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Άρθρο 1: Γενικά
Τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών (ΤΟΕ) και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΤΔΕ) της Σχολής
Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνουν και
θέτουν σε λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Διατμηματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Επιχειρηματικότητα», σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114, τ. Α΄/04-07-2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 2: Γνωστικό Αντικείμενο - Σκοπός
Το ΔΠΜΣ «Επιχειρηματικότητα» παρέχει υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων
σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου
κύκλου σπουδών των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων και
καλύπτει ένα σημαντικό κενό που υπάρχει στην παρεχόμενη τριτοβάθμια εκπαίδευση
στην Ελλάδα.
Το ΔΠΜΣ στην «Επιχειρηματικότητα» απευθύνεται σε νέους επιστήμονες και στελέχη
επιχειρήσεων και προσφέρει μια ολοκληρωμένη θεώρηση της ίδρυσης, λειτουργίας,
ανάπτυξης και αναδιάρθρωσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, μέσα από την οπτική
γωνία της καινοτόμου δράσης, της αξιοποίησης των διαθέσιμων οικονομικών και
τεχνολογικών εργαλείων ανάπτυξης και της διοίκησης της αλλαγής. Το ΔΠΜΣ στην
«Επιχειρηματικότητα» παρέχει ένα ισορροπημένο μίγμα θεωρητικής και εμπειρικής
γνώσης και βασίζεται σε βιωματικές τεχνικές, όπου οι φοιτητές αποκτούν προσωπικές
και συλλογικές εμπειρίες μέσα από την επαφή τους με υπαρκτά προβλήματα και μέσα
από την επαφή και αλληλεπίδρασή τους με στελέχη σύγχρονων επιχειρήσεων.
Το ΔΠΜΣ στην «Επιχειρηματικότητα» ενσωματώνει τις σύγχρονες τάσεις της
επιχειρηματικής λειτουργίας, οι οποίες αφορούν στα επιχειρηματικά δίκτυα, τις τοπικές
και περιφερειακές αλυσίδες παραγωγής, τις επιχειρηματικές συστάδες, την κοινωνική
οικονομία και τις συμπράξεις και συνέργειες της έρευνας με την παραγωγή. Υιοθετώντας
ποικίλες και σύγχρονες θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις, πραγματεύεται,
κρίσιμες παραμέτρους της σύγχρονης επιχειρηματικότητας, όπως η δομή των αγορών, η
ισόρροπη ανάπτυξη επιχειρήσεων και ατόμων, η επιχειρηματική ηθική, η ηγεσία, η
κοινωνική ευθύνη και ο ρόλος της επιχειρηματικής δράσης για τη χώρα, ενώ παράλληλα
και παρουσιάζει ένα πλήρες πλέγμα εργαλείων και μηχανισμών ενίσχυσης της
επενδυτικής δραστηριότητας.
Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η παροχή σύγχρονων γνώσεων επιχειρηματικού σχεδιασμού
τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές περιβάλλον με πολλαπλές προκλήσεις, ραγδαίους
μετασχηματισμούς, δομικές ανισορροπίες, αλλά και με σημαντικές ευκαιρίες όπως και
μεγάλους κινδύνους.
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Άρθρο 3: Μεταπτυχιακός τίτλος
Το ΔΠΜΣ απονέμει
«Επιχειρηματικότητα».

Δίπλωμα

Μεταπτυχιακών

Σπουδών

(Δ.Μ.Σ.)

στην

Άρθρο 4: Κατηγορίες πτυχιούχων – προϋποθέσεις εγγραφής στο ΔΠΜΣ
Στο ΔΠΜΣ «Επιχειρηματικότητα» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου
σπουδών AEI της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφών με τα
αντικείμενα σπουδών Τμημάτων των Πολυτεχνικών Σχολών, των Σχολών Οικονομικών
Επιστημών, Διοίκησης, Θετικών Επιστημών, Διεθνών Σπουδών, Επιστημών του
Περιβάλλοντος, Κοινωνικών Επιστημών, Ανθρωπιστικών Επιστημών, Πολιτικών
Επιστημών, Νομικών Επιστημών, Γεωπονικών Επιστημών.
Κάθε χρόνο το ΔΠΜΣ «Επιχειρηματικότητα» δημοσιεύει την προκήρυξη για το αμέσως
επόμενο ακαδημαϊκό έτος με ανακοίνωση στον τύπο και την ιστοσελίδα των Τμημάτων.
Οι αιτήσεις των υποψηφίων 1 , πρέπει να συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα
δικαιολογητικά και κατατίθενται στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ. Αιτήσεις που δε
συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά ή δικαιολογητικά δε λαμβάνονται
υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά
που συνοδεύουν την αίτηση συμμετοχής στο ΔΠΜΣ (Παράρτημα 4 του παρόντος
κανονισμού) είναι τα εξής:
1.

Βιογραφικό σημείωμα.

2.

Πίνακας επιλεγμένων βιογραφικών στοιχείων (Παράρτημα 5 του παρόντος
κανονισμού).

3.

Ευκρινές2 φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος.

4.

Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας.

5.

