 

Τα ονόματα των διπλωματούχων εγκρίνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος, 

την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή ή την Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή που 

διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης προκειμένου να απονεμηθεί 

το Δ.Μ.Σ. (παρ. 3 άρθρο 31 Ν.4485/2017). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναμίας 

φυσικής παρουσίας για σοβαρούς λόγους υγείας, δύναται να τροποποιηθεί η 

διαδικασία καθομολόγησης/απονομής πτυχίου αποκλειστικά και μόνο με 

απόφαση του/της Πρυτάνεως του Ιδρύματος.  

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 21/19-1-2017, θέμα 7.4 Απόφαση της Συγκλήτου, ή 

όπως κάθε φορά ισχύει, δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης καθομολόγησης 

και απονομής του διδακτορικού διπλώματος σε αποφοίτους/ες προγραμμάτων 

μεταπτυχιακών σπουδών του Ιδρύματος που διαμένουν αποδεδειγμένα στο 

εξωτερικό, ενώπιον των ελληνικών, πρεσβευτικών και προξενικών αρχών. 

 

Άρθρο 21. Ανάκληση Τίτλου 

 

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να ανακληθεί 

ή ακυρωθεί αν αποδειχθεί ότι δεν συνέτρεχαν την εποχή της απόκτησής του οι εκ 

του νομικού & θεσμικού πλαισίου προϋποθέσεις κτήσης του. Η ανάκληση ή 

ακύρωση γίνεται μετά από απόφαση της οικείας Συνέλευσης ή της Ειδικής 

Διατμηματικής Επιτροπής ή της Ειδικής Δι-ιδρυματικής Επιτροπής επί 

Διατμηματικών και Δι-ιδρυματικών Π.Μ.Σ. αντίστοιχα η οποία κοινοποιείται 

στον/στην Πρύτανη του Ιδρύματος.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

Άρθρο 22. Άλλες Ρυθμίσεις  

 

22.1 Υλικοτεχνική Υποδομή  

Για την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Π.Μ.Σ., οι 

μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες έχουν πρόσβαση στην υλικοτεχνική υποδομή 

του ΤΠΤΕ και συνολικά του Πανεπιστημίου Αιγαίου σύμφωνα με την ισχύουσα 

Νομοθεσία και τους Κανονισμούς του Ιδρύματος (Βιβλιοθήκη, εργαστήρια κ.λπ.).  

 

22.2 Διοικητική Υποστήριξη του Προγράμματος  

Η γραμματειακή κάλυψη του Π.Μ.Σ., όπως και οποιαδήποτε τεχνολογική και 

οικονομική υποστήριξη, καλύπτεται είτε από υπάρχον μόνιμο Προσωπικό του 
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Τμήματος, είτε με τη διαδικασία προσλήψεων που βαρύνει τον προϋπολογισμό 

του Π.Μ.Σ. 

Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. έχει ως καθήκον τη γραμματειακή υποστήριξη του, την 

προετοιμασία της διαδικασίας εισδοχής υποψηφίων, την τήρηση των οικονομικών 

στοιχείων του Προγράμματος, τη γραμματειακή υποστήριξη της Σ.Ε., την 

καταχώριση βαθμολογιών κλπ. 

 

22.3 Βραβεία Αριστείας  

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει θεσπίσει Βραβεία Αριστείας για μεταπτυχιακούς 

φοιτητές και μεταπτυχιακές φοιτήτριες, τα οποία προκηρύσσει περιοδικά και 

καλύπτουν το σύνολο των επιστημονικών πεδίων που θεραπεύει το Ίδρυμα. 

Σκοπός είναι η ενθάρρυνση ερευνητικών προσπαθειών και σε μεταπτυχιακό 

επίπεδο οι οποίες οδηγούν είτε σε ανακοινώσεις σε αναγνωρισμένα διεθνή 

συνέδρια, είτε σε δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και οι οποίες 

συμβάλλουν καταλυτικά στην ανάδειξη του ερευνητικού χαρακτήρα του 

Ιδρύματος.  

 

22.4 Νομοθεσία σχετική με θέματα φοιτητικής μέριμνας 

Σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 3 του Ν.4485/2017 «Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές 

έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές 

του πρώτου κύκλου σπουδών, 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». 

