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ΑΡΘΡΟ 1
Γενικέρ Διαηάξειρ
Σν Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ηεο ρνιήο Οηθνλνκηθψλ, Δπηρεηξεκαηηθψλ
θαη Γηεζλψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο έρεη ηελ επζχλε ηεο
νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ
(Π.Μ..) «Οηθνλνκηθά θαη Γηνίθεζε ηεο Τγείαο», ην νπνίν ηδξχζεθε κε ηελ
Αξηζ. 107449/Β7 ΤΑ (Φ.Δ.Κ. 1904/Β΄/15-7-2014), κε έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο
ηνπ ην αθαδεκατθφ έηνο 2014-2015.
Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ Π.Μ.. εγθξίλεηαη απφ ηε Γεληθή
πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο (Γ..Δ..) ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο
ηεο ρνιήο Οηθνλνκηθψλ, Δπηρεηξεκαηηθψλ θαη Γηεζλψλ πνπδψλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο θαη κπνξεί λα αλαζεσξείηαη κεηά απφ εηζήγεζε ηεο
πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο (.Δ.) ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
ΑΡΘΡΟ 2
Ανηικείμενο – κοπόρ ηος Ππογπάμμαηορ
Αληηθείκελν ηνπ Π.Μ.. ζηα «Οηθνλνκηθά θαη Γηνίθεζε ηεο Τγείαο» είλαη ε
παξνρή εθπαίδεπζεο ζε κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο, έηζη ψζηε λα θαηαζηνχλ
ηθαλνί λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα δξάζεσλ πνπ νξίδεη ε Παγθφζκηα
Οξγάλσζε Τγείαο.
Οη βαζηθνί ζθνπνί ηνπ Π.Μ.. είλαη νη εμήο:
 ε πξναγσγή ησλ γλψζεσλ ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ηνπ
Πξνγξάκκαηνο
 ε θάιπςε αλαγθψλ ζε ζέκαηα απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο ησλ νξγαληζκψλ
Τγείαο, ηφζν ηνπ δεκνζίνπ φζν θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα
 ε θαηάξηηζε ζηειερψλ ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο «Τγεία γηα Όινπο» γηα ηελ
πεξηνρή ηεο Δπξψπεο
 ε πξνεηνηκαζία γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο δηδαθηνξηθνχ επηπέδνπ.
Ζ βαζηθή επηδίσμε ηνπ Π.Μ.. είλαη λα εμαζθαιίζεη ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο
θνηηεηέο ζηαζεξά ζεκέιηα γλψζεσλ θαη κεζφδσλ έξεπλαο, πνπ ζα ηνπο
θαηαζηήζνπλ ηθαλνχο γηα ζπλερή εθκάζεζε θαη αλάπηπμε ζηνλ ηνκέα ηεο
εηδίθεπζήο ηνπο. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί απηφ, νη δηδάζθνληεο παξάιιεια
κε ηηο δηαιέμεηο ηνπο, φπνπ ζα παξνπζηάδνπλ ηηο πιένλ ζχγρξνλεο
επηζηεκνληθέο απφςεηο γηα ηα επηκέξνπο ζέκαηα, ζα ρξεζηκνπνηνχλ θαηά
πεξίπησζε θαη δηάθνξεο άιιεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, φπσο κειέηεο
πεξηπηψζεσλ (case studies), εθαξκνζκέλε έξεπλα, παίγληα θαη
πξνζνκνηψζεηο κε Ζ/Τ, ζεκηλαξηαθή παξνπζίαζε ζεκάησλ θ.ιπ., ψζηε λα
εληζρχεηαη ε απφθηεζε γλψζεο κέζσ πξαγκαηηθψλ εκπεηξηψλ.
Γηα φινπο ηνπο ζπληειεζηέο ιεηηνπξγίαο ηνπ Π.Μ.. θαζηεξψλεηαη ε
ππνρξέσζε λα θπξηαξρεί ην θξηηήξην ηεο πνηφηεηαο ζε θάζε κνξθήο
δξαζηεξηφηεηα. Καηά ζπλέπεηα, ε πνηφηεηα αιιά θαη ε ζπλερήο βειηίσζε ζα
πξέπεη λα δηαθξίλνπλ φρη κφλν ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, δειαδή ηα
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καζήκαηα, αιιά θαη ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ απηψλ, ηηο
ζρέζεηο ησλ δηδαζθφλησλ κε ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο, ηε γξακκαηεηαθή
ππνζηήξημε, ηηο ζπλεξγαζίεο κε κέιε Γ.Δ.Π. άιισλ Παλεπηζηεκίσλ (Διιάδνο
θαη εμσηεξηθνχ) θαη ηηο άιιεο εθδειψζεηο, πνπ δηνξγαλψλνληαη ζε ζπλεξγαζία
κε ηδησηηθέο θαη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο. Μέζα ζηα πιαίζηα
απηά δηνξγαλψλνληαη θαη εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, ψζηε λα ελεκεξψλνληαη νη
κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο γηα ηηο εμειίμεηο ηεο Διιεληθήο Αγνξάο θαη λα
δεκηνπξγνχληαη γλσξηκίεο θαη επαθέο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ κε
ζηειέρε επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν ηεο Τγείαο.
Θα θαηαβιεζεί απφ ηελ .Δ. ηνπ Πξνγξάκκαηνο θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα,
ψζηε λα αλαπηπρζεί ζηελή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ
πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ ζηνλ θιάδν ηεο Τγείαο, φπσο
π.ρ. λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο, κε ζθνπφ λα
δηεπθνιχλεηαη ε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ απνθνίησλ ηνπ Π.Μ..
Ηδηαίηεξε επίζεο κέξηκλα ζα ππάξμεη γηα δηακφξθσζε θαη ζπλερή ηφλσζε ησλ
ζρέζεσλ κε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ, πνπ πξνζθέξνπλ
αλάινγα πξνγξάκκαηα.
ΑΡΘΡΟ 3
Μεηαπηςσιακοί Σίηλοι
Σν Π.Μ.. απνλέκεη Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (Μ.Γ.Δ.) ζηα
«Οηθνλνκηθά θαη Γηνίθεζε ηεο Τγείαο», πνπ απνλέκεηαη απφ ην Παλεπηζηήκην
Πεηξαηψο. Ο ηίηινο ηνπ Μ.Γ.Δ. είλαη δεκφζην έγγξαθν θαη ν ηχπνο ηνπ νξίδεηαη
κε απφθαζε ηεο πγθιήηνπ, ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξχηαλε, ηνλ Πξντζηάκελν
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο θαη ηνλ Πξφεδξν ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο
Δπηζηήκεο.
ΑΡΘΡΟ 4
Διαδικαζία Ειζαγωγήρ ηων Μεηαπηςσιακών ποςδαζηών
4.1 Καηεγνξίεο Πηπρηνχρσλ
ην Π.Μ.. γίλνληαη δεθηνί, κεηά απφ επηινγή θαη πξνζσπηθή ζπλέληεπμε,
πηπρηνχρνη Σκεκάησλ Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ, Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ,
Δπηζηεκψλ Τγείαο (ή άιισλ ζπλαθψλ Σκεκάησλ) Παλεπηζηεκίσλ θαη Σ.Δ.Η.
ηεο εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλσλ νκνηαγψλ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο.
ηελ πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο είλαη ηειεηφθνηηνο ηδξχκαηνο ηεο
εκεδαπήο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δεθηφο ζην Π.Μ.., ππνρξενχηαη κε ην πέξαο
ηεο εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ ηνπ επηεκβξίνπ λα έρεη νινθιεξψζεη επηηπρψο ηηο
ζπνπδέο ηνπ θαη λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πεξάησζεο ζπνπδψλ ζηε
Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ..
