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Εισαγωγή
Ο Κανονισμο
 ς του Προγρα
 μματος Προπτυχιακώ
 ν Σπουδώ
 ν του Τμή
 ματος

Οργα
 νώσής και Διοι
κήσής Επιχειρή
 σεών συντα
 χθήκε συ
 μφώνα  με τις κει
μενες
διατα
 ξεις  τών  νο
 μών  4009/2011  και  4485/2017.  Το  Τμή
 μα   δυ
 ναται  να
διαμορφώ
 νει  Κανονισμο
  για  ιδιαι
τερα  και  επι
  με
ρους  θε
ματα  που  χρή
 ζουν
αντιμετώ
 πισής  και  οι  ο
 ποιες  ρυθμι
σεις  θα  πρε
πει  να  ει
ναι  συ
 μφώνες  με  τα
προβλεπο
 μενα  στον  Οργανισμο
  και  στον  Κανονισμο
  του  Διεθνου
 ς
Πανεπιστήμι
ου Ελλα
 δας, καθώ
 ς και με το ισχυ
 ον κα
 θε φορα
  θεσμικο
  πλαι
σιο. 

Με τον παρο
 ντα Κανονισμο
  Προπτυχιακώ
 ν Σπουδώ
 ν καθορι
ζονται:
α) Η οργα
νώσή τών  μαθήμα
τών και το ώρολο
γιο προ
γραμμα. 
β) Η διδασκαλι
α ξε
νών γλώσσώ
 ν.
γ)  Η οργα
 νώσή τής διδασκαλι
ας και ή δια
 ρκεια διδασκαλι
ας μαθήμα
 τών.
δ) Οι εκπαιδευτικε
ς εκδρομε
ς.
ε) Οι εξεταστικε
ς περι
οδοι και το προ
γραμμα εξετα
 σεών.
στ) Η διαδικασι
α διεξαγώγή
ς τών εξετα
σεών.
ζ) Οι βαθμοι
 εργαστήρι
ών και εξετα
σεών και ή βαθμολογική
  κλι
μακα.
ή) Η εκπο
 νήσή εργασιώ
 ν.
θ) Ο βαθμο
ς  πτυχι
ου,  ή ανακή
ρυξή πτυχιου
χών,  οι  τι
τλοι  σπουδώ
 ν  και  το

Παρα
ρτήμα Διπλώ
 ματος.
ι)  Η  αναγνώ
 ρισή  μαθήμα
 τών  λο
 γώ  μετεγγραφή
 ς  ή
  κατα
 ταξής  και  οι

φιλοξενου
 μενοι φοιτήτε
ς.
ια) Η Πολιτική
  Διασφα
 λισής Ποιο
 τήτας και ή Αξιολο
 γήσή.
ιβ) Ο Οδήγο
 ς Σπουδώ
 ν.
ιγ) Η Ορκώμοσι
α, το Πτυχι
ο και τα Πιστοποιήτικα
 .
Ο  Κανονισμο
 ς  Προπτυχιακώ
 ν  Σπουδώ
 ν  του  Τμή
 ματος  Οργα
 νώσής  και

Διοι
κήσής  Επιχειρή
 σεών  καταρτι
στήκε  με  τήν  υπ΄  αριθ.  ………  απο
 φασή  τής
Συνε
λευσής  του  Τμή
 ματος  και  εγκρι
θήκε  απο
  τή  Διοικου
 σα  Επιτροπή
  του
Διεθνου
 ς Πανεπιστήμι
ου με τήν υπ΄ αριθ. ………… απο
 φασή
  τής και αναρτή
 θήκε
στον διαδικτυακο
  το
 πο του Τμή
 ματος.

Νικόλαος Γιοβάνης

Πρόεδρος του Τμήματος
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Άρθρο 1
Οργάνωση μαθημάτων – Ωρολόγιο Πρόγραμμα 
1.  Οι  σπουδε
ς  στο  Τμή
μα  Οργα
 νώσής  και  Διοι
κήσής  Επιχειρή
 σεών

οργανώ
 νονται με βα
σή το εξαμήνιαι
ο μα
θήμα και το προ
γραμμα τής εκπαιδευτική
ς
διαδικασι
ας  (μαθή
ματα,  εξετα
σεις,  αργι
ες  κ.λπ.)  οργανώ
 νεται  συ
μφώνα  με  το
Ακαδήμαι5κο
  Ημερολο
γιο του ΔΙΠΑΕ. Τα μαθή
ματα του Προγρα
μματος Προπτυχιακώ
 ν
Σπουδώ
 ν του Τμή
ματος Οργα
 νώσής και Διοι
κήσής Επιχειρή
 σεών διακρι
νονται σε:.

α) Μαθή
 ματα γενική
 ς υποδομή
 ς (ΜΓΥ) που ει
ναι υποχρεώτικα
  για ο
λους
τους Φοιτήτε
ς του Τμή
ματος.

β)  Μαθή
 ματα  ειδική
 ς  υποδομή
 ς  (ΜΕΥ), τα οποι
α ει
ναι  υποχρεώτικα
  για
ο
λους τους Φοιτήτε
ς του Τμή
ματος.

γ) Μαθή
ματα εξειδι
κευσής (ΜΕ) που ει
ναι επιλεγο
μενα και συγκροτου
ν τήν
κυ
ρια κατευ
θυνσή σπουδώ
 ν (major) και τήν δευτερευ
ουσα κατευ
θυνσή σπουδώ
 ν
(minor) που επιλε
γουν οι φοιτήτε
ς.  

2. Η Συνε
λευσή του Τμή
ματος αποφασι
ζει με βα
σή το Προ
γραμμα Σπουδώ
 ν για
τα ακο
λουθα: α) τον  διαχώρισμο
  τής διδασκαλι
ας τών μαθήμα
τών σε Θεώρι
α (Θ),
Ασκή
σεις  Πρα
ξής  (ΑΠ)  και  Εργαστή
ρια  (Ε),  και  β)  τήν  ειδικο
τερή  ανα
λυσή  του
περιγρα
μματος και τών εβδομαδιαι
ών ώρώ
 ν κα
θε μαθή
ματος.

3.  Πριν  απο
  τήν  ε
ναρξή  τών  μαθήμα
τών  κα
θε  διδακτικου
  εξαμή
νου
συντα
σσεται  με τήν φροντι
δα τής Συνε
λευσής του Τμή
ματος και ανακοινώ
 νεται με
ευθυ
νή  του  Προε
δρου  του  Τμή
ματος  το  εβδομαδιαι
ο  ώρολο
γιο  προ
γραμμα
μαθήμα
τών του Τμή
ματος (ή
  τουλα
 χιστον σχε
διο
  του), το οποι
ο περιε
χει:

α) Το τυπικο
  προ
γραμμα σπουδώ
 ν του εξαμή
νου.
β)  Τα με
λή  ΔΕΠ που θα διδα
 ξουν κα
θε  μα
θήμα,  αφου
  προήγήθει
  σχετική


ε
γγραφή δή
λώσή του διδακτικου
  ε
ργου  και επικυρώθει
 το διδακτικο
  ε
ργο ο
λών τών
μελώ
 ν ΔΕΠ απο
  τή Συνε
λευσή του Τμή
ματος.

γ) Το Έκτακτο Εκπαιδευτικο
  Προσώπικο
  που ενδεχομε
νώς κλήθει
 να διδα
 ξει
ορισμε
να μαθή
ματα,  αφου
  προήγήθει
  ή ανα
θεσή μαθήμα
 τών στα με
λή Έκτακτου
Εκπαιδευτικου
  Προσώπικου
  απο
  τους  Διευθυντε
ς  τών  Τομε
ών  και  ή  ανα
θεσή
εγκριθει
 απο
  τή Συνε
λευσή του Τμή
ματος.

δ) Τήν ήμε
ρα, τήν ώ
 ρα και τήν αι
θουσα ή
  τον χώ
 ρο που θα πραγματοποιει
ται
κα
θε μα
θήμα.

4.  Κατα
  τήν  κατα
ρτισή  του  εβδομαδιαι
ου  ώρολογι
ου  προγρα
μματος  του
Τμή
ματος λαμβα
νεται προ
νοια ώ
 στε να συμπι
πτει ελευ
θερος χρο
 νος περι
που δυ
ο (2)
ώρώ
 ν σε συγκεκριμε
νή ήμε
ρα τής εβδομα
δας, που θα χρήσιμοποιει
ται για τή συ
γκλήσή
τών οργα
 νών του Τμή
ματος.

5. Η Γραμματει
α του Τμή
ματος, αμε
σώς μετα
  τήν ανακοι
νώσή του ώρολογι
ου
προγρα
μματος, ανακοινώ
 νει το χρονοδια
γραμμα, με βα
σή το οποι
ο θα υποβλήθου
ν οι
δήλώ
 σεις  τών  μαθήμα
τών  εκ  με
ρους  τών  φοιτήτώ
 ν  με
σώ  τής  Ηλεκτρονική
ς
Γραμματει
ας.  Οι  δήλώ
 σεις  τών  μαθήμα
 τών  αρχι
ζουν  τήν  δευ
 τερή  εβδομα
 δα  και
ολοκλήρώ
 νονται το αργο
τερο τήν ε
κτή εβδομα
δα του εξαμή
νου, εκτο
ς αν συντρε
χουν
ειδικε
ς  συνθή
κες  που  καθιστου
ν  αναγκαι
α  τήν  μετατροπή
  αυτου
  του
χρονοδιαγρα
μματος.  Στο  δια
στήμα  αυτο
  ο φοιτήτή
 ς  ε
χει  τή  δυνατο
τήτα  να
υποβα
 λει  αρχική
  δή
 λώσή  μαθήμα
 τών  και  να  τήν  τροποποιει
,  εώ
 ς  ο
 του  τήν
οριστικοποιή
 σει (οριστική
  υποβολή
 ). 

