ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Π.Μ.. ΒΙΩΙΜΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ
-- ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΕΚ –
Άπθπο 1
ΓΟΜΗ ΣΟΤ Π.Μ..
Αληηθείκελν ηνπ Ξ.Κ.Π. είλαη ε κειέηε θαη ε εθαξκνγή κεζφδσλ ζηε Βηψζηκε
Αλάπηπμε πνπ θαιχπηνπλ θαηά θχξην ιφγν ηνπο ηνκείο:
 Ρνπηθή Αλάπηπμε,
 Γηαρείξηζε Ξεξηβάιινληνο,
 Αγσγή Θαηαλαισηή.
Ρν Ξ.Κ.Π. απνζθνπεί:
 Πηελ αλάπηπμε ηεο έξεπλαο θαη ζηελ πξναγσγή ηεο γλψζεο ζε ηνκείο
ηεο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο.
 Πηελ θαηαλφεζε ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ζηελ αλάπηπμε
ζηξαηεγηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ Κάξθεηηλγθ θαη πξνγξακκάησλ
πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή.
 Πηελ απμεκέλε ηθαλφηεηα αλάιπζεο πξνβιεκάησλ θαη πξσηνβνπιηψλ,
εθφδηα πνπ ζα δηεπξχλνπλ, ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο, ζεκαληηθά
ηηο δπλαηφηεηεο απαζρφιεζεο.
 Πηελ ελδπλάκσζε ηεο ππνζηήξημεο θαη πξνψζεζεο ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο, κέζσ ηεο απφθηεζεο πεξηζζφηεξσλ γλψζεσλ θαη
δεμηνηήησλ ζε ζέκαηα αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο θηινζνθίαο
ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ αιιαγψλ, ζε αθφκα πεξηζζφηεξν
δηεπξπκέλνπο ηνκείο ηεο απαζρφιεζεο.
 Πηελ αλαγλψξηζε ηεο ζεκαληηθήο επίδξαζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ
θαηαλαισηψλ ζηε βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ αγνξψλ.
 Πηε δεκηνπξγία επηζηεκνληθψλ ζηειερψλ ηθαλψλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ
εθπφλεζε πξνγξακκάησλ ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο
 Πηελ θαηάξηηζε εμεηδηθεπκέλσλ επηζηεκφλσλ, νη νπνίνη ζα θαιχπηνπλ
αλάγθεο ζε ζηειερηαθφ δπλακηθφ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ
ζηνπο ηνκείο ηεο Ρνπηθήο Αλάπηπμεο.
 Πηελ αμηνιφγεζε ηεο εγγελνχο αμίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο σο
ζπζηαηηθνχ παξάγνληα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο
 Πηελ θαηαλφεζε ηεο άξξεθηεο ζρέζεο πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηηο
αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο, ηνπο θπζηθνχο πφξνπο θαη ηα απφβιεηα
 Πηελ εκπέδσζε ησλ ζεηηθψλ επηπηψζεσλ πνπ έρνπλ ηα δηαρεηξηζηηθά
κέηξα θαη πξνγξάκκαηα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ
πεξηβάιινληνο
 Πηε
δηακφξθσζε
ησλ
κεηαπηπρηαθψλ
θνηηεηψλ
ζε
ζπλεηδεηνπνηεκέλνπο πνιίηεο θαη ηθαλά ζηειέρε έηζη ψζηε λα κπνξνχλ
λα αληαπεμέιζνπλ κε επηηπρία ζην νινέλα θαη πεξηζζφηεξν
αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ θαη ζην ζπλερψο κεηαβαιιφκελν θνηλσληθφ
ζχλνιν απφ άπνςε αμηψλ θαη αληηιήςεσλ
Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ απαηηνχληαη 12 καζήκαηα θαη
εθπφλεζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ε νπνία αληηζηνηρεί ζε 3 καζήκαηα.
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Πην πξφγξακκα πξνζθέξνληαη ππνρξεσηηθά καζήκαηα ελψ ην πξφγξακκα
καζεκάησλ ρσξίδεηαη ζε δχν εμάκελα. Πηα δχν αθαδεκατθά εμάκελα
δηδάζθνληαη ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα ελψ ζην ηειεπηαίν εμάκελν θαη θαηά
ηε δηάξθεηα ησλ ζεξηλψλ κελψλ εθπνλείηαη ε δηπισκαηηθή εξγαζία.
Άπθπο 2
ΚΑΝΟΝΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ Π.Μ.. ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
Ξξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ Ξ.Κ.Π., ε Ππλέιεπζε ηνπ Ρκήκαηνο πξνβαίλεη ζε
πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ εηζαγσγή θνηηεηψλ ζην Ξ.Κ.Π
ζηελ νπνία αλαθέξνληαη:
● Νη εηδηθεχζεηο ηνπ Κ.Γ.Δ. πνπ ζα δερζνχλ κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο.
● Νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ππνςεθίσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ
ζηε δηαδηθαζία επηινγήο.
● Ρα πξναπαηηνχκελα πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ.
● Ρνλ αξηζκφ ησλ ηπρφλ δηαζέζηκσλ ππνηξνθηψλ θαη ηα θξηηήξηα
απνλνκήο ηνπο.
● Ρα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα ππνβιεζνχλ.
● Νη πξνζεζκίεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ε αθξηβήο
δηαδηθαζία κε ηελ νπνία πξέπεη λα ππνβιεζνχλ.
Ζ πξφζθιεζε δεκνζηεχεηαη ζηνλ εκεξήζην ηχπν θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Ξαλεπηζηεκίνπ θαη θνηλνπνηείηαη ζηα ελδηαθεξφκελα πνπξγεία, Λ.Ξ.Γ.Γ. ή
Λ.Ξ.Η.Γ. θαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο επαγγεικαηηθνχο θνξείο.
Νη αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα πξνβιεπφκελα
δηθαηνινγεηηθά. Αηηήζεηο πνπ δελ ζπλνδεχνληαη απφ ηα απαξαίηεηα
πηζηνπνηεηηθά θαη ινηπά δηθαηνινγεηηθά δελ ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηε
δηαδηθαζία επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ. Νη αηηήζεηο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά.
Ζ Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή είλαη ππεχζπλε γηα ηελ αμηνιφγεζε θνηηεηψλ θαη
ηελ πξνεηνηκαζία θαη ππνβνιή ηεο έθζεζεο αμηνιφγεζεο ππνςεθίσλ ζηε
Ππλέιεπζε ηνπ Ρκήκαηνο. Πηελ Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή δηαβηβάδνληαη νη
αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ κε ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά. Έξγν ηεο
Ππληνληζηηθήο Δπηηξνπήο, κεηαμχ άιισλ είλαη:
● ν έιεγρνο ησλ αηηήζεσλ σο πξνο ην έγθαηξν ηεο ππνβνιήο ηνπο,
● ν έιεγρνο θαη ε αμηνιφγεζε φισλ ησλ ππνβιεζέλησλ πηζηνπνηεηηθψλ,
● ν έιεγρνο ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο. Απαξαίηεηε είλαη ε ηεθκεξίσζε
επηπέδνπ «Β2», ε νπνία κπνξεί λα γίλεη είηε κε Θξαηηθφ Ξηζηνπνηεηηθφ
Γισζζνκάζεηαο είηε κε άιιν πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο
αληίζηνηρνπ επηπέδνπ. Απφ ηελ ππνρξέσζε απηή εμαηξνχληαη νη
θάηνρνη
πξνπηπρηαθνχ
ή
κεηαπηπρηαθνχ
ηίηινπ
ζπνπδψλ
αλαγλσξηζκέλνπ απφ ην θξάηνο Αγγιφθσλνπ Ξαλεπηζηεκίνπ,
● ε θαηάξηηζε πξνγξάκκαηνο πξνθνξηθήο ζπλέληεπμεο ή/θαη δνθηκαζίαο
ησλ ππνςεθίσλ, πνπ εθαξκφδεηαη κε επζχλε ηεο επηηξνπήο,
● ε θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ θαηά ζεηξά επηηπρίαο χζηεξα απφ
ζπλεθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δνθηκαζίαο θαη ησλ πξνζφλησλ
ησλ ππνςεθίσλ.
Ρν Ξ.Κ.Π. απεπζχλεηαη ζε θνηηεηέο πςεινχ επηπέδνπ, ε επηινγή ησλ νπνίσλ
γίλεηαη κε ζπλεθηίκεζε ησλ εμήο θπξίσο θξηηεξίσλ:
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● Ρν γεληθφ βαζκφ πηπρίνπ θαζψο θαη ηε ζπλάθεηα ηνπ πηπρίνπ ηνπ
ππνςεθίνπ. Πε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη αθφκε απνθνηηήζεη, ην βαζκφ
ζηα καζήκαηα πνπ έρεη εμεηαζηεί επηηπρψο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπο.
● Ρε βαζκνινγία ζηα πξνπηπρηαθά καζήκαηα ηα ζρεηηθά κε ηελ
εηδίθεπζε ηνπ Ξ.Κ.Π. πνπ επηζπκεί λα παξαθνινπζήζεη ν ππνςήθηνο.
● Ρελ επίδνζε ζε δηπισκαηηθή εξγαζία, φπνπ απηή πξνβιέπεηαη ζε
πξνπηπρηαθφ επίπεδν.
● Ρε βαζκνινγία ηνπ ππνςήθηνπ ζηα πηζηνπνηεηηθά πνπ ηεθκεξηψλνπλ
ηελ επάξθεηα ηνπ ππνςεθίνπ ζηελ Αγγιηθή γιψζζα.
● Ρελ πηζαλή εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ, φπνπ απηή
ππάξρεη, ε νπνία ηεθκεξηψλεηαη απφ επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο –
αλαθνηλψζεηο.
● Ρελ ελδερφκελε εξγαζηαθή εκπεηξία ηνπ ππνςεθίνπ ζε ζέζεηο θαη
αληηθείκελα ζρεηηθά κε ηελ ζεκαηνινγία ηεο εηδίθεπζεο ηνπ Ξ.Κ.Π.
πνπ επηζπκεί λα παξαθνινπζήζεη ν ππνςήθηνο.
● Ρηο ζπζηαηηθέο επηζηνιέο.
● Ρελ πξνζσπηθή ζπλέληεπμε, εθφζνλ έρεη δεηεζεί απφ ηελ αξκφδηα
επηηξνπή ηνπ Ξ.Κ.Π.
Ρα πξναλαθεξζέληα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ δχλαηαη λα
δηαθνξνπνηεζνχλ ζρεηηθά κεηά κε απφθαζε ηεο Ππλέιεπζεο ηνπ Ρκήκαηνο, ε
νπνία ιακβάλεηαη πξηλ απφ ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο.
Ζ Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή ζπλεθηηκψληαο φια ηα αλσηέξσ, ππνβάιιεη ηηο
πξνηάζεηο ηεο (ζεηξά θαηάηαμεο) γηα έγθξηζε θαη επηθχξσζε ζηε Ππλέιεπζε
ηνπ Ρκήκαηνο. Ν θαηάινγνο ησλ επηηπρφλησλ δεκνζηεχεηαη θαη νη εγγξαθέο
ησλ επηηπρφλησλ νινθιεξψλνληαη ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εκέξεο πξηλ
απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Ξ.Κ.Π. Πε πεξίπησζε πνπ επηιεγείο
ππνςήθηνο δελ νινθιεξψζεη ηε δηαδηθαζία εγγξαθήο ζηηο πξνζεζκίεο πνπ
νξίδνληαη απφ ην Ρκήκα, κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηνλ θαηάινγν
επηιαρφλησλ, απφ ηνλ επφκελν ππνςήθην πνπ έρεη εθδειψζεη ελδηαθέξνλ γηα
ηελ ίδηα εηδίθεπζε.

