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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

απόφαση της υπ΄αριθμ. 11/13-5-2015 συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης 

Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (Τ.Ο.Ε) του Παν. 

Πατρών 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

Σκοπός 

 
1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών 

Επιστημών καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας και οργάνωσης του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ), όπως αποφασίστηκε 

στην  υπ΄αριθ. 11/13-5-2015 συνεδρίαση της Γ.Σ.Ε.Σ του Τμήματος 

Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.  

2. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών 

Επιστημών αποτελεί Παράρτημα του Κανονισμού Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών  και βρίσκεται σε συμφωνία με το 

περιεχόμενό του. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Δομή των Μεταπτυχιακών Σπουδών 
 

Το Π.Μ.Σ οδηγεί στην απονομή: 

(α) Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στην Εφαρμοσμένη 

Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

Συλλογικά Όργανα 
 

Συλλογικά όργανα του Π.Μ.Σ, είναι η Γενική Συνέλευση Ειδικής 

Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ) και η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε), τα οποία 



Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας Π.Μ.Σ του Τ.Ο.Ε 2015 
 

 - 3 - 

λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3685/16-7-

2008. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών 
 

Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ 

και προεδρεύει της Σ.Ε. Η θητεία του Διευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών 

είναι διετής με δυνατότητα ανανέωσης και μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά 

του  με μερική απαλλαγή από τις διδακτικές του υποχρεώσεις (άρθρο 2 

του Ν.3685/16-7-2008). 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

Διδάσκοντες στο ΠΜΣ 
 

Για την ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων και των ασκήσεων του 

Π.Μ.Σ, εισηγείται η Σ.Ε και αποφασίζει η Γ.Σ.Ε.Σ (άρθρο 5 του 

Ν.3685/16-7-2008). 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Επιλογή Εισακτέων 
 

1. Η Σ.Ε εισηγείται κάθε χρόνο προς τη Γ.Σ.Ε.Σ.: 

(α) τη δημοσίευση ανακοίνωσης – πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος (προκήρυξη Π.Μ.Σ) για υποβολή αιτήσεων από 

ενδιαφερόμενους για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ κατά το επόμενο ακαδημαϊκό 

έτος, και  

(β) το περιεχόμενο της ανακοίνωσης. 

2. Γίνονται δεκτοί μέχρι τριάνταοκτώ (38) πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών 

Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης, Κοινωνικών Επιστημών, Θετικών 

Επιστημών, Επιστημών Υγείας και Πολυτεχνικών Σχολών, 

Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων 

της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι συναφούς 

γνωστικού αντικειμένου (Σχολών Οικονομίας και Διοίκησης). 

3. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και φοιτητές που αναμένεται να 

ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των 

εγγραφών (15 Οκτωβρίου). Οι φοιτητές αυτοί, εάν επιλεγούν, για να 

εγγραφούν θα πρέπει να υποβάλουν το πτυχίο τους ή βεβαίωση μη 

ορκισθέντος πτυχιούχου. Σε αντίθετη περίπτωση χάνουν το δικαίωμα 

εισαγωγής τους στο ΠΜΣ. 
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4. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για το Π.Μ.Σ (περίοδος υποβολής αιτήσεων) 

γίνονται διαρκώς καθ’ όλο το διάστημα που αναφέρεται στην 

ανακοίνωση – πρόσκληση του Π.Μ.Σ. Τουλάχιστον κατά την πρώτη (1η) 

εβδομάδα του Σεπτεμβρίου διεξάγονται συνεντεύξεις με τους αιτούντες 

και η επιτροπή επιλογής προβαίνει σε αξιολόγηση των αιτούντων. Τα 

τελικά αποτελέσματα της επιλογής υποψηφίων θα ανακοινωθούν στους 

αιτούντες το αργότερο μέχρι την τρίτη (3η) εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. 

5. Τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής γίνονται γνωστά στους 

υποψηφίους με την προκήρυξη του Π.Μ.Σ. 

6. Τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων για εγγραφή στο 

Π.Μ.Σ. είναι: 

I. ο βαθμός πτυχίου ή αναμενόμενος βαθμός πτυχίου 

II. τα έτη ολοκλήρωσης πτυχίου 

III. η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου 

IV. η επίδοση του υποψήφιου σε μαθήματα ή γνωστικά αντικείμενα 

συναφή προς τις κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ. 

V. δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές (δεν είναι απαραίτητες για 

τους υποψήφιους που προέρχονται από το Τμήμα Οικονομικών 

Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών) 

VI. η επαρκής γνώση αγγλικής γλώσσας. Η επαρκής γνώση της 

Αγγλικής θα πιστοποιείται με έναν εκ των τίτλων που 

αναγράφονται στο Παράρτημα Β του εσωτερικού κανονισμού 

λειτουργίας. 

VII. Συνέντευξη. (Αξιολόγηση ποιοτικών χαρακτηριστικών του 

υποψηφίου, μεταξύ άλλων, του αναλυτικού τρόπου σκέψης, των 

κινήτρων για μεταπτυχιακές σπουδές κ.α.) 

 

7. Οι αιτούντες υποψηφιότητα καταθέτουν τα παρακάτω 

 Αίτηση υποψηφιότητας (υποχρεωτικό) 

 Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (υποχρεωτικό) 

 Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας 

(υποχρεωτικό) 

 δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές (υποχρεωτικό) 

 Αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας όπως περιγράφονται 

παραπάνω (υποχρεωτικό) 

 Επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις (εάν υπάρχουν) 

 Αποδεικτικά επαγγελματικής/ερευνητικής εμπειρίας (εάν 

υπάρχουν) 
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8. Η επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ γίνεται από Επιτροπή Επιλογής 

Εισακτέων η οποία προτείνεται από τη Σ.Ε του Π.Μ.Σ και ορίζεται από 

τη Γ.Σ.Ε.Σ. Η επιλογή των εισακτέων επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. 

9. Η διαδικασία επιλογής έχει ως εξής: 

 α) Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει πλήρη κατάλογο όσων έχουν 

ήδη υποβάλει αίτηση. 

 β) Απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τα ελάχιστα 

κριτήρια (π.χ. μη-επάρκεια Αγγλικής γλώσσας, έλλειψη 

συστατικών επιστολών κ.ο.κ). 

 γ) Ιεραρχεί βαθμολογικά τους υποψηφίους και προβαίνει στην 

τελική επιλογή. 

 δ) Αποστέλλει επιστολή (γραπτή ή ηλεκτρονική) αποδοχής ή 

αποδοχής υπό αίρεση ή μη αποδοχής του αιτούντος. 

10. Οι διαδικασίες επιλογής και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 

ολοκληρώνεται υποχρεωτικά μέχρι την τρίτη (3η) εβδομάδα του 

Σεπτεμβρίου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

Δίδακτρα 
 

1. Η φοίτηση στο Π.Μ.Σ. του Τ.Ο.Ε. πραγματοποιείται με τη καταβολή 

διδάκτρων. Τα δίδακτρα καταβάλλονται εφάπαξ με την εγγραφή ή σε 

τρείς ισόποσες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την εγγραφή, 

η δεύτερη με την ανανέωση εγγραφής στο εαρινό εξάμηνο και η 

τρίτη την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου. 

2. Σε περίπτωση αναμονής για λήψη υποτροφίας απαλλαγής 

διδάκτρων, ο υποψήφιος μπορεί να μην καταβάλλει δίδακτρα μέχρι 

την κοινοποίηση της απόφασης κατανομής των υποτροφιών. 

3. Σε περίπτωση μη τήρησης των οικονομικών του υποχρεώσεων ο 

φοιτητής διαγράφεται από το Π.Μ.Σ. 

4. Σε περίπτωση αποτυχίας του μεταπτυχιακού φοιτητή και διαγραφής 

του από το Π.Μ.Σ. ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση διαγραφής 

του από το Π.Μ.Σ. (π.χ. πειθαρχικά παραπτώματα κ.α.) δεν 

επιστρέφονται δίδακτρα που καταβλήθηκαν είτε εφάπαξ είτε σε 

δόσεις. 
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ΑΡΘΡΟ 8 

Υποτροφίες - βραβεία 
 

1. Το Π.Μ.Σ. παρέχει υποτροφίες με τη μορφή απαλλαγής διδάκτρων 

στο 20% των εισακτέων του προγράμματος (8 υποτροφίες 

απαλλαγής καταβολής διδάκτρων σε αριθμό 38 εισακτέων). 