Η πρόσβαση φοιτητών με αναπηρία η/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις 

εκπαιδευτικές και ερευνητικές υποδομές του Π.Μ.Σ. μέσω Έρευνας «Ευφυή 

Συστήματα Πληροφορικής» εξασφαλίζεται από το ΤΠΤΕ. 

Συγκεκριμένα: 

• Όλοι οι χώροι του ΤΠΤΕ είναι προσβάσιμοι σε άτομα με αναπηρία, καθώς 

το Κτίριο είναι εξαρχής σχεδιασμένο  ώστε να συμμορφώνεται με τις 

σχετικές προδιαγραφές. 

• Η εξέταση φοιτητών με μαθησιακές / λεκτικές δυσκολίες γίνεται όπως 

ορίζει η σχετική νομοθεσία.  

 

22.5 Θέματα Δεοντολογίας  

Οι Μεταπτυχιακές Διπλωματικές εργασίες εκπονούνται αποκλειστικά από τους 

μεταπτυχιακούς φοιτητές και τις μεταπτυχιακές φοιτήτριες που τις έχουν 

αναλάβει, διαφορετικά ο φοιτητής ή η φοιτήτρια διαγράφεται. Σε περίπτωση, που 

έχει ήδη λάβει τον σχετικό τίτλο σπουδών (Δ.Μ.Σ.), αυτός ανακαλείται με σχετικές 

αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων. 

Τα κείμενα των διπλωματικών εργασιών πρέπει να είναι πρωτότυπα. Οι 

προσφυγές σε έργα άλλων συγγραφέων πρέπει να τυγχάνουν ανάλογης 

παραπομπής και να ακολουθούνται οι καθιερωμένοι κανόνες αξιοποίησης 

εξωτερικών πηγών στη συγγραφή επιστημονικών εργασιών. Σημειώνεται ότι η 

οποιαδήποτε αντιγραφή έργου άλλου/ης συγγραφέα ή δημιουργού θεωρείται 

σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα, αντίκειται στο δίκαιο περί πνευματικής 

ιδιοκτησίας (βλ. Ν.2121/1993) και υπόκειται στις προβλεπόμενες ρυθμίσεις περί 
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εννόμου προστασίας (άρθρα 63Α-66Δ). 

 

Άρθρο 23. Ειδικές Διατάξεις  

 

Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον που δεν καλύπτεται από τη σχετική  

νομοθεσία ή τον παρόντα Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα 

αντιμετωπιστεί με αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος και της Συγκλήτου 

του Ιδρύματος με τροποποίηση του Κανονισμού και δημοσίευση στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως.  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

Παράρτημα 1. Δίπλωμα Π.Μ.Σ. (Απόφαση της υπ’ αριθμ. 4/29.1.2015 Συνεδρίασης 

της Συγκλήτου) 

 

Παράρτημα 2. Παράρτημα Διπλώματος (Απόφαση της υπ’ αριθμ. 22/13.6.2013 

Συνεδρίασης της Συγκλήτου) 

 

Παράρτημα 3. Καθομολόγηση διπλωματούχου ΠΜΣ (Απόφαση της υπ’ αριθμ. 

21/19.1.2017 Συνεδρίασης της Συγκλήτου) 

 

Παράρτημα 4. Περιεχόμενο Κανονισμού Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων 

Σπουδών των Πανεπιστημίων (παρ. 1 άρθρο 45 Ν.4485/2017) 

 

Παράρτημα 5. Περιγράμματα μαθημάτων ΠΜΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -4- 

Στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθορίζονται όλα τα θέματα που 

αναφέρονται στην παρ. 1 άρθρο 45 Ν.4485/2017 και συγκεκριμένα, τα εξής: 

1. η δομή και οι κανόνες λειτουργίας του Π.Μ.Σ.,  

2. ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών ανά διδάσκοντα, καθώς και ο 

μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών στα Π.Μ.Σ. του Τμήματος σε 