Ευκρινές φωτοαντίγραφο αποδεικτικού αγγλικής γλώσσας. Το επίπεδο της
γνώσης της αγγλικής γλώσσας θα πρέπει να είναι αντίστοιχο τουλάχιστον με το
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Β2 του Ν. 2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003. Από την
υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου

1

Από εδώ και στο εξής, η οποιαδήποτε αναφορά σε υποψήφιο ή φοιτητή αφορά και στα δύο φύλα.
Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014, το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται
τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που
έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες. Αντίστοιχα, γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα
φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων εφόσον αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο. Επίσης,
γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την
προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

2
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σπουδών πανεπιστημίου της αλλοδαπής, στην αγγλική γλώσσα.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος κατέχει τίτλο σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της
αλλοδαπής, οφείλει να προσκομίσει τη βεβαίωση αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) κατά
την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, ή το αργότερο πριν την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Η επιλογή των υποψηφίων για το ΔΠΜΣ γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων
και ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Ειδική Διατμηματική Επιτροπή. Η
αποδοχή βασίζεται στην αξιολόγηση του φακέλου τους υποψηφίου όπου λαμβάνονται
υπόψη:

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΟΡΙΑ (%)

1

Βαθμός πτυχίου

20 %

2

Η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το
γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ και ο βαθμός της
διπλωματικής εργασίας (όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο
κύκλο σπουδών)

20 %

3

Επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας

20 %

4

Επαγγελματική εμπειρία

20 %

6

Συνέντευξη

20 %
ΣΥΝΟΛΟ

100%

Άρθρο 5: Χρονική διάρκεια
Το ΔΠΜΣ «Επιχειρηματικότητα» έχει διάρκεια δύο εξαμήνων εντατικής φοίτησης (75
ECTS), ήτοι 2 εξάμηνα μαθημάτων (60 ECTS) και εκπόνηση της μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας (15 ECTS). Διαρθρώνεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το
πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και σε πέντε (5) εξάμηνα για το πρόγραμμα μερικής
φοίτησης, τα οποία περιλαμβάνουν οκτώ (8) μαθήματα και εκπόνηση διπλωματικής
εργασίας.
Για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα ενώ η
μέγιστη σε πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Αντίστοιχα, για το πρόγραμμα μερικής
φοίτησης, η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα ενώ η μέγιστη
σε επτά (7) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
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Δυνατότητα επιλογής του προγράμματος μερικής φοίτησης έχουν οι φοιτητές που
εργάζονται. Η επιλογή γίνεται κατά την αρχική εγγραφή όπου, εκτός από τα
δικαιολογητικά που οφείλουν να καταθέσουν στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, προσκομίζουν
επιπλέον στοιχεία που βεβαιώνουν την εργασιακή τους σχέση κατά το τρέχον διάστημα.
Σε ειδικές περιπτώσεις φοιτητών (μητέρες, διαφορετική πόλη κατοικίας από το Βόλο
κ.τ.λ.) είναι δυνατή επίσης η επιλογή του προγράμματος μερικής φοίτησης με την
προσκόμιση των αντίστοιχων πιστοποιητικών (οικογενειακής κατάστασης, μόνιμης
κατοικίας κτλ.).
Άρθρο 6: Όργανα Διοίκησης του ΔΠΜΣ
Αρμόδια όργανα για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία του ΔΠΜΣ είναι:
α) η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα
ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα του ΔΠΜΣ.
Επίσης, ασκεί όσες αρμοδιότητες σχετικά με το ΔΠΜΣ δεν ανατίθενται από το νόμο
ειδικώς σε άλλα όργανα.
β) η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών
Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποτελείται από
τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, ο οποίος εκτελεί χρέη προέδρου και τους
Κοσμήτορες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ως μέλη. Είναι αρμόδια να κρίνει τις
εισηγήσεις των Τμημάτων για την ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.

γ) η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του ΔΠΜΣ
H Ειδική Διατμηματική Επιτροπή συγκροτείται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. των
συνεργαζόμενων Τμημάτων που εκλέγονται από τη Συνέλευση κάθε Τμήματος για
διετή θητεία, καθώς και δύο εκπροσώπους των φοιτητών του μεταπτυχιακού
προγράμματος, που εκλέγονται από τους φοιτητές του οικείου μεταπτυχιακού
προγράμματος, για ετήσια θητεία. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή είναι επταμελής.
Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του ΔΠΜΣ ορίζει τα μέλη των Σ.Ε., κατανέμει το
διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκόντων του ΔΠΜΣ, συγκροτεί επιτροπές επιλογής ή
εξέτασης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών, διαπιστώνει την επιτυχή
ολοκλήρωση της φοίτησης προκειμένου να απονεμηθεί το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών και τέλος, ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από το νόμο.
δ) η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του ΔΠΜΣ
Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του ΔΠΜΣ απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. των
συνεργαζόμενων Τμημάτων, οι οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και
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εκλέγονται από τη Συνέλευση κάθε Τμήματος για διετή θητεία. Η θητεία του Προέδρου
της Σ.Ε. μπορεί να ανανεωθεί μία φορά.
Η Συντονιστική Επιτροπή είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό της
λειτουργίας του προγράμματος. Τα μέλη της ανωτέρω επιτροπής δεν δικαιούνται
επιπλέον αμοιβής ή αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους σε αυτή.

ε) ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ
Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ είναι μέλος της Σ.Ε. και ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του,
με απόφαση της Ε.Δ.Ε. του ΔΠΜΣ για διετή θητεία. Προεδρεύει της Σ.Ε., είναι μέλος
Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, είναι του ιδίου ή συναφούς
γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ και ασκεί τα καθήκοντα
που ορίζονται στο Κεφάλαιο ΣΤ΄ του ν. 4485/2017 και στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών. Ο Διευθυντής δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες
θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο ως Διευθυντής.
Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα
που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος. Επίσης, είναι
αρμόδιος για τη διαχείριση των οικονομικών του ΔΠΜΣ και για τη σύνταξη του
προϋπολογισμού και απολογισμού του ΔΠΜΣ, οι οποίοι υποβάλλονται στην Ε.Δ.Ε. για
έγκριση μια φορά το χρόνο.
στ) Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων
Η Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων αποτελείται από τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. των
εμπλεκόμενων Τμημάτων και ορίζεται με απόφαση της Ε.Δ.Ε. με ετήσια θητεία. Έργο
της είναι ο έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών των υποψηφίων, της
συνάφειας του πτυχίου τους με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ και της γλωσσικής
τους επάρκειας, η διενέργεια εξετάσεων και συνεντεύξεων, η τελική κατάταξη των
υποψηφίων με βάση τη λίστα των κριτηρίων του ΔΠΜΣ και η σχετική εισήγηση προς
την Ε.Δ.Ε. για την επιλογή των υποψηφίων.
Άρθρο 7: Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών
Για τη λήψη του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η συγκέντρωση εβδομήντα πέντε (75) πιστωτικών
μονάδων ECTS, οι οποίες κατανέμονται στα δύο (2) εξάμηνα σπουδών, με 3 μαθήματα
συνολικά τριάντα (30) πιστωτικών μονάδων ECTS σε κάθε εξάμηνο και διπλωματική
εργασία δεκαπέντε (15) πιστωτικών μονάδων ECTS στο τέλος του δευτέρου εξαμήνου.
Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση και κάθε άλλου είδους
δραστηριότητες για την απονομή του, κατά το άρθρο 3, τίτλου ορίζονται ως εξής:
1. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα.
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2. Κάθε