Οη θάηνρνη ηίηινπ ηδξχκαηνο ηεο αιινδαπήο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ηελ
αλαγλψξηζε ηνπ ηίηινπ ηνπο απφ ηνλ Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο
Σίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.).
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Γηα ηελ επηινγή ησλ θνηηεηψλ πνπ ζα εγγξαθνχλ ζην Π.Μ. ιακβάλνληαη
ππφςε:
 ν γεληθφο βαζκφο ηνπ πηπρίνπ
 νη ζπζηαηηθέο επηζηνιέο
 ε πξνυπεξεζία ζε ηνκέα ζρεηηθφ κε ηα Οηθνλνκηθά θαη ηε Γηνίθεζε ηεο
Τγείαο
 ε θαηνρή δεχηεξνπ πηπρίνπ ή άιινπ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ
 ε ηπρφλ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ
 ε παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ
 ε θαιή γλψζε μέλεο γιψζζαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο Αγγιηθήο ή Γαιιηθήο ή
Γεξκαληθήο
 ε γλψζε ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο απφ ηνπο αιινδαπνχο, πνπ
απνδεηθλχεηαη απφ πηπρίν ή κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ Διιεληθνχ
Παλεπηζηεκίνπ ή Απνιπηήξην Διιεληθνχ Λπθείνπ ή εμαηαμίνπ Γπκλαζίνπ ή
πηζηνπνηεηηθφ ειιελνκάζεηαο απφ ην Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο
 ε ζπλέληεπμε
 ηπρφλ ππνηξνθίεο
4.2 Κξηηήξηα θαη Γηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ
Οη έιιελεο πηπρηνχρνη ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ επαξθψο ηελ Αγγιηθή ή
Γαιιηθή ή Γεξκαληθή γιψζζα θαη νη αιινδαπνί ηελ Διιεληθή θαη κηα απφ ηηο
πξνεγνπκέλσο αλαθεξφκελεο μέλεο γιψζζεο. Ζ επαξθήο γλψζε μέλεο
γιψζζαο ζα πηζηνπνηείηαη κε ηελ θαηνρή πηζηνπνηεηηθνχ επάξθεηαο επηπέδνπ
Β2 (φπσο νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ A..Δ.Π.).
Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Π.Μ.. απνθαζίδεη γηα ηνλ ρξφλν δεκνζίεπζεο
ηεο πξνθήξπμεο, ε νπνία αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Π.Μ.., ζηελ
θεληξηθή ηζηνζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο θαη ζε φπνην έληππν ή
ειεθηξνληθφ ηχπν θξίλεη ε .Δ., ψζηε λα ελεκεξσζνχλ νη ππνςήθηνη
κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο. ηελ πξνθήξπμε ζα πξνζδηνξίδνληαη:
 ηα απαξαίηεηα πξνζφληα ππνςεθίσλ γηα εηζαγσγή ζην Π.Μ..
 ε δηεχζπλζε θαη ν ηξφπνο ππνβνιήο ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ
 ε πξνζεζκία ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ
 ν γεληθφο ηξφπνο αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ
Ζ Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.., ζηελ νπνία ππνβάιινληαη νη αηηήζεηο ησλ
ππνςεθίσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, πξνσζεί ζηελ Δηδηθή Δπηηξνπή
Αμηνιφγεζεο Τπνςεθίσλ ην ζχλνιν ησλ αηηήζεσλ κε ζπλνδεπηηθφ πιηθφ ζε
θσηνηππίεο θαη αξρεηνζεηεί ηα πξσηφηππα γηα θάζε ππνςήθην κε αξηζκφ
πξσηνθφιινπ θαη αξηζκφ θαθέινπ. Οη αηηήζεηο ππνβάιινληαη ζε εηδηθά
έληππα, πνπ παξαιακβάλνληαη απφ ηε Γξακκαηεία Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ.
4.3 Αξηζκφο εηζαθηέσλ
Ο αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ ζην Π.Μ.. νξίδεηαη εθάζηνηε απφ ηελ Γεληθή
πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο (Γ..Δ..) ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο
ηεο ρνιήο Οηθνλνκηθψλ, Δπηρεηξεκαηηθψλ θαη Γηεζλψλ πνπδψλ ηνπ

3

Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο .Δ., θαη δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη θαη’ αλψηαην φξην ηνπο 80 θνηηεηέο εηεζίσο.
4.4 Γηαδηθαζία αμηνιφγεζεο αηηήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ
Ζ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ, νη νπνίνη κέζα ζηηο πξνβιεπφκελεο
πξνζεζκίεο έρνπλ πξνζθνκίζεη φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, γίλεηαη κε
βάζε βαζκνιφγεζε (ζε θιίκαθα 1-100) θαη κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδεη
ε πληνληζηηθή Δπηηξνπή θαη πεξηιακβάλεη (ζε παξέλζεζε θαίλεηαη ν
ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηνπ θάζε θξηηεξίνπ):
α) ηνλ γεληθφ βαζκφ πηπρίνπ (45%)
β) ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ (ζπλέληεπμε) (15%)
γ) ηηο ζπζηαηηθέο επηζηνιέο (20%)
δ) ινηπά θξηηήξηα, φπσο πξνυπεξεζία, εκπεηξία ζηνλ ηνκέα «Οηθνλνκηθά θαη
Γηνίθεζε ηεο Τγείαο», θαηνρή δεχηεξνπ πηπρίνπ, θαηνρή κεηαπηπρηαθνχ
ηίηινπ, γλψζε πεξηζζνηέξσλ απφ κηα μέλσλ γισζζψλ, παξαθνινχζεζε
ζεκηλαξίσλ, δεκνζηεχζεηο (20%).
Γεθηνί ζην Π.Μ.. γίλνληαη νη ππνςήθηνη κε ην κεγαιχηεξν ζπλνιηθφ «βαζκφ».
4.5 Γηαδηθαζία πξφθξηζεο θαη ηειηθήο επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ ζπνπδαζηψλ
Ζ Δηδηθή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Τπνςεθίσλ, πνπ νξίδεηαη απφ ηελ
πληνληζηηθή Δπηηξνπή, ζε πξψηε ζπλεδξίαζε αμηνινγεί θαη πξνθξίλεη ηνπο
100 πξψηνπο ππνςεθίνπο κε βάζε ηνλ βαζκφ ηνπ πηπρίνπ ηνπο.
Ο ζρεηηθφο θαηάινγνο ησλ πξνθξηζέλησλ ζηελ πξψηε θάζε πξνσζείηαη ζηε
Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.., ε νπνία απνζηέιιεη ζε απηνχο πξφζθιεζε γηα
πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ζε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία.
ε δεχηεξε ζπλεδξίαζε ε Δηδηθή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Τπνςεθίσλ
αμηνινγεί θάζε ππνςήθην, κεηά απφ πξνζσπηθή ζπλέληεπμε, σο πξνο ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή απαζρφιεζή ηνπ σο εηδηθνχ ζηα Οηθνλνκηθά θαη Γηνίθεζε ηεο
Τγείαο. Δηδηθή βαξχηεηα ζηε δηακφξθσζε γλψκεο γηα ηνλ ππνςήθην έρνπλ ε
ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο κε ζαθήλεηα θαη πεηζψ, ε νξζή θξίζε, ε εκπεηξία θαη ε
πξνδηάζεζε γηα απαζρφιεζε ζε νκαδηθή εξγαζία. Σέινο, ε Δηδηθή Δπηηξνπή
Αμηνιφγεζεο Τπνςεθίσλ θαηαξηίδεη θαηάινγν κε ηελ ηειηθή επηινγή ησλ
πξνθξηζέλησλ ζην Π.Μ.. θαη απηνί ελεκεξψλνληαη απφ ηε Γξακκαηεία.
Δθφζνλ εθ ησλ πξνθξηζέλησλ ππνςεθίσλ ππάξμνπλ αξλήζεηο απνδνρήο, ε
Γξακκαηεία ελεκεξψλεη ηνπο ακέζσο επφκελνπο, εθφζνλ απηνί πιεξνχλ ηα
ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ζηε ζεηξά αμηνιφγεζεο απφ ηνλ ζρεηηθφ θαηάινγν
ησλ επηιαρφλησλ.