Άπθπο 3
Όπγανα Π.Μ..
Ρν Ξ.Κ.Π. κε ηίηιν «Βιώζιμη Ανάπηςξη» δηνηθείηαη απφ ηε Πχγθιεην ηνπ
Ηδξχκαηνο, ηε Ππλέιεπζε ηνπ ΡΝΝ, ηε Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Ξ.Κ.Π., ηελ
Δπηηξνπή Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ θαη ην Γηεπζπληή ηνπ Ξ.Κ.Π., ζχκθσλα
κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (Λφκνο 4485 /2017).
Ζ Πχγθιεηνο είλαη ην αξκφδην φξγαλν γηα ηα ζέκαηα αθαδεκατθνχ,
δηνηθεηηθνχ, νξγαλσηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα ηνπ Ξ.Κ.Π.. Δπίζεο, ε
Πχγθιεηνο αζθεί φζεο αξκνδηφηεηεο ζρεηηθά κε ην Ξ.Κ.Π. δελ αλαηίζεληαη
απφ ην λφκν εηδηθψο ζε άιια φξγαλα.
Ζ Ππλέιεπζε ηνπ Ρκήκαηνο είλαη αξκφδηα γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εηζήγεζε
πξνηάζεσλ γηα ην Ξ.Κ.Π., ηνλ νξηζκφ ηνπ Γηεπζπληή Ππνπδψλ θαζψο θαη γηα
ηνλ νξηζκφ επηηξνπψλ θαη ησλ κειψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο, θαηαλέκεη ην
δηδαθηηθφ έξγν κεηαμχ ησλ δηδαζθφλησλ ηνπ Ξ.Κ.Π., ζπγθξνηεί επηηξνπέο
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επηινγήο ή εμέηαζεο ησλ ππνςήθησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ή δηδαθηφξσλ,
δηαπηζηψλεη ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο θνίηεζεο πξνθεηκέλνπ λα
απνλεκεζεί ην Γ.Κ.Π. θαη αζθεί θάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ πξνβιέπεηαη απφ
ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
Κε βάζε ην Λφκν 4485 / 2017 (άξζξν 31, παξ. 5) ζην Ξ.Κ.Π. ιεηηνπξγεί ε
Ππληνληζηηθή επηηξνπή. Ζ Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Κεηαπηπρηαθνχ
Ξξνγξάκκαηνο απαξηίδεηαη απφ 5 κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο, εθ ησλ νπνίσλ ην
έλα κέινο είλαη ν / Γηεπζπληήο /ηξηα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαη ηέζζεξα κέιε
ΓΔΞ. Όια ηα κέιε ηεο Ππληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Κεηαπηπρηαθνχ
Ξξνγξάκκαηνο έρνπλ αλαιάβεη κεηαπηπρηαθφ έξγν θαη εθιέγνληαη απφ ηε
Ππλέιεπζε ηνπ Ρκήκαηνο γηα δηεηή ζεηεία. Ζ ζεηεία ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο
Ππληνληζηηθήο Δπηηξνπήο κπνξεί λα αλαλεσζεί κηα θνξά. Ζ Ππληνληζηηθή
Δπηηξνπή ζα είλαη αξκφδηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ην ζπληνληζκφ ηνπ
πξνγξάκκαηνο, γηα ηε δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ, γηα ηελ
αμηνιφγεζε ησλ θαθέισλ ησλ ππνςεθίσλ θαη γηα ηε ζχληαμε ηνπ πίλαθα
θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ θαη ηέινο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
Ξ.Κ.Π. θαη ηηο εηζεγήζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.
Ζ Δπηηξνπή Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ ζπζηήλεηαη ζε θάζε Ίδξπκα,
απνηειείηαη απφ ηνλ Αληηπξχηαλε Αθαδεκατθψλ πνζέζεσλ, ν νπνίνο εθηειεί
ρξέε πξνέδξνπ θαη ηνπο Θνζκήηνξεο ηνπ νηθείνπ Ηδξχκαηνο σο κέιε θαη έρεη
ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 32 ζην
Λφκν 4485 / 2017.
Ν Διεσθσντής τοσ Π.Μ.Σ. είναι μέλος της Σσντονιστικής Επιτροπής και
νξίδεηαη κε ηνλ Αλαπιεξσηή ηνπ, κε απφθαζε ηεο Ππλέιεπζεο ηνπ Ρκήκαηνο
γηα δηεηή ζεηεία ελψ δελ κπνξεί λα έρεη πεξηζζφηεξεο απφ δχν (2)
ζπλερφκελεο ζεηείεο θαη δελ δηθαηνχηαη επηπιένλ ακνηβή γηα ην δηνηθεηηθφ ηνπ
έξγν σο Γηεπζπληήο. Ν Διεσθσντής ηνπ Ξ.Κ.Π. πξνεδξεχεη ηεο Π.Δ., είλαη
κέινο ΓΔΞ, αλήθεη ζηε βαζκίδα ηνπ Θαζεγεηή ή ηνπ Αλαπιεξσηή Θαζεγεηή
ηνπ ηδίνπ ή ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ
Ξ.Κ.Π..Ν Γηεπζπληήο ηνπ Ξ.Κ.Π. εηζεγείηαη ζηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ
Ηδξχκαηνο γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ
πξνγξάκκαηνο.
Άπθπο 4
ΣΡΟΠΟ ΔΙΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΣΔΩΝ
Ρν Ξ.Κ.Π. απνλέκεη Κεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (Κ.Γ.Δ.) κε ηίηιν
«Βηψζηκε Αλάπηπμε» ζηηο εμήο εηδηθεχζεηο:
α) Ρνπηθή Αλάπηπμε
β) Γηαρείξηζε Ξεξηβάιινληνο
γ) Αγσγή Θαηαλαισηή
Ν ζπλνιηθφο αξηζκφο εηζαθηέσλ θνηηεηψλ ζην Ξ.Κ.Π. νξίδεηαη ζε αλψηαην
φξην ζε ζαξάληα πέληε (45) αλά έηνο. Ν αξηζκφο απηφο ησλ εηζαγνκέλσλ
Κεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ ζην Ξ.Κ.Π. πξνηείλεηαη λα είλαη 15 αλά εηδίθεπζε.
Πε πεξίπησζε, κε εγγξαθήο ησλ επηιερζέλησλ ζηελ πξνβιεπφκελε
πξνζεζκία, νη ζέζεηο κπνξεί λα θαιχπηνληαη απφ επηιαρφληεο ηεο ίδηαο
θαηεγνξίαο κε απφθαζε ηεο Ππλέιεπζεο ηνπ Ρκήκαηνο Νηθηαθήο Νηθνλνκίαο
4

& Νηθνινγίαο. Πε πεξίπησζε, δε πνπ ην πνζνζηφ δελ θαιπθζεί ζε θάπνηα
εηδίθεπζε, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο εηζαθηέσλ πνπ έρεη απνθαζηζηεί, ζα κπνξεί
λα ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ άιιε. Πε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο εηζάγνληαη
επηπιένλ ηνπ παξαπάλσ νξίνπ φινη νη ηζνβαζκήζαληεο κε ηνλ ηειεπηαίν
επηηπρφληα. Ζ έγθξηζε θαη επηθχξσζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ επηηπρφλησλ
γίλεηαη απφ ηε Ππλέιεπζε ηνπ Ρκήκαηνο Νηθηαθήο Νηθνλνκίαο & Νηθνινγίαο.
Ν θαηάινγνο ησλ επηηπρφλησλ αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ξ.Κ.Π. ελψ νη
εγγξαθέο ησλ επηηπρφλησλ πξαγκαηνπνηνχληαη ακέζσο κεηά ηελ επίζεκε
αλαθνίλσζε ησλ νλνκάησλ ησλ επηηπρφλησλ.
Νη θάηνρνη ππνηξνθηψλ ΗΘ ζε αληηθείκελν ζρεηηθφ κε απηφ ηνπ Ξ.Κ.Π.,
εγγξάθνληαη θαη’ εμαίξεζε, ρσξίο φκσο λα μεπεξαζηεί ν ζπλνιηθφο αξηζκφο
ησλ εηζαγφκελσλ.
Πην Ξ.Κ.Π. γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη ηκεκάησλ Ξαλεπηζηεκίσλ ηεο
εκεδαπήο θαη αλαγλσξηζκέλσλ νκνηαγψλ Ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο, θαζψο
θαη πηπρηνχρνη ηκεκάησλ Ρερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ (Ρ.Δ.Η.)
ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Ρν Ξξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε
Ξηπρηνχρνπο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο (ΑΔΗ θαη ΡΔΗ) ηεο εκεδαπήο ή
αληηζηνίρσλ νκνηαγψλ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο, ησλ νπνίσλ ν ηίηινο έρεη
αλαγλσξηζζεί απφ ηνλ Γ.Ν.Α.Ρ.Α.Ξ. Ξξνυπφζεζε γηα ηελ επηινγή απνηειεί ε
επαξθήο γλψζε κίαο ηνπιάρηζηνλ γιψζζαο πέξαλ ηεο γιψζζαο δηεμαγσγήο
ηνπ Ξ.Κ.Π.
Ρα κέιε ησλ θαηεγνξηψλ Δ.Δ.Ξ., Δ.ΓΗ.Ξ. θαη Δ.Ρ.Δ.Ξ. πνπ πιεξνχλ ηηο
πξνυπνζέζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, κπνξνχλ κεηά απφ αίηεζή
ηνπο λα γίλνπλ δεθηνί σο ππεξάξηζκνη, θαη κφλν έλαο θαη’ έηνο, κφλν ζε
Ξ.Κ.Π. πνπ νξγαλψλεηαη ζε Ρκήκα ηνπ Ηδξχκαηνο φπνπ ππεξεηνχλ, ην νπνίν
είλαη ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ θαη ηνπ έξγνπ πνπ
επηηεινχλ ζην νηθείν Ίδξπκα.
Κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ αλαθνηλψλεηαη, νη ελδηαθεξφκελνη θαηαζέηνπλ ην
θάθειν ηεο ππνςεθηφηεηάο ηνπο ζηε Γξακκαηεία ηνπ Ξ.Κ.Π. ηνπ ΡΝΝΝ.
Ν θάθεινο ζα πεξηέρεη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά:
● Αίηεζε ππνςεθηφηεηαο (δηαζέζηκε απφ ηελ Γξακκαηεία θαη ηνλ
δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Ξ.Κ.Π.) ζηελ νπνία επηιέγεηαη θαη ε εηδίθεπζε πνπ
επηζπκεί λα αθνινπζήζεη ν ππνςήθηνο.
● Αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδψλ. Νη ηειεηφθνηηνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ
ππνςεθηφηεηα θαη λα αμηνινγεζνχλ, αιιά γίλνληαη ηειηθψο δεθηνί
κφλνλ εθφζνλ απνθηήζνπλ ην πηπρίν ηνπο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ
εγγξαθψλ ηνπ Ξ.Κ.Π. Πηηο πεξηπηψζεηο πηπρηνχρσλ παλεπηζηεκίσλ ηεο
αιινδαπήο ζπλππνβάιιεηαη πηζηνπνηεηηθφ αλαγλψξηζεο απφ αξκφδηα
αξρή.
● Αληίγξαθν αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο φισλ ησλ εηψλ ησλ πξνπηπρηαθψλ
θαζψο θαη ηπρφλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ ππνςεθίνπ, ζηα νπνία
λα αλαθέξεηαη θαη ν βαζκνχ ηνπ πηπρίνπ.
● Άιια πηπρία Ρκεκάησλ ΑΔΗ ή ΡΔΗ [εθφζνλ ππάξρνπλ]
● Κεηαπηπρηαθνί ηίηινη [εθφζνλ ππάξρνπλ]
● Δπάξθεηα Αγγιηθήο γιψζζαο πνπ ηεθκεξηψλεηαη κε ζρεηηθά
πηζηνπνηεηηθά. Απαξαίηεηε είλαη ε ηεθκεξίσζε επηπέδνπ «Β2», ε
νπνία κπνξεί λα γίλεη είηε κε Θξαηηθφ Ξηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο
είηε κε άιιν πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο αληίζηνηρνπ επηπέδνπ. Ζ
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επάξθεηα ηεθκεξηψλεηαη θαη κε πηζηνπνηεηηθφ πξνεγνχκελεο θνίηεζεο
ζε αλαγλσξηζκέλν Αγγιφθσλν Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα.
Έσο δχν (2) ζπζηαηηθέο επηζηνιέο (κε ην νλνκαηεπψλπκν, ηνλ ηίηιν, ηε
ζέζε, ηε δ/λζε, ην ηειέθσλν θαη ηελ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ ηνπ ζπληάμαληνο). Νη επηζηνιέο κπνξεί λα είλαη απφ
κέιε ΓΔΞ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο ηνπ ππνςεθίνπ ή απφ κέιε
ΓΔΞ άιισλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ είλαη εμνηθεησκέλα κε ηελ
επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ηνπ ππνςεθίνπ. Πε πεξίπησζε ππνςεθίσλ κε
ζεκαληηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη επηζηνιέο κπνξεί λα
πξνέξρνληαη απφ άηνκα πνπ ηνπο έρνπλ επηβιέςεη επαγγεικαηηθά.
Αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα θαη ζχληνκε έθζεζε γλσζηηθψλ θαη
εξεπλεηηθψλ ελδηαθεξφλησλ ζηελ νπνία λα αλαθέξνληαη θαη νη ιφγνη
γηα ηνπο νπνίνπο ν ππνςήθηνο ελδηαθέξεηαη γηα κεηαπηπρηαθέο
ζπνπδέο ζην Ρκήκα.
Ξεξίιεςε δηπισκαηηθήο ή πηπρηαθήο εξγαζίαο, εθφζνλ έρεη εθπνλεζεί
ή εθπνλείηαη απφ ηνλ ππνςήθην.
Αληίγξαθα επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ, εθφζνλ ππάξρνπλ.
Βεβαίσζε Δπαγγεικαηηθήο Δκπεηξίαο ) [εθφζνλ ππάξρεη]
Φσηνηππία ησλ δχν φςεσλ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο.
Γχν θσηνγξαθίεο ηαπηφηεηαο.
Νηηδήπνηε επηπιένλ θξίλεη ν ππνςήθηνο φηη κπνξεί λα ππνζηεξίμεη
πιεξέζηεξα ηελ αίηεζή ηνπ.