2.  Οι υπότροφοι επιλέγονται με βάση οικονομικά, κοινωνικά και 

ακαδημαϊκά κριτήρια. Τα κριτήρια γίνονται γνωστά με την 

προκήρυξη του Π.Μ.Σ. Μετά την τελική ανακοίνωση των 

επιτυχόντων για εγγραφή στο Π.Μ.Σ., οι υποψήφιοι που αιτούνται 

υποτροφία απαλλαγής καταθέτουν τα σχετικά δικαιολογητικά εντός 

μίας εβδομάδας. Τα κριτήρια και η σχετική μοριοδότηση εγκρίνεται 

από τη Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από εισήγηση της Σ.Ε. 

3. Το Π.Μ.Σ. παρέχει (χρηματικό) βραβείο αριστείας σε 2 

μεταπτυχιακούς φοιτητές με βάση την βαθμολογική τους επίδοση 

στο 1ο εξάμηνο φοίτησης. Το Π.Μ.Σ. παρέχει 1 χρηματικό βραβείο 

και βεβαίωση αριστείας στον μεταπτυχιακό φοιτητή με την καλύτερη 

επίδοση στο Π.Μ.Σ. τον Σεπτέμβριο του επόμενου ακαδημαϊκού 

έτους. Το ύψος του χρηματικού βραβείου καθορίζεται από τη Σ.Ε 

και σε καμία περίπτωση δεν ξεπερνά το 1/3 του ύψους των 

διδάκτρων. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

Εγγραφή  
 

1. Η εγγραφή των επιλεγέντων μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από 1 έως 

15 Οκτωβρίου. Κατά την εγγραφή τους, οι υποψήφιοι καταθέτουν: 

 (α) αίτηση εγγραφής 

 (β) επικυρωμένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαίωση 

πτυχιούχου μη ορκισθέντος από το Τμήμα προέλευσης 

 (γ) αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής 

 (δ) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας 

 (ε) τρεις (3) φωτογραφίες ταυτότητας και 

 (στ) υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται τους κανόνες και όρους του 

Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας. 

2. Η μη πραγματοποίηση, εκ μέρους του επιλεγέντος μεταπτυχιακού 

φοιτητή, της εγγραφής του εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, 

ισοδυναμεί με μη αποδοχή της έγκρισης εισαγωγής του στο ΠΜΣ του 

Τμήματος. 
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3. Οι όροι φοίτησης που περιλαμβάνονται στον Εσωτερικό Κανονισμό 

Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. γίνονται αποδεκτοί από κάθε υποψήφιο με την 

εγγραφή του. Ο υποψήφιος πριν εγγραφεί λαμβάνει γνώση αυτού του 

Κανονισμού και κατά την εγγραφή του υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση 

ότι αποδέχεται τους κανόνες λειτουργίας του Π.Μ.Σ. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

Ανανέωση Εγγραφής 
 

1. Η ανανέωση εγγραφής γίνεται στην αρχή του 2ου εξάμηνου φοίτησης. 

 

2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν, για αποδεδειγμένα σοβαρούς 

λόγους, να ζητήσουν με αίτησή τους αναστολή της φοίτησης τους για 

ορισμένο χρόνο, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δυο έτη 

(επαναφοίτηση το επόμενο ή μεθεπόμενο ακαδημαϊκό έτος). Η 

απόφαση χορήγησης αναστολής, λαμβάνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Ο 

μεταπτυχιακός φοιτητής συνεχίζει τη φοίτησή του από το εξάμηνο στο 

οποίο ζήτησε και πήρε αναστολή, κατοχυρώνοντας βαθμολογία στα 

μαθήματα που έχει ήδη επιτυχώς εξεταστεί. Μετά την εξεταστική 

περίοδο του 2ου εξαμήνου δεν δίνεται αναστολή φοίτησης. 