σχέση και με τον αριθμό των προπτυχιακών φοιτητών και των διδασκόντων, 

για τη διασφάλιση της ποιότητας όλων των κύκλων σπουδών,  

3. οι αρμοδιότητες του Διευθυντή και των Σ.Ε. των Π.Μ.Σ.,  

4. ο αριθμός και ο τρόπος επιλογής των εισακτέων στο Π.Μ.Σ., η διαδικασία και 

τα κριτήρια επιλογής, στα οποία περιλαμβάνονται οι γλώσσες, των οποίων 

απαιτείται η γνώση, και τα επίπεδα της γλωσσομάθειας,  

5. η διάρκεια φοίτησης, καθώς και ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος 

ολοκλήρωσης των σπουδών σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 33, η 

δυνατότητα, οι λόγοι ο τρόπος και η διαδικασία μερικής φοίτησης σε Π.Μ.Σ., 

καθώς και αναστολής της φοίτησης σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3  άρθρο 33 

Ν.4485/2017,  

6. το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, στο οποίο περιλαμβάνονται ο 

χαρακτηρισμός των μαθημάτων, οι ειδικεύσεις, το περιεχόμενο των 

μεταπτυχιακών μαθημάτων, η διδασκαλία με μέσα εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης, καθώς και οι ελάχιστες διδακτικές ώρες ανά μάθημα και οι 

αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.3374/2005,  

7. οι κανόνες εξετάσεων και αξιολόγησης των επιδόσεων των μεταπτυχιακών 

φοιτητών, ο χρόνος διενέργειας και η διάρκεια των εξεταστικών περιόδων του 

Π.Μ.Σ., ο τρόπος εξέτασης και βαθμολόγησης, οι προϋποθέσεις επιτυχούς 

ολοκλήρωσης των μαθημάτων, η εκπόνηση εργασιών ή η συμμετοχή σε άλλες 

ερευνητικές ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες,  

8. οι υποχρεώσεις για τη λήψη του Δ.Μ.Σ. και τα σχετικά με την εκπόνηση 

διπλωματικής εργασίας,  

9. ο τρόπος αναπλήρωσής των μαθημάτων,  

10. οι λόγοι και η διαδικασία διαγραφής από το Π.Μ.Σ.,  

11. τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών,  

12. οι διαδικασίες αξιολόγησης των μαθημάτων και των διδασκόντων από τους 
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μεταπτυχιακούς φοιτητές,  

13. η διαδικασία ορισμού επιβλέποντα και εξεταστικής επιτροπής διπλωματικής 

εργασίας, που προβλέπονται στην παρ. 4 άρθρο 34 Ν.4485/2017, και τα 

ειδικότερα καθήκοντά τους,  

14. το ύψος των τυχόν προβλεπόμενων τελών φοίτησης και η δυνατότητα 

τμηματικής καταβολής τους,  

15. το τελετουργικό αποφοίτησης και ο τύπος του απονεμόμενου διπλώματος 

(Δ.Μ.Σ.),  

16. ειδικότερα θέματα του παραρτήματος διπλώματος, σύμφωνα με το άρθρο 15 

Ν.3374/2005 (Α΄ 189),  

17. τα ειδικότερα ζητήματα διοικητικής, τεχνικής και οικονομικής υποστήριξης 

του Π.Μ.Σ.,  

18. η διαδικασία ανάθεσης διδασκαλίας των μαθημάτων, σεμιναρίων και 

ασκήσεων του Π.Μ.Σ.,  

19. οι ειδικότερες προϋποθέσεις και η διαδικασία πρόσκλησης, καθώς και οι 

ειδικότεροι όροι απασχόλησης και κάθε θέμα σχετικό με τους επισκέπτες 

διδάσκοντες της παρ. 5 άρθρο 36 Ν.4485/2017,  

20. οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής αφυπηρετησάντων μελών 

Δ.Ε.Π. σε Π.Μ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 6 άρθρο 36 Ν.4485/2017, και  

21. κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία του δεύτερου 

κύκλου σπουδών του Τμήματος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -5- 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Προηγμένα θέματα Υπολογιστικής Νοημοσύνης 

και Όρασης Υπολογιστή 

 
(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Κοινωνικών Επιστημών 

ΤΜΗΜΑ Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Μεταπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Προηγμένα θέματα Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Όρασης 
Υπολογιστή  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διδασκαλία/Καθοδήγηση/Μελέτη 3  

Σύνολο μονάδων  10 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

γενικού υποβάθρου,  
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Ειδικού υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι (θα προσφέρεται υπό μορφή tutoring) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

 
(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 
επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 
Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:  

- αναγνωρίζουν προηγμένες τεχνολογίες όραση υπολογιστή, 3Δ γραφικών, μικτής 

πραγματικότητας, στερεοσκοπικής όρασης υπολογιστή.  