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ΑΡΘΡΟ 5
Ππόγπαμμα ποςδών
5.1 Γνκή ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ έρεη δηακνξθσζεί κε βάζε ηηο αλάγθεο ζε ζέκαηα
απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο ησλ νξγαληζκψλ Τγείαο, ηφζν ηνπ δεκνζίνπ φζν
θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.
Σν Π.Μ.. δηαξθεί ηξία (3) δηδαθηηθά εμάκελα. Κάζε αθαδεκατθφ έηνο
απνηειείηαη απφ δχν (2) δηδαθηηθά εμάκελα: ην ρεηκεξηλφ (ΟθηψβξηνοΗαλνπάξηνο) θαη ην εαξηλφ (Φεβξνπάξηνο-Ηνχληνο). Κάζε δηδαθηηθφ εμάκελν
δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ δέθα ηξεηο (13) πιήξεηο εθπαηδεπηηθέο εβδνκάδεο.
ην πξψην εμάκελν δηδαζθαιίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο νη κεηαπηπρηαθνί
θνηηεηέο ππνρξενχληαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηέζζεξα (4) Τπνρξεσηηθά
καζήκαηα. Σα καζήκαηα απηά εηζάγνπλ ηνπο θνηηεηέο ζηα βαζηθά γλσζηηθά
πεδία πνπ δηέπνπλ ηα Οηθνλνκηθά θαη ηε Γηνίθεζε κνλάδσλ Τγείαο.
Μεηά απφ επηηπρή εμέηαζε ζε φια ηα καζήκαηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ,
αθνινπζνχλ ηα καζήκαηα ησλ Β΄ θαη Γ΄ εμακήλσλ. Σα καζήκαηα ηνπ Β'
δηδαθηηθνχ εμακήλνπ δηαθξίλνληαη ζε δχν (2) Τπνρξεσηηθά καζήκαηα θαη ζε
δχν (2) καζήκαηα Δπηινγήο εθ ησλ πξνζθεξνκέλσλ καζεκάησλ. ην Γ’
δηδαθηηθφ εμάκελν νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο παξαθνινπζνχλ έλα (1)
Τπνρξεσηηθφ κάζεκα θαη δπν (2) καζήκαηα Δπηινγήο εθ ησλ
πξνζθεξνκέλσλ καζεκάησλ, ελψ ηαπηφρξνλα εθπνλνχλ ηελ κεηαπηπρηαθή
δηπισκαηηθή ηνπο εξγαζία. Σα καζήκαηα Δπηινγήο δειψλνληαη απφ ηνπο
κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ζηελ αξρή θάζε εμακήλνπ θαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε
δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ. Σα καζήκαηα ησλ Β΄ θαη Γ΄
εμακήλσλ απνζθνπνχλ ζηελ εκπεξηζηαησκέλε κειέηε ησλ Οηθνλνκηθψλ θαη
ηεο Γηνίθεζεο κνλάδσλ Τγείαο θαη πεξηιακβάλνπλ θαη καζήκαηα εμεηδίθεπζεο.
Ζ δπλαηφηεηα επηινγήο δχν απφ ηα πξνζθεξφκελα καζήκαηα Δπηινγήο ζε
θάζε εμάκελν επηηξέπεη ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο λα εμεηδηθεπηνχλ ζηα
γλσζηηθά αληηθείκελα ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο γη απηνχο. Πξνυπφζεζε γηα λα
πξνζθεξζεί απφ ην Πξφγξακκα θάπνην απφ ηα καζήκαηα επηινγήο είλαη ε
εθδήισζε ελδηαθέξνληνο απφ ηνπιάρηζηνλ 10 θνηηεηέο ηνπ Π.Μ..
Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ καζεκάησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, πνπ πξέπεη λα
παξαθνινπζήζνπλ νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο, αλέξρεηαη ζε έληεθα (11). Κάζε
κάζεκα δηδάζθεηαη ηξεηο (3) ψξεο εβδνκαδηαίσο.
Σα Τπνρξεσηηθά θαη ηα Δπηινγήο εμακεληαία καζήκαηα ηζνδπλακνχλ κε επηά
(7) ή νθηψ (8) πηζησηηθέο κνλάδεο, ελψ ε κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία
ηζνδπλακεί κε ελλέα (9) πηζησηηθέο κνλάδεο. Σν Π.Μ.. απνλέκεηαη κεηά ηε
ζπκπιήξσζε ελελήληα (90) πηζησηηθψλ κνλάδσλ.
Σν κάζεκα επηινγήο ηνπ Γ΄ εμακήλνπ «Πξαθηηθή Άζθεζε» είλαη ρσξίο
βαζκνινγία, κε πίζησζε ηξηψλ κνλάδσλ, ρσξίο απηέο λα πξνζκεηξνχληαη
ζηηο απαξαίηεηεο πηζησηηθέο κνλάδεο γηα ηε ιήςε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ
ζπνπδψλ θαη αλαγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Γηπιψκαηνο ηνπ Π.Μ..
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5.2 Πεξηερφκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ
Μαζήκαηα
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

Τ
Τ
Δ
Δ

Πηζησηηθέο
Μνλάδεο
30
7
8
8
7
30
8
8
7
7

Τ
Δ
Δ

30
7
7
7

Τ/Δ

Α’ Δμάκελν
πζηήκαηα Τγείαο & Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί
Οηθνλνκηθή Αλάιπζε θαη Πνιηηηθή Τγείαο
Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Μνλάδσλ Τγείαο
Γηνίθεζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ
Β’ Δμάκελν
Οηθνλνκηθά ηεο Τγείαο
Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε ζηηο Τπεξεζίεο Τγείαο
Μάζεκα Δπηινγήο
Μάζεκα Δπηινγήο
Marketing θαη Σερληθέο Πξνψζεζεο Τπεξεζηψλ Τγείαο
Γηαρείξηζε Απνζεκάησλ-Πξνκεζεηψλ ζηελ Τγεία
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία ζηελ Τγεία
Οηθνλνκηθά θαη Πνιηηηθή ηνπ Φαξκάθνπ
Γηνίθεζε Πνηφηεηαο ζηηο Τπεξεζίεο Τγείαο
Γ΄ Δμάκελν
Αμηνιφγεζε Δπελδχζεσλ ζηνλ θιάδν ηεο Τγείαο
Μάζεκα Δπηινγήο
Μάζεκα Δπηινγήο
Ρχζκηζε Αγνξψλ θαη Πνιηηηθή Αληαγσληζκνχ ζηελ Τγεία
χγρξνλα Εεηήκαηα Γηθαίνπ ηεο Τγείαο
Γηαρείξηζε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Πφξσλ ζηελ Τγεία
Μαθξννηθνλνκηθφ Πεξηβάιινλ ζηελ Τγεία
ηξαηεγηθή Οξγαληζκψλ Τγείαο
Βηνζηαηηζηηθή
Πξαθηηθή Άζθεζε
Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία

Τ
Τ
Τ
Τ

3
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Με εηζήγεζε ηεο .Δ. θαη απφθαζε ηεο Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο
Δπηζηήκεο ηεο ρνιήο Οηθνλνκηθψλ, Δπηρεηξεκαηηθψλ θαη Γηεζλψλ πνπδψλ
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο κπνξεί λα γίλεη ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο
ησλ καζεκάησλ θαη αλαθαηαλνκή ησλ καζεκάησλ κεηαμχ ησλ δηδαθηηθψλ
εμακήλσλ.
ΑΡΘΡΟ 6
Λειηοςπγία ηος Ππογπάμμαηορ ποςδών
6.1 Παξαθνινχζεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ
Σα καζήκαηα δηεμάγνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο.
Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα παξαθνινπζνχλ αλειιηπψο
ηηο παξαδφζεηο, ηα ζεκηλάξηα, ηα θξνληηζηήξηα, ηα εξγαζηήξηα θαη ηηο άιιεο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα θάζε κάζεκα. Γηα αξηζκφ απνπζηψλ
πέξα απφ ην έλα πέκπην (20%) ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ σξψλ δηδαζθαιίαο γηα
έλα κάζεκα, ν θνηηεηήο ζα ππνρξενχηαη ζηελ επαλάιεςε ηνπ καζήκαηνο ζε
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άιιν εμάκελν κε ηελ αληίζηνηρε θαηαβνιή δηδάθηξσλ ή ζηελ εθπφλεζε
ζπκπιεξσκαηηθήο εξγαζίαο, εθφζνλ ηνχην θξηζεί απαξαίηεην απφ ηνλ
δηδάζθνληα.
ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα δνζεί αλαζηνιή θνίηεζεο, κεηά απφ
αίηεζε ηνπ θνηηεηή, κέρξη δψδεθα (12) κήλεο κε απφθαζε ηεο Γ..Δ.. ηελ
πεξίπησζε απηή, ε θνίηεζε παξαηείλεηαη γηα φζα αθαδεκατθά εμάκελα
δηήξθεζε ε αλαζηνιή. Ζ ζπλέρηζε ηεο θνίηεζεο πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ην
πξφγξακκα ζπνπδψλ, φπσο απηφ ηζρχεη θαηά ην ρξφλν επαλέλαξμεο ησλ
ζπνπδψλ θαη φρη θαηά ην ρξφλν ηεο αξρηθήο εγγξαθήο. Ζ Γ..Δ.. δχλαηαη, κε
εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, λα δηεπζεηήζεη νπνηνδήπνηε δήηεκα
αλαθχςεη απφ ηελ αλαζηνιή θνίηεζεο.
6.2 Υξνληθφο Πξνγξακκαηηζκφο ησλ Μαζεκάησλ
Γηα ηα καζήκαηα ηνπ πξψηνπ, δεπηέξνπ θαη ηξίηνπ εμακήλνπ νη ψξεο
δηδαζθαιίαο (30 ψξεο γηα θάζε κάζεκα) θαηαλέκνληαη ζηε δηάξθεηα ηνπ
πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ γηα ην αθαδεκατθφ εμάκελν. Ο ρξφλνο δηδαζθαιίαο
ησλ καζεκάησλ νξίδεηαη απφ ηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή θαη αλαθνηλψλεηαη κε
ην σξνιφγην πξφγξακκα.
6.3 Τπνρξεψζεηο ησλ Φνηηεηψλ
Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο πνπ γίλνληαη δεθηνί ζην Π.Μ.. είλαη ππνρξεσκέλνη:
 Να παξαθνινπζνχλ ππνρξεσηηθά ηα καζήκαηα ηνπ ηζρχνληνο
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνζέιεπζεο θαη
απνρψξεζεο ησλ θνηηεηψλ ζηα καζήκαηα ηεξείηαη παξνπζηνιφγην, ζην
νπνίν ππνρξενχληαη νη θνηηεηέο λα ππνγξάθνπλ γηα ηελ πξνζέιεπζή ηνπο
εληφο ησλ πξψησλ 30 ιεπηψλ ηεο ψξαο απφ ηελ έλαξμε ηνπ καζήκαηνο,
ελψ γηα ηελ απνρψξεζή ηνπο εληφο ησλ ηειεπηαίσλ 30 ιεπηψλ ηεο ψξαο
απφ ηε ιήμε ηνπ καζήκαηνο. Γηαθνξεηηθά ρξεψλνληαη κε απνπζία, θαηά
πεξίπησζε, γηα ην ήκηζπ ή νιφθιεξν ην κάζεκα.
 Να εθνδηάδνληαη εγθαίξσο κε ηα απαξαίηεηα ζπγγξάκκαηα θαη θσηνηππίεο
επηζηεκνληθψλ άξζξσλ, πνπ θαιχπηνπλ ηε δηδαθηέα χιε.
 Να ππνβάιινπλ, κέζα ζηηο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίεο, ηηο εξγαζίεο πνπ
ηνπο έρνπλ αλαηεζεί γηα ην θάζε κάζεκα.
 Να πξνζέξρνληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο εμεηάζεηο ηνπ θάζε καζήκαηνο. ε
πεξίπησζε αδπλακίαο θάπνηνπ θνηηεηή λα πξνζέιζεη ζηηο πξνβιεπφκελεο
εμεηάζεηο, απηφο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγθαίξσο γξαπηή αίηεζε γηα ηε
κε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο εμεηάζεηο, ζπλνδεπφκελε απφ επίζεκα
δηθαηνινγεηηθά (π.ρ. πηζηνπνίεζε αζζέλεηαο κε ηαηξηθή βεβαίσζε). Ζ
πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Π.Μ.. απνθαζίδεη γηα ηε δπλαηφηεηα λα
εμεηαζηεί ν θνηηεηήο ζε δηαθνξεηηθή εκεξνκελία εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ
δηαζηήκαηνο.
 Να ππνβάιινπλ, κέζα ζηηο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίεο, ηηο δηπισκαηηθέο
ηνπο εξγαζίεο.
Ζ κε ηήξεζε ησλ παξαπάλσ απνηειεί βάζε απνξξηπηηθνχ βαζκνχ γηα
καζήκαηα ή απνθιεηζκνχ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή απφ ην Πξφγξακκα,
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κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ ππεχζπλνπ θαζεγεηή θαη ζρεηηθή απφθαζε ηεο
πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο.
Κάζε κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ππνρξενχηαη λα νινθιεξψζεη ην ηζρχνλ
πξφγξακκα ηξηψλ αθαδεκατθψλ εμακήλσλ ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δε ζα
ππεξβαίλεη ηα ηξία (3) έηε ή έμη αθαδεκατθά εμάκελα. Δηδηθή εμαίξεζε γηα ηελ
παξάηαζε ηνπ αλψηαηνπ απηνχ ρξνληθνχ νξίνπ κπνξεί λα γίλεη απφ ηελ
πληνληζηηθή Δπηηξνπή, κφλν γηα ηδηαίηεξα ζνβαξνχο ιφγνπο, κεηά απφ
αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ν θνηηεηήο δηαγξάθεηαη
απφ ην κεηξψν κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ.
6.4 Τπνρξεψζεηο ησλ Γηδαζθφλησλ
Ο ππεχζπλνο γηα ηε δηδαζθαιία καζήκαηνο ζην Π.Μ.. είλαη ππνρξεσκέλνο:
 Να ηεξεί ην πξφγξακκα γηα ηηο παξαδφζεηο ηνπ καζήκαηνο.
 Να θαζνξίδεη ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηξέρνπζεο
εμειίμεηο θαη κέζα ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο, φπσο απηφ πξνθχπηεη
απφ ηε ρξήζε δηεζλψο θαζηεξσκέλσλ ζπγγξακκάησλ θαη επηζηεκνληθψλ
άξζξσλ απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ζρεηηθψλ κε ηελ χιε ηνπ θάζε
καζήκαηνο.
 Να θξνληίδεη γηα ηε ζχλδεζε ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο ηεο δηδαζθαιίαο κε
ηελ πςεινχ επηπέδνπ πξαθηηθή, φπσο απηή εθαξκφδεηαη ζε ζχγρξνλεο
επηρεηξήζεηο θαη νηθνλνκίεο. Ζ πξνζπάζεηα απηή εληζρχεηαη, ελδεηθηηθά, κε
ηε ρξήζε κειεηψλ πεξηπηψζεσλ ή πξφζθιεζε νκηιεηψλ αλαγλσξηζκέλσλ
γηα ηελ πείξα θαη ηηο εηδηθέο γλψζεηο ηνπο. Ο δηδάζθσλ δελ επηηξέπεηαη λα
ππνθαζηζηά θαηά θαλφλα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ δηθψλ ηνπ παξαδφζεσλ κε
πξνζθεθιεκέλνπο νκηιεηέο ή άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ζε πνζνζηφ πάλσ απφ
ην έλα ηέηαξην (1/4) ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο.