Κε απφθαζε ηεο Ππλέιεπζεο ηνπ Ρκήκαηνο, κπνξεί λα δεηεζνχλ θαη
πξφζζεηα δηθαηνινγεηηθά.
Όια ηα ππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά είλαη θσηναληίγξαθα.
Γηα
ηελ αμηνιφγεζε θαη επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζην Ξ.Κ.Π.
ζπλεθηηκψληαη ηα παξαθάησ:
 Γεληθφο βαζκφο ηνπ πηπρίνπ (30%)
 Κεηαπηπρηαθφο ηίηινο (εάλ ππάξρεη) (5%)
 Γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο (10%)
 Δπαγγεικαηηθή Δκπεηξία (20%)
 Γχν ζπζηαηηθέο επηζηνιέο κειψλ ΓΔΞ θαη κηα εξγνδφηε (αλ ππάξρεη)
(5%)Ξξνζσπηθφηεηα ππνςεθίνπ (πξνζσπηθή ζπλέληεπμε), θ.α. (30%)
Άπθπο 5
Γιάπκεια Φοίηηζηρ
Νη ζπνπδέο ζην Ξ.Κ.Π. γηα ηελ απφθηεζε Κεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο
Δηδίθεπζεο ζα δηαξθνχλ 12 κήλεο (δχν αθαδεκατθά εμάκελα). Ζ δηδαζθαιία
ησλ καζεκάησλ είλαη θαηαλεκεκέλε ζε δχν εμάκελα, ελψ ζην ηειεπηαίν
εμάκελν, θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζεξηλψλ κελψλ, ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε
εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.
Πην Ξ.Κ.Π. δίλεηαη ε δπλαηφηεηα εγγξαθήο θνηηεηψλ κεξηθήο θνίηεζεο
φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Λ. 4485/2017 γηα ηνπο
εξγαδφκελνπο θνηηεηέο. Πην πξφγξακκα κεξηθήο θνίηεζεο ε ρξνληθή δηάξθεηα
δηπιαζηάδεηαη Ζ κεξηθή θνίηεζε πξνβιέπεηαη θαη γηα κε εξγαδφκελνπο
κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο πνπ αδπλαηνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ειάρηζηεο
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απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο πιήξνπο θνίηεζεο θαη γηα ηδηαίηεξεο
εμαηξεηηθά ζνβαξέο πεξηπηψζεηο.
Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ γηα θάζε θνηηεηή δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη ην πξνβιεπφκελν απφ ην Ξ.Κ.Π. δηάζηεκα. Πε πνιχ εηδηθέο
πεξηπηψζεηο, κπνξεί ε Ππλέιεπζε ηνπ Ρκήκαηνο Νηθηαθήο Νηθνλνκίαο &
Νηθνινγίαο λα ρνξεγήζεη άδεηα αλαζηνιήο θνίηεζεο γηα έλα κφλν ρξφλν. Ν
ρξφλνο αλαζηνιήο ηεο θνηηεηηθήο ηδηφηεηαο δελ πξνζκεηξάηαη ζηελ
πξνβιεπφκελε αλψηαηε δηάξθεηα θαλνληθήο θνίηεζεο.
Ζ παξάηαζε ησλ ζπνπδψλ γηα έλα κφλν επηπιένλ αθαδεκατθφ εμάκελν ηζρχεη
γηα ηηο πεξηπηψζεηο κε επηηπρνχο εμέηαζεο καζεκάησλ (κέρξη 3 ζπλνιηθά) ή
θαζπζηέξεζεο εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο Πηελ πεξίπησζε
παξάηαζεο, ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο δελ θαηαβάιιεη επηπιένλ δίδαθηξα.
Πε πεξίπησζε κε νινθιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θνηηεηή, κέζα ζην
πξνβιεπφκελν απφ ην Ξ.Κ.Π. ρξνληθφ δηάζηεκα, ε Ππλέιεπζε ηνπ Ρκήκαηνο
δχλαηαη λα απνθαζίζεη ηε δηαγξαθή ηνπ θνηηεηή κεηά απφ εηζήγεζε ηεο
Ππληνληζηηθήο Δπηηξνπήο.
Άπθπο 6
Ππόγπαμμα ποςδών
Ζ επίζεκε γιψζζα δηδαζθαιίαο ηνπ Ξ.Κ.Π. είλαη ε Διιεληθή θαη γηα ηνπο
θνηηεηέο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ERASMUS ε Αγγιηθή. Γηα ηελ απφθηεζε
Κεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο (Κ.Γ.Δ.) πιήξνπο ή κεξηθήο
θνίηεζεο, ν θνηηεηήο νθείιεη λα ζπγθεληξψζεη 75 πηζησηηθέο κνλάδεο απφ ηηο
νπνίεο 60 αληηζηνηρνχλ ζε 12 καζήκαηα, θαη 15 ζηε δηπισκαηηθή κειέηε.
Πεκεηψλεηαη φηη ε δηπισκαηηθή κειέηε αληηζηνηρεί ζε ηξία καζήκαηα. Ζ
θαηαλνκή ησλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ έρεη γίλεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ Λ.
3374 / 2005 (Όπσο νξίδεη ην άξζξν 45 παξ. 1 εδ. Πη ηνπ Λ. 4485 / 2017).
Αλαιπηηθά, ε δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ αλά εηδίθεπζε θαζψο θαη νη
πηζησηηθέο κνλάδεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θαζέλα απφ ηα καζήκαηα είλαη:
ΔΜΑΚΖΛΝ Α΄
Διδίκεςζη Σοπική Ανάπηςξη
Πηαηηζηηθή Αλάιπζε Γεδνκέλσλ
Γηαρείξηζε Φπζηθψλ Ξφξσλ
Κηθξννηθνλνκηθή Αλάιπζε
Δηζαγσγή ζηε Βηψζηκε Αλάπηπμε
Νηθνλνκεηξία
Καθξννηθνλνκηθή Αλάιπζε
Πχλνιν πηζησηηθψλ κνλάδσλ (ECTS)
Διδίκεςζη Γιασείπιζη Πεπιβάλλονηορ
Πηαηηζηηθή Αλάιπζε Γεδνκέλσλ
Γηαρείξηζε Φπζηθψλ Ξφξσλ

Δβδομάδερ
/ Ώπερ ανά
Μάθημα
12/2
12/2
12/2
12/2
12/2
12/2

Πιζηωηικέρ
μονάδερ
(ECTS)

Δβδομάδερ /
Ώπερ ανά
Μάθημα
12/2
12/2

5
5
5
5
5
5
30
Πιζηωηικέρ
μονάδερ
(ECTS)
5
5
7

Κηθξννηθνλνκηθή Αλάιπζε
Δηζαγσγή ζηε Βηψζηκε Αλάπηπμε
Γηαρείξηζε Πηεξεψλ Απνβιήησλ
Σσξνηαμία θαη Ξεξηβαιινληηθφο Πρεδηαζκφο
Πχλνιν πηζησηηθψλ κνλάδσλ (ECTS)
Διδίκεςζη Αγωγή Καηαναλωηή
Πηαηηζηηθή Αλάιπζε Γεδνκέλσλ
Γηαρείξηζε Φπζηθψλ Ξφξσλ
Κηθξννηθνλνκηθή Αλάιπζε
Δηζαγσγή ζηε Βηψζηκε Αλάπηπμε
Νηθνλνκεηξία
Καθξννηθνλνκηθή Αλάιπζε
Πχλνιν πηζησηηθψλ κνλάδσλ (ECTS)

12/2
12/2
12/2
12/2

Δβδομάδερ /
Ώπερ ανά
Μάθημα
12/2
12/2
12/2
12/2
12/2
12/2

5
5
5
5
30

Πιζηωηικέρ
μονάδερ (ECTS)
5
5
5
5
5
5
30

ΔΜΑΚΖΛΝ Β΄
Διδίκεςζη Σοπική Ανάπηςξη
Φπζηθφ θαη Ξνιηηηζκηθφ Ξεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε
Ρνπηθέο Αγνξέο θαη Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε
Αλαπηπμηαθά Δπηρεηξεζηαθά Ξξνγξάκκαηα
Αζηηθή θαη Ξεξηθεξεηαθή Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε
Θνηλσληθή Νηθνλνκία
Ρνπηθή Νηθνλνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα
Πχλνιν πηζησηηθψλ κνλάδσλ (ECTS)
Διδίκεςζη Γιασείπιζη Πεπιβάλλονηορ
Ρξφθηκα θαη Ξεξηβάιινλ
πεπζπλφηεηα θαη Ξξάζηλε Δπηρεηξεκαηηθή
Πθέςε
Αλάιπζε Θχθινπ Εσήο Ξξντφληνο
Νινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε Νηθνζπζηεκάησλ
Νηθνλνκηθή ηνπ Ξεξηβάιινληνο
Θεζκηθφ Ξιαίζην Ξξνζηαζίαο
Ξεξηβάιινληνο θαη Κειέηεο
Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ
Πχλνιν πηζησηηθψλ κνλάδσλ (ECTS)
Διδίκεςζη Αγωγή Καηαναλωηή
Ππκπεξηθνξά Θαηαλαισηή θαη Ιήςε
Απνθάζεσλ
Γηνίθεζε θαη Νξγαλσζηαθή Ππκπεξηθνξά

Δβδομάδερ /
Ώπερ ανά
Μάθημα
12/2
12/2
12/2
12/2
12/2
12/2

Πιζηωηικέρ
μονάδερ
(ECTS)
5
5
5
5
5
5
30

Δβδομάδερ /
Ώπερ ανά
Μάθημα
12/2
12/2

Πιζηωηικέρ
μονάδερ (ECTS)

12/2
12/2
12/2
12/2

5
5
5
5

5
5

30
Δβδομάδερ /
Πιζηωηικέρ μονάδερ
Ώπερ ανά
(ECTS)
Μάθημα
12/2
5
12/2

5
8

Νηθνλνκηθή ηνπ Ξεξηβάιινληνο
Λνκηζκαηηθφ θαη Σξεκαηνπηζησηηθφ Πχζηεκα
Αλάιπζε Σξεκαηαγνξψλ & Θεθαιαηαγνξψλ
Γηεζλέο Νηθνλνκηθφ Ξεξηβάιινλ θαη
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα
Πχλνιν πηζησηηθψλ κνλάδσλ (ECTS)

12/2
12/2
12/2
12/2

5
5
5
5
30

ΘΔΟΗΛΝΗ ΚΖΛΔΠ
Κοινό και για ηιρ ηπειρ ειδικεύζειρ
Γηπισκαηηθή εξγαζία
Πχλνιν πηζησηηθψλ κνλάδσλ (ECTS)
Γεληθφ Πχλνιν πηζησηηθψλ κνλάδσλ (ECTS)