- προσδιορίζουν τις βασικές παραμέτρους των αλγορίθμων της φωτογραμμετρίας.  

- σχεδιάζουν αλγοριθμικές διαδικασίες επεξεργασίας και ανάλυσης εικόνων. 

- συνθέτουν αλγοριθμικές διαδικασίες για αυτόματη επεξεργασία εικόνων με χρήση. 

- κατανοούν και υλοποιούν αλγόριθμπους μηχανικής μάθησης. 

- σχεδιάζουν και υλοποιούν δομές νευρωνικών και νευρο-ασαφών δικτύων. 

- σχεδιάζουν και υλοποιούν τεχνικές εξελικτικών αλγόριθμων. 

- σχεδιάζουν και υλοποιούν δομές και τεχνικές εκπαίδευσης βαθιών νευρωνικών δικτύων με 

χρήση βαθιάς μάθησης.   

- δημιουργούν προγράμματα με τη χρήση λογισμικού ανοικτού κώδικα και των διαθέσιμων 
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βιβλιοθηκών (Python και TensorFlow, Microsoft Cognitive Toolkit, YOLO, PyTorch, Keras, 

Caffe). 

- δημιουργούν προγράμματα με την βοήθεια σύγχρονων πακέτων λογισμικού ανοικτού κώδικα 

και των διαθέσιμων βιβλιοθηκών (π.χ. OpenCV Toolkit). 

- δημιουργούν προγράμματα με την βοήθεια κλασσικών λογισμικών εργαλείων (π.χ. Matlab). 

 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
…… 
Άλλες… 
……. 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Κρίση ερευνητικών εργασιών 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Προσέλκυση πόρων ενίσχυσης έρευνας 

 
 

 
(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Όραση Υπολογιστή, επεξεργασία και ανάλυση εικόνων: Εφαρμογές, ανοικτά ζητήματα 
3Δ γραφικά, 3Δ οπτικοποίηση, φωτογραμμετρία 
Τεχνικές επεξεργασίας ψηφιακών εικόνων, ακολουθιών εικόνων (βίντεο) και 3Δ γραφικών για 
ανακατασκευή πεδίου, αναγνώριση συμβάντων, εντοπισμό και παρακολούθηση αντικειμένων, 3Δ 
εκτίμηση αντικειμένων και ανακατασκευή εικόνων. 
Μηχανική μάθηση (επιβλεπόμενη, μη επιβλεπόμενη, ημι-επιβλεπόμενη, και στοχαστική μάθηση). 
Δομές νευρωνικών και νευρο-ασαφών δικτύων (Feedforward networks, ANFIS network, Boltzmann 
machines, Bayesian networks, Support  vector machines). Μέθοδοι εκπαίδευσης νευρωνικών και 
νευροασαφών δικτύων (gradient descent, back-propagation, reinforcement learning, stochastic 
learning, κλπ.).   
Βαθιά νευρωνικά δίκτυα (Convolutional neural networks, restricted Boltzmann machines, deep 
feedforward networks, deep neuro-fuzzy networks) και βαθιά μάθηση. 

 

 
(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο, ηλεκτρονικά μέσα 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Power Point, eclass. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
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Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 
τις αρχές του ECTS 

Διαλέξεις 18 

Σεμινάρια 12 

Μελέτη βιβλιογραφίας στις 
ενότητες του μαθήματος  

130 

Συγγραφή ατομικής 
εργασίας στις ενότητες του 
μαθήματος (Όραση 
Υπολογιστή και 
Υπολογιστική Νοημοσύνη) 

130 

  

Σύνολο Μαθήματος  290 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης:  Αγγλικά 

 

Ατομική εργασία επισκόπησης βιβλιογραφίας (50% 

συνολικού βαθμού) 

Ατομική εργασία σύνταξης πρότασης έρευνας (50% 

συνολικού βαθμού) 

 
 
 
 
 
 

 
(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

 

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις από επιστημονικά περιοδικά των αντίστοιχων πεδίων. 