εξάμηνο μαθημάτων διαρκεί τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις
εκπαιδευτικές εβδομάδες. Στο εγκεκριμένο ανά έτος ακαδημαϊκό ημερολόγιο του
ΔΠΜΣ ορίζεται η εβδομάδα αναπλήρωσης (για κάθε εξάμηνο) των μαθημάτων που
δεν πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων διαλέξεων.
Έπεται του διαστήματος των δεκατριών (13) εκπαιδευτικών εβδομάδων και
προηγείται της εξεταστικής περιόδου.

3. Τα μαθήματα χωρίζονται σε υποχρεωτικά (Υ) και επιλογής (Ε).
4. Η δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτική σε κάθε εξάμηνο.
5. Ο ελάχιστος αριθμός φοιτητών που μπορεί να δηλώσει ένα μάθημα επιλογής είναι

πέντε (5) όταν το μάθημα προσφέρεται μόνο στο ΔΠΜΣ, ενώ τρία (3) όταν το μάθημα
προσφέρεται και σε άλλα ΠΜΣ. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο
απαιτούμενος αριθμός, το μάθημα δε διδάσκεται και οι φοιτητές επιλέγουν άλλο
μάθημα επιλογής, αφού ενημερωθούν εγκαίρως.
6. Η διάρκεια διδασκαλίας κάθε μαθήματος ορίζεται σε τέσσερεις (4) διδακτικές ώρες

ανά εβδομάδα.
7. Η διδασκαλία, οι εργασίες και οι εξετάσεις στο ΔΠΜΣ γίνονται στην ελληνική ή/και

στην αγγλική γλώσσα.
8. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Το ανώτερο όριο των

επιτρεπόμενων απουσιών για κάθε μάθημα ορίζεται στο 30%. Απουσία σε
περισσότερες του 30% των διαλέξεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ενός
μαθήματος έχει ως συνέπεια ο φοιτητής να μην γίνεται δεκτός στις εξετάσεις του
μαθήματος. Απουσία σε πέντε (5) διαλέξεις κάθε μαθήματος σημαίνει απώλεια
εξετάσεων.
9. Ο φοιτητής υπόκειται στο τέλος κάθε εξαμήνου σε αξιολόγηση σε κάθε μάθημα που

διδάχθηκε. Οι κανόνες αξιολόγησης αναφέρονται στο Παράρτημα 2 του παρόντος
Κανονισμού. Ο τρόπος αξιολόγησης των φοιτητών σε κάθε μάθημα περιγράφεται
στο άρθρο 8 του παρόντος καθώς και στο αναλυτικό περίγραμμα κάθε μαθήματος
που βρίσκεται στο Παράρτημα 1 του παρόντος Κανονισμού.
10. Στην περίπτωση πλήρους φοίτησης:

 Στο πρώτο εξάμηνο σπουδών, οι φοιτητές εγγράφονται σε ένα (1)
υποχρεωτικό μάθημα και σε δύο (2) μαθήματα επιλογής. Όποιος φοιτητής
αποτύχει σε ένα μάθημα του πρώτου εξαμήνου εγγράφεται στο δεύτερο
εξάμηνο, αλλά υποχρεούται να επανεξετασθεί στο μάθημα αυτό στην εξεταστική
περίοδο του Ιουνίου ή του Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση αποτυχίας για δεύτερη
φορά θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα. Επίσης,
όποιος αποτύχει σε περισσότερα του ενός μαθήματα στις εξετάσεις του πρώτου
εξαμήνου θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το εξάμηνο Στις
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περιπτώσεις όπου ο φοιτητής θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το
εξάμηνο, αξιολογείται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή μελών
Δ.Ε.Π., τα οποία έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο
μάθημα ή τα εξεταζόμενα μαθήματα και ορίζονται από την Ε.Δ.Ε. Από την
επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων. Αν πάλι ο φοιτητής
αποτύχει στην εξέταση του μαθήματος ή των μαθημάτων από την ανωτέρω
τριμελή επιτροπή, το θέμα παραπέμπεται στη Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.), η
οποία θα εισηγείται στην Ε.Δ.Ε. την οριστική διαγραφή του φοιτητή από το ΔΠΜΣ
ή την παρακολούθηση του ΔΠΜΣ εκ νέου.
 Στο δεύτερο εξάμηνο σπουδών, οι φοιτητές εγγράφονται σε ένα (1)
υποχρεωτικό μάθημα και σε δύο (2) μαθήματα επιλογής. Όποιος αποτύχει σε ένα
μάθημα του δευτέρου εξαμήνου δικαιούται να επανεξετασθεί στο μάθημα αυτό
στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση αποτυχίας για δεύτερη
φορά θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα. Επίσης,
όποιος αποτύχει σε περισσότερα του ενός μαθήματα στις εξετάσεις του
δευτέρου εξαμήνου θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το
πρόγραμμα. Στις περιπτώσεις όπου ο φοιτητής θεωρείται ότι δεν έχει
ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από
τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π., τα οποία έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό
αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα ή τα εξεταζόμενα μαθήματα και
ορίζονται από την Ε.Δ.Ε. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης
διδάσκων. Αν πάλι ο φοιτητής αποτύχει στην εξέταση του μαθήματος ή των
μαθημάτων από την ανωτέρω τριμελή επιτροπή, το θέμα παραπέμπεται στη
Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.), η οποία θα εισηγείται στην Ε.Δ.Ε. την οριστική
διαγραφή του φοιτητή από το ΔΠΜΣ ή την παρακολούθηση του ΔΠΜΣ εκ νέου.
 Στο τέλος του δεύτερου εξαμήνου σπουδών, οι φοιτητές που έχουν εξεταστεί
επιτυχώς στα έξι (6) μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων, εκπονούν τη
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία τους.
Στην περίπτωση μερικής φοίτησης:
 Στο πρώτο εξάμηνο των σπουδών, οι φοιτητές εγγράφονται σε ένα (1)
υποχρεωτικό μάθημα και σε έως ένα (1) μάθημα επιλογής. Όποιος φοιτητής
αποτύχει σε ένα μάθημα του πρώτου εξαμήνου εγγράφεται στο δεύτερο
εξάμηνο, αλλά υποχρεούται να επανεξετασθεί στο μάθημα αυτό στην
εξεταστική περίοδο του Ιουνίου ή του Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση αποτυχίας για
δεύτερη φορά θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα.
Επίσης, όποιος αποτύχει σε περισσότερα του ενός μαθήματα στις εξετάσεις
του πρώτου εξαμήνου θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το
πρόγραμμα. Στις περιπτώσεις όπου ο φοιτητής θεωρείται ότι δεν έχει
ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από