 

3. Μεταπτυχιακός φοιτητής που δεν ανανέωσε την εγγραφή του, χάνει την 

ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή και διαγράφεται από τα μητρώα 

του Π.Μ.Σ. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

Μαθήματα και Διπλωματική Εργασία 
 

1. Η χρονική διάρκεια του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 

(Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα και μπορεί να έχει μέγιστη 

διάρκεια τέσσερα (4) εξάμηνα. 

2. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων, Π.Μ. (ECTS), που απαιτούνται για 

την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε εξήντα (60). Τα μαθήματα του 

Μ.Δ.Ε. είναι εξαμηνιαία. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται 

ανά εξάμηνο ως εξής:  

 

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

  Α.  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Κωδικός Π.Μ Τίτλος 

ΕΦΟ-01 8 Εφαρμοσμένη Μικρο-οικονομετρία 
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ΕΦΟ-02 8 Εφαρμοσμένη Μακρο-οικονομετρία 

ΕΦΟ-03 8 Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων 

  Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 1Χ6 Μάθημα Επιλογής 

ΣΥΝΟΛΟ 30  

 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

   Α.  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Κωδικός Π.Μ Τίτλος 

ΕΦΟ-44 18 Μεταπτυχιακή εργασία 

  Β.  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 1Χ6 Μάθημα Επιλογής 

 1Χ6 Μάθημα Επιλογής 

ΣΥΝΟΛΟ 30  

 

Τα μαθήματα επιλογής οριστικοποιούνται με την δημοσίευση της 

ανακοίνωσης – πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή 

αιτήσεων ή μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης. 

Ενδέχεται τα μαθήματα επιλογής που προσφέρονται να είναι ακριβώς 1 

για το 1ο εξάμηνο φοίτησης και ακριβώς 2 για το 2ο εξάμηνο φοίτησης 

κατόπιν απόφασης της Γ.Σ.Ε.Σ. 

3. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην Ελληνική και/ή στην 

Αγγλική γλώσσα. Το ίδιο ισχύει για τις εξετάσεις, τη διεξαγόμενη έρευνα 

και τη βιβλιογραφία (η τελευταία ενδέχεται να είναι μόνο στην 

Αγγλική). 

 

4. Μετά την εξεταστική περίοδο του Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου και κατά τη 

διάρκεια του Φεβρουαρίου, οι φοιτητές εκφράζουν την προτίμησή τους 

για Επιβλέποντα Καθηγητή από τους διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ. και από 

τα Μέλη Δ.Ε.Π του Τμήματος. Οι φοιτητές μπορούν να προτείνουν 

θέμα προς εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας ή να συμφωνήσουν σε 

θέμα που προτείνει ο διδάσκων ή το Επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π. 

 

5. Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας γίνεται στο δεύτερο εξάμηνο 

φοίτησης και ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου. Η γλώσσα της 

Διπλωματικής Εργασίας είναι η Ελληνική ή η Αγγλική και το μέγεθός 

της είναι κατ΄ ελάχιστο 8.000 λέξεις, ενώ δεν πρέπει να ξεπερνά σε 

καμία περίπτωση τις 20.000 λέξεις. 

 

6. Ο Επιβλέπων Καθηγητής είναι μέλος της Τριμελούς Επιτροπής 

παρακολούθησης της Διπλωματικής Εργασίας, της οποίας τα μέλη 
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προτείνει με την οριστικοποίηση του θέματος της εργασίας στην αρχή 

του 2ου εξαμήνου. Η Τριμελής Επιτροπή εγκρίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. 

 

7. Με την ολοκλήρωση της συγγραφής της Διπλωματικής Εργασίας, ο 

Επιβλέπων Καθηγητής καλεί την Τριμελή Επιτροπή και προβαίνει σε 

δημόσια κοινοποίηση της ημέρας και ώρας εξέτασης/παρουσίασης της 

εργασίας από τον φοιτητή. Η παρουσίαση είναι υποχρεωτική. Αμέσως 

μετά την παρουσίαση, η Διπλωματική Εργασία του μεταπτυχιακού 

φοιτητή βαθμολογείται από την Τριμελή Επιτροπή και η βαθμολογία 

καταγράφεται σε Πρακτικό Εξέτασης. Η απόφαση, για έγκριση της 

διπλωματικής εργασίας, μπορεί να ληφθεί και με σύμφωνη γνώμη μόνο 

του επιβλέποντος και ενός εκ των δύο μελών της επιτροπής, οι οποίοι 

και βαθμολογούν. 

8. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει τη δυνατότητα να ζητήσει αλλαγή 

Επιβλέποντος μέλους Δ.Ε.Π. και το Επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π. έχει τη 

δυνατότητα να ζητήσει απαλλαγή από τον ορισμό του. Η Γ.Σ.Ε.Σ. 

αποφασίζει σχετικά, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του 

ενδιαφερόμενου. 
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ΑΡΘΡΟ 12 

Διδακτικό Ημερολόγιο 
 

1. Η διδασκαλία και οι εξετάσεις των μαθημάτων και των δύο εξαμήνων 

διεξάγονται στο διάστημα από 1 Οκτωβρίου έως 30 Ιουνίου. Οι 

παρουσιάσεις των διπλωματικών εργασιών γίνονται τον μήνα 

Σεπτέμβριο ή σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 3 του παρόντος 

κανονισμού. 

2. Η Σ.Ε. του Μ.Π.Σ. καθορίζει και ανακοινώνει το ωρολόγιο πρόγραμμα 

μαθημάτων και εξετάσεων κάθε εξαμήνου. 
 

ΑΡΘΡΟ 13 

Παρακολούθηση Μαθημάτων 
 

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Μεταπτυχιακός 

φοιτητής που απουσίασε από περισσότερες του 1/3 των ωρών που 

διδάχθηκαν, δεν γίνεται δεκτός στην τελική εξέταση του μαθήματος και 

βαθμολογείται υποχρεωτικά με μηδέν στο μάθημα. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

Εξετάσεις - Βαθμολογία 
 

1. Η βαθμολογία των μεταπτυχιακών φοιτητών στα μαθήματα που 

παρακολουθούν, ακολουθεί την ισχύουσα για τους προπτυχιακούς 

φοιτητές κλίμακα βαθμολογίας1 και κατατίθεται από τον διδάσκοντα 

στη Γραμματεία του Τμήματος, μέσα σε δύο εβδομάδες από τη λήξη 

της εξεταστικής περιόδου. 

 

2. Σε περίπτωση αποτυχίας σε οποιαδήποτε μάθημα του πρώτου ή του 

δευτέρου εξαμήνου, με την προϋπόθεση ότι αυτά δεν είναι συνολικά 

περισσότερα από τρία (3), επιτρέπεται η εξέταση στην αντίστοιχη 

εξεταστική περίοδο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Σε περίπτωση 

νέας αποτυχίας σε οποιοδήποτε μάθημα, διακόπτεται η φοίτηση μετά 

από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ και κατόπιν εισηγήσεως από την Σ.Ε και 

χορηγείται, κατόπιν αίτησης του μεταπτυχιακού φοιτητή, βεβαίωση 

από την Γραμματεία του τμήματος στην οποία αναγράφονται όλοι οι 

βαθμοί συμπεριλαμβανομένων και των μη προβιβάσιμων. 

                                                 
1
 Βάση επιτυχίας είναι το πέντε (5) 
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3. Ο βαθμός της Διπλωματικής Εργασίας δίδεται από την Τριμελή 

Επιτροπή αμέσως μετά την παρουσίαση της εργασίας από τον φοιτητή. 

Σε περίπτωση (α) αποτυχίας με την εργασία να χρήζει αναθεώρησης ή 

(β) περίπτωση αδυναμίας ολοκλήρωσης της Διπλωματικής Εργασίας 

μέχρι την 31η Αυγούστου για σοβαρούς λόγους, ο φοιτητής μπορεί να 

προβεί στην τελική παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του όχι 

νωρίτερα από 2 μήνες, ούτε αργότερα από 4 μήνες από την 

προηγούμενη παρουσίαση ή από την 30η Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση 

μη-προβιβάσιμου βαθμού της διπλωματικής εργασίας, ο φοιτητής 

διαγράφεται από το πρόγραμμα, μετά από εισήγηση της Σ.Ε., που 

επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. 