• IEEE Transactions on Image Processing, IEEE Society 

• Image and Vision Computing, Elsevier 

• Signal Processing: Image Communication, Elsevier 

• International Journal of Computer Vision, Springer 

• IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, IEEE Society 

• Pattern Recognition, Elsevier 

• Pattern Recognition Letters, Elsevier 

• Computer Vision and Image Understanding, Elsevier 

• Journal of Real-Time Image Processing, Elsevier 

• Swarm and Evolutionary Computation, Elsevier 

• Fuzzy Sets and Systems, Elsevier 

• Information Sciences, Elsevier 

• Neurocomputing, Elsevier 

• Neural Networks, Elsevier 

•  Journal of Visual Communication and Image Representation 

•  Eurasip Journal on Advances in Signal Processing, Springer 

• Computer Animation and Virtual Worlds, Wiley  

• IEEE Computer Graphics and Applications 

• IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 

• Journal of Visual Communication and Image Representation 

• International Journal of Remote Sensing, Taylor & Francis 

• IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, IEEE Society 

• IEEE Transactions on Cybernetics, IEEE Society 

• IEEE Transactions on Evolutionary Computation, IEEE Society 

• IEEE Transactions on Fuzzy Systems, IEEE Society 

• Neural Computing and Applications, Springer 

• Evolving Systems, Springer 

• Engineering applications of artificial intelligence, Elsevier 

• Artificial Intelligence, Elsevier 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Research Methods (Μεθοδολογία Έρευνας) 

 
(6) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Κοινωνικών Επιστημών 

ΤΜΗΜΑ Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Μεταπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μεθοδολογία Έρευνας 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διδασκαλία/Καθοδήγηση/Μελέτη 
 

3  

Σύνολο μονάδων  10 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

γενικού υποβάθρου,  
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Γενικού υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι (θα προσφέρεται υπό μορφή tutoring) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

 
(7) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 
επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 
Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να  
- αναγνωρίζουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις μεθοδολογίας έρευνας καθώς και τις ευκαιρίες 

και προκλήσεις που τις συνοδεύουν 
- να αναπτύσσουν σκοπούς και στόχους στην έρευνα καθώς και κατάλληλο μεθοδολογικό 

πλαίσιο έρευνας  
- να είναι εξοικειωμένοι με τις αρχές σύνταξης επιστημονικού κειμένου 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
…… 
Άλλες… 
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Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  ……. 
 
 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Κρίση ερευνητικών εργασιών 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Προσέλκυση πόρων ενίσχυσης έρευνας 
 
 

 
(8) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

    Εισαγωγή στην έρευνα 
    Τι είναι έρευνα, τύποι έρευνας και διαφορά μεταξύ μελέτης και έρευνας  
    Μεθοδολογίες συγγραφής επιστημονικού κειμένου  
    Επισκόπηση βιβλιογραφίας 
    Ο ρόλος του επιχειρήματος στην κριτική επισκόπηση της βιβλιογραφίας 
    Σκοπός, στόχοι και υποθέσεις εργασίας  
    Ποσοτικές μέθοδοι έρευνας 
    Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας 
   Μελέτης περίπτωσης  
    Παρουσίαση αποτελεσμάτων και προσεγγίσεις στη συζήτηση 

 
(9) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο, ασύγχρονη εκπαίδευση 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Power Point, eclass.  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 
τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 30 

Ατομικές Εργασίες 
βασιζόμενες στη μελέτη 
της διεθνούς 
βιβλιογραφίας 

115 

Ατομικές Εργασίες 
βασιζόμενες στην 
ανάπτυξη πρότασης 
έρευνας 

115 

  

  

Σύνολο Μαθήματος  260 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης:  Αγγλικά 
 
Ατομική εργασία επισκόπησης βιβλιογραφίας (50% 
συνολικού βαθμού) 
Ατομική εργασία σύνταξης πρότασης έρευνας (50% 
συνολικού βαθμού) 
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Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
 
 
 
 

 
(10) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
    Creswell J (2014) Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches, Thousand Oaks, SAGE 
    Riley, M., Wood, R. C., Clark, M. A., Wilkie, E. and Szivas, E., (2000) Researching and Writing Dissertations in Business and 
Management, Thomson Learning, London.  
 