9

Κανονισμός Σπουδών ΔΠΜΣ «Επιχειρηματικότητα»

τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π., τα οποία έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό
αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα ή τα εξεταζόμενα μαθήματα και
ορίζονται από την Ε.Δ.Ε. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης
διδάσκων. Αν πάλι ο φοιτητής αποτύχει στην εξέταση του μαθήματος ή των
μαθημάτων από την ανωτέρω τριμελή επιτροπή, το θέμα παραπέμπεται στη
Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.), η οποία θα εισηγείται στην Ε.Δ.Ε. την οριστική
διαγραφή του φοιτητή από το ΔΠΜΣ ή την παρακολούθηση του ΔΠΜΣ εκ νέου.
 Στο δεύτερο εξάμηνο των σπουδών οι φοιτητές εγγράφονται σε ένα (1)
υποχρεωτικό μάθημα και σε έως ένα (1) μάθημα επιλογής. Όποιος αποτύχει σε
ένα μάθημα του δευτέρου εξαμήνου δικαιούται να επανεξετασθεί στο μάθημα
αυτό στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση αποτυχίας για
δεύτερη φορά θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα.
Επίσης, όποιος αποτύχει σε περισσότερα του ενός μαθήματα στις εξετάσεις του
δευτέρου εξαμήνου, θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το
πρόγραμμα. Στις περιπτώσεις όπου ο φοιτητής θεωρείται ότι δεν έχει
ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από
τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π., τα οποία έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό
αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα ή τα εξεταζόμενα μαθήματα και
ορίζονται από την Ε.Δ.Ε. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης
διδάσκων. Αν πάλι ο φοιτητής αποτύχει στην εξέταση του μαθήματος ή των
μαθημάτων από την ανωτέρω τριμελή επιτροπή το θέμα παραπέμπεται στη
Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.), η οποία θα εισηγείται στην Ε.Δ.Ε. την οριστική
διαγραφή του φοιτητή από το ΔΠΜΣ ή την παρακολούθηση του ΔΠΜΣ εκ νέου.
 Στο τρίτο εξάμηνο σπουδών, οι φοιτητές εγγράφονται στο μάθημα ή στα
μαθήματα που υπολείπονται. Όποιος φοιτητής αποτύχει σε ένα μάθημα του
τρίτου εξαμήνου εγγράφεται στο τέταρτο εξάμηνο, αλλά υποχρεούται να
επανεξετασθεί στο μάθημα αυτό στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου ή του
Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση αποτυχίας για δεύτερη φορά θεωρείται ότι δεν έχει
ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα. Επίσης, όποιος αποτύχει σε περισσότερα
του ενός μαθήματα στις εξετάσεις του τρίτου εξαμήνου θεωρείται ότι δεν έχει
ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα. Στις περιπτώσεις όπου ο φοιτητής
θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, εξετάζεται, ύστερα
από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π., τα οποία έχουν το ίδιο ή
συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα ή τα εξεταζόμενα
μαθήματα και ορίζονται από την Ε.Δ.Ε. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος
της εξέτασης διδάσκων. Αν πάλι ο φοιτητής αποτύχει στην εξέταση του
μαθήματος ή των μαθημάτων από την ανωτέρω τριμελή επιτροπή, το θέμα
παραπέμπεται στη Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.), η οποία θα εισηγείται στην
Ε.Δ.Ε. την οριστική διαγραφή του φοιτητή από το ΔΠΜΣ ή την παρακολούθηση
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του ΔΠΜΣ εκ νέου.
 Στο τέταρτο εξάμηνο σπουδών, οι φοιτητές εγγράφονται στο μάθημα ή στα
μαθήματα που υπολείπονται. Όποιος αποτύχει σε ένα μάθημα του τέταρτου
εξαμήνου δικαιούται να επανεξετασθεί στο μάθημα αυτό στην εξεταστική
περίοδο του Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση αποτυχίας για δεύτερη φορά
θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα. Επίσης, όποιος
αποτύχει σε περισσότερα του ενός μαθήματα στις εξετάσεις του τέταρτου
εξαμήνου θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα. Στις
περιπτώσεις όπου ο φοιτητής θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το
πρόγραμμα, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή μελών
Δ.Ε.Π., οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο
μάθημα ή τα εξεταζόμενα μαθήματα και ορίζονται από την Ε.Δ.Ε. Από την
επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων. Αν πάλι ο φοιτητής
αποτύχει στην εξέταση του μαθήματος ή των μαθημάτων από την ανωτέρω
τριμελή επιτροπή, το θέμα παραπέμπεται στη Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.), η
οποία θα εισηγείται στην Ε.Δ.Ε. την οριστική διαγραφή του φοιτητή από το ΔΠΜΣ
ή την παρακολούθηση του ΔΠΜΣ εκ νέου.
 Στο πέμπτο εξάμηνο σπουδών, οι φοιτητές που έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα
δέκα (10) μαθήματα των τεσσάρων (4) πρώτων εξαμήνων, εκπονούν τη
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία τους.
11. Για