 

4. Ο τελικός βαθμός του Μ.Δ.Ε. προκύπτει ως το άθροισμα του μέσου 

όρου των βαθμών σε όλα τα μεταπτυχιακά μαθήματα, με συντελεστή 

βαρύτητας 0,75 και του βαθμού της Διπλωματικής Εργασίας με 

συντελεστή βαρύτητας 0,25. 

 

5. Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται προαγωγικός βαθμός σε όλα τα 

μεταπτυχιακά μαθήματα και στη Διπλωματική Εργασία. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

Απονομή Μ.Δ.Ε. 
 

1. Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που περάτωσαν επιτυχώς όλες τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. 

απονέμεται Μ.Δ.Ε., ο τύπος του οποίου ορίζεται στον Κανονισμό 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Η απονομή γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών, σε ειδική 

δημόσια τελετή παρουσία του Πρύτανη, των Προέδρων των Τμημάτων 

και μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας. Κατά το μέχρι της 

απονομής του διπλώματος χρονικό διάστημα, χορηγείται από τη 

Γραμματεία του Τμήματος, πιστοποιητικό ολοκλήρωσης των σπουδών, 

στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία αποφοίτησης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A. 
Οδηγός εκπόνησης διπλωματικών εργασιών (Δ.Ε) στο Μεταπτυχιακό 

Δίπλωμα Ειδίκευσης «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση 
Δεδομένων» 
 

Θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού και θα κοινοποιηθεί 

στους εγγεγραμμένους φοιτητές/τριες του προγράμματος, αναλυτικός 

οδηγός εκπόνησης της Δ.Ε που θα περιλαμβάνει: 

 

(α) Οδηγίες σχετικές με τα βασικά χαρακτηριστικά μίας Δ.Ε και αυστηρές 

οδηγίες σχετικά με την λογοκλοπή. 

 

(β) Οδηγίες σχετικές με τη δομή της Δ.Ε 

 

(γ) Οδηγίες μορφοποίησης κειμένου, βιβλιογραφίας, πινάκων και 

διαγραμμάτων 

 

(δ) θα αναρτηθούν ηλεκτρονικά πρότυπα συγγραφής της Δ.Ε τόσο σε Word 

όσο και σε Latex. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B. 
 

Τίτλοι γνώσης Αγγλικής – τρόποι απόδειξης 

 

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2): 

 CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του 

Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.  

 BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του 

Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE. 

 INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) 

από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate 

(UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS 

Australia με βαθμολογία από 7,5 και άνω. 

 CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου 

MICHIGAN.   

 LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 - PROFICIENT 

COMMUNICATION του EDEXCEL.  

 ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN 

ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE LONDON.  

 CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL 

(reading, writing and listening) -MASTERY- και CITY & GUILDS 

LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -

MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης 

γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-

MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL 

SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την 

απόδειξη της άριστης γνώσης). 

 EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF 

C2). 

 OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common 

European Framework equivalent level C2). 
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 ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of 

Europe Level C2). 

 Michigan State University – Certificate of English Language 

Proficiency (MSU – CELP): CEF C2. 

 Test of Interactive English, C2 Level. 

 

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1): 

 CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου του 

CAMBRIDGE. 

 BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, του 

Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE. 

 INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) 

από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate 

(UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS 

Australia με βαθμολογία από 6 έως 7. 

 BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το 

University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). 

 LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED 

COMMUNICATION- του EDEXCEL.  

 CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του 

TRINITY COLLEGE LONDON.  

 CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL 

(reading, writing and listening) - EXPERT- και CITY & GUILDS 

LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - 

EXPERT- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ 

καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL 

ESOL -EXPERT- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 

INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT - (Συνυποβάλλονται 

αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης). 

 ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του 

HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ- USA) και της 

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ. 
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 ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION 

(TOEIC), βαθμολογία από 785 έως 900 του EDUCATIONAL TESTING 

SERVICE/CHAUNCEY, USA. 

 EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF 

C1). 

 OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common 

European Framework equivalent level C1). 

 ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of 

Europe Level C1). 

 Test of Interactive English, C1 + Level. 

 Test of Interactive English, C1 Level. 

 TOEFL® iBT (internet based test) με βαθμολογία 79 & άνω 

 