6. Διαμορφώ
 νοντας  τή  δή
 λώσή  μαθήμα
 τών,   ο φοιτήτή
ς  καταρτι
ζει  το
ατομικο
  του προ
γραμμα σπουδώ
 ν, το οποι
ο περιλαμβα
νει τα μαθή
ματα που επιθυμει

και προ
κειται να παρακολουθή
σει. Κατα
  τήν κατα
 ρτισή του ατομικου
  προγρα
 μματος
σπουδώ
 ν του εξαμή
νου οι φοιτήτε
ς πρε
πει να λαμβα
νουν προ
νοια ώ
 στε: 
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α) Οι νεοεισαχθε
ντες φοιτήτε
ς δήλώ
 νουν και παρακολουθου
ν τα μαθή
ματα
του πρώ
 του εξαμή
νου του προγρα
μματος σπουδώ
 ν. 

β)  Οι  υπο
λοιποι  φοιτήτε
ς  συμπεριλαμβα
νουν  στή  δή
λώσή
  τους  και
παρακολουθου
ν μαθή
ματα του τυπικου
  εξαμή
νου σπουδώ
 ν τους, στα οποι
α ε
χουν τή
δυνατο
τήτα να προσθε
σουν και μαθή
ματα παρελθο
ντών εξαμή
νών, με
χρι το ο
ριο τών
σαρα
ντα πε
ντε (45) πιστώτικώ
 ν μονα
δών. Ειδικα
  οι φοιτήτε
ς που ε
χουν  εξεταστει

επιτυχώ
 ς σε ο
λα τα μαθή
ματα τών παρελθο
ντών προσφερο
μενών τυπικώ
 ν εξαμή
νών
ε
χουν τή δυνατο
τήτα να δήλώ
 σουν και μαθή
ματα του αμε
σώς επο
μενου του τυπικου

εξαμή
νου  σπουδώ
 ν  που  παρακολουθου
ν,  με
χρι  το  ο
ριο  τών  σαρα
ντα  πε
ντε  (45)
πιστώτικώ
 ν μονα
δών.. 

γ)  Ειδικα
  οι  επι
   πτυχι
ώ  φοιτήτε
ς  μπορου
ν  να  δήλώ
 σουν  το  συ
νολο  τών
μαθήμα
τών του τυπικου
  και παρελθο
ντών εξαμή
νών, χώρι
ς περιορισμο
  στις πιστώτικε
ς
μονα
δες. 

Άρθρο 2
Διδασκαλία ξένων γλωσσών
1. Το Προ
 γραμμα Σπουδώ
 ν περιλαμβα
 νει και μαθή
 ματα για τήν εκμα
 θήσή

ξε
νών  γλώσσώ
 ν. Η διδασκαλι
α  ξε
νών  γλώσσώ
 ν αποσκοπει
  στο να  μπορου
ν  οι
φοιτήτε
ς να διαβα
 ζουν και να κατανοου
ν κει
μενα τής ειδικο
 τήτα
 ς  τους που ει
ναι
γραμμε
να στις γλώ
 σσες αυτε
ς. 

2. Τα μαθή
ματα Αγγλική
ς Γλώ
 σσας ει
ναι μαθή
ματα γενική
ς υποδομή
ς (ΜΓΥ)
και ει
ναι υποχρεώτικα
 . Οι φοιτήτε
ς πρε
πει να τα περα
 σουν για να λα
 βουν πτυχι
ο,
αλλα
  δεν φε
ρουν μονα
 δες ECTS και επομε
νώς δεν συνυπολογι
ζονται στο βαθμο
  του
πτυχι
ου. Η αξιολο
γήσή τών φοιτήτώ
 ν στις εξετα
 σεις τής Αγγλική
ς Γλώ
 σσας θα φε
ρει
τον  χαρακτήρισμο
  «Επιτυχή
ς  Εξε
τασή»  ή
  «Αποτυχι
α».  Εναλλακτικα
 ,  οι  φοιτήτε
ς
μπορου
ν να περα
 σουν τα μαθή
ματα Αγγλική
ς Γλώ
 σσας προσκομι
ζοντας Κρατικο

Πιστοποιήτικο
  Γλώσσομα
 θειας ή
  α
 λλο αντι
στοιχο δι
πλώμα αναγνώρισμε
νο απο
  το
Α.Σ.Ε.Π. ώς εξή
ς: α) επιπε
δου Β2 (τουλα
 χιστον) για το μα
θήμα Αγγλικα
  για Διοι
κήσή
Επιχειρή
σεών  Ι,  και  β)  επιπε
δου  Γ2  για  το  μα
θήμα  Αγγλικα
  για  Διοι
κήσή
Επιχειρή
σεών  ΙΙ.  Η  επιτυχή
ς  εξε
τασή  στήν  Αγγλική
  Γλώ
 σσα  αναγρα
 φεται  στήν
Αναλυτική
  Βαθμολογι
α και το Συμπλή
ρώμα Διπλώ
 ματος του φοιτήτή
 . 

Άρθρο 3
Οργάνωση Διδασκαλίας
1.  Η  εκπαιδευτική
  διαδικασι
α  κα
θε  μαθή
ματος  περιλαμβα
νει  μι
α  ή


περισσο
τερες απο
  τις παρακα
τώ τυπικε
ς μορφε
ς διδασκαλι
ας: Θεώρήτική
  (Θ) ή
  απο

ε
δρας διδασκαλι
α, Ασκή
σεις Πρα
 ξή (ΑΠ),  Εργαστήριακε
ς (Ε) ασκή
σεις. Στο πλαι
σιο
τής  εκπαιδευτική
ς  διαδικασι
ας  μπορει
  να  οργανώ
 νονται  επιπλε
ον  σεμινα
 ρια  και
α
λλες  εναλλακτικε
ς  μορφε
ς  διδασκαλι
ας,  ο
πώς  επιχειρήματικα
  παιγνι
δια,
διαγώνισμοι
,  εκπαιδευτικε
ς  επισκε
ψεις,  κλπ.. Με  ο
λες  τις  μορφε
ς  διδασκαλι
ας
επιδιώ
 κονται  συγκεκριμε
να μαθήσιακα
  αποτελε
σματα, με βα
 σή τα προσο
 ντα
που  αναγνώρι
ζονται  σε  φοιτήτε
ς  του  πρώ
 του  κυ
 κλου  σπουδώ
 ν,  και
καλλιεργου
 νται  οι  γνώ
 σεις,  δεξιο
 τήτες  και  ικανο
 τήτες  με  βα
 σή  τους  δει
κτες
Επιπε
δου  ε
ξι  (6)  (πρώ
 τος  κυ
 κλος  σπουδώ
 ν)  του  Ευρώπαι5κου
  Πλαισι
ου
Προσο
 ντών Δια
  Βι
ου Μα
 θήσής, ο
 πώς αυτα
  προσδιορι
ζονται στο περι
γραμμα του
κα
 θε μαθή
 ματος.

2. α) Η θεώρήτική
  ή
  απο
  ε
δρας διδασκαλι
α μαθή
ματος, παρουσια
 ζει εποπτικα
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μια  ευρει
α  περιοχή
  ενο
 ς  γνώστικου
  αντικειμε
νου  και  τον  σχετικο
  με  αυτή

επιστήμονικο
  προβλήματισμο
 ,  συ
μφώνα  με  το  εγκεκριμε
νο  περι
γραμμα  του
μαθή
ματος. 

β) Τμή
μα τής θεώρήτική
ς διδασκαλι
ας μπορει
  να  περιλαμβα
νει και ασκή
σεις
(Ασκή
σεις Πρα
 ξής)  για τήν εμπε
δώσή τών θεώρήτικώ
 ν γνώ
 σεών, οι οποι
ες συχνα

ε
χουν τή μορφή
  μελετώ
 ν περιπτώ
 σεών ή
  σχετικώ
 ν προβλήμα
 τών, κλπ. 

γ) Οι εργαστήριακε
ς ασκή
σεις πραγματοποιου
νται υπο
  τήν επι
βλεψή και με τήν
καθοδή
γήσή του διδακτικου
  προσώπικου
 ,  με στο
χο τήν  εφαρμογή
  θεώρήτικώ
 ν  ή

τεχνολογικώ
 ν μεθο
δών, τον χειρισμο
  υπολογιστικώ
 ν ή
  τεχνικώ
 ν συστήμα
τών, τήν
προώ
 θήσή  τής ομαδική
ς  εργασι
ας,  τή συ
νταξή τεχνικώ
 ν  εκθε
σεών κ.λπ.,  ώ
 στε οι
φοιτήτε
ς να αποκτου
ν τις κατα
λλήλες πρακτικε
ς δεξιο
τήτες.

δ) Στο  πλαι
σιο  τής  εκπαιδευτική
ς  διαδικασι
ας  μπορει
  να  ανατι
θεται   ή
εκπο
νήσή εργασιώ
 ν, ατομικα
  ή
  ομαδικα
 , σε θε
ματα που προτει
νει ο διδα
 σκών ή
  και ο
ι
διος ο φοιτήτή
ς, με βα
 σή το περι
γραμμα του μαθή
ματος. Στήν περι
πτώσή που ο
βαθμο
ς τής εργασι
ας συμμετε
χει στον τελικο
  βαθμο
  του φοιτήτή
  στο συγκεκριμε
νο
μα
 θήμα, το ποσοστο
  συμμετοχή
ς θα πρε
πει να ανακοινώ
 νεται στον φοιτήτή
  κατα

τήν ανα
 θεσή τής εργασι
ας.   