Πηγές διαδικτύου:   
http://www.methodspace.com 
http://www.ncrm.ac.uk/ 
http://caw.ceu.edu/online-writing-resources 
http://www.writing.utoronto.ca/advice 

    http://www.criticalthinking.org/ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μελέτη Πεδίου έρευνας, εκτεταμένη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση και επιλογή προβλήματος 
 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ Κοινωνικών Επιστημών 

ΤΜΗΜΑ Πολιτισμικής Τεχνολογίας 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Μεταπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ B 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Μελέτη Πεδίου έρευνας, εκτεταμένη βιβλιογραφική 
ανασκόπηση και επιλογή προβλήματος 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διδασκαλία/Καθοδήγηση/Μελέτη 6 15 
   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

 
Ειδίκευσης γενικών γνώσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά/Αγγλικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

 
(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να: 

• Εφαρμόζει μεθόδους συστηματικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης και κρίσης 

• Γνωρίζει τις αρχές του επιστημονικού/ερευνητικού τομέα που θα επιλέξει 

• Χρησιμοποιεί βιβλιογραφικές διαδικτυακές βάσεις για αναζήτηση επιστημονικών 
άρθρων 

• Κατανοεί σε βάθος την τεχνολογία αιχμής στο πεδίο που έχει επιλέξει, καθώς και τα 
ανοικτά προβλήματα που υπάρχουν  

• Αναλύει με συστηματικό τρόπο μεγάλο όγκο πληροφορίες από πολλές διαφορετικές 
πηγές 

• Καταγράφει, συγκεντρώνει και αξιολογεί τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής 
ανασκόπησης 

Γενικές Ικανότητες 
 
  

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Το θέμα της εργασίας και η εκπόνησή της γίνονται υπό την επίβλεψη ενός μέλους ΔΕΠ. 
Το μάθημα αφορά στις διαδικασίες συστηματικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης και 
εμβάθυνσης σε συγκεκριμένο ερευνητικό αντικείμενο, με σκοπό την αποτύπωση του 
τρέχοντος τεχνολογικού/επιστημονικού υποβάθρου και την αναγνώριση των ζητημάτων που 
παραμένουν που είναι ανοικτά προς επίλυση.  

 

  
(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

 
(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
 

Εξαρτάται από το θέμα της διατριβής 
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 

Εξαρτάται από το θέμα της διατριβής 
 
 

 
  

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Χρήση Power Point, eclass, διαδικτυακών βιβλιογραφικών 
βάσεων (π.χ. scopus, web of science, google scholar), 
λογισμικού διαχείρισης βιβλιογραφίας (π.χ.Mendeley),  
MsOffice. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διδασκαλία μεθόδων 10 

Βιβλιογραφική 
ανασκόπηση 

180 

Συγγραφή αναφοράς 90 

  

  

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  280 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης:  Αγγλικά 
Η αξιολόγηση αφορά σε τελική αναφορά 
βιβλιογραφικής ανασκόπησης (100%) 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Συγγραφή και υποβολή πρώτης ερευνητικής 

εργασίας σε συνέδριο 
 

(6) ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ Κοινωνικών Επιστημών 

ΤΜΗΜΑ Πολιτισμικής Τεχνολογίας 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Μεταπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ B 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Συγγραφή και υποβολή πρώτης ερευνητικής εργασίας σε 
συνέδριο 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διδασκαλία/Καθοδήγηση/Μελέτη 6 15 
   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

 
Ειδίκευσης γενικών γνώσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά/Αγγλικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

 
(7) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να: 

• Προτείνει μεθοδολογίες, αρχιτεκτονικές, αλγορίθμους για την επίλυση ενός 
ανοικτού ερευνητικού προβλήματος 

• Κατανοεί τη διαδικασία της σύνταξης και υποβολής ενός επιστημονικού άρθρου 

• Εξάγει συμπεράσματα και να αξιολογεί τα αποτελέσματα της έρευνας 

• Επιλέγει κατάλληλο forum υποβολής της εργασίας (συνέδριο) και ακολουθεί τη 
διαδικασία υποβολής    

• Κατανοεί τη διαδικασία του συστήματος κρίσης ερευνητικών εργασιών (peer-review)  

• Παρουσιάζει ένα επιστημονικό άρθρο στην επιστημονική κοινότητα και εμπλέκεται 
στη διαδικασία ανταλλαγής ερευνητικών απόψεων. 