Πιζηωηικέρ μονάδερ (ECTS)
15
15
75

Ζ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ζα γίλεηαη δηά δψζεο ελψ δχλαηαη έσο θαη ην
35% ησλ καζεκάησλ λα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ αζχγρξνλε ή/θαη ζχγρξνλε
ηειεθπαίδεπζεο φπσο νξίδεη ην άξζξν 30 ηνπ Λ. 4485 / 2017 (ΦΔΘ 114, η. Α).
Κε πξφηαζε ηεο Ππλέιεπζεο θαη έγθξηζε ηεο Ππγθιήηνπ κπνξεί λα γίλεη ηφζν
ε αλαθαηαλνκή ησλ καζεκάησλ ζηα επηπιένλ εμάκελα ζπνπδψλ ζην
Ξξφγξακκα Κεξηθήο Φνίηεζεο φζν θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ
καζεκάησλ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
Ρν Ξ.Κ.Π. δηαζέηεη μερσξηζηή ηζηνζειίδα, ζηελ αγγιηθή θαη ειιεληθή γιψζζα,
ζηελ νπνία δεκνζηεχνληαη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην κεηαπηπρηαθφ
πξφγξακκα φπσο ν θαλνληζκφο ζπνπδψλ, ην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη νη
πεξηγξαθέο ησλ καζεκάησλ ζχκθσλα κε ην ECTS, νη ππνρξεψζεηο ησλ
κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, θαζψο θαη φιεο νη πιεξνθνξίεο/αλαθνηλψζεηο πνπ
ηνπο αθνξνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο.
Γηα φια ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ,
πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζειίδα ζηελ πιαηθφξκα ειεθηξνληθήο κάζεζεο ηνπ
Ξαλεπηζηεκίνπ. Ξέξα απφ ηελ ECTS πεξηγξαθή θαη ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο
ηνπ καζήκαηνο, ζα πξέπεη λα αλαξηψληαη ην πιηθφ ησλ δηαιέμεσλ,
ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ θαη νδεγίεο γηα ηελ ππνβνιή ηπρφλ εξγαζηψλ. Νη
θνηηεηέο κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ ειεθηξνληθά κε ηνπο δηδάζθνληεο γηα
δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κάζεκα κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο
κάζεζεο.
Γηα θάζε κάζεκα πνπ δηδάζθεηαη ζην Ξ.Κ.Π. ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη
νη ψξεο δηδαζθαιίαο φπσο πξνβιέπνληαη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ. Ρν
πξφγξακκα ζπνπδψλ αλαθνηλψλεηαη κε επζχλε ηεο γξακκαηείαο ηνπ Ξ.Κ.Π.
πξηλ ηελ έλαξμε θάζε πεξηφδνπ θαη αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ξ.Κ.Π.. Πε
πεξίπησζε πνπ αλαβιεζεί ε δηδαζθαιία καζήκαηνο, ζα πξέπεη λα εθδνζεί
ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν ρξφλνο θαη ν ηφπνο
αλαπιήξσζεο ηνπ απφ ηε γξακκαηεία ηνπ Ξ.Κ.Π.
Άπθπο 7
Δξεηάζειρ και Αξιολόγηζη Μεηαπηςσιακών Φοιηηηών
1. Ιφγσ ηεο δνκήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Ξ.Κ.Π., ην νπνίν
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απνηειείηαη απφ δχν εμάκελα, νη εμεηαζηηθέο πεξίνδνη είλαη ηξεηο: ηνπ
Ηαλνπαξίνπ, ηνπ Ηνπλίνπ θαη ηνπ Πεπηεκβξίνπ. Θαηά ηε δηάξθεηα απηψλ δελ
πξαγκαηνπνηείηαη δηδαζθαιία καζεκάησλ.
2. Ζ εμεηαζηηθή πεξίνδνο ηνπ Ηαλνπαξίνπ αξρίδεη εληφο ηνπ δεχηεξνπ
δεθαπελζεκέξνπ ηνπ Ηαλνπαξίνπ θαη δηαξθεί 20 εκέξεο. Ζ εμεηαζηηθή
πεξίνδνο ηνπ Ηνπλίνπ αξρίδεη εληφο ηνπ πξψηνπ δεθαπελζεκέξνπ ηνπ
Ηνπλίνπ θαη δηαξθεί 20 εκέξεο. Ζ εμεηαζηηθή πεξίνδνο ηνπ Πεπηεκβξίνπ
αξρίδεη ζηηο αξρέο Πεπηεκβξίνπ θαη δηαξθεί ηξεηο (3) ζπλερείο εβδνκάδεο.
3. Ρε γεληθή επζχλε εχξπζκεο δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ ηνπ Ξ.Κ.Π. έρεη ν
Γηεπζπληήο ηνπ Ξ.Κ.Π.. Ζ Γξακκαηεία ηνπ Ξ.Κ.Π. κεξηκλά έγθαηξα γηα
ηνλ νξηζκφ επηηεξεηψλ, ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ρψξσλ, ηε δηαζεζηκφηεηα
ησλ πιηθψλ θαη κέζσλ.
4. Ρα ζέκαηα ησλ εμεηάζεσλ, ζε θάζε κάζεκα, νξίδνληαη απφ ηνλ αληίζηνηρν
δηδάζθνληα. Πε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο απηνχ, ηα ζέκαηα
ηίζεληαη απφ άιιν κέινο ΓΔΞ ηελ επηινγή ηνπ νπνίνπ απνθαζίδεη ε
Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ δηδάζθνληα.
5. Ζ αμηνιφγεζε, ζε θάζε κάζεκα, πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ αληίζηνηρν
δηδάζθνληα ή δηδάζθνληεο. Ν ηειηθφο βαζκφο θάζε καζήκαηνο πξνθχπηεη
απφ ην ζχλνιν ησλ επηδφζεσλ ησλ θνηηεηψλ ζε ηνκείο (φπσο είλαη νη
γξαπηέο εμεηάζεηο, ε εθπφλεζε ελδηάκεζσλ εξγαζηψλ, ζπκκεηνρή
θνηηεηψλ ζην κάζεκα, θιπ.) φπσο απηνί αλαγξάθνληαη ζηελ πεξηγξαθή
ηνπ καζήκαηνο πνπ έρεη δψζεη (θαη έρεη αλαξηήζεη ζην e-class ηνπ
καζήκαηνο) ν δηδάζθσλ ζηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ. Ζ αμηνιφγεζε θάζε
καζήκαηνο γίλεηαη κε άξηζηα ην 10 ελψ ν ειάρηζηνο απνδεθηφο βαζκφο
καζήκαηνο είλαη ην 6.
6. Ζ δηάξθεηα επεμεξγαζίαο ησλ ζεκάησλ, θαηά ηε γξαπηή εμέηαζε θάζε
καζήκαηνο, ζε θακηά πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο ηξεηο (3)
ψξεο. Νη εμεηάζεηο δε θάζε καζήκαηνο δηεμάγνληαη κε ηελ επζχλε ηνπ
δηδάζθνληα ην κάζεκα, ν νπνίνο παξακέλεη ζην Ίδξπκα θαζ' φιελ ηε
δηάξθεηα ηεο δηεμαγσγήο ηνπο.
7. Γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζεκάησλ, ρνξεγνχληαη ζηνπο εμεηαδφκελνπο
θνηηεηέο εηδηθά έληππα ηνπ καζήκαηνο απφ ηνλ εμεηαζηή (π.ρ. θφιιεο,
θ.ιπ.) κε επζχλε ησλ επηηεξεηψλ θάζε αίζνπζαο εμεηάζεσλ.
8. Πηελ αξρή ηεο εμέηαζεο ειέγρνληαη απφ ηνπο επηηεξεηέο ηα ζηνηρεία
ηαπηφηεηαο ησλ εμεηαδνκέλσλ.
9. Φνηηεηήο πνπ εληνπίδεηαη λα αληηγξάθεη απφ βηβιία ή ζεκεηψζεηο ή απφ
γξαπηά άιινπ θνηηεηή ή ρξεζηκνπνηεί ειεθηξνληθά κέζα (φπσο θηλεηά
ηειέθσλα, ππνινγηζηή θηι) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο ή ζπλελλνείηαη
κε άιινπο θνηηεηέο ή παξεκπνδίδεη ηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ
κεδελίδεηαη, αθνχ ζεκεησζεί θαη κνλνγξαθεζεί ην γξαπηφ ηνπ απφ ηνλ
επηηεξεηή πνπ δηαπίζησζε ην ζπκβάλ. Πηε ζπλέρεηα ε ζρεηηθή ππφζεζε
παξαπέκπεηαη γηα ηα πεξαηηέξσ ζηε Ππλέιεπζε ηνπ Ρκήκαηνο Νηθηαθήο
Νηθνλνκίαο & Νηθνινγίαο.
10. Δληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ ελφο
καζήκαηνο, ν αληίζηνηρνο εμεηαζηήο θαηαζέηεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ
Ξ.Κ.Π. ηελ θαηάζηαζε βαζκνινγίαο. Κεηά απφ ζρεηηθφ έιεγρν ε
Γξακκαηεία ηνπ Ξ.Κ.Π. αλαθνηλψλεη ηα απνηειέζκαηα.
11. Αλ ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο απνηχρεη θαη΄ επαλάιεςε ζηελ εμέηαζε
καζήκαηνο ή καζεκάησλ (κεηά θαη ηελ εμεηαζηηθή Πεπηεκβξίνπ),
ζεσξείηαη φηη δελ έρεη νινθιεξψζεη επηηπρψο ην πξφγξακκα, εμεηάδεηαη,
χζηεξα απφ αίηεζή ηνπ, απφ ηξηκειή επηηξνπή κειψλ Γ.Δ.Ξ. ηεο Πρνιήο, νη
νπνίνη έρνπλ ην ίδην ή ζπλαθέο γλσζηηθφ αληηθείκελν κε ην εμεηαδφκελν
κάζεκα θαη νξίδνληαη απφ ηε Ππλέιεπζε ηνπ Ρκήκαηνο Νηθηαθήο
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Νηθνλνκίαο & Νηθνινγίαο. Απφ ηελ επηηξνπή εμαηξείηαη ν ππεχζπλνο ηεο
εμέηαζεο δηδάζθσλ.
Άπθπο 8
Γιπλωμαηική Δπγαζία
1. Γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ Κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, απαηηείηαη
ε εθπφλεζε Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο απφ θάζε κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή,
γηα ηελ νπνία έρεη δηθαίσκα ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο λα θαηαζέζεη
πξφηαζε θαη λα αλαιάβεη, αθνχ πξψηα έρεη νινθιεξψζεη επηηπρψο φια
ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ. Ζ γιψζζα
δηδαζθαιίαο θαη εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο κειέηεο είλαη ε
Διιεληθή, σζηφζν θαη, χζηεξα απφ ηε ζχκθσλε απφθαζε ηεο
Ππληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, δχλαηαη ε εθπφλεζε ηεο
δηπισκαηηθήο κειέηεο λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Αγγιηθή Γιψζζα.
2. Ζ Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Ξ.Κ.Π., νξίδεη, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ
ππνςεθίνπ, ηνλ επηβιέπνληα ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο θαζψο θαη
ζπγθξνηεί ηελ ηξηκειή εμεηαζηηθή επηηξνπή. Ν/ Ζ επηβιέπσλ / νπζα
ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο, δχλαηαη λα είλαη κέινο Γ.Δ.Ξ. είηε ηνπ
Σαξνθνπείνπ Ξαλεπηζηεκίνπ είηε άιισλ ηκεκάησλ παλεπηζηεκίσλ ηεο
εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο. Ν κέγηζηνο αξηζκφο επίβιεςεο
δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ αλά δηδάζθνληα ηνπ Ξ.Κ.Π. είλαη πέληε (5)
δηπισκαηηθέο εξγαζίεο, ελψ ν νξηζκφο ηνπ / ηεο επηβιέπνληα/ νπζαο ζε
θάζε δηπισκαηηθή κειέηε γίλεηαη κε βάζε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ
/ ηεο δηδάζθνληα /νπζαο. Πηελ ηξηκειή επηηξνπή κπνξνχλ λα
ζπκκεηέρνπλ:
i. κέιε Γ.Δ.Ξ. ηνπ Σαξνθνπείνπ Ξαλεπηζηεκίνπ
ii. δηδάζθνληεο ηνπ Ξ.Κ.Π.
iii. κέιε Γ.Δ.Ξ. άιισλ ηκεκάησλ ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο
iv. εξεπλεηέο ησλ βαζκίδσλ Α΄, Β΄ ή Γ΄ αλαγλσξηζκέλσλ
Δξεπλεηηθψλ Θέληξσλ ή Ηδξπκάησλ ηεο εκεδαπήο ή ηεο
αιινδαπήο, εθφζνλ είλαη θάηνρνη Γ.Γ. θαη δηαζέηνπλ
αλαγλσξηζκέλν επηζηεκνληθφ έξγν.
3. Νη κεηαπηπρηαθέο εξγαζίεο εθφζνλ εγθξηζνχλ απφ ηελ εμεηαζηηθή
επηηξνπή αλαξηψληαη ππνρξεσηηθά ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Πρνιήο.
4. Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλείηαη αηνκηθά θαη ζπληζηά κηα απηνηειή
επηζηεκνληθή θαη ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε θαη αλάιπζε ελφο ζέκαηνο,
ελψ ρξεηάδεηαη λα δηαθξίλεηαη γηα ηελ θαηλνηνκία θαη ηε ζπκβνιή ηεο
ζηελ Δπηζηήκε.
5. Ζ έθηαζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο
20000 ιέμεηο (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο βηβιηνγξαθίαο, ησλ
πηλάθσλ θαη γξαθεκάησλ θαη ησλ παξαξηεκάησλ).
6. Πην ηέινο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ νη θνηηεηέο ππνβάιινπλ ζηε
Γξακκαηεία ηνπ Ξ.Κ.Π. ηηο δειψζεηο ζεκάησλ, αθνχ πξνεγνπκέλσο
έρνπλ έξζεη ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή.
7. Νη θνηηεηέο πνπ εθπνλνχλ δηπισκαηηθή εξγαζία ζα πξέπεη έξρνληαη ζε
επηθνηλσλία κε ηνλ επηβιέπνληα ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαηά ην
δηάζηεκα εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο.
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8. Πε πξνθαζνξηζκέλε ψξα θαη εκέξα γίλεηαη δεκφζηα ππνζηήξημε ηεο
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο δηάξθεηαο είθνζη (20) ιεπηψλ ελψπηνλ ηεο
ηξηκεινχο επηηξνπήο, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα θαηαζέηεη ηελ ηειηθή
βαζκνινγία ηεο εξγαζίαο.
9. Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία θαηαηίζεηαη, κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ
επηβιέπνληα, ζηε Γξακκαηεία ηνπ Ξ.Κ.Π., ζηελ νινθιεξσκέλε κνξθή
ηεο. Ζ θαηάζεζε γίλεηαη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηε δεκφζηα
ππνζηήξημή ηεο. Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία θαηαηίζεηαη, ζε ειεθηξνληθή
κνξθή ζηε Γξακκαηεία ηνπ Ξ.Κ.Π. Πην ειεθηξνληθφ αξρείν ζα πξέπεη
λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ην εξγαιείν, κε ην νπνίν δηεμήρζε ε εκπεηξηθή
έξεπλα θαζψο θαη ε βάζε δεδνκέλσλ, ζηελ νπνία βαζίζηεθε ε αλάιπζε
ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ ή ππνζέζεσλ.
10. Ζ αμηνιφγεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο γίλεηαη κε βάζε ηα
παξαθάησ
θξηηήξηα:
i.
ηελ πιεξφηεηα θαη πνηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο,
ii. ην βαζκφ θαηαλφεζεο ηνπ ζέκαηνο θαη αληαπφθξηζεο ζηηο
απαηηήζεηο ηνπ,
iii. ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ ηξέρνπζα ηερλνινγία θαη ηε
δηεζλή βηβιηνγξαθία,
v. ηελ επηηπρή δεκφζηα ππνζηήξημε θαη εμέηαζε.
11. Ν βαζκφο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ν κέζνο φξνο ησλ βαζκψλ
ησλ ηξηψλ εμεηαζηψλ. Ζ εμέηαζε είλαη επηηπρήο αλ ν ηειηθφο βαζκφο
είλαη αλψηεξνο ή ίζνο ηνπ έμη (6) θαη εθφζνλ νη βαζκνί δχν ηνπιάρηζηνλ
εμεηαζηψλ είλαη αλψηεξνη ή ίζνη ηνπ πέληε (5).
12. Πε πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαζνξίδεηαη απφ
ηε Π.Δ. λέα εκεξνκελία αμηνιφγεζεο ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) κήλεο κεηά
ηελ πξψηε θξίζε. Θαηά ην δηάζηεκα απηφ ν θνηηεηήο έρεη ππνρξέσζε
λα θάλεη ηπρφλ δηνξζψζεηο πνπ δήηεζε ε ηξηκειήο επηηξνπή.
13. Ρα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηά ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο, θαη’ αξρήλ,
αλήθνπλ απφ θνηλνχ θαη εμ ίζνπ ζηνλ κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή, ζηνλ
επηβιέπνληα θαη ζην Ρκήκα Νηθηαθήο Νηθνλνκίαο & Νηθνινγίαο, εθηφο
αλ ε έξεπλα έρεη ρξεκαηνδνηεζεί απφ εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ
Ηδξχκαηνο.
14. Ζ κεηαπηπρηαθή εξγαζία είλαη πξσηφηππν έξγν ηνπ ππνςεθίνπ.
15. Κεηά ηελ επηηπρή δεκφζηα ππνζηήξημε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ν
θνηηεηήο ππνρξενχηαη λα απνζέζεη ηελ εξγαζία ζε ειεθηξνληθή κνξθή
ζην Ηδξπκαηηθφ Απνζεηήξην ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ.
16. Πηελ πεξίπησζε πνπ ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο πξνβεί ζε αλαθνίλσζε
επηζηεκνληθνχ ζπλεδξίνπ ή δεκνζίεπζε ζε επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ ή
πξαθηηθά ζπλεδξίνπ, κέξνο ή φιεο ηεο δηπισκαηηθήο ηνπ εξγαζίαο,
απηφ πξέπεη λα ζπκβεί κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ / ηεο επηβιέπνληα /
νπζαο θαζψο θαη ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα αλαθέξεηαη ζηηο
επραξηζηίεο ηεο αλαθνίλσζεο ή δεκνζίεπζεο ην Ξ.Κ.Π. θαη ε
ζπγθεθξηκέλε εηδίθεπζε πνπ είρε επηιεγεί απφ ηνλ θνηηεηή.
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17. Ρν Ξ.Κ.Π. δηαηεξεί ην δηθαίσκα δεκνζίεπζεο ησλ κεηαπηπρηαθψλ