ε)  Τα σεμινα
 ρια στοχευ
 ουν στήν επεξεργασι
α συγκεκριμε
νών θεμα
τών σε
μεγαλυ
τερο βα
θος και ε
κτασή, με τή συνεργασι
α και καθοδή
γήσή του διδα
σκοντα και
τή  βοή
 θεια  σχετική
ς  βιβλιογραφι
ας  και  οργανώ
 νονται  μετα
  απο
  εισή
γήσή  του
διδα
 σκοντα και ε
γκρισή απο
  τή Γενική
  Συνε
λευσή του Τομε
α.

3. Οι διδα
 σκοντες πρε
πει να παροτρυ
νουν και να ενθαρρυ
νουν τους φοιτήτε
ς
να παρακολουθου
ν τή διδασκαλι
α τών μαθήμα
 τών. 

4. Στήν περι
πτώσή κατα
  τήν οποι
α διδα
σκών κώλυ
 εται για λο
γους υγει
ας,
διοικήτικε
ς  ή
  α
 λλες  ακαδήμαι5κε
ς  υποχρεώ
 σεις  (π.χ  συμμετοχή
  σε  συνε
δριο  ή

εκλεκτορικο
  σώ
 μα, κοκ.) να παραδώ
 σει μα
 θήμα, μεριμνα
  για τήν ε
γκαιρή ενήμε
ρώσή
τών  φοιτήτώ
 ν,  με
σώ  ανα
 ρτήσής  σχετική
ς  ανακοι
νώσής  στήν  ιστοσελι
δα  του
Τμή
ματος  και  στον  πι
νακα  ανακοινώ
 σεών  στήν  αι
θουσα  διδασκαλι
ας,  σε
συνεννο
ήσή  με  με
λή  του  ΕΤΕΠ,  και  φροντι
ζει  για  τήν  αναπλή
ρώσή  του
συγκεκριμε
νου μαθή
ματος σε συγκεκριμε
νή ήμε
ρα και ώ
 ρα, ενήμερώ
 νοντας σχετικα

τον Προ
εδρο του Τμή
ματος.

Άρθρο 4
Διάρκεια διδασκαλίας μαθημάτων
1.  Η  δια
ρκεια  τής  ώριαι
ας  διδασκαλι
ας  τών  θεώρήτικώ
 ν  μαθήμα
τών,  τών

ασκή
σεών και τών εργαστήρι
ών ορι
ζεται σε σαρα
ντα πε
ντε (45) τουλα
χιστον λεπτα
  τής
ώ
 ρας, μετα
  τή λή
ξή οποι
ας ακολουθει
 δια
λειμμα, με
χρι δε
κα πε
ντε (15) λεπτώ
 ν.

2.  Η δια
ρκεια τών ώριαι
ών εργαστήριακώ
 ν ασκή
σεών σε ειδικε
ς περιπτώ
 σεις
και εφο
σον αυτο
  επιβα
 λλεται απο
  διατα
 ξεις διασφα
λισής δήμο
σιας υγει
ας, ή
  α
 λλους
τεκμήριώμε
νους  λο
γους,  μπορει
  να  προσαρμο
ζεται  με  απο
φασή  τής  Γενική
ς
Συνε
λευσής του Τομε
α, υ
στερα απο
  εισή
γήσή του διδα
σκοντα.

Άρθρο 5
Εκπαιδευτικές εκδρομές
1. Για τήν αποτελεσματικο
τερή εμπε
δώσή τών θεώρήτικώ
 ν  γνώ
 σεών τών

φοιτήτώ
 ν μπορει
 να οργανώ
 νονται με πρώτοβουλι
α και ευθυ
 νή του Τμή
ματος και
υ
στερα απο
  σχετική
  εισή
γήσή τών διδασκο
ντών εκπαιδευτικε
ς  επισκε
ψεις  και
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εκδρομε
ς  μικρή
 ς  χρονική
 ς  δια
 ρκειας,  που  δεν  υπερβαι
νουν  τις  τρεις  (3)
συνεχο
μενες  εργα
σιμες  ήμε
ρες,  σε  χώ
 ρους  εργασι
ας  και  βιομήχανικώ
 ν
εγκαταστα
 σεών. Η ε
γκρισή παρε
χεται μετα
  απο
  απο
φασή τής Γενική
ς Συνε
λευσής
του Τομε
α, συ
μφώνή γνώ
 μή του Προε
δρου του Τμή
ματος και του Κοσμή
τορα τής
Σχολή
ς  και  ε
γκρισή  του  Αντιπρυ
τανή  Ακαδήμαι5κώ
 ν  Υποθε
σεών  –  και  εφο
σον
επιβεβαιώθει
 προήγουμε
νώς ή δυνατο
τήτα κα
 λυψής τής αναγκαι
ας δαπα
 νής.

2.  Πολυή
μερες  εκπαιδευτικε
ς  εκδρομε
ς,  α
νώ  τών  τριώ
 ν  (3)  ήμερώ
 ν,  στο
εσώτερικο
  ή
  το εξώτερικο
 , πραγματοποιου
νται μετα
  απο
  ε
γκρισή που παρε
χεται απο

τον Υπουργο
  Παιδει
ας και Θρήσκευμα
τών, υ
στερα απο
  εισή
γήσή του Τμή
ματος και
συ
μφώνή  γνώ
 μή  τής  Κοσμήτει
ας  τής  Σχολή
ς  Οικονομι
ας  και  Διοι
κήσής  και  τής
Συγκλή
του του ΔΙΠΑΕ, στήν οποι
α περιλαμβα
νεται  το προ
 γραμμα εκπαιδευτικώ
 ν
επισκε
ψεών και εκτι
μήσή τής απαιτου
μενής δαπα
νής μεταφορα
 ς τών Φοιτήτώ
 ν.

Άρθρο 6
Εξετάσεις - Εξεταστικές περίοδοι - Πρόγραμμα εξετάσεων
1. Η αξιολο
γήσή επι
δοσής σε κα
θε μα
θήμα μπορει
 να πραγματοποιήθει
 με τους

παρακα
τώ  τρο
πους:  α)  γραπτή
  εξε
τασή  με  τήν  ολοκλή
ρώσή  του  εξαμή
νου,  β)
προφορική
  εξε
τασή  με  τήν  ολοκλή
ρώσή  του  εξαμή
νου,  γ)  αξιολο
γήσή  γραπτή
ς
εργασι
ας που εκπονει
ται κατα
  τή δια
ρκεια του εξαμή
νου, δ) αξιολο
γήσή σεμιναριακή
ς ή

εργαστήριακή
ς εργασι
ας που εκπονει
ται κατα
  τή δια
ρκεια του εξαμή
νου, ε) αξιολο
γήσή
γραπτή
ς  ή
  προφορική
ς  προο
δου  ή
  α
λλου  τυ
που  ενδια
μεσής  δοκιμασι
ας  κατα
  τή
δια
ρκεια του εξαμή
νου,  στ)  αξιολο
γήσή τής συμμετοχή
ς  στο πλαι
σιο  θεώρήτικώ
 ν,
σεμιναριακώ
 ν ή
  εργαστήριακώ
 ν μαθήμα
τών, ζ) συνδυασμο
ς δυ
ο ή
  και περισσο
τερών
απο
  τις  παραπα
νώ  μεθο
δους.  Ο  καθορισμο
ς  του  τρο
που  και  τής  διαδικασι
ας
αξιολο
γήσής σε κα
θε  μα
θήμα αποτελει
  αποκλειστικα
  ευθυ
νή του διδα
σκοντα του
μαθή
ματος.

2. α) Μετα
  τή λή
ξή τών μαθήμα
 τών κα
 θε διδακτικου
  εξαμή
 νου ακολουθει
 ή
εξεταστική
  περι
οδος δια
 ρκειας ε
ώς τριώ
 ν (3) εβδομα
 δών, κατα
  τή δια
 ρκεια τής
οποι
ας  οι  φοιτήτε
ς  εξετα
 ζονται  γραπτα
  ή
  προφορικα
 ,  κατα
  τήν  κρι
σή  του
διδα
σκοντα το μα
θήμα, σε ο
λή τή διδακτε
α υ
λή κα
θε μαθή
ματος που προβλε
πεται απο

το αναλυτικο
  προ
γραμμα και ε
χουν δήλώ
 σει. Στις εξετα
 σεις  περιο
 δου  μπορου
ν να
συμμετε
χουν μο
νο οι φοιτήτε
ς που ε
χουν δήλώ
 σει τα αντι
στοιχα μαθή
ματα. 

β) Σε περι
πτώσή αποτυχι
ας στις εξετα
 σεις,  οι φοιτήτε
ς  δικαιου
 νται να
επανεξεταστου
 ν  σε  ο
 λα  τα  μαθή
 ματα,  και  τών  δυ
 ο  εξαμή
 νών  στήν  κοινή

επαναλήπτική
  εξεταστική
  περι
οδο  που  διεξα
 γεται  πριν  απο
  τήν  ε
ναρξή  του
χειμερινου
  εξαμή
 νου  του  επο
 μενου  ακαδήμαι5κου
  ε
τους.  Η  επαναλήπτική

εξεταστική
  περι
οδος ξεκινα
  τήν πρώ
 τή Δευτε
ρα του Σεπτεμβρι
ου και διαρκει

τρεις  (3) εβδομα
 δες,  εκτο
 ς  αν συντρε
χουν ιδιαι
τεροι λο
 γοι που απαιτου
 ν  τήν
διαμο
 ρφώσή διαφορετικου
  χρονοδιαγρα
 μματος. 