 Να ελεκεξψλεη ηνλ θάθειν ηνπ καζήκαηνο θαη ηνλ Γηεπζπληή ηνπ
Πξνγξάκκαηνο ζρεηηθά κε ην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ
θαη δηαλέκεη ζηνπο θνηηεηέο.
 Να ηεξεί επαξθείο ψξεο γξαθείνπ, πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ απξφζθνπηε
επηθνηλσλία ηνπ κε ηνπο θνηηεηέο γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ ζπνπδψλ
ηνπο θαη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο.
 Καηά ηελ έλαξμε ηνπ εμακήλνπ λα ππνβάιιεη πξνο δηαλνκή ζηε Γξακκαηεία
ηνπ Π.Μ.. αλαιπηηθφ πξφγξακκα, πνπ ζα θαιχπηεη ζε εβδνκαδηαία βάζε
ηελ χιε γηα θάζε ελφηεηα ηνπ καζήκαηνο, ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαη
αξζξνγξαθία, θαζψο θαη άιιν πιηθφ πνπ ζα αμηνπνηεζεί ζην πιαίζην ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.
 Να παξαδίδεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.. εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαη
ππνγεγξακκέλνπ θαθέινπ ηα ζέκαηα εμεηάζεσλ θάζε εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ
ζηηο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίεο.
 Να παξαδίδεη ηηο βαζκνινγίεο ησλ γξαπηψλ καδί κε ηα δηνξζσκέλα γξαπηά
ζηε Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.. εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία
εμέηαζεο.
 Να επηβιέπεη ηηο δηπισκαηηθέο εξγαζίεο, πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί, ππφ ηε
κνξθή θξνληηζηεξηαθνχ καζήκαηνο, θαζνδεγψληαο ηνλ θνηηεηή/ηξηα σο
πξνο ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, ην πεξηερφκελν, ηε δνκή θαη ηνλ ηξφπν
ζπγγξαθήο ηεο δηπισκαηηθήο ηνπ εξγαζίαο.
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Γηα θάζε πξφβιεκα, πνπ αθνξά ζηε δηεμαγσγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαηά ηα
δηδαθηηθά εμάκελα ή ησλ εμεηάζεσλ, ν θαζεγεηήο ζα έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ
Γηεπζπληή ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
6.5 Δμεηάζεηο θαη Βαζκνινγία ησλ Φνηηεηψλ
Ζ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ γηα θάζε κάζεκα είλαη ζπλερήο θαη κπνξεί λα
γίλεηαη απφ ηνλ δηδάζθνληα κε ζπλδπαζκφ ηεο απφδνζεο ηνπ θνηηεηή ζε
εξγαζίεο, έξεπλεο, παξνπζηάζεηο, εμεηάζεηο πξνφδνπ θαη ηεο ηειηθήο
εμέηαζεο. Κάζε ζηνηρείν, πνπ ζπληζηά ηε ζπλερή αμηνιφγεζε, πξέπεη λα έρεη
νινθιεξσζεί πξηλ απφ ηελ ηειηθή εμέηαζε. Καζέλα απφ ηα παξαπάλσ
ζηνηρεία αμηνιφγεζεο είλαη πξναηξεηηθφ θαη έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ
ζπκκεηνρήο ζηελ ηειηθή βαζκνινγία ηνπ καζήκαηνο. Ζ ηειηθή γξαπηή εμέηαζε
είλαη ππνρξεσηηθή γηα θάζε κάζεκα. Ο ηξφπνο εμέηαζεο θαη βαζκνινγίαο ησλ
θνηηεηψλ απνθαζίδεηαη απφ ηνλ δηδάζθνληα, αιιά ζε θάζε πεξίπησζε
θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα γηα ηε δηαζθάιηζε δηαθάλεηαο, ζπλέπεηαο θαη
αληηθεηκεληθφηεηαο. Ζ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ ησλ θνηηεηψλ γίλεηαη κε
βαζκνινγηθή θιίκαθα ε νπνία έρεη σο εμήο:
8.50 - 10 Άξηζηα
6.50 - 8.49 Λίαλ Καιψο
5.00 - 6.49 Καιψο
ε θάζε αθαδεκατθφ εμάκελν ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο επηηξέπεηαη λα
απνηχρεη ζε έλα ην πνιχ κάζεκα. Απνηπρία ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο
καζήκαηνο ζε έλα εμάκελν νδεγεί απηνκάησο ζηνλ απνθιεηζκφ ηνπ απφ ην
Π.Μ.. ε πεξίπησζε απνηπρίαο ζηε δηπισκαηηθή εξγαζία, ν θνηηεηήο έρεη ην
δηθαίσκα λα ηελ ππνβάιεη γηα κηα αθφκε θνξά.
ε πεξίπησζε απνηπρίαο κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή ζε έλα κάζεκα, παξέρεηαη ε
δπλαηφηεηα επαλεμέηαζήο ηνπ ζην ηέινο ηνπ αθαδεκατθνχ εμακήλνπ πνπ
πξνζθέξεηαη ην κάζεκα. ηελ πεξίπησζε πνπ ν θνηηεηήο απνηχρεη θαη
δεχηεξε θνξά ζην ίδην κάζεκα, ζπγθξνηείηαη εηδηθή ηξηκειήο επηηξνπή, ε
νπνία θαιεί ηνλ θνηηεηή ζε εηδηθή εμέηαζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο
ησλ γλψζεψλ ηνπ ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα ή ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ απφ ην
Π.Μ.. Ζ επαλεμέηαζε καζήκαηνο ππφθεηηαη ζηελ θαηαβνιή ρξεκαηηθνχ
πνζνχ σο εμέηαζηξα. Σα εμέηαζηξα θαηαβάιινληαη ηνπιάρηζηνλ 15 εκέξεο
πξηλ απφ ηελ εκέξα εμέηαζεο. Δξγαζίεο, νη νπνίεο αληηθαζηζηνχλ ηε γξαπηή
εμέηαζε, ρξεψλνληαη κε ηα εμέηαζηξα ησλ επαλαιεπηηθψλ εμεηάζεσλ.
Απνηπρία ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο καζήκαηνο ζε έλα δηδαθηηθφ εμάκελν
νδεγεί απηνκάησο ζηνλ απνθιεηζκφ ηνπ θνηηεηή απφ ην Π.Μ..
Μεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο, γηα ηνπο νπνίνπο δηαπηζηψλεηαη φηη δελ
αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ή ησλ νπνίσλ ε ελ γέλεη
ζπκπεξηθνξά ηνπο δελ είλαη ζπκβαηή κε ηε αθαδεκατθή δενληνινγία, ζα
δηαγξάθνληαη απφ ην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα.
Σα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ δελ αλαθνηλψλνληαη ζηνπο θνηηεηέο πνπ
έρνπλ νηθνλνκηθέο εθθξεκφηεηεο, κέρξηο φηνπ θαλνλίζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο
ππνρξεψζεηο απέλαληη ζην Πξφγξακκα.
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6.6 Αμηνιφγεζε Μαζεκάησλ θαη Γηδαζθφλησλ
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ελφο καζήκαηνο, νη θνηηεηέο αμηνινγνχλ απηφ κε βάζε
εξσηεκαηνιφγην πνπ ζπκπιεξψλνπλ. Σν ζρεηηθφ έληππν θαιχπηεη ην κάζεκα
σο πξνο ην πεξηερφκελν, ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο, ηνλ βαζκφ ζπζρέηηζήο ηνπ
κε ηελ πξάμε θαη ηηο αξρέο θαη ηε θηινζνθία ηνπ Π.Μ.. ζηα Οηθνλνκηθά θαη
Γηνίθεζε ηεο Τγείαο.
Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπ καζήκαηνο απφ ηνπο θνηηεηέο γίλεηαη κε
ζπκπιεξσκέλα αλσλχκσο έληππα. Μεηά απφ κειέηε ησλ απαληήζεσλ ζηα
έληππα αμηνιφγεζεο απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο είλαη
δπλαηφλ λα γίλνπλ ζρεηηθέο ζπζηάζεηο ζηνλ δηδάζθνληα γηα ζέκαηα πνπ ηπρφλ
απαηηνχλ νξηζκέλεο ελέξγεηεο εθ κέξνπο ηνπ. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο κε ζνβαξά
θαη ηεθκεξησκέλα παξάπνλα θνηηεηψλ ελεκεξψλεηαη ε πληνληζηηθή
Δπηηξνπή θαη απνθαζίδνληαη ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα γηα ηε ιχζε ησλ
πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπηζησζεί.
Γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε δηεμαγσγή καζήκαηνο ζπλερίδεηαη κε ηξφπν πνπ
δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηνπο θνηηεηέο ή ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ
Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, ε πληνληζηηθή Δπηηξνπή, κεηά απφ ζρεηηθή
εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, απνθαζίδεη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ δηδάζθνληα.
6.7 Γηαδηθαζία Δθπφλεζεο ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο
Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ καζεκάησλ ηνπ 1νπ θαη 2νπ εμακήλνπ, ν
κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ζα πξέπεη λα εηνηκάζεη εληφο ελφο κελφο έλα
πξνθαηαξθηηθφ πεξίγξακκα έξεπλαο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο ηνπ
εξγαζίαο θαη λα πξνηείλεη επηβιέπνληα θαζεγεηή κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε
ηνπ γηα ηελ απνδνρή επίβιεςήο ηνπ. ην πεξίγξακκα απηφ ζα πξέπεη λα
πξνζδηνξίδεηαη ην πξφβιεκα ή ην ζέκα πνπ ζα αλαιπζεί, ε επηρείξεζε ή ν
νξγαληζκφο κε ηνλ νπνίν ίζσο ππάξμεη ζπλεξγαζία θαη ε κεζνδνινγία πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζεί. Ζ απνδνρή ηεο πξφηαζεο γηα έξεπλα γίλεηαη κε θξηηήξηα ηε
ζπλάθεηα ηνπ ζέκαηνο κε ην Πξφγξακκα, ηε ζπκβνιή ηεο ζηε βειηίσζε ηνπ
γλσζηηθνχ πεδίνπ πνπ αλαθέξεηαη θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ
αλαιχεη, ηα αλακελφκελα νθέιε, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία πξσηνηππίαο ζηελ
πξνζέγγηζε πνπ πξνηείλεηαη.
Αλάινγα κε ηελ εμέιημε ηεο ζπγγξαθήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο,
ζπγθξνηείηαη απφ ηελ πληνληζηηθή Δπηηξνπή ε ηξηκειήο Δμεηαζηηθή
Δπηηξνπή, ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη θαη ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο θαη ζηελ νπνία
ν θνηηεηήο παξνπζηάδεη ηα θχξηα ζεκεία ηεο εξγαζίαο ηνπ κε ηα
ζπκπεξάζκαηα. Ο επηβιέπσλ θαζεγεηήο πξέπεη λα είλαη θαηά πξνηεξαηφηεηα
κέινο ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο θαη δηδάζθσλ ζην Π.Μ..
Έλα απφ ηα κέιε ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο κπνξεί λα είλαη εηδηθφο
επηζηήκνλαο αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο εθηφο Παλεπηζηεκίνπ (ζχκθσλα κε ηελ
παξ. 6.2). Δξγαζία πνπ θαηαηίζεηαη απφ κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή, ελψ
παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο ειιείςεηο σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηεο ή ηνλ ηξφπν
ζπγγξαθήο ηεο (νξζνγξαθηθά θαη ζπληαθηηθά ιάζε), επηζηξέθεηαη ζηνλ
θνηηεηή πξνο βειηίσζε, θαηφπηλ ειέγρνπ απηήο απφ ηα άιια δχν κέιε ηεο
Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο ή ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Π.Μ..
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Μεηά απφ ηελ παξνπζίαζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο απφ ηνλ θνηηεηή/ηξηα
ελψπηνλ ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο, ε επηηξνπή ζπληάζζεη εηδηθή έθζεζε κε
ηελ αμηνιφγεζε ηεο εξγαζίαο, ηελ βαζκνινγεί θαη ελεκεξψλεη γξαπηψο ηε
Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.. ηε ζπλέρεηα ν θνηηεηήο θαηαζέηεη ηε δηπισκαηηθή ηνπ
εξγαζία ζηελ θεληξηθή Βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο, ζε
ειεθηξνληθή κνξθή, ψζηε λα αλαξηεζεί ζηελ αληίζηνηρε ηζηνζειίδα
δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ.
6.8 Τπνηξνθίεο
Σν Σκήκα ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ηεο ρνιήο Οηθνλνκηθψλ,
Δπηρεηξεκαηηθψλ θαη Γηεζλψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο
θαηαβάιιεη θάζε πξνζπάζεηα γηα ηελ εμαζθάιηζε πξφζζεησλ πφξσλ απφ
νξγαληζκνχο θαη επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ή δεκφζηνπ ηνκέα, κέξνο ησλ
νπνίσλ ζα δηαηίζεηαη γηα ππνηξνθίεο ζε κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο κε πςειέο
επηδφζεηο.
Οη ππνηξνθίεο απνλέκνληαη ζηνπο θνηηεηέο πνπ επηηπγράλνπλ ζηηο εμεηάζεηο,
πνπ δηεμάγνληαη ζην ηέινο ηνπ θάζε δηδαθηηθνχ εμακήλνπ θαη φρη ζηηο
επαλαιεπηηθέο. Γηα ηε ρνξήγεζε ππνηξνθίαο ιακβάλνληαη ππφςε νη
επηδφζεηο, ε δηαγσγή θαη ε ηαθηηθή παξαθνινχζεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ
θνηηεηή.
ΑΡΘΡΟ 7
Διδακηικό Πποζωπικό
7.1 Γεληθά
Σα θξηηήξηα επηινγήο ησλ δηδαζθφλησλ ζην Π.Μ.. είλαη ε ζπλάθεηα ηεο
εηδηθφηεηαο, ηεο εκπεηξίαο θαη ηνπ δηδαθηηθνχ, εξεπλεηηθνχ θαη ζπγγξαθηθνχ
ηνπο έξγνπ, φπσο θαη ε αλαγλψξηζε ηνπ ζπγγξαθηθνχ θαη επηζηεκνληθνχ ηνπο
θχξνπο ζε δηεζλέο επίπεδν ζην αληηθείκελν θαη ηα καζήκαηα ηνπ Π.Μ.. ηελ
επηινγή κειψλ Γ.Δ.Π. σο δηδαζθφλησλ ζην Π.Μ.. ή κειψλ ηεο πληνληζηηθήο
Δπηηξνπήο ιακβάλνληαη ππφςε ηα θξηηήξηα ηνπ επηζηεκνληθνχ θχξνπο θαη ηεο
απνηειεζκαηηθήο θαη αξκνληθήο ζπλεξγαζίαο. Σφζν γηα ηε δηνίθεζε φζν θαη
γηα ηνπο δηδάζθνληεο ζην Π.Μ.. εμππαθνχεηαη ε εππξεπήο παξνπζία ηνπο
θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.