δηαηξηβψλ ησλ θνηηεηψλ ζηνλ δηθηπαθφ ηφπνπ ηνπ Ρκήκαηνο Νηθηαθήο
Νηθνλνκίαο & Νηθνινγίαο ή/θαη ζε δηαδηθηπαθψο πξνζβάζηκα
απνζεηήξηα ςεθηαθψλ εγγξάθσλ ζηα νπνία ζπκκεηέρεη ην Ρκήκα
Νηθηαθήο Νηθνλνκίαο & Νηθνινγίαο.
Άπθπο 9
Γικαιώμαηα και ςποσπεώζειρ Μεηαπηςσιακών Φοιηηηών
1. Θάζε κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο κε ηελ εγγξαθή ηνπ ζην Ξξφγξακκα:
● απνδέρεηαη ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ξ.Κ.Π., φπσο αλαπηχζζνληαη
ζηνλ παξφληα Δζσηεξηθφ Θαλνληζκφ Ππνπδψλ θαη αλαγλσξίδεη ην
δηθαίσκα ηεο Ππλέιεπζεο ηνπ Ρκήκαηνο Νηθηαθήο Νηθνλνκίαο &
Νηθνινγίαο λα απνθαζίζεη ηε δηαγξαθή ηνπ ζε πεξίπησζε νξηζηηθήο
απνηπρίαο
● απνδέρεηαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ θαζνξίδεη θάζε δηδάζθσλ, γηα ηε
δηδαθηηθή θαη βαζκνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ καζήκαηνο πνπ δηδάζθεη.
2. Ζ ζπκκεηνρή ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζηα καζήκαηα είλαη
ςποσπεωηική. Ρα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζρεηηθά κε ηελ
παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ αληηκεησπίδνληαη θαηά πεξίπησζε
αξρηθά απφ ην δηδάζθνληα θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ην Γηεπζπληή θαη ηε Π.Δ.
ηνπ Ξ.Κ.Π.
3. Ζκέξεο καζεκάησλ θαηά ηηο νπνίεο ηπραίλεη λα είλαη αξγία δχλαληαη λα
κεηαηίζεληαη απφ ην δηδάζθνληα γηα δηεμαγσγή ζε δηαθνξεηηθή
εκεξνκελία.
4. Πε θαζεζηψο Πλήποςρ Φοίηηζηρ ν θνηηεηήο πνπ δελ έρεη ζπκπιεξψζεη
ην 75% ησλ σξψλ παξαθνινχζεζεο θάζε καζήκαηνο δελ έρεη δηθαίσκα
ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο ηνπ καζήκαηνο. Πε θαζεζηψο Μεπικήρ
Φοίηηζηρ νη ψξεο παξαθνινχζεζεο πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ζπκπιεξψζεη
ν θνηηεηήο γηα λα έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο ηνπ καζήκαηνο
ζα αλαθνηλψλνληαη ζηελ έλαξμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο κεηά απφ
απφθαζε ηεο Ππλέιεπζεο ηνπ Ρκήκαηνο Νηθηαθήο Νηθνλνκίαο &
Νηθνινγίαο. Πε εμαηξεηηθά εηδηθέο πεξηπηψζεηο, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε
πξφηαζε ηεο Π.Δ., κε απφθαζε ηεο Ππλέιεπζεο ηνπ Ρκήκαηνο Νηθηαθήο
Νηθνλνκίαο & Νηθνινγίαο κπνξεί λα επηηξαπεί ε ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο
ρσξίο παξαθνινχζεζε ηνπ καζήκαηνο.
5. Γίπισκα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ δελ απνλέκεηαη ζε θνηηεηή ηνπ νπνίνπ
ν ηίηινο ζπνπδψλ πξψηνπ θχθινπ απφ ίδξπκα ηεο αιινδαπήο δελ έρεη
αλαγλσξηζηεί απφ ην Γηεπηζηεκνληθφ Νξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο Ρίηισλ
Αθαδεκατθψλ θαη Ξιεξνθφξεζεο (Γ.Ν.Α.Ρ.Α.Ξ.), ζχκθσλα κε ην λ.
3328/2005 (Α΄ 80).
6. Θάζε κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη (άπαμ) άδεηα
αλαζηνιήο ηεο θνίηεζεο γηα δηάζηεκα έσο έλα (1) αθαδεκατθφ έηνο. Ν
ρξφλνο δηαθνπήο ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ Ξ.Κ.Π. δελ ππνινγίδεηαη ζε
πεξίπησζε ππέξβαζεο ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο θνίηεζεο. Πηελ
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πεξίπησζε παξάηαζεο, ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο δελ θαηαβάιιεη
επηπιένλ δίδαθηξα.
Άπθπο 10
Σέλη θοίηηζηρ
1. Ρν Ξ.Κ.Π. Βηψζηκε Αλάπηπμε ιεηηνπξγεί κε ηέιε θνίηεζεο θαη απηά
νξίδνληαη ζε 2400 Δπξψ γηα φιε ηε δηάξθεηα ζπνπδψλ, ελψ
θαηαβάιινληαη ζε ηξεηο δφζεηο. Ζ πξψηε δφζε (600 Δπξψ)
θαηαβάιιεηαη κε ηελ εγγξαθή, ε δεχηεξε ζηo ηέινο ηνπ πξψηνπ
εμακήλνπ (1000 Δπξψ), ε ηξίηε ζην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ εμακήλνπ (800
Δπξψ). Ρα ηέιε Φνίηεζεο θαηαηίζεληαη ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο
Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ θαη πξνζθνκίδεηαη ε ζρεηηθή
απφδεημε ζηε Γξακκαηεία ηνπ Ξ.Κ.Π.
2. Απαιιάζζνληαη απφ ηα ηέιε θνίηεζεο νη θνηηεηέο Ξ.Κ.Π., πνπ
πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ηξέρνπζα
λνκνζεζία. Πε θάζε πεξίπησζε, νη απαιιαζζφκελνη θνηηεηέο δελ
μεπεξλνχλ ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηνπ ζπλνιηθνχ
αξηζκνχ ησλ θνηηεηψλ πνπ εηζάγνληαη ζην Ξ.Κ.Π. θαη ζηε
ζπγθεθξηκέλε εηδίθεπζε, δεδνκέλνπ φηη ηελ επηιέγνπλ θαηά ηε
δηαδηθαζία εηζαγσγήο. Αλ νη δηθαηνχρνη ππεξβαίλνπλ ην πνζνζηφ ηνπ
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, επηιέγνληαη κε ζεηξά θαηάηαμεο μεθηλψληαο
απφ απηνχο πνπ έρνπλ ην κηθξφηεξν εηζφδεκα, ζχκθσλα κε ηε
δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ.
3. Ζ αίηεζε γηα απαιιαγή απφ ηα ηέιε θνίηεζεο ππνβάιιεηαη χζηεξα απφ
ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο ησλ θνηηεηψλ ηνπ Ξ.Κ.Π.
Όζνη ιακβάλνπλ ππνηξνθία απφ άιιε πεγή ή έρνπλ ήδε απαιιαρζεί
απφ ηελ θαηαβνιή ηειψλ θνίηεζεο ζε άιιν Ξ.Κ.Π. δελ δηθαηνχληαη
απαιιαγή.
4. Ρα έζνδα ηνπ Ξ.Κ.Π. δηαηίζεληαη γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ
αλαγθψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο φπσο: γξακκαηεηαθή θαη άιιε
ππνζηήξημε, ακνηβέο κειψλ ΓΔΞ ηφζν ηνπ Σαξνθνπείνπ
Ξαλεπηζηεκίνπ φζν θαη εμσηεξηθψλ δηδαζθφλησλ (Κέιε ΓΔΞ άιισλ
Ξαλεπηζηεκηαθψλ Ηδξπκάησλ θαη Γηδαθηφξσλ), ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ
ππφ ηε κνξθή απαιιαγήο απφ ηελ θαηαβνιή κέξνπο ησλ δηδάθηξσλ,
πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ ελεκεξσηηθψλ επηζθέςεσλ θαη
ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα ησλ κειψλ ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο Νηθηαθήο
Νηθνλνκίαο & Νηθνινγίαο, αγνξά έληππνπ θαη ειεθηξνληθνχ πιηθνχ,
πξνκήζεηα θαη ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ, αλαιψζηκα πιηθά, έμνδα
πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο θαη δηάθνξα άιια έμνδα πνπ ζα πξνθχςνπλ.
Ζ δηαρείξηζε γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ ηνπ Σαξνθνπείνπ
Ξαλεπηζηεκίνπ.
5. Δηδηθφηεξα, γηα ηηο ρξεκαηηθέο ππνηξνθίεο, ππφ ηε κνξθή απαιιαγήο
απφ ηελ θαηαβνιή κέξνπο ησλ δηδάθηξσλ, πξνηείλεηαη ε ρνξήγεζε
ηξηψλ ππνηξνθηψλ, κε βάζε αθαδεκατθά θξηηήξηα, φπσο είλαη ν κέζνο
φξνο βαζκνινγίαο ζηα καζήκαηα ηνπ Α θαη Β εμακήλνπ, ζε έλαλ
θνηηεηή / αλά εηδίθεπζε.
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6. Νη ππνςήθηνη εάλ δελ κπνξέζνπλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο
ππφ ηηο νπνίεο γίλνληαη δεθηνί ή εάλ απνρσξήζνπλ απφ ην Ξξφγξακκα
νπνηεδήπνηε κεηά ηελ απνδνρή ηεο αίηεζήο ηνπο θαη ηελ εθ κέξνπο
ηνπο απνδνρή ηεο ζέζεο ηνπο ζην Ξξφγξακκα, δελ δηθαηνχληαη λα
δεηήζνπλ επηζηξνθή ησλ ηειψλ θνίηεζεο πνπ θαηέβαιαλ γηα ηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζην Ξξφγξακκα.
7. Πε θάζε πεξίπησζε δηαγξαθήο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή δελ
επηζηξέθνληαη ηπρφλ θαηαβιεζέληα ηέιε θνίηεζεο.
Άπθπο 11
Τποηποθίερ
1. Ρν Ξ.Κ.Π. κεξηκλά γηα ηε ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ ζην κεηαπηπρηαθνχο
θνηηεηέο βάζεη αθαδεκατθψλ θξηηεξίσλ. Πηε κλήκε ηνπ Αλαζηαζίνπ
Ρζίηνπξα, ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα Βηψζηκε Αλάπηπμε δίλεη κία
ρξεκαηηθή ππνηξνθία ζηνλ θνηηεηή κε ηνλ κεγαιχηεξν κέζν φξν
βαζκνινγίαο ζε θάζε εηδίθεπζε ζηα καζήκαηα ησλ δχν εμακήλσλ (πνπ
εμεηάζηεθαλ θαη πέηπραλ ζηηο θαλνληθέο εμεηαζηηθέο) πνπ δηδάζθνληαη ηα
καζήκαηα. Ζ έγθξηζε ησλ δηθαηνχρσλ γίλεηαη απφ ηε Ππλέιεπζε ηνπ
Ρκήκαηνο Νηθηαθήο Νηθνλνκίαο & Νηθνινγίαο. Ρν χςνο ηεο θάζε
ππνηξνθίαο είλαη 725,00€.
Άπθπο 12
Αξιολόγηζη
1. Πην ηέινο θάζε εμακήλνπ, πξαγκαηνπνηείηαη αμηνιφγεζε θάζε καζήκαηνο
θαη θάζε δηδάζθνληνο απφ ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο. Δπηπξφζζεηα, ν
θάζε δηδάζθσλ αμηνινγεί ην κάζεκα ζην ηέινο θάζε εμακήλνπ.
2. Θαηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηεο Π.Δ., κε επζχλε ηνπ απεξρφκελνπ Γηεπζπληή,
ζπληάζζεηαη αλαιπηηθφο απνινγηζκφο ηνπ εξεπλεηηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ
έξγνπ ηνπ Ξ.Κ.Π., θαζψο θαη ησλ ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, κε ζηφρν
ηελ αλαβάζκηζε ησλ ζπνπδψλ, ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ, ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ θαη ηελ
θνηλσληθά επσθειή ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ηνπ Ξ.Κ.Π. Ν
απνινγηζκφο θαηαηίζεηαη ζην Ρκήκα Νηθηαθήο Νηθνλνκίαο & Νηθνινγίαο.
3. Δθηφο απφ ηηο δηαδηθαζίεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο, θαζψο
θαη δηαζθάιηζεο θαη πηζηνπνίεζεο ηεο πνηφηεηαο, νη νπνίεο πξνβιέπνληαη
ζην λ. 4009/2011 (Α' 189), εμσηεξηθή αθαδεκατθή αμηνιφγεζε ηνπ Ξ.Κ.Π.
δηελεξγεί εμακειήο Δπηζηεκνληθή Ππκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή (Δ.Π.Δ.). Ρα
πέληε (5) κέιε είλαη κέιε Γ.Δ.Ξ. α' βαζκίδαο, αλαπιεξσηή θαη επίθνπξνπ
άιισλ Α.Δ.Η. ή εξεπλεηέο απφ εξεπλεηηθά θέληξα ηνπ άξζξνπ 13Α ηνπ λ.
4310/2014, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
Δξεπλεηηθψλ Θέληξσλ ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ θαη ηνπ Ηδξχκαηνο
Ηαηξνβηνινγηθψλ Δξεπλψλ ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ, ή επηζηήκνλεο ηεο
αιινδαπήο ή ηεο εκεδαπήο, νη νπνίνη έρνπλ ηα πξνζφληα πνπ
πξνβιέπνληαη γηα ηνπο επηζθέπηεο δηδάζθνληεο ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ
άξζξνπ 36, ηνπ αληίζηνηρνπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ, θαη κε ηελ πξνυπφζεζε
φηη δελ ππεξεηνχλ σο δηδάζθνληεο ζε Ξ.Κ.Π. ηεο Πρνιήο. Ρν έθην κέινο
είλαη κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ηεο Πρνιήο. Ζ ζεηεία ησλ κειψλ είλαη
πεληαεηήο, κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο, εθηφο απφ ηνλ θνηηεηή, ηνπ νπνίνπ ε
ζεηεία είλαη εηήζηα. Ζ ηδηφηεηα ηνπ Ξξνέδξνπ, ν ηξφπνο επηινγήο ηνπ
κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή, θαζψο θαη θάζε εηδηθφηεξν ζέκα πνπ αθνξά ζηε
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ζπγθξφηεζε, ηε ιεηηνπξγία θαη ηε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηεο Δπηηξνπήο,
ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 4 έσο 6, θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηεο
Ππγθιήηνπ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο.
4. Κε απφθαζε ηεο νηθείαο Θνζκεηείαο ζπγθξνηείηαη κία Δ.Π.Δ. γηα ην Ξ.Κ.Π.
θαη ηα κέιε ηεο επηιέγνληαη απφ ζρεηηθφ κεηξψν αμηνινγεηψλ πνπ ηεξείηαη
ζηε Πρνιή Ξεξηβάιινληνο, Γεσγξαθίαο & Δθαξκνζκέλσλ Νηθνλνκηθψλ.
Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ κεηξψνπ ην Ρκήκα Νηθηαθήο Νηθνλνκίαο &
Νηθνινγίαο πξνηείλεη, κε ηεθκεξησκέλε εηζήγεζε ηεο Ππλέιεπζεο ηνπ
Ρκήκαηνο, ηξία (3) κέιε απφ ηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή. Ινηπέο
ιεπηνκέξεηεο σο πξνο ηελ θαηάξηηζε θαη επηθαηξνπνίεζε ηνπ κεηξψνπ,
νξίδνληαη κε απφθαζε ηεο Ππγθιήηνπ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα
ηεο Θπβεξλήζεσο. Ζ απφθαζε ζπγθξφηεζεο ηεο Δ.Π.Δ. εθδίδεηαη χζηεξα
απφ δηαβνχιεπζε κε ηνπο Ξξνέδξνπο ησλ Ρκεκάησλ, αθνχ πξνεγνπκέλσο
έρεη δηεξεπλεζεί ε δηαζεζηκφηεηα ησλ ππνςεθίσλ, θαη αθνξά, θαηά
πξνηίκεζε, ζε ππνςεθίνπο ίδηνπ ή ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε
ηα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ ζεξαπεχνπλ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ
Ξ.Κ.Π. Βηψζηκε Αλάπηπμε θαη πνπ έρνπλ δηαθξηζεί γηα ην εξεπλεηηθφ ηνπο
έξγν.
5. Ρα κέιε ησλ Δ.Π.Δ. ζηελ αξρή ηεο ζεηείαο ηνπο ελεκεξψλνληαη γηα θάζε
ζέκα πνπ αθνξά ζην Ξ.Κ.Π., φπσο ηα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ
ζεξαπεχνπλ, ηνλ αξηζκφ ησλ θνηηεηψλ, ηνπο θαλφλεο επηινγήο, ην
ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θαη ηα ηέιε θνίηεζεο. Δηδηθφηεξα, ν απνινγηζκφο ηεο
παξαγξάθνπ 2 κε επζχλε ηεο Θνζκεηείαο απνζηέιιεηαη ακειιεηί ζηα κέιε
ηεο νηθείαο Δ.Π.Δ..
6. Αλά πεληαεηία ηα κέιε ησλ Δ.Π.Δ. επηζθέπηνληαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ
Ρκήκαηνο Νηθηαθήο Νηθνλνκίαο & Νηθνινγίαο γηα επαξθέο ρξνληθφ
δηάζηεκα, θαηά ην νπνίν ζπλαληψληαη θαη ζπδεηνχλ κε εθπξνζψπνπο ησλ
δηδαζθφλησλ θαη ησλ θνηηεηψλ, θαζψο θαη κε ην Γηεπζπληή θαη ηα κέιε ησλ
ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηνπ Ξ.Κ.Π., πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζνπλ ηελ
ηειηθή έθζεζε αμηνιφγεζεο. Ζ ηειηθή έθζεζε αμηνιφγεζεο, ε νπνία πεξηέρεη
θαη πξνηάζεηο γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ,
ππνβάιιεηαη ζηελ Θνζκεηεία, ζην Ρκήκα Νηθηαθήο Νηθνλνκίαο &
Νηθνινγίαο θαη ζηε Πχγθιεην, πξνθεηκέλνπ λα ηε ζπλεθηηκήζεη γηα ηε
ζπλέρηζε ή κε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ξ.Κ.Π., ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 8
ηνπ άξζξνπ 32.
7. Πηα κέιε ησλ Δ.Π.Δ. θαηαβάιινληαη δαπάλεο κεηαθίλεζεο ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηελ ππνπαξάγξαθν Γ9 ηεο παξ. Γ' ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.
4336/2015.
8. Ν απνινγηζκφο θαη νη αμηνινγήζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ δεκνζηνπνηνχληαη
ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Ηδξχκαηνο θαη θνηλνπνηνχληαη, κε επζχλε ηεο
Θνζκεηείαο, ζηνλ πνπξγφ Ξαηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ,
ιακβάλνληαη δε ππφςε ζηηο δηαδηθαζίεο εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο θαη
πηζηνπνίεζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ λ. 4009/2011.