3.  Οι  εξετα
σεις  διεξα
γονται  με βα
σή το προ
γραμμα που συντα
σσεται  και
ανακοινώ
 νεται  με  ευθυ
νή  του  Προε
δρου  του  Τμή
ματος,  τουλα
χιστον  δε
κα  (10)
ήμε
ρες  πριν  τήν  ε
ναρξή  τής  εξεταστική
ς  περιο
δου.  Το  προ
 γραμμα  εξετα
 σεών
περιλαμβα
 νει:  το  εξεταζο
μενο  μα
θήμα,  τον  εισήγήτή
  τών  θεμα
 τών,  τήν
ήμερομήνι
α, τήν  ώ
 ρα και τήν αι
θουσα εξετα
 σεών.

4. Τή γενική
  ευθυ
νή τής ευ
ρυθμής διεξαγώγή
ς τών εξετα
 σεών ε
χει ο Προ
 εδρος
του Τμή
 ματος,  ο οποι
ος μεριμνα
  ε
γκαιρα για τον ορισμο
  εποπτώ
 ν και επιτήρήτώ
 ν, τήν
καταλλήλο
τήτα τών χώ
 ρών, τή διαθεσιμο
τήτα τών υλικώ
 ν και με
σών καθώ
 ς και για
το αδια
 βλήτο τών εξετα
 σεών. 
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5. Ως επιτήρήτε
ς τών εξετα
σεών ορι
ζονται  ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, με
λή του Έκτακτου
Εκπαιδευτικου
  Προσώπικου
  και υποψή
φιοι  Διδα
κτορες,  στα  πλαι
σια  τών  ώρώ
 ν
απασχο
λήσή
ς τους. Σε περι
πτώσή ε
λλειψής του προαναφερο
μενου προσώπικου
 ,  με
ευθυ
νή  του Προε
δρου  του  Τμή
ματος ορι
ζονται  ώς  επιτήρήτε
ς  και  με
λή  ΔΕΠ  και
Διοικήτικου
  Προσώπικου
 .  Ως  επιτήρήτε
ς  ει
ναι  δυνατο
ν  να  ορι
ζονται  και
μεταπτυχιακοι
 φοιτήτε
ς, συ
μφώνα με τον Κανονισμο
  του ΠΜΣ.

6. α) Τα θε
ματα τών εξετα
 σεών εισήγει
ται αυτο
 ς ή
  αυτοι
  που δι
δαξαν το
μα
 θήμα κατα
  το εξα
μήνο που ε
λήξε («εισήγήτή
ς») και σε περι
πτώσή απουσι
ας του ή

κώλυ
ματος, τα θε
ματα εισήγει
ται α
 λλος διδα
σκών απο
  τον ι
διο Τομε
α, που ορι
ζεται με
απο
φασή τής Γενική
ς Συνε
λευσής του Τομε
α. 

β) Τα θε
ματα τών εξετα
σεών  πρε
πει να ει
ναι κατανοήτα
 , να μήν δήμιουργου
ν
συγχυ
σεις  στους  εξεταζο
μενους,  να  ει
ναι  σχετικα
  με  τή  διδαχθει
σα  υ
λή,  με
εναλλασσο
 μενο βαθμο
  δυσκολι
ας μεταξυ
  τών θεμα
 τών τής ι
διας περιο
 δου ή
  και
τών διαφορετικώ
 ν εξεταστικώ
 ν περιο
 δών και να χαρακτήρι
ζονται απο
  ποικιλι
α ώς
προς τον τυ
πο (ανα
πτυξής, κρι
σεώς, συσχετι
σεώς, πολλαπλή
ς επιλογή
ς κ.λπ.),  ε
τσι
ώ
 στε οι φοιτήτε
ς που ε
χουν παρακολουθή
 σει το μα
 θήμα να ει
ναι σε θε
σή να τα
απαντή
 σουν στο συ
 νολο ή
  με
ρος  τών,  ανα
 λογα με τον βαθμο
  προετοιμασι
ας
τους.

7. Η δια
ρκεια τής γραπτή
 ς εξε
τασής κα
 θε μαθή
ματος ορι
ζεται γενικα
  στις
δυ
ο (2) ώ
 ρες και για κα
 θε α
 λλή περι
πτώσή  αποφασι
ζει σχετικα
  ο εισήγήτή
 ς.  Οι
εξετα
 σεις κα
 θε μαθή
ματος διεξα
γονται με τήν ευθυ
νή του εισήγήτή
 , σε συνεργασι
α με
τον επο
πτή και  τους επιτήρήτε
ς,  οι  οποι
οι  απο
  κοινου
  διαχειρι
ζονται οποιοδή
ποτε
προ
βλήμα προκυ
ψει κατα
  τή δια
ρκεια τής εξε
τασής, ενώ
  σε περι
πτώσή αδυναμι
ας τους,
το προ
βλήμα ρυθμι
ζεται με ευθυ
νή του Προε
δρου του Τμή
ματος.

8. Στήν περι
πτώσή τών προφορικώ
 ν εξετα
σεών, τήν ευθυ
νή τής οργα
νώσής και
διεξαγώγή
ς τής διαδικασι
ας τήν ε
χει ο διδα
σκών το εξεταζο
μενο μα
θήμα, ο οποι
ος
μπορει
 να συνεπικουρει
ται ώς προς το διαδικαστικο
  σκε
λος απο
  τις κατήγορι
ες ατο
μών
που μπορει
  να λειτουργου
ν ώς  επιτήρήτε
ς εξετα
σεών. Στις προφορικε
ς εξετα
σεις οι
φοιτήτε
ς εξετα
 ζονται σε ομα
δες τών δυ
ο τουλα
χιστον ατο
μών. 

9. Στήν περι
πτώσή γραπτή
ς ή
  προφορική
ς προο
δου ή
  α
λλου τυ
που ενδια
μεσής
δοκιμασι
ας κατα
  τή δια
ρκεια του εξαμή
νου, τήν ευθυ
νή τής οργα
νώσής και διεξαγώγή
ς
τής διαδικασι
ας  τήν ε
χει  ο  διδα
σκών το εξεταζο
μενο μα
θήμα,  ο οποι
ος  μπορει
  να
συνεπικουρει
ται  ώς προς το διαδικαστικο
  σκε
λος απο
  τις  κατήγορι
ες  ατο
μών που
μπορει
 να λειτουργου
ν ώς επιτήρήτε
ς εξετα
σεών.

10. Ειδική
  με
ριμνα λαμβα
 νεται για τήν προφορική
  εξε
τασή φοιτήτώ
 ν με
αποδεδειγμε
νή  πριν  απο
  τήν  εισαγώγή
  τους  στο  Ίδρυμα  δυσλεξι
α,  ή  οποι
α
πιστοποιει
ται  με  ε
γγραφο  δήμο
 σιου  νοσοκομει
ου  ή
  α
 λλου  δήμο
 σιου
υγειονομικου
  ιδρυ
 ματος. Ο ενδιαφερο
 μενος Φοιτήτή
 ς υποβα
 λλει σχετική
  αι
τήσή
μαζι
  με  το  πιστοποιήτικο
  δυσλεξι
ας  στή  Γραμματει
α  του  Τμή
 ματος  και
αποφασι
ζει σχετικα
  ή Συνε
λευσή του Τμή
 ματος. Οι εν λο
 γώ φοιτήτε
ς θα πρε
πει
να  ενήμερώ
 νουν  με  e-mail το  διδα
 σκοντα  το  μα
 θήμα  για  τήν  επιλογή
  τής
προφορική
 ς  εξε
τασής  τρεις  (3)  ήμε
ρες  πριν  τήν  εξε
τασή  του  μαθή
 ματος.  Σε
περι
πτώσή  μή-ειδοποι
ήσής  του  διδα
 σκοντα,  και  αυτοι
  οι  φοιτήτε
ς  θα
εξετα
 ζονται γραπτώ
 ς.

Άρθρο 7 
Διαδικασία διεξαγωγής γραπτών εξετάσεων
  1. Για τήν ανα
 πτυξή τών θεμα
 τών, χορήγου
νται με ευθυ
νή τών επιτήρήτώ
 ν
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τής αι
θουσας στους  εξεταζο
μενους φοιτήτε
ς ειδικε
ς σφραγισμε
νες με τή σφραγι
δα
του  Τμή
ματος  κο
λλες  αναφορα
ς  ή
  τυπώμε
νες  ε
ντυπες  φο
ρμες  θεμα
τών  ή

ερώτήματολογι
ών.  Ει
ναι  δυνατή
  ή  εξε
τασή τών φοιτήτώ
 ν  με  τή  χρή
σή  βιβλι
ών,
σήμειώ
 σεών, τυπολογι
ών, ασκή
σεών κ.λπ., ε
πειτα απο
  ε
γκρισή του εισήγήτή
  και με
τήν ευθυ
νή του.

2.  Με  ευθυ
 νή  τών  επιτήρήτώ
 ν  και  του  επο
 πτή  διασφαλι
ζεται  το
αδια
 βλήτο  και  ή  αντικειμενικο
 τήτα  τών  εξετα
 σεών.  Η  κατανομή
  τών
επιτήρήτώ
 ν στις αι
θουσες γι
νεται με ευθυ
 νή του επο
 πτή και του εισήγήτή
 . Στήν
αρχή
  τής εξε
τασής ή
  κατα
  τήν παρα
 δοσή τών γραπτώ
 ν γι
νεται απο
  τους επιτήρήτε
ς
ε
λεγχος τών στοιχει
ών ταυτο
τήτας τών εξεταζο
μενών.  Κατα
   τήν παρα
 δοσή  του
γραπτου
  ο επιτήρήτή
 ς  σήμειώ
 νει  το  τε
λος τών απαντή
 σεών διαγραμμι
ζοντας
το σήμει
ο που τελειώ
 νουν οι απαντή
 σεις του φοιτήτή
 ,  διαγρα
 φοντας τα κενα

και υπογρα
 φοντας. 