την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη
«Επιχειρηματικότητα» απαιτούνται εβδομήντα πέντε (75) πιστωτικές μονάδες
(ECTS), οι οποίες αποκτούνται μετά από επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση σε
έξι (6) μαθήματα και εκπόνηση και επιτυχή υποστήριξη της Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας. Το σύνολο των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών
αντιστοιχεί σε 60 (εξήντα) πιστωτικές μονάδες, ενώ η διπλωματική εργασία σε 15
(δεκαπέντε) πιστωτικές μονάδες.
Ο βαθμός του ΔΜΣ προκύπτει από το άθροισμα των γινομένων της βαθμολογίας
σε κάθε μάθημα επί τον αντίστοιχο αριθμό ECTS συν το γινόμενο της βαθμολογίας
της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας επί τον αντίστοιχο αριθμό ECTS,
διαιρούμενου δια του αριθμού εβδομήντα πέντε (75).

12. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής έχει το δικαίωμα να ζητήσει άδεια προσωρινής

αναστολής της φοίτησής του στο ΔΠΜΣ. Η διάρκεια αναστολής δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα και χορηγείται μόνο σε εξαιρετικές
περιπτώσεις. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρώνται
στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης. Επίσης, κάθε
μεταπτυχιακός φοιτητής έχει το δικαίωμα να ζητήσει άδεια παράτασης, η οποία
δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) ακαδημαϊκό έτος.
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13. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απονέμεται σε μεταπτυχιακό φοιτητή

που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα κι έχει εκπληρώσει το σύνολο των
υποχρεώσεων του στο ΔΠΜΣ, όπως αυτές απορρέουν από τον παρόντα Κανονισμό.
14. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος

σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από
το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και
Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 4485/17 (Α΄ 34, παρ. 7).
15. Η μορφή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και το τελετουργικό της