Άπθπο 13
Γιδάζκονηερ
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1. Κε βάζε ν άξζξν 36 ηνπ Λ. 4485 /2017 (ΦΔΘ 114, η. Α) ζην Ξ.Κ.Π. ζα
δηδάζθνπλ, κέιε ΓΔΞ θαη Δ.Δ.Ξ., Δ.ΓΗ.Ξ. θαη Δ.Ρ.Δ.Ξ. (Θάηνρνη
Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο) ηνπ
Ρκήκαηνο Νηθηαθήο Νηθνλνκίαο &
Νηθνινγίαο ηνπ Σαξνθνπείνπ Ξαλεπηζηεκίνπ θαζψο θαη δηδάζθνληεο ηνπ
Ρκήκαηνο πνπ έρνπλ πξνζιεθζεί ζχκθσλα κε ην Ξ.Γ. 407/ 1980 (ΦΔΘ
112, η.Α) ή ην άξζξν 19 ηνπ Λ. 1404 / 1983 (ΦΔΘ 173, η. Α) ή ηελ παξ. 7 ηνπ
άξζξνπ 29 ηνπ Λ. 4009 / 2011. Πηελ πεξίπησζε, δε, πνπ ηα κέιε ΓΔΞ ,
Δ.Δ.Ξ., Δ.ΓΗ.Ξ. θαη Δ.Ρ.Δ.Ξ. ηνπ Ρκήκαηνο, δελ επαξθνχλ, δχλαηαη λα
αλαηεζεί δηδαζθαιία καζεκάησλ ηνπ Ξ.Κ.Π., θαη χζηεξα απφ
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Ππλέιεπζεο ηνπ Ρκήκαηνο, ζε: α) κέιε ΓΔΞ
απφ άιια Ρκήκαηα ηνπ Σαξνθνπείνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ή θαη απφ άιια
Ξαλεπηζηήκηα ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο εμεηδηθεπκέλα ζην αληηθείκελν
ηνπ πξνγξάκκαηνο, β) Δξεπλεηέο αλαγλσξηζκέλσλ εξεπλεηηθψλ
ηδξπκάησλ ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, νη νπνίνη είλαη θάηνρνη
δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο θαη έρνπλ επαξθή επηζηεκνληθή ζπγγξαθηθή ή
εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα, θαη γ) Δπηζηήκνλεο αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο,
νη νπνίνη δηαζέηνπλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ή ζρεηηθή εκπεηξία ζην
γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ Ξ.Κ.Π.
2. Πε θάζε πεξίπησζε, ζην Ξ.Κ.Π. κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ θαη άιιεο
θαηεγνξίεο δηδαζθφλησλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ
Λφκνπ 4485 /2017 (ΦΔΘ 114, η.Α΄) φπσο ηζρχεη.
3. Ζ αλάζεζε δηδαζθαιίαο φινπ ή κέξνπο καζήκαηνο ζε κέιε Γ.Δ.Ξ. θαη
Δ.Δ.Ξ., Δ.ΓΗ.Ξ. θαη Δ.Ρ.Δ.Ξ. ησλ Ρκεκάησλ ζηα Ξ.Κ.Π. πνπ δηνξγαλψλνπλ
γίλεηαη κε απφθαζε ηεο Ππλέιεπζεο ηνπ Ρκήκαηνο, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο
Ππληνληζηηθήο Δπηηξνπήο, ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν.
4. Ζ αλάζεζε δηδαζθαιίαο φινπ ή κέξνπο καζήκαηνο ζε αθππεξεηήζαληα
κέιε Γ.Δ.Ξ. ή νκφηηκνπο θαζεγεηέο ηνπ Ρκήκαηνο γίλεηαη κε απφθαζε ηεο
Ππλέιεπζεο ηνπ Ρκήκαηνο Νηθηαθήο Νηθνλνκίαο & Νηθνινγίαο, κεηά απφ
αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο Ππληνληζηηθήο Δπηηξνπήο, ζχκθσλα κε ηα
φζα πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν.
5. Ζ αλάζεζε δηδαζθαιίαο φινπ ή κέξνπο καζήκαηνο ζε κέιε Γ.Δ.Ξ. ή
εξεπλεηέο άιισλ Ηδξπκάησλ ηεο εκεδαπήο γίλεηαη κε απφθαζε ηεο
Ππλέιεπζεο ηνπ Ρκήκαηνο Νηθηαθήο Νηθνλνκίαο & Νηθνινγίαο, κεηά απφ
αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο Ππληνληζηηθήο Δπηηξνπήο, ζχκθσλα κε ηα
φζα πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν.
6. Ζ αλάζεζε δηδαζθαιίαο φινπ ή κέξνπο καζήκαηνο ζε κέιε Γ.Δ.Ξ. ή
εξεπλεηέο Ηδξπκάησλ (ελεξγά ή αθππεξεηήζαληα) ηεο αιινδαπήο θαη
φισλ ησλ επηζθεπηψλ δηδαζθφλησλ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν,
γίλεηαη κεηά απφ πξφζθιεζε πνπ απεπζχλεη ε Ππλέιεπζε ηνπ Ρκήκαηνο
Νηθηαθήο Νηθνλνκίαο & Νηθνινγίαο, κε ηε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ
Γηεπζπληή ηνπ Ξ.Κ.Π.. Πηελ πξφζθιεζε πνπ απνζηέιιεηαη ζηνλ επηζθέπηε
δηδάζθνληα κε επζχλε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Ξ.Κ.Π., αλαγξάθνληαη νη φξνη
θαη πξνυπνζέζεηο δηδαζθαιίαο φινπ ή κέξνπο ηνπ καζήκαηνο. Κεηά ηελ
απνδνρή ηεο, ε αλάζεζε δηδαζθαιίαο γίλεηαη κε απφθαζε ηεο Ππλέιεπζεο
ηνπ Ρκήκαηνο, κεηά θαη ηε ζεηηθή εηζήγεζε ηεο Ππληνληζηηθήο Δπηηξνπήο,
ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν.
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7. Ζ αλάζεζε δηδαζθαιίαο φινπ ή κέξνπο καζήκαηνο ζε δηδάζθνληεο
ζχκθσλα κε ην π.δ. 407/1980 (Α' 112) ή ην άξζξν 19 ηνπ λ. 1404/1983 (Α'
173) ή ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 4009/2011, πξαγκαηνπνηείηαη κεηά
απφ αλνηθηή πξφζθιεζε, κε απφθαζε ηεο Ππλέιεπζεο ηνπ Ρκήκαηνο, κεηά
απφ εηζήγεζε ηεο Ππληνληζηηθήο Δπηηξνπήο θαη δεκνζηνπνηείηαη ζηνλ
ηζηφηνπν ηνπ Ξ.Κ.Π.. Πηελ πξφζθιεζε αλαγξάθνληαη ηα εηδηθφηεξα
πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηδαζθαιία φινπ ή κέξνπο ησλ
καζεκάησλ, ζεκηλαξίσλ θαη αζθήζεσλ ηνπ Ξ.Κ.Π. ζχκθσλα κε ην
πξφγξακκα ζπνπδψλ, φπσο επίζεο θαη νη ψξεο δηδαζθαιίαο. Ζ επηινγή
ησλ δηδαζθφλησλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ 3κειή επηηξνπή απφ κέιε ΓΔΞ,
πνπ νξίδεηαη γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ηε Ππλέιεπζε Ρκήκαηνο Νηθηαθήο
Νηθνλνκίαο & Νηθνινγίαο. Κε βάζε ην πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο επηινγήο, ε
Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή εηζεγείηαη ζηε Ππλέιεπζε ηνπ Ρκήκαηνο ηελ
αλάζεζε δηδαζθαιίαο φινπ ή κέξνπο καζήκαηνο ζε δηδάζθνληεο πνπ
εληάζζνληαη ζηηο ινηπέο θαηεγνξίεο. Ζ αλάζεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε
απφθαζε ηεο Ππλέιεπζεο ηνπ Ρκήκαηνο, ζχκθσλα κε ηα φζα
πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν.
8. Πην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο καζήκαηνο πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί, ν
δηδάζθσλ ή νη ζπλ-δηδάζθνληεο κπνξεί λα πξνζθαιέζνπλ νκηιεηέο θαη’
εμαίξεζε, γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ έσο θαη έμη (6) ψξεο ζεκηλαξηαθψλ
δηαιέμεσλ αλά κάζεκα, εθφζνλ έρνπλ ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνλ Γηεπζπληή
ηνπ Ξ.Κ.Π. θαη έρεη εγθξίλεη ην ζρεηηθφ αίηεκα.
9. Νη εηδηθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξφβιεςε ακνηβήο/απνδεκίσζεο
γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο δηδαζθφλησλ ζε έλα Ξ.Κ.Π. θαζνξίδνληαη κε
απφθαζε ηεο Ππλέιεπζεο ηνπ Ρκήκαηνο ζηελ αξρή θάζε αθαδεκατθνχ
έηνπο, ελψ ζε θακκία πεξίπησζε δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηα φζα
έρνπλ πξνβιεθζεί ζηελ κειέηε ζθνπηκφηεηαο, ηνλ αλαιπηηθφ
πξνυπνινγηζκφ θαη ηελ έθζεζε βησζηκφηεηαο, πνπ εγθξίζεθαλ θαηά ηελ
ίδξπζε ηνπ.
Άπθπο 14
Απονομή μεηαπηςσιακών ηίηλων
1. Θάζε θνηηεηήο παξαθνινπζεί φια ηα καζήκαηα ηνπ Ξ.Κ.Π. (θαη ηεο
εηδίθεπζεο) πνπ έρεη επηιέμεη. Νη παξνπζίεο ζηηο δηαιέμεηο θαη ηα
εξγαζηήξηα είλαη ππνρξεσηηθέο. Ζ αμηνιφγεζε ζηα καζήκαηα γίλεηαη κε
άξηζηα ην δέθα (10/10). Δπηηπρήο ζεσξείηαη ε αμηνιφγεζε φηαλ ν θνηηεηήο
ιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ έμη (6/10) ζε θάζε εμεηαδφκελν κάζεκα. Ζ
δηαδηθαζία εμέηαζεο απνηειεί επζχλε ηνπ δηδάζθνληα ή ησλ δηδαζθφλησλ
ηνπ καζήκαηνο θαη θνηλνπνηείηαη κε ηελ έλαξμε δηδαζθαιίαο ηνπ
καζήκαηνο. Πε πεξίπησζε απνηπρίαο ππάξρεη δπλαηφηεηα επαλεμέηαζεο
πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ηνλ Πεπηέκβξην.
2. Πε πεξίπησζε δεχηεξεο απνηπρίαο, ζα πξέπεη λα μαλαπαξαθνινπζήζεη ην
κάζεκα.
3. Δλζηάζεηο γηα ηε βαζκνιφγεζε θνηηεηή ζε κάζεκα ή ηε δηπισκαηηθή
εξγαζία, ππνβάιινληαη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ αλαθνίλσζε
ησλ απνηειεζκάησλ. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ηε Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή
ηνπ Ξ.Κ.Π., ελψ ε αλαβαζκνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη κεηά απφ απφθαζε
ηεο Ππλέιεπζεο ηνπ Ρκήκαηνο Νηθηαθήο Νηθνλνκίαο & Νηθνινγίαο.
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4. Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ δηδαθηηθνχ κέξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ
εμέηαζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ν θνηηεηήο ιακβάλεη ηνλ
κεηαπηπρηαθφ ηίηιν. Ν ηειηθφο βαζκφο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ
ππνινγίδεηαη σο ν ζηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο ηεο βαζκνινγίαο ηνπ θνηηεηή
ζηα καζήκαηα, ζηελ δηπισκαηηθή εξγαζία θαη ζε φιεο ηηο άιιεο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην πξφγξακκα. Ζ δηπισκαηηθή
εξγαζία αληηζηνηρεί ζε 3 καζήκαηα ελψ ηα ζπλνιηθά δηδαζθφκελα
καζήκαηα είλαη 12. Δπνκέλσο, ν ηειηθφο βαζκφο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ
είλαη ν κέζνο φξνο ησλ 15 καζεκάησλ (ήηνη 12 δηδαζθφκελα καζήκαηα θαη
εθπφλεζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο).
5. Ν κεηαπηπρηαθφο ηίηινο αλαγξάθεη ηνλ ηίηιν ηνπ Ξ.Κ.Π. θαη ηεο
εηδίθεπζεο (εηδίθεπζε πνπ έρεη επηιέμεη ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο).
6. Ζ απνλνκή ηνπ Γ.Κ.Π. πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεηήο
νξθσκνζίαο, ε νπνία ιακβάλεη ρψξα κεηά ην πέξαο ησλ εμεηαζηηθψλ
πεξηφδσλ. Ρν ηειεηνπξγηθφ απνθνίηεζεο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Θαλνληζκφ
Ππνπδψλ ηνπ Σαξνθνπείνπ Ξαλεπηζηεκίνπ.
7. Ξξφζζεηεο (κε ππνρξεσηηθέο) δεμηφηεηεο πνπ απνθηά ν θνηηεηήο θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ θαη δελ ζπλππνινγίδνληαη ζηνλ ηειηθφ βαζκφ,
αλαγξάθνληαη ζην Ξαξάξηεκα Γηπιψκαηνο, φπσο πξνβιέπεηαη κε ην
άξζξν 15 ηνπ λ. 3374/2005 (Α΄ 189). Πε πεξίπησζε πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη ζεκηλάξηα εθηφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ
Ξ.Κ.Π. απηά ζα αλαγξάθνληαη ζην παξάξηεκα δηπιψκαηνο.
Άπθπο 15
Λοιπά θέμαηα
Ζ Ππλέιεπζε ηνπ Ρκήκαηνο είλαη αξκφδηα γηα ηελ επίιπζε ζεκάησλ πνπ δελ
δηεπθξηλίδνληαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ ή ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο αληηκεηψπηζεο,
θαζψο θαη γηα θάζε αλαζεψξεζε-ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΕ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ Π.Μ.. ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΔΞΑΜΗΝΟ Α΄
Μαθήμαηα Α΄ Δξαμήνος
Πηαηηζηηθή Αλάιπζε Γεδνκέλσλ