3. Φοιτήτή
ς που καταλαμβα
νεται να αντιγρα
φει απο
  βιβλι
α ή
  σήμειώ
 σεις ή

απο
  γραπτο
  συμφοιτήτή
  του ή
  συνεννοει
ται με α
λλον ή
  α
λλους φοιτήτε
ς, εντο
ς ή
  εκτο
ς
τής  αι
θουσας,  ή
  παρεμποδι
ζει  τήν  ομαλή
  διεξαγώγή
  τών  εξετα
 σεών,  ή

συμπεριφε
ρεται  απρεπώ
 ς,  μήδενι
ζεται,  αφου
  σήμειώθει
  και  μονογραφήθει
  το
γραπτο
  του απο
  τον επιτήρήτή
  που ε
κανε τή διαπι
στώσή αυτή
 . Κατα
  τή διαδικασι
α
τών εξετα
 σεών δεν επιτρε
πεται ή χρή
σή κινήτώ
 ν ή
  α
 λλών ήλεκτρονικώ
 ν συσκευώ
 ν,
βιβλι
ών,  σήμειώ
 σεών κ.λπ.,  εκτο
ς  τών περιπτώ
 σεών που κα
 ποια απο
  αυτα
  ει
ναι
αναγκαι
α κατα
  τήν κρι
σή του εισήγήτή
  και υ
στερα απο
  ενήμε
ρώσή του επο
πτή και
τών επιτήρήτώ
 ν.

4.  Η γραμματειακή
  – τεχνική
  υποστή
ριξή τής διαδικασι
ας τών εξετα
 σεών
(προετοιμασι
α  εντυ
πών,  παρουσιολο
γιο εποπτώ
 ν,  επιτήρήτώ
 ν  κ.λπ.)  διενεργει
ται
απο
  τα με
λή ΕΤΕΠ του Τμή
ματος. 

5. Τα γραπτα
  φυλα
σσονται με ευθυ
νή του εξεταστή
  για ε
να (1) ε
τος, μετα
  τήν
παρε
λευσή  του  οποι
ου  διατι
θενται  για  ανακυ
κλώσή  με  ευθυ
νή  του  ιδι
ου. Στήν
περι
πτώσή εξε
τασής απο
  τριμελή
  επιτροπή
 ,  τα γραπτα
  φυλα
 σσονται απο
  τον
προ
 εδρο τής τριμελου
 ς  επιτροπή
 ς.  Τα γραπτα
  φυλα
 σσονται στο γραφει
ο  του
διδα
 σκοντα,  στους  χώ
 ρους  του  Πανεπιστήμι
ου  ή
 ,  στήν  περι
πτώσή  που  ο
διδα
 σκών ανή
 κει στο ε
κτακτο προσώπικο
 , στο γραφει
ο του ΕΤΕΠ.

6. Ο φοιτήτή
  μπορει
  να ενήμερώθει
  για το γραπτο
  του και να λα
 βει τις
αναγκαι
ες  εξήγή
 σεις και διευκρινή
 σεις για τή βαθμολογι
α που ε
λαβε απο
  τον
διδα
 σκοντα-εισήγήτή
  του  μαθή
 ματος  εντο
 ς  2  μήνώ
 ν  απο
  τήν  εξε
τασή  του
μαθή
 ματος. 

7. Οι φοιτήτε
ς που ε
χουν αποτυ
χει στήν εξε
τασή μαθή
ματος τρεις (3) φορε
ς
μπορου
ν να ζήτή
σουν με αι
τήσή
  τους στήν Κοσμήτει
α επανεξε
τασή του γραπτου
  τους
απο
  τριμελή
  επιτροπή
  Καθήγήτώ
 ν του ι
διου ή
  συναφου
 ς γνώστικου
  αντικειμε
νου,
ή  οποι
α  συγκροτει
ται  με  απο
 φασή  του  Κοσμή
 τορα  και  στήν  οποι
α  δεν
συμμετε
χει  ο υπευ
 θυνος διδα
 σκών- εισήγήτή
 ς του μαθή
 ματος. 

8. Ο  εισήγήτή
 ς  κα
θε μαθή
ματος υποχρεου
ται να παραδι
δει στή γραμματει
α
τών εξετα
 σεών ε
να (1) αντι
γραφο τών θεμα
τών τών εξετα
σεών, μετα
  τήν παρα
 δοσή

τους στους εξεταζο
μενους φοιτήτε
ς.  Δήμιουργει
ται στο Τμή
μα «Τράπεζα Θεμάτων»,
σκοπο
ς τής οποι
ας ει
ναι  ή διευκο
λυνσή τών εξεταστικώ
 ν διαδικασιώ
 ν. Ειδικο
τερα,
στήν περι
πτώσή κατα
  τήν οποι
α εισήγήτή
ς δεν προσε
λθει στις εξετα
σεις και δεν ε
χει
αποστει
λει θε
ματα, τα θε
ματα τών εξετα
σεών ορι
ζονται απο
  τήν «Τράπεζα Θεμάτων»,
με  ευθυ
νή  του  Επο
πτή  και  σε  συνεννο
ήσή  με  τον  Προ
εδρο  του  Τμή
ματος.  Ο
χαρακτή
ρας τών θεμα
 τών ει
ναι εμπιστευτικο
ς. Η «Τράπεζα Θεμάτων» λειτουργει
 και
ώς δανειστική
  μεταξυ
  τών μελώ
 ν  ΔΕΠ του Τμή
ματος. 
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Άρθρο 8 
Βαθμολογία 
1. Μετα
  τή διεξαγώγή
  τών εξετα
σεών του μαθή
ματος και πριν τήν ε
ναρξή του

επο
μενου εξαμή
νου (εαρινου
  για τις εξετα
 σεις του Ιανουαρι
ου και χειμερινου
  για
τις εξετα
 σεις Σεπτεμβρι
ου), καθώ
 ς και πριν τήν ε
ναρξή τών θερινώ
 ν διακοπώ
 ν
για  τις  εξετα
 σεις  του  Ιουνι
ου,  ο  διδα
 σκών  καταχώρει
  τον  τελικο
  βαθμο
  του
μαθή
 ματος,  με
σώ τής  Ηλεκτρονική
 ς  Γραμματει
ας.   Μετα
  τήν καταχώ
 ρήσή του
βαθμου
  στήν Ηλεκτρονική
  Γραμματει
α, διο
ρθώσή βαθμολογι
ας του επιτρε
πεται  μετα

απο
  σχετική
  εισή
γήσή του διδα
σκοντα προς τή Γραμματει
α του Τμή
ματος, ή οποι
α
ενήμερώ
 νει τον Προ
εδρο του Τμή
ματος. Διο
ρθώσή βαθμου
  δεν μπορει
 να γι
νει  μετα

τήν παρε
λευσή δυ
ο (2) μήνώ
 ν απο
  τήν καταχώ
 ρήσή, στους οποι
ους  δεν υπολογι
ζεται
ή δια
ρκεια τών διακοπώ
 ν. 

2. Η βαθμολογι
α σε ο
λα τα μαθή
ματα εκφρα
ζεται με τήν αριθμήτική
  κλι
μακα
μήδε
ν ε
ώς δε
κα (0 ε
ώς 10) και  με βα
σή επιτυχι
ας το βαθμο
  πε
ντε (5).

3. Ο χαρακτήρισμο
ς τής επι
δοσής τών φοιτήτώ
 ν  ορι
ζεται ώς εξή
ς:
- απο
   0 - 4,99: «κακώ
 ς»,
- απο
   5 - 6,49: «καλώ
 ς»,
- απο
  6,50  - 8,49: «λι
αν καλώ
 ς»,
- απο
   8,50 -10 : «α
ριστα».
4. Η παρακολου
θήσή σε ε
να μα
θήμα θεώρει
ται επιτυχή
 ς, εφο
σον ο βαθμο
 ς

που ε
λαβε ο φοιτήτή
ς στις εξετα
 σεις του μαθή
ματος ει
ναι τουλα
χιστον «Πε
ντε»  (5)
και επομε
νώς ε
χει τήν ε
νδειξή τουλα
χιστον «Καλώς».

5.  Όλοι οι βαθμοι
  υπολογι
ζονται και καταχώρου
νται με προσε
γγισή  ενο
ς
δεκαδικου
  ψήφι
ου

6. Η καταχώ
 ρήσή βαθμου
  στήν Ηλεκτρονική
  Γραμματει
α επιτρε
πεται μο
νο εα
 ν
ο φοιτήτή
ς ε
χει δήλώ
 σει το εξεταζο
μενο μα
θήμα. 

Άρθρο 9
Εκπόνηση Πτυχιακών Εργασιών 
   1. Στο πλαι
σιο τής εκπαιδευτική
ς διαδικασι
ας οι φοιτήτε
ς ε
χουν τή δυνατο
τήτα

να αναλαμβα
νουν να εκπονή
σουν  πτυχιακή
  εργασι
α σε θε
ματα που ει
ναι σχετικα
  με
το γνώστικο
  αντικει
μενο τών μαθήμα
τών και με τήν κατευ
 θυνσή του Τμή
ματος. Η
πτυχιακή
  εργασι
α μπορει
  να ει
ναι ατομική
  ή
  ομαδική
 ,  με τή συμμετοχή
  ε
ώς δυ
ο
φοιτήτώ
 ν. 

2.  Τα με
λή ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και του Έκτακτου Προσώπικου
  μπορου
ν να προτει
νουν
στους φοιτήτε
ς θε
ματα ή
  θεματικα
  πεδι
α  πτυχιακώ
 ν εργασιώ
 ν που ει
ναι συγγενή
  με
το γνώστικο
  αντικει
μενο τών διδασκο
 μενών απο
  αυτου
 ς μαθήμα
 τών. 