ορκωμοσίας καθορίζονται με αποφάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Για τη
μορφή του Παραρτήματος Διπλώματος, ισχύει η απόφαση του Πρυτανικού
Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας της 224ης/17-10-2008 συνεδρίασής
του και οι διατάξεις της Υ.Α. Φ5/89656/Β3/13-8-2007.
Με πρόταση της Ε.Δ.Ε. και έγκριση της Συγκλήτου μπορεί να γίνεται τροποποίηση
του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων, σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 8: Αξιολόγηση μαθημάτων
Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση σε κάθε μάθημα είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του
διδάσκοντα, γίνεται σε πλήρη ανεξαρτησία από τα άλλα μαθήματα και αποτελεί
παράγωγο της αντικειμενικής εκτίμησης της απόδοσης του φοιτητή στο συγκεκριμένο
μάθημα (εργασίες, εξετάσεις κλπ.). Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι σαφώς
προσδιορισμένα και αναγράφονται στο αναλυτικό περίγραμμα κάθε μαθήματος
(επισυνάπτεται στο Παράρτημα 1).
Ο τελικός βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από το σύνολο των επιδόσεων των
φοιτητών σε συγκεκριμένους τομείς (π.χ. εργασίες, εξετάσεις) σύμφωνα με τις οδηγίες
που παρέχει ο κάθε διδάσκων στην αρχή του εξαμήνου. Ο ελάχιστος αποδεκτός βαθμός
μαθήματος είναι το πέντε (5), με άριστα το δέκα (10).
Άρθρο 9: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, στην οποία αποδίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα
(15 πιστωτικές μονάδες ECTS), εκπονείται υπό την επίβλεψη ενός διδάσκοντα του
ΔΠΜΣ. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία γράφεται στην ελληνική ή/και στην
αγγλική γλώσσα. Ο τρόπος συγγραφής της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
είναι συγκεκριμένος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί από την
Ε.Δ.Ε. (παράρτημα 3 του παρόντος Κανονισμού).
Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία πρέπει να βρίσκεται θεματικά στο πεδίο που
καλύπτει το συγκεκριμένο ΔΠΜΣ και να αποδεικνύει προχωρημένες θεωρητικές
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γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες, κριτική σκέψη, αναλυτικές, συνθετικές και
ερευνητικές ικανότητες. Μπορεί να αναφέρεται σε θεωρητικά ή εφαρμοσμένα
θέματα και να πραγματοποιείται σε συνεργασία με ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα που
έχει αρμοδιότητες σε συναφή αντικείμενα.
Για κάθε διπλωματική εργασία η Συντονιστική Επιτροπή ύστερα από αίτηση του
υποψηφίου, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής
εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων κι επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης
εργασίας, ορίζει τον επιβλέποντα αυτής και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή
για την έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο επιβλέπων. Τα
ανωτέρω εγκρίνονται με απόφαση της Ε.Δ.Ε. Ο επιβλέπων πρέπει να ανήκει στους
διδάσκοντες του ΔΠΜΣ, ενώ τα άλλα δύο (2) μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής
μπορεί να είναι διδάσκοντες του ΔΠΜΣ στην «Επιχειρηματικότητα» ή μέλη Δ.Ε.Π. του
Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ιδίου Α.Ε.Ι ή μελών Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι ή ερευνητών
από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258),
συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών ή μέλη
Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. , Ε.Τ.Ε.Π., διδάσκοντες στο ΔΠΜΣ οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού
διπλώματος των δύο εμπλεκόμενων Τμημάτων. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να
έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με τα γνωστικά αντικείμενα του
ΔΠΜΣ. Ο ανώτατος αριθμός Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών που μπορεί να
αναλάβει ένας διδάσκων του ΔΠΜΣ ως επιβλέπων, σε κάθε ανάθεση από την Σ.Ε., είναι
έξι (6).
Για να εγκριθεί η εργασία ο φοιτητής οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της
εξεταστικής επιτροπής, αφού προσκομίσει ενυπόγραφη έγκριση του επιβλέποντα στη
Γραμματεία του ΔΠΜΣ. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία βαθμολογείται από
μηδέν (0) έως δέκα (10), με ελάχιστο βαθμό επιτυχίας το πέντε (5). Σε περίπτωση
απόρριψης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας καθορίζεται από τη Σ.Ε. νέα
ημερομηνία αξιολόγησης, τουλάχιστον τρεις (3) μήνες μετά την πρώτη κρίση. Σε
περίπτωση δεύτερης απόρριψης, ο υποψήφιος διαγράφεται από το ΔΠΜΣ.
Η εγκεκριμένη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, μετά το πέρας των ενδεχομένων
διορθώσεων που προτείνει η επιτροπή, κατατίθεται τόσο στη Βιβλιοθήκη των ΔΠΜΣ
όσο και στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.) σε δύο
αντίτυπα, από ένα (1) βιβλιοδετημένο έντυπο και από ένα (1) αντίτυπο σε
ηλεκτρονική μορφή (pdf). Με ευθύνη της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Π.Θ.
δημιουργείται ηλεκτρονική βάση με τις Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες του
Π.Θ., η οποία δημοσιεύεται στο ιδρυματικό αποθετήριο του Πανεπιστημίου.
Παράλληλα, οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, εφόσον εγκριθούν από την
εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο της Σχολής όπου
ανήκει το Τμήμα που έχει την αυτεπιστασία.
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Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να καταθέσουν για πρώτη φορά τη Μεταπτυχιακή
Διπλωματική Εργασία τους το Σεπτέμβριο του ίδιου ακαδημαϊκού έτους και αφού
έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα μαθήματά τους. Η επιτυχής παρουσίαση της
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας συνεπάγεται την επιτυχή ολοκλήρωση του
Προγράμματος και οδηγεί στην απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.).
Σε περίπτωση που η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία δεν ολοκληρωθεί εγκαίρως ή
δεν λάβει την έγκριση από τον επιβλέποντα για κατάθεση, οι φοιτητές έχουν τη
δυνατότητα να εγγραφούν στο χειμερινό εξάμηνο σπουδών αναλαμβάνοντας την
υποχρέωση να καταθέσουν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία τον επόμενο
Ιανουάριο. Η επιτυχής παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
συνεπάγεται την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος και οδηγεί στην απονομή