Γηαρείξηζε Φπζηθψλ Ξφξσλ

Κηθξννηθνλνκηθή Αλάιπζε

Πεπιγπαθή Μαθημάηων
Πθνπφο ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο, Δίδε
Γεδνκέλσλ θαη Κεηαβιεηψλ, Ξίλαθεο θαη
Γηαγξάκκαηα, Δηζαγσγή ζηα Κέηξα Θέζεο
θαη Κεηαβιεηφηεηαο. Δηζαγσγή δεδνκέλσλ
ζε Ζ/, Γηαγξάκκαηα, Αλάιπζε Ξνζνηηθψλ
δεδνκέλσλ Ξίλαθεο θαη Γηαγξάκκαηα
κέηξσλ
ζέζεο.
Αλάιπζε
πνζνηηθψλ
δεδνκέλσλ - Ξίλαθεο θαη Γηαγξάκκαηα
κέηξσλ Γηαζπνξάο – Ππζρέηηζε πνζνηηθψλ
κεηαβιεηψλ.
Αλάιπζε
Ξνηνηηθψλ
κεηαβιεηψλ – Ξίλαθεο ΠπρλνηήησλΞίλαθεο Γηπιήο Δηζφδνπ. Δπαγσγηθή
Πηαηηζηηθή – Γηαζηήκαηα Δκπηζηνζχλεο
(κέζνπ, πνζνζηψλ) – Δηζαγσγή ζηνπο
Διέγρνπο ππνζέζεσλ. Έιεγρνη πνζέζεσλ.
Κε Ξαξακεηξηθνί Έιεγρνη πνζέζεσλ Απιή Γξακκηθή παιηλδξφκεζε.
Απιή
Γξακκηθή παιηλδξφκεζε ANOVA.
Δθαξκνγέο κε ρξήζε H/Y. Γπλαηφηεηα
ρξεζηκνπνίεζεο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ
ζηαηηζηηθψλ παθέησλ (STATA, Gretl).
Δηζαγσγή – ν ξφινο ηεο δηαρείξηζεο ησλ
θπζηθψλ πφξσλ ζηελ ηζνξξνπία ησλ
νηθνζπζηεκάησλ. Γηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο
θαη εθηίκεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ
πξνβιεκάησλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο
εθκεηάιιεπζεο
θαη
επεμεξγαζίαο.
Αλαλεψζηκνη
θαη
κε
αλαλεψζηκνη
ελεξγεηαθνί θαη πιηθνί θπζηθνί πφξνη,
πεξηγξαθή, εθκεηάιιεπζε θαη ζπλδεφκελα
πεξηβαιινληηθά ζέκαηα.
Νηθνλνκηθή ππνδείγκαηα. Καζεκαηηθά ηεο
Αξηζηνπνίεζεο. Ξξνηηκήζεηο θαη Θεσξία
ηεο ρξεζηκφηεηαο. Κεγηζηνπνίεζε ηεο
ρξεζηκφηεηαο. Απνηέιεζκα εηζνδήκαηνο θαη
ππνθαηάζηαζεο. Πρέζεηο δήηεζεο κεηαμχ
δχν αγαζψλ. Αγνξαία δήηεζε θαη
ειαζηηθφηεηα.
Δπηινγή
ζε ζπλζήθεο
αβεβαηφηεηαο.
Ξξνζδνθψκελε
ρξεζηκφηεηα. Απνζηξνθή ηνπ θηλδχλνπ.
Νηθνλνκηθά ηεο πιεξνθφξεζεο. Θεσξία ησλ
παηγλίσλ.
Ππλάξηεζε
πξνζθνξάο.
Ππλάξηεζε θφζηνπο. Ρέιεηνο Αληαγσληζκφο.
Απνηειεζκαηηθφηεηα
ηνπ
ηέιεηνπ
αληαγσληζκνχ.
πνδείγκαηα
αηεινχο
αληαγσληζκνχ. Εήηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ
γηα παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο. Ρα φξηα ηεο
αγνξάο.
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Δηζαγσγή ζηε Βηψζηκε
Αλάπηπμε

Νηθνλνκεηξία (Κφλν γηα ηηο
Δηδηθεχζεηο Ρνπηθή Αλάπηπμε &
Αγσγή Θαηαλαισηή)

Καθξννηθνλνκηθή Αλάιπζε
(Κφλν γηα ηηο Δηδηθεχζεηο
Ρνπηθή Αλάπηπμε & Αγσγή
Θαηαλαισηή)

Γηαρείξηζε Πηεξεψλ Απνβιήησλ

Δξκελεία ησλ φξσλ Βηψζηκε Αλάπηπμε.
Θεζκηθφ Ξιαίζην γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε.
Πηφρνη θαη Γηεζλείο Ππλδηαζθέςεηο γηα ηε
Βηψζηκε Αλάπηπμε (Ππλδηάζθεςε ηεο
Πηνθρφικεο,
Έθζεζε
Brundland,
Ππλδηάζθεςε ηνπ Οίν, Habitat Agenda, θ.ά.).
Βαζηθνί ζηφρνη θαη εθαξκνγή ηεο Local
Agenda 21. Ξνιηηηθέο θαη Γξάζεηο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε Βηψζηκε
Αλάπηπμε. Ξνιηηηθέο θαη Γξάζεηο ηεο
Διιάδαο γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε.
Δπξσπατθφ θαη Διιεληθφ Θεζκηθφ Ξιαίζην.
Ξαξάγνληεο πνπ ζπκβάινπλ ζηε Βηψζηκε
Αλάπηπμε ησλ ηφπσλ (κεηαθνξέο, ελέξγεηα,
ηειεπηθνηλσλίεο,
ππνδνκέο
γηα
ην
πεξηβάιινλ, ηελ έξεπλα θαη ηελ ηερλνινγία,
αγξνηηθφο
ηνκέαο,
πνιηηηζηηθή
θαη
αξρηηεθηνληθή
θιεξνλνκηά
θ.ά).
Βησζηκφηεηα ησλ πφιεσλ, βησζηκφηεηα ησλ
πεξηθεξεηψλ
Δηζαγσγή ζηελ Νηθνλνκεηξία. Βαζηθνί
νξηζκνί.
Κνξθέο
δεδνκέλσλ.
Απιή
Ξαιηλδξφκεζε. Κέζνδνο ησλ Διαρίζησλ
ηεηξαγψλσλ.
Ξνιπκεηαβιεηή
Ξαιηλδξφκεζε. Νη έλλνηεο ησλ ζπληειεζηψλ
ηνπ ππνδείγκαηνο. Ππληειεζηέο πνιιαπινχ
πξνζδηνξηζκνχ θαη ζπληειεζηέο κεξηθήο
ζπζρέηηζεο. Έιεγρνη ησλ ζηαηηζηηθψλ
ππνζέζεσλ ηνπ θιαζζηθνχ ππνδείγκαηνο.
Ππλαξηεζηαθή κνξθή. Γξακκηθφηεηα. Κε
γξακκηθά
ππνδείγκαηα.
Ινγηζηηθή
παιηλδξφκεζε.
Ζ
ηερληθή
ησλ
ςεπδνκεηαβιεηψλ. Γηαηεηαγκέλε ινγηζηηθή
παιηλδξφκεζε. Ηζνκεξήο Ξαιηλδξφκεζε.
Δπίιπζε Νηθνλνκεηξηθψλ Ξξνβιεκάησλ:
Ξνιπζπγγξακκηθφηεηα,
Δηεξνζθεδαζηηθφηεηα
Δηζαγσγή
ζηε
καθξννηθνλνκηθή.
Καθξννηθνλνκηθνί δείθηεο. Ρν ππφδεηγκα
αλάπηπμεο
ηνπ
Solow.
πνδείγκαηα
αλάπηπμεο κε επηθαιππηφκελεο γελεέο. Λέα
ζεσξία νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Ζ ζεσξία
ηνπ πξαγκαηηθνχ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. Ρν
παξαδνζηαθφ
Θευλζηαλφ
ππφδεηγκα.
Ξνιιαπιαζηαζηέο.
Απφ
ηελ
Κηθξννηθνλνκηθή
ζεσξία
ζηε
Καθξννηθνλνκηθή αλάιπζε. Ζ ζεσξία ηεο
θαηαλάισζεο. Ζ ζεσξία ησλ επελδχζεσλ.
Αλεξγία θαη Αγνξά Δξγαζίαο. Σξήκα,
Ρξάπεδεο θαη Σξεκαηννηθνλνκηθφ Πχζηεκα.
Ξιεζσξηζκφο θαη λνκηζκαηηθή πνιηηηθή.
Νξζνινγηθέο
Ξξνζδνθίεο.
Καθξννηθνλνκηθή
Ξξνζαξκνγή.
Γεκνζηνλνκηθά
ειιείκκαηα
θαη
δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή. Δθαξκνγέο.
Ρν