3. Ο Επιβλε
πών Καθήγήτή
ς  παρακολουθει
  και  ελε
γχει  τήν προ
 οδο στήν
επεξεργασι
α  του  σχεδι
ου  και  του  θε
ματος  τής  πτυχιακή
 ς  εργασι
ας  και  στή
διερευ
 νήσή τής βιβλιογραφι
ας,  καθοδήγει
  τους φοιτήτε
ς  στήν αναζή
 τήσή τής
καλυ
τερής λυ
σής, φροντι
ζει για τήν παροχή
  τών αναγκαι
ών διευκολυ
νσεών σε χώ
 ρους
και σε εξοπλισμο
 , εφο
σον απαιτου
νται. 

5. Το Τμή
μα συντα
 σσει Οδήγο
  Εκπο
νήσής Πτυχιακώ
 ν Εργασιώ
 ν, ο οποι
ος
περιγρα
 φει αναλυτικα
  τις οδήγι
ες ανα
 πτυξής και συ
νταξής τής πτυχιακή
 ς εργασι
ας
και τις διαδικασι
ες υποβολή
ς και εξε
τασή
 ς τής. 
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6.  Η  λογοκλοπή
  κατα
  τήν  εκπο
 νήσή  Εργασιώ
 ν  αποτελει
  πειθαρχικο

παρα
 πτώμα,  για  το  οποι
ο  ή  προβλεπο
 μενή  ποινή
 ,  καθώ
 ς  και  ή  διαδικασι
α
επιβολή
 ς  τής ορι
ζονται στον Οργανισμο
  του Ιδρυ
 ματος. Μαζι
  με τήν υποβολή

τής πτυχιακή
 ς  εργασι
ας ο φοιτήτή
 ς  καταθε
τει  δή
 λώσή στήν οποι
α  αναφε
ρει:
«Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται στον
Κανονισμό  και  στον  Οδηγό  Εκπόνησης  Πτυχιακώ
 ν  Εργασιώ
 ν του  Τμήματος,
δηλώνω υπεύθυνα ότι  για  τη συγγραφή της  Εργασίας  μου δεν χρησιμοποίησα
ολόκληρο ή μέρος έργου άλλου συγγραφέα χωρίς να γίνεται αναφορά στην πηγή
προέλευσης (βιβλίο, άρθρο από επιστημονικό περιοδικό ή εφημερίδα, ιστοσελίδα
κ.λπ.)  και  ότι  χρησιμοποίησα  μόνον  τις  πηγές  που  αναφέρονται  στη
βιβλιογραφία».

Άρθρο 10
Βαθμός πτυχίου, Ανακήρυξη πτυχιούχων, Τίτλοι σπουδών
1.  Ο βαθμο
ς πτυχι
ου εξα
 γεται με προσε
γγισή δυ
ο (2) δεκαδικώ
 ν ψήφι
ών και

προκυ
πτει απο
  τον τυ
πο: Β =  δ1β1+δ2β2+...δνβν ,
                                                δ1 + δ2 + …δν
ο
που β1,  β2,  βν ει
ναι οι βαθμοι
 ο
λών τών μαθήμα
τών που παρακολου
θήσε ο

Φοιτήτή
ς  και  δ1,  δ2,  δν,  οι  αντι
στοιχες  διδακτικε
ς  μονα
 δες,  συ
μφώνα  με  το
προ
γραμμα σπουδώ
 ν του Τμή
ματος. 

2. Ο τελειο
φοιτος ανακήρυ
σσεται «Πτυχιου
 χος του Τμή
 ματος  Οργα
 νώσής
και Διοι
κήσής Επιχειρή
 σεών τής Σχολή
 ς Οικονομι
ας και Διοι
κήσής του Διεθνου
 ς
Πανεπιστήμι
ου  Ελλα
 δας»,  εφο
 σον  συμπλήρώθου
 ν  ο
 λες  οι  απαιτου
 μενες
πρου5ποθε
σεις,  ο
 πώς  αυτε
ς  ορι
ζονται  στον  παρο
 ντα  Κανονισμο
  και  στον
Κανονισμο
  του Ιδρυ
 ματος.

3.  Στους  Πτυχιου
 χους  του  Τμή
 ματος  Οργα
 νώσής  και  Διοι
κήσής
Επιχειρή
 σεών  χορήγου
 νται  οι  ακο
 λουθοι  τι
τλοι  σπουδώ
 ν:  α)  Βεβαι
ώσή
φοιτήτική
 ς  κατα
 στασής,  β)  Πιστοποιήτικο
  αποφοι
τήσής  και   γ)  Πτυχι
ο. Το
πιστοποιήτικο
  αποφοι
τήσής επε
χει θε
σή αντιγρα
φου πτυχι
ου.

4. Ο τυ
πος του Πτυχι
ου καθορι
ζεται  συ
μφώνα με τα ο
σα ο νο
μος ορι
ζει κα
θε
φορα
 .

Άρθρο 11
Παράρτημα Διπλώματος
1.  Στους  πτυχιου
 χους  του  Τμή
 ματος  Οργα
 νώσής  και  Διοι
κήσής

Επιχειρή
 σεών, χορήγει
ται Παρα
 ρτήμα Διπλώ
 ματος, ο τυ
 πος και το περιεχο
 μενο
του οποι
ου καθορι
ζεται συ
 μφώνα με τα προβλεπο
 μενα στον νο
 μο  3374/2005.

2.  Το  Παρα
 ρτήμα  Διπλώ
 ματος  ει
ναι  ε
να  επεξήγήματικο
  ε
γγραφο,  το
οποι
ο δεν υποκαθιστα
  τον επι
σήμο τι
τλο σπουδώ
 ν ή
  τήν αναλυτική
  βαθμολογι
α
που  παρε
χουν  τα  Ιδρυ
 ματα  Ανώ
 τατής  Εκπαι
δευσής.  Επισυνα
 πτεται  στους
τι
τλους προπτυχιακώ
 ν και μεταπτυχιακώ
 ν σπουδώ
 ν που χορήγου
 ν τα Ιδρυ
 ματα
Ανώ
 τατής Εκπαι
δευσής (πτυχι
α, διπλώ
 ματα κ.λπ.). Στο Παρα
 ρτήμα δεν γι
νονται
αξιολογικε
ς κρι
σεις και δεν υπα
 ρχουν δήλώ
 σεις ισοτιμι
ας ή
  προτα
 σεις σχετικα

με  τήν  αναγνώ
 ρισή  του  τι
τλου  στο  εξώτερικο
 .  Το  Παρα
 ρτήμα  Διπλώ
 ματος
ακολουθει
  το υπο
 δειγμα που ανε
πτυξε ή Ευρώπαι5κή
  Επιτροπή
 ,  το Συμβου
 λιο
τής  Ευρώ
 πής και  ή  UNESCO /  CEPES.  Στο
 χος  του ει
ναι  να  παρα
 σχει  επαρκή
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ανεξα
 ρτήτα στοιχει
α για τή βελτι
ώσή τής διεθνου
 ς «διαφα
 νειας» και τή δι
καιή
ακαδήμαι5κή
  και επαγγελματική
  αναγνώ
 ρισή τών τι
τλών σπουδώ
 ν (διπλώ
 ματα,
πτυχι
α,  πιστοποιήτικα
  κ.λπ.).  Σχεδια
 στήκε για να δι
νει  περιγραφή
  τής φυ
 σής,
του  επιπε
δου,  του  υπο
 βαθρου,  του  περιεχομε
νου  και  του  καθεστώ
 τος  τών
σπουδώ
 ν, οι οποι
ες ολοκλήρώ
 θήκαν με επιτυχι
α απο
  το α
 τομο που αναγρα
 φεται
ονομαστικα
  στο  πρώτο
 τυπο  του  τι
τλου,  στον  οποι
ο  επισυνα
 πτεται  το
Παρα
 ρτήμα Διπλώ
 ματος. 

3.  Το  Παρα
 ρτήμα  Διπλώ
 ματος  εκδι
δεται  χώρι
ς  καμι
α  οικονομική

επιβα
 ρυνσή  στήν  ελλήνική
  και  στήν  αγγλική
  γλώ
 σσα.  Το  πρώτο
 τυπο  του
παραρτή
 ματος  πρε
πει  να  πλήροι
  τις  πρου5 ποθε
σεις  γνήσιο
 τήτας  που
απαιτου
 νται για τον χορήγου
 μενο τι
τλο σπουδώ
 ν. Η ήμερομήνι
α ε
κδοσής του
παραρτή
 ματος δεν συμπι
πτει υποχρεώτικα
  με τήν ήμερομήνι
α χορή
 γήσής του
τι
τλου, αλλα
  δεν μπορει
  ποτε
  να ει
ναι προγενε
στερή απο
  αυτή
 . Σε κα
 θε σελι
δα
του  παραρτή
 ματος  θα  πρε
πει  να  αναγρα
 φεται  το  ονοματεπώ
 νυμο  του
πτυχιου
 χου και ο αριθμο
 ς μήτρώ
 ου. Όπώς ορι
ζεται στον νο
 μο και στή σχετική

υπουργική
  απο
 φασή το βασικο
  περιεχο
 μενο του παραρτή
 ματος ει
ναι ενιαι
ο για
ο
 λα τα Ιδρυ
 ματα Ανώ
 τατής Εκπαι
δευσής.  Το ι
διο ισχυ
 ει  και για τον τυ
 πο και
τους τομει
ς του παραρτή
 ματος. 