του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).
Σε περίπτωση που και πάλι η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία δεν ολοκληρωθεί
εγκαίρως ή δεν λάβει την έγκριση από τον επιβλέποντα για κατάθεση, οι φοιτητές
έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν για τελευταία φορά στο εαρινό εξάμηνο σπουδών
αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να καταθέσουν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική
Εργασία τον επόμενο Ιούνιο. Η επιτυχής παρουσίαση της Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας συνεπάγεται την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος και
οδηγεί στην απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).
Άρθρο 10: Αριθμός εισακτέων
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων κατ’ έτος σπουδών στο ΔΠΜΣ ανέρχεται σε σαράντα
(40) φοιτητές. Εξαιρούνται οι ισοβαθμούντες και οι υπότροφοι: ένας (1) υπότροφος
του ΙΚΥ και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του ελληνικού κράτους, καθώς και ένα (1)
μέλος από το σύνολο των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. (σύμφωνα με την παρ.
8 του άρθρου 34 του Νόμου 4485/2017) μετά από αίτησή του και με την προϋπόθεση
ότι το έργο που επιτελεί στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι συναφές με το αντικείμενο
του τίτλου σπουδών του ΔΠΜΣ.
Άρθρο 11: Καθομολόγηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Η απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) σε όσους
μεταπτυχιακούς φοιτητές ολοκληρώνουν πλήρως τις υποχρεώσεις τους γίνεται από
το Τμήμα που έχει την αυτεπιστασία.
Η καθομολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών τελείται από τον Κοσμήτορα της
Σχολής, παρουσία του Διευθυντή του ΔΠΜΣ.
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Άρθρο 12: Διδάσκοντες
Στο ΔΠΜΣ «Επιχειρηματικότητα» θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων
ή άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και άλλων Τμημάτων
Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’). Συγκεκριμένα, εκτός από
τα μέλη Δ.Ε.Π., μπορούν αναλάβουν τη διδασκαλία μαθημάτων και τις ασκήσεις στο
ΔΠΜΣ μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. των
συνεργαζόμενων Τμημάτων ή ομότιμοι καθηγητές ή διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ.
407/1980 (Α΄ 112) ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29
του ν. 4009/2011. Όλοι οι διδάσκοντες πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού
διπλώματος, εκτός αν το γνωστικό τους αντικείμενο είναι εξαιρετικής και
αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση
διδακτορικής διατριβής. Τα μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. δεν επιτρέπεται
να απασχολούνται αποκλειστικά σε ΠΜΣ.
Η διδασκαλία των μαθημάτων και των εργασιών του ΔΠΜΣ ανατίθεται από την Ε.Δ.Ε.
με απόφασή της. Το ποσοστό των διδασκόντων που προέρχεται από τα δύο
εμπλεκόμενα Τμήματα (ΤΟΕ και ΤΔΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανέρχεται σε
τουλάχιστον 80% του συνολικού διδακτικού προσωπικού του ΔΠΜΣ. Εφόσον το
διδακτικό προσωπικό της προηγούμενης παραγράφου δεν επαρκεί, με αιτιολογημένη
απόφαση της Ε.Δ.Ε., διδακτικό έργο μπορούν να αναλάβουν μέλη Δ.Ε.Π. άλλων
Τμημάτων του ιδίου Α.Ε.Ι ή μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. μετά από πρόσκληση ή ερευνητές
από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258),
συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών ή άλλοι
μέσω νέων προσλήψεων/συμβάσεων σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.
Επιπλέον, με απόφαση της Ε.Δ.Ε., η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του
Διευθυντή του ΔΠΜΣ, καλούνται από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, ως επισκέπτες,
καταξιωμένοι επιστήμονες που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε
ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με
εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ, για
την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του ΔΠΜΣ. Η πρόσκληση επισκέπτη από την
αλλοδαπή πραγματοποιείται μόνον εφόσον του ανατίθεται διδασκαλία, με τη
διαδικασία για την ανάθεση διδασκαλίας στα μέλη Δ.Ε.Π. του ΔΠΜ.Σ Ο ανωτέρω
περιορισμός δεν ισχύει εφόσον ο καλούμενος διδάσκει εθελοντικά, χωρίς αμοιβή,
αποζημίωση ή άλλη οικονομική απολαβή πλην των οδοιπορικών του, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην υποπαράγραφο Δ9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015.
Η διοικητική, γραμματειακή, οικονομική και τεχνική υποστήριξη του ΔΠΜΣ θα
καλυφθεί από τους πόρους του ΔΠΜΣ.
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Άρθρο 13: Υλικοτεχνική υποδομή
Για τη λειτουργία του ΔΠΜΣ θα χρησιμοποιηθούν οι χώροι διδασκαλίας και έρευνας,
ο εξοπλισμός και η διοικητική δομή των δύο εμπλεκόμενων Τμημάτων. Τα Εργαστήρια
του ΤΔΕ και του ΤΟΕ καθώς και οι βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου υποστηρίζουν με
τον εξοπλισμό τους το ΔΠΜΣ. Τόσο οι εξετάσεις όσο και οι παρουσιάσεις των
Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών θα πραγματοποιούνται σε αίθουσες των
δύο εμπλεκόμενων Τμημάτων.
Άρθρο 14: Διάρκεια λειτουργίας
Το ΔΠΜΣ «Επιχειρηματικότητα», θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος
2024−2025, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 32 του
Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/ τ. Α’).
Άρθρο 15: Τέλη φοίτησης και υποτροφίες
Τα τέλη φοίτησης του ΔΠΜΣ, τόσο στην περίπτωση της πλήρους φοίτησης όσο και σε
αυτήν της μερικής φοίτησης, καθορίζονται με την απόφαση ίδρυσης του ΔΠΜΣ. Σε
περίπτωση αναπροσαρμογής, θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται από τις
κείμενες διατάξεις. Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται με την έναρξη του εξαμήνου και
απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή των φοιτητών στις εξετάσεις και την
παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας αποτελεί η οικονομική
ενημερότητά τους. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης, δεν επιστρέφεται το μέρος
των τελών φοίτησης που έχει καταβληθεί.
Τα συνολικά τέλη φοίτησης στο ΔΠΜΣ ανέρχονται σε € 3.300 συνολικά για τα δύο (2)
εξάμηνα σπουδών.
Αναλυτικά, στην περίπτωση της πλήρους φοίτησης, τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται
τμηματικά ως εξής:




20% του ποσού κατά την αποδοχή της ένταξης των νέων φοιτητών στο
Πρόγραμμα
40% του ποσού με την έναρξη των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου
40% του ποσού με την έναρξη των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου

Στην περίπτωση της μερικής φοίτησης, τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται τμηματικά
ως εξής:
•
•
•

20% του ποσού κατά την αποδοχή της ένταξης των νέων φοιτητών στο
Πρόγραμμα
20% του ποσού με την έναρξη των μαθημάτων κάθε χειμερινού εξαμήνου
20% του ποσού με την έναρξη των μαθημάτων κάθε εαρινού εξαμήνου
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Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του ΔΠΜΣ των οποίων το ατομικό
εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο
ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό
(100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου
διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά
δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή
παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο ΠΜΣ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι
φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού
αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΔΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το
ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από
αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
ορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων. Με όμοια
απόφαση διαπιστώνεται κατ’ έτος το ποσό που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο
διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα (το ατομικό και το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του
οικογενειακού), σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Για την εφαρμογή της παρούσας
παραγράφου λαμβάνονται υπόψη, από την Επιτροπή που συγκροτείται δυνάμει της
περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 31, τα εισοδήματα του τελευταίου
φορολογικού έτους, για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο ΔΠΜΣ έχει
ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήματος.
Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την
ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του ΔΠΜΣ. Η οικονομική
κατάσταση υποψηφίου σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής στο ΔΠΜΣ.
Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή.
Το ΔΠΜΣ διαθέτει ποσό των εσόδων του για υποτροφίες μεταπτυχιακών φοιτητών
βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων. Οι υποτροφίες στο ΔΠΜΣ θα χορηγούνται μία φορά το
χρόνο, μετά την ολοκλήρωση των δύο (2) εξαμήνων μαθημάτων (χειμερινό και εαρινό
εξάμηνο). Δικαιούχοι των υποτροφιών είναι όσοι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει κι
έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα δέκα (10) μαθήματα και επιπλέον είναι οικονομικά
ενήμεροι. Εξαιρούνται από την διεκδίκηση υποτροφίας οι φοιτητές που
απαλλάσσονται από τα δίδακτρα. Η λίστα των δικαιούχων, με σειρά κατάταξης,
προκύπτει αυτομάτως από τα αρχεία (βαθμολογίες μαθημάτων) που τηρεί η
Γραμματεία του ΔΠΜΣ.
Άρθρο 16: Υγειονομική κάλυψη – φοιτητικά δάνεια
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή
περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, στο
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Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό
Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Π.Υ.), κατ΄ ανάλογη εφαρμογή του
άρθρου 3 του ν. 4368/2016 (Α΄83). Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία παροχής
της περίθαλψης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υγείας.
Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές παρέχονται διευκολύνσεις για τις μετακινήσεις τους
σε όλη τη διάρκεια του έτους και τα αναγκαία μέσα για την πολιτιστική τους
καλλιέργεια και ψυχαγωγία. Οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο
αναγκαίο θέμα σχετικά με τις παροχές αυτές καθορίζονται με κοινή απόφαση
Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Τουρισμού.
Για τη χορήγηση φοιτητικών δανείων στους μεταπτυχιακούς φοιτητές εφαρμόζονται οι
κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 17: Διασφάλιση ποιότητας - Αξιολόγηση
Τα πνευματικά δικαιώματα των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών ή τα πιθανά
δικαιώματα ευρεσιτεχνίας ή εμπορικής εκμετάλλευσης των εργασιών καθορίζονται με
σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κάθε
είδους λογοκλοπή στις εργασίες των μαθημάτων, τις δημοσιεύσεις ή τη συγγραφή των
Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών, επινόηση ερευνητικών δεδομένων και
αντιεπιστημονική συμπεριφορά γενικότερα απαγορεύεται.
Η Επιτροπή Δεοντολογίας είναι αρμόδια να ενημερώνει σχετικά τους μεταπτυχιακούς
φοιτητές και να επιβάλλει ποινές όπου αυτό είναι αναγκαίο. Λεπτομερείς οδηγίες για
το θέμα θα εκδίδονται από την Επιτροπή Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου.
Για το ΔΠΜΣ «Επιχειρηματικότητα» ισχύουν όλες οι διατάξεις και οι διαδικασίες
διασφάλισης ποιότητας, με βάση τις οδηγίες και τα κριτήρια της Αρχής Διασφάλισης
και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), που ορίζονται από
τις κείμενες διατάξεις.
Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε., με ευθύνη του απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται
αναλυτικός απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του ΔΠΜΣ, 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
ΔΠΜΣ. Ο απολογισμός κατατίθεται στην Ε.Δ.Ε., εγκρίνεται και κοινοποιείται στην
Κοσμητεία της Σχολής όπου ανήκει το Τμήμα που έχει την αυτεπιστασία.
Στο τέλος κάθε εξαμήνου, πραγματοποιείται αξιολόγηση κάθε μαθήματος και κάθε
διδάσκοντα από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Η αξιολόγηση γίνεται ηλεκτρονικά και
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αφορά σε διάφορες ενότητες, όπως στη διδασκαλία και μάθηση με έμφαση στους
φοιτητές, την σαφήνεια των στόχων κάθε μαθήματος για την επίτευξη των μαθησιακών
αποτελεσμάτων, την μαθησιακή στόχευση των εργασιών και την αξιολόγηση της
αποδοτικότητάς τους, τον προσδιορισμό του βαθμού δυσκολίας του μαθήματος, τον
προσδιορισμό του οφέλους γενικότερα ως προς τις παρεχόμενες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες κ.α. Οι αξιολογήσεις δημοσιοποιούνται στον διαδικτυακό τόπο του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και κοινοποιούνται με ευθύνη της Κοσμητείας της Σχολής
όπου ανήκει το Τμήμα που έχει την αυτεπιστασία στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.
Άρθρο 18: Ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ
Το ΔΠΜΣ «Επιχειρηματικότητα» θα έχει υποχρεωτικά την ιστοσελίδα του στην ελληνική
και αγγλική γλώσσα και προαιρετικά σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα κρίνει η Ε.Δ.Ε.,
ιδιαίτερα σε προγράμματα συνεργασίας με Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Η επίσημη
ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ ενημερώνεται διαρκώς και περιέχει όλες τις πληροφορίες και
ανακοινώσεις του Προγράμματος και αποτελεί τον επίσημο χώρο ενημέρωσης των
φοιτητών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ (Υ)
/ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Ε)

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
(ECTS)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ

Υ
Ε
Ε

10
10
10

4
4
4

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (1Ο)
Επιχειρηματική Στρατηγική
Μάθημα επιλογής
Μάθημα επιλογής
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ECTS:

30

Ο

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (2 )
Επιχειρηματικός Σχεδιασμός
Μάθημα επιλογής
Μάθημα επιλογής
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ECTS:

Υ
Ε
Ε

10
10
10

Υ

15
45

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS:
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Τεχνολογική Στρατηγική
Διοίκηση Λειτουργιών και Παγκόσμιες
Αλυσίδες Αξίας

4
4
4

75

Ε

10

4

Ε

10

4

Ε

10

4

E

10

4

Ε
Ε

10
10

4
4

Συμπεριφορά Καταναλωτή και Μάρκετινγκ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Διοίκηση Καινοτομίας και Τεχνολογίας
Ανάπτυξη Προϊόντων, Υπηρεσιών και
Συστημάτων
Δυναμική ατόμων, ομάδων και οργανισμών
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