
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας Σπουδών και Έρευνας ΤΜΜ 

 
1. Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με έγκριση της Γενικής  Συνέλευσης 

Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) (πρακτικό και ημερομηνία πρακτικού ΓΣΕΣ).                                 
  
2. Μετά την έγκριση αποδοχής από τη ΓΣΕΣ το συντομότερο δυνατόν θα πρέπει να γίνει 

καθορισμός και δήλωση των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του φοιτητή σε συνεργασία 
με τον προσωρινό επιβλέποντα καθηγητή που έχει ορισθεί από την ΓΣΕΣ την ημέρα αποδοχής 
του φοιτητή (τουλάχιστον 6 μαθήματα και 1 σεμινάριο).  
Οι εξεταστικές περίοδοι για τα μαθήματα είναι δύο, μια στο τέλος κάθε εξαμήνου και η δεύτερη 
το Σεπτέμβριο. 
Δύο αποτυχίες στις εξετάσεις ενός μαθήματος ή η μη συμμετοχή σε αυτές συνεπάγεται 
διαγραφή από το πρόγραμμα. 
 

3. Πριν τη λήξη του 1ου εξαμήνου σπουδών θα πρέπει να οριστεί τριμελής επιτροπή από τη ΓΣΕΣ, η 
οποία θα αποτελεί και την Επιτροπή Εξέτασης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.  Ο 
ορισμός του θέματος της Μεταπτυχιακής Εργασίας γίνεται από την Τριμελή Επιτροπή σε 
συνεργασία με τον μεταπτυχιακό φοιτητή και εγκρίνεται από τη ΓΣΕΣ. Μετά την επιλογή του 
θέματος ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής προετοιμάζει «Πρόταση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας στην οποία θα περιγράφονται τα εξής: Αντικείμενο και στόχοι της εργασίας, σύντομη 
βιβλιογραφική ανασκόπηση, προτεινόμενη μεθοδολογία, αναγκαία υποδομή και χρονοδιάγραμμα 
εργασιών. Ο φοιτητής ξεκινά να εργάζεται για τη μεταπτυχιακή εργασία εφόσον η πρόταση γίνει 
αποδεκτή από τον επιβλέποντα και την τριμελή επιτροπή. 
Για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας απαιτείται τουλάχιστον 1 (ένα) ακαδημαϊκό 
εξάμηνο     
 

4. Στο τέλος του 2ου εξαμήνου σπουδών και εφόσον ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής έχει επιτύχει σε όλα 
τα μαθήματα που προβλέπει το πρόγραμμα σπουδών, προχωρά σε παράδοση αντίγραφου της 
εργασίας του στα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής τουλάχιστον 7 ημέρες πριν την 
παρουσίαση της εργασίας. 
Η ημερομηνία εξέτασης του Μεταπτυχιακού φοιτητή ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του 
Τμήματος. 

          
Βαθμός Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης  
Ο βαθμός του ΜΔΕ προκύπτει από τον εξής αλγόριθμο : 

                   

B = 0.7  x   ___________________   +   0.3 x BΜE  
Σύνολο των ΒΜ 

                      Aριθμός Mαθημάτων 
 

όπου,   BM   =  βαθμός Mαθήματος, και   
      BΜE   =  βαθμός Μεταπτυχιακής Eργασίας  
 
5.   Η ελάχιστη χρονική διάρκεια των σπουδών, με πλήρη παρακολούθηση, είναι  δύο (2) 

ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια των σπουδών στην περίπτωση 
μερικής παρακολούθησης είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. 
Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές καταβάλλουν δίδακτρα ανά εξάμηνο, το ύψος των οποίων 
καθορίζεται από τη Γ.Σ. του τμήματος. 
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