Άρθρο 12
Αναγνώριση μαθημάτων λόγω μετεγγραφής ή κατάταξης
1.  Στους  φοιτήτε
ς  που  εγγρα
 φονται  στο  Τμή
 μα με  μετεγγραφή
  ή


κατατακτή
 ριες  εξετα
 σεις  μπορει
  να  αναγνώρι
ζονται  τα  μαθή
 ματα  στα οποι
α
ε
χουν εξεταστει
  επιτυχώ
 ς  στο Τμή
 μα προε
λευσής και  με τον ι
διο βαθμο
  που
ε
χουν λα
 βει στο Τμή
 μα προε
λευσής.

2.  Ο  ενδιαφερο
 μενος  φοιτήτή
 ς  υποβα
 λλει  σχετική
  αι
τήσή  στή
Γραμματει
α  του  Τμή
 ματος,  στήν  οποι
α  αναφε
ρονται  τα  προτεινο
 μενα  για
αναγνώ
 ρισή  μαθή
 ματα,  ο  βαθμο
 ς  που  ε
χει  λα
 βει  σε  αυτα
 ,  καθώ
 ς  και  το
περι
γραμμα
  τους απο
  το Τμή
 μα προε
λευσής.

3. Για τήν αναγνώ
 ρισή μαθή
 ματος, αποφασι
ζει ή ο διδα
 σκών που ε
χει τήν
ευθυ
 νή  για τή  διδασκαλι
α  κα
 θε  μαθή
 ματος του προγρα
 μματος σπουδώ
 ν  του
Τμή
 ματος  Οργα
 νώσής  και  Διοι
κήσής  Επιχειρή
 σεών,  λαμβα
 νοντας  υπο
 ψή  και
συγκρι
νοντας το περι
γραμμα μαθή
 ματος του Τμή
 ματος προε
λευσής με αυτο
  του
Τμή
 ματος  Οργα
 νώσής  και  Διοι
κήσής  Επιχειρή
 σεών.  Για  να  υπα
 ρχει  θετική

εισή
 γήσή αναγνώ
 ρισής μαθήμα
 τών, τα περιγρα
 μματα μαθή
 ματος και τών δυ
 ο
(2)  Τμήμα
 τών  θα  πρε
πει  να  συμπι
πτουν  τουλα
 χιστον  κατα
  το  70%  τών
διδακτικώ
 ν  ενοτή
 τών.  Η  εισή
 γήσή  του  διδα
 σκοντα  για  τήν  αναγνώ
 ρισή
μαθήμα
 τών επικυρώ
 νεται απο
  τή Συνε
λευσή του Τμή
 ματος. 

4.  Ειδικο
 τερα  στους  φοιτήτε
ς  που  προε
ρχονται  απο
  κατατακτή
 ριες
εξετα
 σεις αναγνώρι
ζονται υποχρεώτικα
  τα μαθή
 ματα στα οποι
α εξετα
 στήκαν
κατα
  τις κατατακτή
 ριες εξετα
 σεις, με τους αντι
στοιχους βαθμου
 ς που πε
τυχαν.

Άρθρο  13
Φιλοξενούμενοι Φοιτητές
1.  Οι  φοιτήτε
ς  Ιδρυμα
τών  τής  αλλοδαπή
ς που  φοιτου
ν  στο  Τμή
 μα

Οργα
 νώσής  και  Διοι
κήσής  Επιχειρή
 σεών  στα πλαι
σια  προγραμμα
 τών διεθνου
 ς
συνεργασι
ας εγγρα
 φονται ώς φιλοξενου
μενοι φοιτήτε
ς. Οι φιλοξενου
μενοι φοιτήτε
ς
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ε
χουν τα ι
δια δικαιώ
 ματα και υποχρεώ
 σεις που ε
χουν οι φοιτήτε
ς του Ιδρυ
ματος, για
ο
σο  χρο
νο  διαρκει
  ή  φοι
τήσή
  τους,  συ
μφώνα  με  το  εγκεκριμε
νο  προ
γραμμα
συνεργασι
ας. 

2. Στους φιλοξενου
μενους φοιτήτε
ς που ολοκλήρώ
 νουν τήν παρακολου
θήσή
μαθήμα
τών  και  ε
λαβαν  με
ρος  επιτυχώ
 ς  σε  εξετα
σεις  χορήγει
ται  πιστοποιήτικο

σπουδώ
 ν στο οποι
ο αναγρα
φεται ο τι
τλος του μαθή
ματος, ο βαθμο
ς και οι αντι
στοιχες
πιστώτικε
ς μονα
 δες.

Άρθρο 14
Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας και Αξιολόγηση
1. Το Τμή
 μα Οργα
 νώσής και Διοι
κήσής Επιχειρή
 σεών δεσμευ
 εται για τήν

εφαρμογή
  Πολιτική
 ς  Διασφα
 λισής  Ποιο
 τήτας  που  θα  υποστήρι
ζει  τήν
ακαδήμαι5κή
  φυσιογνώμι
α  και  τον  προσανατολισμο
  του  προγρα
 μματος
σπουδώ
 ν,  θα  προώθει
  τον  σκοπο
  και  το  αντικει
μενο
  του,  θα  υλοποιει
  τους
στρατήγικου
 ς του στο
 χους και θα καθορι
ζει τα με
σα και τους τρο
 πους επι
τευξή
 ς
τους, θα εφαρμο
 ζει τις ενδεικνυο
 μενες διαδικασι
ες ποιο
 τήτας, με τελικο
  σκοπο

τή διαρκή
  βελτι
ώσή
  του, στο πλαι
σιο τών σχετικώ
 ν αποφα
 σεών τής Συγκλή
 του
του ΔΙΠΑΕ και του Εσώτερικου
  Συστή
 ματος Διασφα
 λισής Ποιο
 τήτας (Ε.Σ.Δ.Π.)
και τής δομή
 ς λειτουργι
ας και τών αρμοδιοτή
 τών τής ΜΟΔΙΠ. Ειδικο
 τερα, για
τήν  υλοποι
ήσή  τής  πολιτική
 ς  αυτή
 ς,  το  Τμή
 μα  δεσμευ
 εται  να  εφαρμο
 σει
διαδικασι
ες Διασφα
 λισής Ποιο
 τήτας που θα αποδεικνυ
 ουν:

- Τήν καταλλήλο
 τήτα τής δομή
 ς και τής οργα
 νώσής του προγρα
 μματος
σπουδώ
 ν.

-  Τήν επιδι
ώξή μαθήσιακώ
 ν αποτελεσμα
 τών και προσο
 ντών, συ
 μφώνα
με το Ευρώπαι5κο
  και το Εθνικο
  Πλαι
σιο Προσο
 ντών Ανώ
 τατής Εκπαι
δευσής.

- Τήν προώ
 θήσή τής ποιο
 τήτας και αποτελεσματικο
 τήτας του διδακτικου

ε
ργου.

- Τήν καταλλήλο
 τήτα τών προσο
 ντών του διδακτικου
  προσώπικου
 .
-  Τήν προώ
 θήσή τής ποιο
 τήτας και ποσο
 τήτας του ερευνήτικου
  ε
ργου

τών μελώ
 ν του Τμή
 ματος.
- Τους τρο
 πους  συ
 νδεσής τής διδασκαλι
ας με τήν ε
ρευνα.
-  Το  επι
πεδο  ζή
 τήσής  τών  αποκτώ
 μενών  προσο
 ντών  τών  αποφοι
τών

στήν αγορα
  εργασι
ας.
-  Τήν  ποιο
 τήτα  τών  υποστήρικτικώ
 ν  υπήρεσιώ
 ν,  ο
 πώς  οι  διοικήτικε
ς

υπήρεσι
ες, οι βιβλιοθή
 κες και οι υπήρεσι
ες φοιτήτική
 ς με
ριμνας.
- Τή διενε
ργεια τής  ετή
 σιας ανασκο
 πήσής και εσώτερική
 ς επιθεώ
 ρήσής

του Συστή
 ματος Διασφα
 λισής Ποιο
 τήτας του ΠΠΣ, καθώ
 ς και τή συνεργασι
α τής
ΟΜΕΑ με τή ΜΟΔΙΠ του ΔΙΠΑΕ.

2. Η διασφα
 λισή τής ποιο
 τήτας του εκπαιδευτικου
  ε
ργου υποστήρι
ζεται
απο
  τή  διαδικασι
α  τής  εσώτερική
 ς  αξιολο
 γήσής,  τήν  αξιολο
 γήσή  τών
διδασκο
 ντών  απο
  τους  φοιτήτε
ς,  το  Πλήροφοριακο
  Συ
 στήμα  Διασφα
 λισής
Ποιο
 τήτας τής ΜΟΔΙΠ του ΔΙΠΑΕ, τήν ΟΜΕΑ του Τμή
 ματος, καθώ
 ς και απο
  τα
συλλογικα
  ο
 ργανα  του  Τμή
 ματος  (Συνε
λευσή,  Γενικε
ς  Συνελευ
 σεις  Τομε
ών),
αλλα
  και τα μονομελή
  ο
 ργανα Προ
 εδρος Τμή
 ματος και Διευθυντε
ς Τομε
ών. 