7.2 Γηαδηθαζία Δπηινγήο ησλ Γηδαζθφλησλ
Δθφζνλ ηθαλνπνηνχληαη ηα αλαγθαία πξναλαθεξζέληα θξηηήξηα, γίλεηαη απφ
ηελ πληνληζηηθή Δπηηξνπή ε επηινγή δηδαζθφλησλ. ην Π.Μ..
απαζρνινχληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο
Δπηζηήκεο, ηεο ρνιήο Οηθνλνκηθψλ, Δπηρεηξεκαηηθψλ θαη Γηεζλψλ πνπδψλ,
θαζψο θαη κέιε Γ.Δ.Π. άιισλ Σκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο ή
άιισλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο, νκφηηκνη θαζεγεηέο ή πξνζθαινχληαη
σο εηδηθνί επηζηήκνλεο άηνκα αλαιφγσλ πξνζφλησλ απφ επηρεηξήζεηο ή
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νξγαληζκνχο, πνπ θαηέρνπλ δηδαθηνξηθφ δίπισκα, θαζψο θαη αμηφινγε
επηζηεκνληθή, εξεπλεηηθή ή ζπγγξαθηθή εκπεηξία.
ΑΡΘΡΟ 8
Διοίκηζη ηος Μεηαπηςσιακού Ππογπάμμαηορ
8.1 Γεληθά
Σν Π.Μ.. ιεηηνπξγεί κε δηνηθεηηθά φξγαλα πνπ πξνβιέπεη ν Ν. 3685/2008 γηα
ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηα Διιεληθά Α.Δ.Η. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3685/2008, ε επνπηεία θαη δηνίθεζε ηνπ Π.Μ.. αζθείηαη απφ
ηε χγθιεην Δηδηθήο χλζεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο, απφ ηε Γεληθή
πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ηεο
ρνιήο Οηθνλνκηθψλ, Δπηρεηξεκαηηθψλ θαη Γηεζλψλ πνπδψλ, απφ ηε
πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Π.Μ.., ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Π.Μ.. θαη απφ ηνλ
Αλαπιεξσηή Πξχηαλε Αθαδεκατθψλ Τπνζέζεσλ θαη Πξνζσπηθνχ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο.
8.2 Σα Όξγαλα ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Π.Μ..
Ζ ύγκληηορ Ειδικήρ ύνθεζηρ (.Δ..) πεξηιακβάλεη ηα κέιε Γ.Δ.Π., πνπ
κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα είλαη κέιε ηεο, θαζψο θαη δχν (2) εθπξνζψπνπο ησλ
κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ. Ζ .Δ.. είλαη αξκφδηα γηα θάζε ζέκα δηνηθεηηθνχ ή
νξγαλσηηθνχ ραξαθηήξα, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο.
Ζ Γενική ςνέλεςζη Ειδικήρ ύνθεζηρ (Γ..Δ..) απαξηίδεηαη απφ ηνλ
Πξφεδξν ηνπ Σκήκαηνο, ηα κέιε Γ.Δ.Π. ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο
θαη δχν (2) εθπξνζψπνπο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο. Ζ
Γ..Δ.. είλαη αξκφδηα γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εηζήγεζε πξνηάζεσλ γηα Π.Μ..,
ηελ έγθξηζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, ηνλ νξηζκφ ησλ κειψλ ησλ
ζπκβνπιεπηηθψλ επηηξνπψλ, ησλ κειψλ ησλ εμεηαζηηθψλ επηηξνπψλ, ηεο
ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο, ηελ απνλνκή κεηαπηπρηαθψλ δηπισκάησλ, ηε
ζπγθξφηεζε ησλ επηηξνπψλ επηινγήο ή εμέηαζεο ησλ ππνςεθίσλ
κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, θαζψο θαη θάζε άιιν ζέκα πνπ πξνβιέπεηαη απφ
επηκέξνπο δηαηάμεηο. Ζ Γ..Δ.. εθιέγεη (ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.
2454/1997) ηνλ Γηεπζπληή θαη ηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Π.Μ..
Ζ ςνηονιζηική Επιηποπή (.Δ.) ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο είλαη
πεληακειήο θαη απαξηίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν (Γηεπζπληήο ηνπ Π.Μ..) θαη
απφ ηέζζεξα (4) κέιε. Όια ηα κέιε (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Πξνέδξνπ)
είλαη κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο απφ απηά πνπ έρνπλ
αλαιάβεη κεηαπηπρηαθφ έξγν ή επίβιεςε δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ. Σν έλα
κέινο είλαη ν Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο. Ο Πξφεδξνο
ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηα άιια ηξία (3) κέιε νξίδνληαη απφ ηε
Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο γηα δηεηή ζεηεία, ε νπνία κπνξεί λα αλαλεσζεί ή
δηαθνπεί απφ ηε Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο κε πξφηαζε
ηνπ Πξνέδξνπ ηεο. Ζ .Δ. είλαη αξκφδηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ
ζπληνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Π.Μ... Σεο .Δ. πξνεδξεχεη ν Γηεπζπληήο ηνπ
Π.Μ.. θαη κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε απηήλ θαη έλαο εθπξφζσπνο ησλ
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κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ. ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη
ζπζηαζεί .Δ., ε αξκνδηφηεηα απηή αλήθεη ζηε Γ..Δ..
Ο Διεςθςνηήρ Μεηαπηςσιακών ποςδών είλαη θαη ν Πξφεδξνο ηεο .Δ. ηνπ
Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Σε ζέζε απηή θαηαιακβάλεη κέινο Γ.Δ.Π.
απφ ηηο δχν αλψηεξεο βαζκίδεο (Καζεγεηήο ή Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο) ηνπ
Σκήκαηνο κε απφθαζε ηεο Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο γηα
δηεηή ζεηεία θαη δχλαηαη λα επηηξαπεί λα αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ κε κεξηθή
απαιιαγή απφ ηηο δηδαθηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. Ο Γηεπζπληήο Μεηαπηπρηαθψλ
πνπδψλ αζθεί ηα θαζήθνληα πνπ νξίδεη ν Καλνληζκφο Μεηαπηπρηαθψλ
πνπδψλ θαη ν Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο ηνπ Ηδξχκαηνο θαη εηζεγείηαη ζηε
Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή
ηνπ Π.Μ..
Ο Αναπληπωηήρ Ππύηανηρ Ακαδημαϊκών Τποθέζεων και Πποζωπικού
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο έρεη ηελ επνπηεία θαη ηνλ γεληθφηεξν ζπληνληζκφ
ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζε επίπεδν Ηδξχκαηνο.
8.3 Αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Π.Μ..
χκθσλα κε ην άξζξν 6, Ν. 2454/97, ζπληζηάηαη ζέζε Γηεπζπληή
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο
εθαξκνγήο ηνπ Π.Μ.. Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Π.Μ.. θαη
Πξνέδξνπ ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο
πεξηιακβάλνπλ:
 Σε ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ηνλ νπνίν ππνβάιιεη
ζηε Γ..Δ..
 Σν ζπληνληζκφ θαη άιιεο δηνηθεηηθέο θαη νηθνλνκηθέο επζχλεο γηα ηελ
εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ.
 Σελ εθπξνζψπεζε ηνπ Σκήκαηνο ζηελ Δπηηξνπή Μεηαπηπρηαθψλ
πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο.
 Σελ θαηάξηηζε εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ζχγθιεζε ηεο πληνληζηηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ Π.Μ.. γηα ηα ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαη αθνξνχλ ζηε
ιεηηνπξγία ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ηελ αλάπηπμε παξάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ
θαη εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, δηάθνξεο εθδειψζεηο (φπσο ζπλέδξηα,
εκεξίδεο, θ.ά.).