Γενικές Ικανότητες 
 
  

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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(8) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Το θέμα της εργασίας αφορά τη σύνταξη και υποβολή ενός ερευνητικού άρθρου σε διεθνές 
συνέδριο, καθώς και την παρουσίασή του από τον φοιτητή. Η διαδικασία συγγραφής του 
άρθρου πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη ενός μέλους ΔΕΠ. 
 

  
(9) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

 
(10) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
1.  Kalwij JM, Smit C (2013) How authors can maximize the chance of manuscript acceptance 

and article visibility. Learned Publishing 26: 28–31. https://doi.org/10.1087/20130106  
2. Silver P (2016) Advice for early-career peer reviewers and authors responding to peer 

reviews. Freshwater Science 35: 1073–1075. https://doi.org/10.1086/688968  

 
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
Εξαρτάται από το θέμα της διατριβής 
 
 

 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Χρήση Power Point, eclass, διαδικτυακών βιβλιογραφικών 
βάσεων (π.χ. scopus, web of science, google scholar), 
λογισμικού διαχείρισης βιβλιογραφίας (π.χ.Mendeley),  
MsOffice. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διδασκαλία μεθόδων 10 

Συγγραφή πρώτης 
έκδοσης 

130 

Συγγραφή τελικής 
έκδοσης 

90 

Προετοιμασία 
παρουσίασης 

30 

  

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  260 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης:  Αγγλικά 
Η αξιολόγηση αφορά στην υποβολή και παρουσίαση 
ερευνητικού άρθρου σε διεθνές συνέδριο (100%) 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Συγγραφή και υποβολή δεύτερης ερευνητικής 

εργασίας σε επιστημονικό περιοδικό 
 

(11) ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ Κοινωνικών Επιστημών 

ΤΜΗΜΑ Πολιτισμικής Τεχνολογίας 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Μεταπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Συγγραφή και υποβολή δεύτερης ερευνητικής εργασίας 
σε επιστημονικό περιοδικό 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διδασκαλία/Καθοδήγηση/Μελέτη 6 15 
   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

 
Ειδίκευσης γενικών γνώσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά/Αγγλικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

 
(12) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να: 

• Προτείνει μεθοδολογίες, αρχιτεκτονικές, αλγορίθμους για την επίλυση ενός 
ανοικτού ερευνητικού προβλήματος 

• Επιλέγει κατάλληλο ερευνητικό περιοδικό για την υποβολή της εργασίας και 
ακολουθεί τη διαδικασία υποβολής    

• Κατανοεί τη διαδικασία της σύνταξης και υποβολής ενός επιστημονικού άρθρου σε 
επιστημονικό περιοδικό 

• Εξάγει συμπεράσματα, να προτείνει πρωτότυπες λύσεις και να αξιολογεί τα 
αποτελέσματα της έρευνας 

• Κατανοεί τη διαδικασία του συστήματος κρίσης ερευνητικών εργασιών (peer-review) 
σε ερευνητικά περιοδικά  

 

Γενικές Ικανότητες 
 
  

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
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Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 

 
(13) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Το θέμα της εργασίας αφορά τη σύνταξη και υποβολή ενός ερευνητικού άρθρου σε διεθνές 
επιστημονικό περιοδικό με δείκτη απήχησης (impact factor) και το οποίο 
συμπεριλαμβάνεται σε διεθνείς λίστες αξιολόγησης (π.χ. ISI, SCI, Scopus). Η εν λόγω εργασία 
μπορεί να είναι επέκταση της ερευνητικής εργασίας που παράχθηκε στο προηγούμενο 
εξάμηνο. Η διαδικασία συγγραφής του άρθρου πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη ενός 
μέλους ΔΕΠ. 
 