3. Η αξιολο
 γήσή τών διδασκο
 ντών απο
  τους φοιτήτε
ς γι
νεται με ευθυ
 νή
τών Ε.Τ.Ε.Π. του Τμή
 ματος μεταξυ
  τής 7ής και 9ής εβδομα
 δας τών παραδο
 σεών
και  τα  συμπλήρώμε
να  ανώνυ
 μώς  ε
ντυπα  σφραγι
ζονται  σε  ειδικο
  φα
 κελο.
Ενναλακτικα
  διανε
μονται  κώδικοι
  στους  φοιτήτε
ς  για  τή  συμπλή
 ρώσή  του
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ερώτήματολογι
ου  ήλεκτρονικα
 .  Η  ανα
 λυσή  τών  ερώτήματολογι
ών  με  τις
παρατήρή
 σεις τών φοιτήτώ
 ν και οι συγκριτικοι
  πι
νακες εκδι
δονται με
σώ του
Πλήροφοριακου
  Συστή
 ματος  (ΠΣ)  τής  ΜΟΔΙΠ  του  Διεθνου
 ς  Πανεπιστήμι
ου
Ελλα
 δας  (Πανεπιστήμιου
 πολής  Σερρώ
 ν). Μετα
  τήν  ολοκλή
 ρώσή  του
ακαδήμαι5κου
  εξαμή
 νου, τα αναλυτικα
  αποτελε
σματα τής αξιολο
 γήσής γι
νονται
γνώστα
  σε  ο
 λους τους διδα
 σκοντες  (προσώπικα
 ),  στον Υπευ
 θυνο ΟΜΕΑ του
Τμή
 ματος και στον Προ
 εδρο του Τμή
 ματος. Τα συγκεντρώτικα
  αποτελε
σματα
τής αξιολο
 γήσής  αναρτώ
 νται για κα
 θε εξα
 μήνο διδασκαλι
ας σε μο
 νιμο χώ
 ρο τής
ιστοσελι
δας  του Τμή
 ματος.  Το  περιεχο
 μενο  τών συνοπτικώ
 ν  αποτελεσμα
 τών
αποφασι
ζεται απο
  τή Συνε
λευσή του Τμή
 ματος.

4. Όλοι οι διδα
 σκοντες  κα
 θε εξα
 μήνο συμπλήρώ
 νουν στο Πλήροφοριακο

Συ
 στήμα τής ΜΟΔΙΠ τα Απογραφικα
  Δελτι
α Διδασκο
 ντών και τα Απογραφικα

Δελτι
α Μαθήμα
 τών. 

Άρθρο 15
Οδηγός Σπουδών
1.  Με
χρι  τον  Ιου
 νιο  κα
 θε  ακαδήμαι5κου
  ε
τους  καταρτι
ζεται  ή


επικαιροποιει
ται  και  εγκρι
νεται  απο
  τή  Συνε
λευσή  του  Τμή
 ματος  ο  Οδήγο
 ς
Σπουδώ
 ν, ο οποι
ος αναρτα
 ται στον δικτυακο
  το
 πο του Τμή
 ματος και μπορει
 να
διανε
μεται (εφο
 σον το επιτρε
πει ή οικονομική
  κατα
 στασή του Ιδρυ
 ματος) στους
φοιτήτε
ς,  με  προτεραιο
 τήτα  στους  πρώτοετει
ς,    στήν  αρχή
  του  επο
 μενου
ακαδήμαι5κου
  ε
τους  απο
  τή  Γραμματει
α  του Τμή
 ματος. Εα
 ν  δεν  υπα
 ρχουν
ουσιώ
 δεις  αλλαγε
ς,  διανε
μεται  επικαιροποιήμε
νος  ο  Οδήγο
 ς  Σπουδώ
 ν  του
προήγου
 μενου ή
  τών προήγου
 μενών ακαδήμαι5κώ
 ν ετώ
 ν.

2. Ο Οδήγο
 ς Σπουδώ
 ν περιλαμβα
 νει ιδι
ώς: α) το προ
 γραμμα μαθήμα
 τών,
τα  περιγρα
 μματα  τών  μαθήμα
 τών,  τους  Τομει
ς  μαθήμα
 τών,  τα  θε
ματα
πρακτική
 ς α
 σκήσής και γενικώ
 ς τα θε
ματα τής εκπαιδευτική
 ς διαδικασι
ας και
του ισχυ
 οντος Κανονισμου
  Σπουδώ
 ν, β) τή διαδικασι
α χορή
 γήσής κοινώνικώ
 ν
παροχώ
 ν  προς  τους  Φοιτήτε
ς  (υποτροφι
ες,  δα
 νεια,  συγγρα
 μματα  κ.λπ.),  γ)
πλήροφορι
ες για το Διεθνε
ς Πανεπιστή
 μιο Ελλα
 δας, τή Σχολή
  και το Τμή
 μα, δ)
τα  ονοματεπώ
 νυμα  και  τήν  ιδιο
 τήτα  τών  μελώ
 ν  ΔΕΠ,  ΕΔΙΠ,  ΕΤΕΠ  και  του
Διοικήτικου
  Προσώπικου
  του Τμή
 ματος, ε) πλήροφορι
ες για τή λειτουργι
α τών
εργαστήρι
ών, υπήρεσιώ
 ν του Τμή
 ματος και τής Βιβλιοθή
 κής  και ζ) κα
 θε α
 λλή
πλήροφορι
α που κρι
νει αναγκαι
α ή Συνε
λευσή του Τμή
 ματος.

Άρθρο 16
Ορκωμοσία -Πτυχίο -Πιστοποιητικά
1. Φοιτήτή
 ς που ολοκλή
 ρώσε επιτυχώ
 ς ο
 λες τις πρου5 ποθε
σεις, ο
πώς αυτε
ς

ορι
ζονται  στον  παρο
ντα   Κανονισμο
  και  στον  Κανονισμο
  του  Ιδρυ
ματος,
ανακήρυ
 σσεται  πτυχιου
 χος  και  δι
δει  τήν  προβλεπο
 μενή  απο
  τον  νο
μο
καθομολο
 γήσή  για  να  λα
 βει  Πτυχι
ο.  Η  καθομολο
 γήσή  (ορκώμοσι
α)  γι
νεται
ενώ
 πιον του Πρυ
 τανή του Διεθνου
 ς  Πανεπιστήμι
ου Ελλα
 δας,  του Κοσμή
 τορα
τής Σχολή
 ς Οικονομι
ας και Διοι
κήσής και του Προε
δρου και τών μελώ
 ν ΔΕΠ του
Τμή
 ματος  Οργα
 νώσής και Διοι
κήσής Επιχειρή
 σεών σε τακτική
  ήμε
ρα και ώ
 ρα
που ορι
ζεται απο
  τον Προ
 εδρο του Τμή
 ματος. Η καθομολο
 γήσή ει
ναι αναγκαι
α
πρου5 πο
 θεσή για τήν χορή
 γήσή του ε
γγραφου πτυχιακου
  τι
τλου. Πριν απο
  τήν
καθομολο
 γήσή μπορει
  να δι
δεται στους αποφοι
τους σχετική
  βεβαι
ώσή για τήν
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επιτυχή
  περα
 τώσή τών σπουδώ
 ν τους. Για να ορκισθει
  ο πτυχιου
 χος πρε
πει να
καταθε
σει στή Γραμματει
α του Τμή
 ματος το βιβλια
 ριο περι
θαλψής που του ε
χει
χορήγήθει
,  τήν ακαδήμαι5κή
  ταυτο
 τήτα και βεβαι
ώσή τής Βιβλιοθή
 κής ο
 τι δεν
υπα
 ρχει εκκρεμο
 τήτα
  του σε αυτή
 .

2.  To πιστοποιήτικο
  αποφοι
τήσής επε
χει θε
σή αντιγρα
 φου πτυχι
ου. Τα
πτυχι
α,  τα  αντι
γραφα  πτυχι
ών  και  τα  πιστοποιήτικα
  αποφοι
τήσής
προσυπογρα
 φονται απο
  τον Προ
 εδρο του Τμή
 ματος και υπογρα
 φονται απο
  τον
Πρυ
 τανή του ΔΙΠΑΕ. Το πτυχι
ο (σε μεμβρα
 νή) σφραγι
ζεται με τήν ανα
 γλυφή
σφραγι
δα του Ιδρυ
 ματος. Κα
 θε πτυχιου
 χος δικαιου
 ται να λα
 βει δώρεα
 ν δυ
 ο (2)
πιστοποιήτικα
  αποφοι
τήσής  (αντι
γραφα  πτυχι
ών)  και  ε
να  πιστοποιήτικο

τελική
 ς αναλυτική
 ς βαθμολογι
ας τών μαθήμα
 τών του προγρα
 μματος σπουδώ
 ν
και  τής  πτυχιακή
 ς  εργασι
ας.  Προκειμε
νου   να  χορήγήθει
  το  πτυχι
ο  (σε
μεμβρα
 νή),  πρε
πει  ο πτυχιου
 χος  να καταθε
σει  σε λογαριασμο
  του Ιδρυ
 ματος
ποσο
 ν, ή αξι
α του οποι
ου ορι
ζεται απο
  τή Συ
 γκλήτο του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

3.  Στο  Τμή
 μα  Οργα
 νώσής  και  Διοι
κήσής  Επιχειρή
 σεών
πραγματοποιου
 νται δυ
 ο (2) ορκώμοσι
ες τον χρο
 νο. Μι
α (1)  μεταξυ
  1ής και 15ής

Ιουλι
ου και μι
α (1) μεταξυ
  τής 15ής Νοεμβρι
ου και τής 15ής Δεκεμβρι
ου. 
4. Η γραμματει
α του Τμή
 ματος ανακοινώ
 νει στους πτυχιου
 χους δυ
 ο (2)

εβδομα
 δες  πριν  τήν  ορκώμοσι
α  τήν  ήμερομήνι
α,  τήν  ώ
 ρα  και  το  χώ
 ρο  τής
τελετή
 ς, καθώ
 ς και τις υποχρεώ
 σεις τους με
χρι τήν ορκώμοσι
α.

Άρθρο 18
Έγκριση και Τροποποίηση του Κανονισμού
Ο Κανονισμο
 ς Σπουδώ
 ν διαμορφώ
 νεται ή
  τροποποιει
ται με απο
 φασή τής

Συνε
λευσής  του  Τμή
 ματος  και  εγκρι
νεται  απο
  τή  Συ
 γκλήτο  του  Διεθνου
 ς
Πανεπιστήμι
ου Ελλα
 δας. 