ε πεξίπησζε θσιχκαηνο ηνπ Γηεπζπληή ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ,
ηνλ αλαπιεξψλεη ν Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ηεο
ρνιήο Οηθνλνκηθψλ, Δπηρεηξεκαηηθψλ θαη Γηεζλψλ πνπδψλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο. Ζ εθπξνζψπεζε ηνπ Π.Μ.. απφ άιιν κέινο ηεο
.Δ., ζε νπνηαδήπνηε εθδήισζε εληφο ή εθηφο Παλεπηζηεκίνπ, γίλεηαη κφλν κε
ηελ γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο .Δ.
Με πξσηνβνπιία ηεο πιεηνςεθίαο ησλ κειψλ ηεο .Δ. ή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο
κπνξεί λα παξαπεκθζεί έλα ζέκα γηα επίιπζε απεπζείαο ζηε Γ..Δ.. ηνπο
Σκήκαηνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο, ε απφθαζε ηεο νπνίαο είλαη
δεζκεπηηθή.
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Γηα ηελ ελζάξξπλζε θαη δηεπθφιπλζε ηεο δηεμαγσγήο ζεκαληηθψλ
πξνγξακκάησλ ζπλεξγαζίαο κε θνξείο ηεο Οηθνλνκίαο θαη ηεο Παξαγσγήο, ε
πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα
ζπγθξνηεί εηδηθέο (ad hoc) ζπκβνπιεπηηθέο επηηξνπέο, ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα
ζπκκεηέρνπλ θαη εηδηθνί εμσπαλεπηζηεκηαθνί αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο ή
αλψηαηα ζηειέρε επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ απφ ηνλ Ηδησηηθφ θαη Γεκφζην
Σνκέα.
ΑΡΘΡΟ 9
Γπαμμαηεία ηος Μεηαπηςσιακού Ππογπάμμαηορ
Δθηφο απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ηεο
ρνιήο Οηθνλνκηθψλ, Δπηρεηξεκαηηθψλ θαη Γηεζλψλ πνπδψλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο, πνπ ζα επηιακβάλεηαη δηαθφξσλ ζεκάησλ ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο (εγγξαθέο κεηαπηπρηαθψλ
θνηηεηψλ, ηήξεζε θαθέισλ βαζκνινγίαο, ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθψλ
ζπνπδψλ, δηπισκάησλ, αθαδεκατθψλ ηαπηνηήησλ θνηηεηή, ρνξήγεζε
βηβιηαξίσλ πγείαο, ηήξεζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ην Π.Μ..
θιπ.), ιεηηνπξγεί παξάιιεια θαη Γξακκαηεία ηεο .Δ. ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο.
Ζ Γξακκαηεία ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. δηεθπεξαηψλεη ηξέρνληα ζέκαηα πνπ
αθνξνχλ ζην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, ζηελ ελεκέξσζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ
θνηηεηψλ, ζην πξφγξακκα δηδαζθαιίαο, θαζψο θαη ζηηο επαθέο κε ηηο
δηάθνξεο ππεξεζίεο θαη ηα ζπλεξγαδφκελα ηδξχκαηα.
ΑΡΘΡΟ 10
Τλικοηεσνική Τποδομή και Οικονομικοί Πόποι ηος Π.Μ..
Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Π.Μ.. ρξεζηκνπνηείηαη ην ζχλνιν ηεο ππάξρνπζαο
πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη νη απαξαίηεηεο εξγαζηεξηαθέο ππνδνκέο,
επνπηηθά κέζα δηδαζθαιίαο, ρψξνο γξακκαηείαο θαη εμνπιηζκφο γξαθείσλ
ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ηεο ρνιήο Οηθνλνκηθψλ,
Δπηρεηξεκαηηθψλ θαη Γηεζλψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο, θαζψο
θαη ησλ θεληξηθψλ δνκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο, ην νπνίν δηαζέηεη
άξηηεο θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, βηβιηνζήθε, θαη εγθαηάζηαζε Ζ/Τ θαη
δηθηχσλ.
ηνπο πφξνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πεξηιακβάλνληαη:
 Σα δίδαθηξα πνπ θαηαβάιινπλ νη ζπνπδαζηέο
 Κνλδχιηα απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο
 Κνλδχιηα απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο
 Κνλδχιηα απφ ηα πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
 Έζνδα απφ πψιεζε βηβιίσλ ή άιισλ δεκνζηεπκέλσλ εξγαζηψλ, ησλ
νπνίσλ ηα δηθαηψκαηα αλήθνπλ ζην Π.Μ..
 Υνξεγίεο επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ
 Ακνηβέο απφ κειέηεο ή έξεπλεο, πνπ εθπνλεί ην πξνζσπηθφ ζην Π.Μ..
 Γσξεέο πξνζψπσλ
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Γηάθνξεο άιιεο ρξεκαηηθέο εηζξνέο.

Σε ινγηζηηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ αλαιακβάλεη ε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ γηα ηα θνλδχιηα πνπ πξνέξρνληαη απφ θξαηηθέο πεγέο θαη
ρνξεγίεο ή δσξεέο. Σν Κέληξν Δξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο
(Κ.Δ.Π.Π.) αλαιακβάλεη ηε δηαρείξηζε ησλ θνλδπιίσλ απφ δίδαθηξα, ακνηβέο ή
άιιεο πεγέο.
Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή πξνηείλεη ηε δηάζεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηελ
ακνηβή ησλ δηδαζθφλησλ θαη ησλ ινηπψλ κειψλ ησλ δηαθφξσλ επηηξνπψλ
πνπ ζπγθξνηεί ε πληνληζηηθή Δπηηξνπή, φπσο π.ρ. γηα ηελ αγνξά πιηθνχ,
εμνπιηζκνχ εξγαζηεξίσλ θαη γξαθείσλ, ακνηβέο πξνζσπηθνχ γξακκαηείαο
θιπ., βάζεη πξνυπνινγηζκνχ ν νπνίνο εγθξίλεηαη απφ ηε Γ..Δ.. ηνπ
Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ηεο ρνιήο Οηθνλνκηθψλ, Δπηρεηξεκαηηθψλ
θαη Γηεζλψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο.
Οη νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο ειέγρνπλ ηε δηάζεζε
ησλ θνλδπιίσλ, κεηά απφ εληνιή ηεο Δπηηξνπήο Μεηαπηπρηαθψλ
Πξνγξακκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο.
Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή νξίδεη ην χςνο ησλ δηδάθηξσλ θαη ηελ εθάζηνηε
αλαπξνζαξκνγή ηνπο, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο Γ..Δ..
Σα εθάζηνηε ηζρχνληα δίδαθηξα γηα κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο θαηαβάιινληαη
ζε ηέζζεξεηο (4) δφζεηο πξηλ απφ ηελ έλαξμε θάζε αθαδεκατθνχ εμακήλνπ
θνίηεζεο. Οη δφζεηο γηα θάζε δηδαθηηθφ εμάκελν θνίηεζεο πξνθαηαβάιινληαη
ηνπιάρηζηνλ κία εβδνκάδα πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ. Ζ πξψηε
δφζε δελ επηζηξέθεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ εγγξαθήο. Με ηελ έλαξμε
ηνπ ηεηάξηνπ εμακήλνπ θνίηεζεο, ν θνηηεηήο ζα πξέπεη λα έρεη ηαθηνπνηήζεη
ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία
γηα ηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο ηνπ εξγαζίαο.
ΑΡΘΡΟ 11
Σποποποιήζειρ ηος Κανονιζμού Λειηοςπγίαρ
Γηα νπνηνδήπνηε δήηεκα ζρεηηθφ κε ην Π.Μ.. ζηα «Οηθνλνκηθά θαη Γηνίθεζε
ηεο Τγείαο», γηα ην νπνίν δελ ππάξρεη πξφβιεςε ζηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε ή
ζηνλ παξφληα Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο, αξκφδηα γηα λα απνθαζίζεη
είλαη ε Γ..Δ.., κεηά απφ ηεθκεξησκέλε εηζήγεζε ηεο πληνληζηηθήο
Δπηηξνπήο.
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