  
(14) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

 
(15) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
1.  Kalwij JM, Smit C (2013) How authors can maximize the chance of manuscript acceptance 

and article visibility. Learned Publishing 26: 28–31. https://doi.org/10.1087/20130106  
2. Silver P (2016) Advice for early-career peer reviewers and authors responding to peer 

reviews. Freshwater Science 35: 1073–1075. https://doi.org/10.1086/688968  

 
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Χρήση Power Point, eclass, διαδικτυακών βιβλιογραφικών 
βάσεων (π.χ. scopus, web of science, google scholar), 
λογισμικού διαχείρισης βιβλιογραφίας (π.χ.Mendeley),  
MsOffice. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διδασκαλία μεθόδων 10 

Συγγραφή πρώτης 
έκδοσης 

100 

Συγγραφή τελικής 
έκδοσης 

120 

Προετοιμασία 
παρουσίασης 

30 

  

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  260 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης:  Αγγλικά 
Η αξιολόγηση αφορά στην υποβολή και παρουσίαση 
ερευνητικού άρθρου σε διεθνές συνέδριο (100%) 
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Εξαρτάται από το θέμα της διατριβής 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μεταπτυχιακή Διατριβή 
 

(16) ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ Κοινωνικών Επιστημών 

ΤΜΗΜΑ Πολιτισμικής Τεχνολογίας 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Μεταπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μεταπτυχιακή Διατριβή 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διδασκαλία/Καθοδήγηση/Μελέτη 6 15 
   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

 
Ειδίκευσης γενικών γνώσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά/Αγγλικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

 
(17) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να: 

• Κατανοεί τις εφαρμοζόμενες μεθόδους του επιστημονικού/ερευνητικού τομέα που 
θα επιλέξει 

• Υλοποιεί και καταγράφει το σύνολο της ερευνητικής προσπάθειας για την επίλυση 
ερευνητικών ερωτημάτων, καταρτίζοντας ορθή ερευνητική μεθοδολογία. 

• Καταγράφει, συγκεντρώνει και αξιολογεί τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής 
ανασκόπησης 

• Κατανοεί σε βάθος την τεχνολογία αιχμής στο πεδίο που έχει επιλέξει, καθώς και τα 
ανοικτά προβλήματα που υπάρχουν  

• Κοινοποιεί τα αποτελέσματα της έρευνας σε δημόσια παρουσίαση 
Γενικές Ικανότητες 
 
  

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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(18) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Το μάθημα αφορά στη συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διατριβής. Στη Διατριβή αναλύεται η 
συνολική ερευνητική διαδικασία που ακολούθησε ο/η φοιτητής/τρια στο ερευνητικό θέμα 
που επέλεξε. Το κείμενο της διατριβής θα πρέπει να εκτείνεται τουλάχιστον σε 15.000 λέξεις 
και να περιλαμβάνει:  
- Εισαγωγή στο θέμα 
- Βιβλιογραφική ανασκόπηση (σύνδεση με τα παραχθέντα άρθρα)  
- Θεωρητική ανάπτυξη (θεωρητικό υπόβαθρο και θεωρητική πρόταση) 
- Μεθοδολογία/έρευνα (σύνδεση με τα παραχθέντα άρθρα) 
- Αποτελέσματα, Συμπεράσματα, Μελλοντική έρευνα, Βιβλιογραφία (σύνδεση με τα 
παραχθέντα άρθρα) 
- Λοιπά παραδοτέα, εφαρμογές (εφόσον προβλέπονται) 
 

  
(19) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

(20) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
 

Εξαρτάται από το θέμα της διατριβής 
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 

Εξαρτάται από το θέμα της διατριβής 
 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Χρήση Power Point, eclass, διαδικτυακών βιβλιογραφικών 
βάσεων (π.χ. scopus, web of science, google scholar), 
λογισμικού διαχείρισης βιβλιογραφίας (π.χ.Mendeley),  
MsOffice. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διδασκαλία μεθόδων 10 

Συγγραφή αναφοράς 250 

  

  

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  260 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης:  Ελληνικά (ή Αγγλικά εάν 
επιλεχθεί από τον/την φοιτητή/τρια) 
Η αξιολόγηση αφορά στην τελική αναφορά που 
συνοψίζει τη συνολική ερευνητική διαδικασία που 
ακολούθησε ο/η φοιτητής/τρια. 
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