κάζεκα

πξαγκαηεχεηαη

ζέκαηα
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(Κφλν γηα Δηδίθεπζε Γηαρείξηζε
Ξεξηβάιινληνο)

νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ κε
ζηφρν λα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο/ηξηεο έλα
ηθαλφ ππφβαζξν ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο θαη
ηερλνινγηψλ επεμεξγαζίαο απνβιήησλ, κε
έκθαζε ζηα αζηηθά ζηεξεά απφβιεηα
(ΑΠΑ), ην νπνίν ζα ηνπο επηηξέπεη λα
θαηαλννχλ ηηο εμειίμεηο ζε απηφ ην ηαρέσο
κεηαβαιιφκελν πεδίν πεξηβαιινληηθήο
πνιηηηθήο, ηερλνινγίαο θαη πξάμεο.
Θέκαηα
πνπ
θαιχπηνληαη:
Νξηζκνί,
Ξνηνηηθή
θαη
πνζνηηθή
ζχζηαζε
απνβιήησλ,
Ζ
ηεξαξρία
δηαρείξηζεο
απνβιήησλ, Δπξσπαίθφ θαη εζληθφ ζεζκηθφ
πιαίζην κε έκθαζε ζην πιαίζην γηα ηελ
Θπθιηθή
Νηθνλνκία,
Θχξηεο
κέζνδνη
επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο (κεραληθή
δηαινγή, βηνινγηθή επεμεξγαζία, ζεξκηθή
επεμεξγαζία, ΣΡΑ), Γηαινγή ζηελ πεγή,
αλαθχθισζε
θαη
ηζνδχγηα
κάδαο,
Δλαιιαθηηθή δηαρείξηζε θαη δηεπξπκέλε
επζχλε παξαγσγνχ γηα ηα απφβιεηα
ζπζθεπαζίαο θαη άιια πξντφληα. Δηδηθή
κλεία θαη αλάιπζε γίλεηαη ζηηο κεζφδνπο
βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο (θνκπνζηνπνίεζε
θαηαλαεξφβηα ρψλεπζε θαζψο θαη ζε λέεο
αλαδπφκελεο επηινγέο, φπσο ε παξαγσγή
βηναηζαλφιεο απφ απφβιεηα).

Σσξνηαμία θαη Ξεξηβαιινληηθφο
Πρεδηαζκφο (Κφλν γηα
Δηδίθεπζε Γηαρείξηζε
Ξεξηβάιινληνο)

Ζ έλλνηα ηνπ ρψξνπ. Σψξνο θαη αλάπηπμε.
Δξγαιεία θαη Κεζνδνινγίεο Πρεδηαζκνχ Δθαξκνγέο. Σσξνζέηεζε αλζξψπσλ θαη
δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ αζηηθφ ρψξν. Νη
κεραληζκνί πνπ ππάξρνπλ. Ζ έλλνηα ηεο
ειθπζηηθφηεηαο. Σσξνηαμηθέο πνιηηηθέο
ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξψπε. Σσξνηαμηθά
Πρέδηα. Νη επηπηψζεηο απφ ηηο αιιαγέο
ρσξνζέηεζεο ζην πεξηβάιινλ. Οπζκίζεηο
Σξήζεσλ Γεο θαη πξνζηαζία αζηηθνχ
πεξηβάιινληνο. Γφκεζε θαη πηέζεηο ζην
αζηηθφ πεξηβάιινλ. Ξνιενδνκηθά Πρέδηα
θαη πξνζηαζία πεξηβάιινληνο. Ζ νηθνινγηθή
πφιε. Νηθνινγηθά θηίξηα θαη Βηψζηκε
Αλάπηπμε αζηηθνχ ρψξνπ. Γηαρείξηζε
ελέξγεηαο,
λεξνχ,
απνξξηκκάησλ,
ερνξχπαλζεο ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ.
Σσξνζέηεζε θπζηθψλ ρψξσλ ζην Αζηηθφ
Ξεξηβάιινλ
(ρισξίδα,
παλίδα
θ.ά).
Ξεξηβαιινληηθφο Πρεδηαζκφο.
Ξαξαδείγκαηα
Ξεξηβαιινληηθνχ
Πρεδηαζκνχ
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Διδίκεςζη: Σοπική Ανάπηςξη
Φπζηθφ θαη Ξνιηηηζκηθφ
Ξεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε

Ρνπηθέο Αγνξέο θαη Νηθνλνκηθή
Αλάπηπμε









Αλαπηπμηαθά Δπηρεηξεζηαθά
Ξξνγξάκκαηα

Πεπιγπαθή Μαθημάηων
Ξαγθφζκηεο θαη Δπξσπατθέο Ξνιηηηθέο γηα
ηελ
Ξξνζηαζία
ηνπ
θπζηθνχ
θαη
Ξνιηηηζκηθνχ Ξεξηβάιινληνο. Ζ πξνζηαζία
θαη
αμηνπνίεζε
ηεο
αξρηηεθηνληθήο
θιεξνλνκηάο
σο
αξσγφο
βηψζηκεο
αλάπηπμεο ησλ ηφπσλ: κειέηεο πεξίπησζεο.
Άπιεο Κνξθέο Ξνιηηηζκνχ θαη Αλάπηπμε.
Ξνιηηηζκηθφ
πεξηβάιινλ
θαη
πξνζσπηθφηεηεο. Ξνιηηηζηηθέο Δθδειψζεηο
θαη Αλάπηπμε. Ρα αξραηνινγηθά πάξθα σο
κνριφο βηψζηκεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο:
κειέηεο πεξίπησζεο. Ζ ζεκαζία ηνπ
θπζηθνχ ππφβαζξνπ ελφο ηφπνπ. Αλάδεημε
ηνπ
Φπζηθνχ
θαη
Ξνιηηηζκηθνχ
Ξεξηβάιινληνο ζε Ξφιεηο. Ξνιηηηζηηθέο
Γηαδξνκέο θαη Φπζηθφ Πηνηρείν. Φπζηθέο
Γηαδξνκέο ζηελ Ξφιε: κειέηεο πεξίπησζεο.
Ρν Διιεληθφ θπζηθφ θαη πνιηηηζηηθφ ηνπίν
Ρνπηθή νηθνλνκία θαη αλάπηπμε.
Ρνπηθνί παξάγνληεο αλάπηπμεο.
Αληηθεηκεληθνί ζθνπνί ηνπηθήο αλάπηπμεο.
Γεκφζηνη, Ηδησηηθνί, κε Θεξδνζθνπηθνί
Νξγαληζκνί.
Ρνπηθνί
θνξείο
θαη
εθηίκεζε
ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπο.
Νηθνλνκηθνί
θαη
θνηλσληθνί
δείθηεο
ηνπηθήο/πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο γηα ηελ
εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ηνπηθήο δσήο.
Δπξσπατθά θαη εζληθά πξνγξάκκαηα
ηνπηθήο αλάπηπμεο – εθαξκνγέο.
Έξεπλεο πεδίνπ. Πρέζεηο κεηαμχ νηθνλνκίαο,
θνηλσλίαο θαη ηνπηθψλ ζεζκψλ.
Αλαπηπμηαθέο πνιηηηθέο.
Θνηλσληνινγηθνί,
γεσγξαθηθνί
θαη
νηθνλνκηθνί ζεζκνί πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ
ηνπηθή αλάπηπμε. Αλαπηπμηαθφο ηνπηθφο
πξνγξακκαηηζκφο
Ζ έλλνηα ηεο βηψζηκεο ηνπξηζηηθήο
αλάπηπμεο.
Σαξαθηεξηζηηθά,
πξνηεξαηφηεηεο, αξρέο.
Νη ηάζεηο ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο, εμέηαζε
πξνζθνξάο θαη δήηεζεο
ζην δηεζλέο
νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Ζ αλάπηπμε ησλ
εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. Κειέηεο
πεξίπησζεο ζηελ ειιεληθή ηνπξηζηηθή
αγνξά. Νξηζκφο ηεο θαηλνηνκίαο ζην
επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη αμηνπνίεζε
ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ.
Ππλέξγεηεο Γεκφζηνπ- Ηδησηηθνχ ηνκέα θαη
ηνπηθψλ θνηλσληψλ γηα νινθιεξσκέλε
ηνπξηζηηθή αλάπηπμε. Ν Νηθνινγηθφο
ραξαθηήξαο ηεο βηψζηκεο ηνπξηζηηθήο
αλάπηπμεο θαη ε εμαζθάιηζε αεηθνξηθήο
ρξήζεο ησλ πφξσλ. Ξξννξηζκνί κε βηψζηκε
ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη πξννξηζκνί
καδηθνχ ηνπξηζκνχ. Ππγθξίζεηο θαη εμαγσγή
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ζπκπεξαζκάησλ.
Αζηηθή θαη Ξεξηθεξεηαθή
Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε

Θνηλσληθή Νηθνλνκία















Αίηηα θαη Ξαξάγνληεο ησλ αλαπηπμηαθψλ
αληζνηήησλ
ησλ
πφιεσλ
θαη
ησλ
πεξηθεξεηψλ. Πηφρνη ηεο αζηηθήο θαη
πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο. Ζ ζπκβνιή ησλ
κεηαθνξψλ,
ηεο
ελέξγεηαο,
ησλ
ηειεπηθνηλσληψλ, ησλ ππνδνκψλ γηα ην
πεξηβάιινλ,
ηεο
έξεπλαο
θαη
ηεο
ηερλνινγίαο, ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα, ζηε
βηψζηκε
ηνπηθή
θαη
πεξηθεξεηαθή
αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία. Ζ πεξηθεξεηαθή
πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ρν
πιαίζην δξάζεο γηα ηηο πφιεηο θαη ηηο
πεξηθέξεηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ
πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηηο
πεξηθέξεηεο
ηεο
Διιάδαο.
Βηψζηκε
αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ησλ πφιεσλ κέζσ
ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο
πξνζηαζίαο
ηεο
αξρηηεθηνληθήο
θιεξνλνκηάο,
ηεο
αλάπιαζεο
ησλ
ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ. Ξνιηηηθή ηεο
θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο ζπλνρήο θαη βηψζηκν
αζηηθφ πεξηβάιινλ. Δληαία αγνξά ζηελ
Δπξσπατθή Έλσζε. Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε
ησλ πφιεσλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ κέζσ ηελ
ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο, ηεο απαζρφιεζεο.
Ξφιε θαη παγθνζκηνπνίεζε.
Ξαξνπζίαζε ησλ δηαθφξσ ελλνηνινγηθψλ
δηαζηάζεσλ ηεο Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο
πξνθεηκέλνπ
λα
αλαδεηρζεί
ν
επηρεηξεκαηηθφο θαη θνηλσληθήο βάζεο
ραξαθηήξαο ηεο.
Ν ξφινο ηεο Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο.
Ππγθξηηηθή πεξηγξαθή ηεο παξνχζαο
θαηάζηαζεο θαη ηεο αλάπηπμεο θαη
εθαξκνγήο ηεο Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο ζηελ
Διιάδα, ζηηο ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο
θαη ζηελ Ακεξηθή.
Δμέηαζε ηνπ ξφινπ ηεο Θνηλσληθήο
Νηθνλνκίαο ζηελ αλάπηπμε «πξνζσπηθψλ
ππεξεζηψλ» πξνο άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο,
ειηθησκέλνπο θαη άιιεο νκάδεο ηεο ηνπηθήο
θνηλσλίαο.
Θαηαγξαθή ησλ πξννπηηθψλ ηνπ ρψξνπ θαη
πξνηάζεηο γηα βαζηθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηε
δεκηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ ζπλζεθψλ γηα
ηελ βησζηκφηεηα ησλ θνηλσληθψλ ζέζεσλ
εξγαζίαο.
Δηαηξείεο
Ιατθήο
Βάζεο,
Ρακεία
αιιεινβνήζεηαο,
ζπλεηαηξηζκνί,
ζπλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο.
Αξρέο ηνπ ζπλεξγαηηζκνχ. Ηζηνξηθή εμέιημε
ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.
Αγξνηηθέο ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο.
Πρέδην λφκνπ.

24


Ρνπηθή Νηθνλνκία θαη
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα

Διδίκεςζη: Γιασείπιζη
Πεπιβάλλονηορ

Ρξφθηκα θαη Ξεξηβάιινλ

πεπζπλφηεηα θαη Ξξάζηλε
Δπηρεηξεκαηηθή Πθέςε

Αλάιπζε Θχθινπ Εσήο
Ξξντφληνο

Ππλεηαηξηζκνί
θαη
Δ.Δ.
Γηεζλήο
Ππλεηαηξηζηηθή Έλσζε.
Ππλεηαηξηζηηθή Λνκνζεζία.
Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα σο παξάγνληαο
ηνπηθήο αλάπηπμεο. Πχιιεςε θαη επηινγή
επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο. Δπηρεηξεκαηηθέο
δεμηφηεηεο θαη αλαγθαία βήκαηα γηα ηε
δεκηνπξγία επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο.
Δπηρεηξεκαηηθφο θακβάο θαη ρξήζηκα
εξγαιεία. Ν ξφινο ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο
ζπλέξγηαο
ζηελ
επηρεηξεκαηηθφηεηα.
Θαηλνηφκεο πξσηνβνπιίεο θαη ηνπηθή
αλάπηπμε.
Πεπιγπαθή Μαθημάηων
Δηζαγσγή ζηε Γεσξγία, Αλζξσπνινγία ηεο
Γηαηξνθήο
θαη
Πχγρξνλα
Ππζηήκαηα
Ρξνθίκσλ,
Ηζηνξηθή
Αλαδξνκή
ζηελ
Ξξνέιεπζε & Ξαξαγσγή ηεο Ρξνθήο,
Ξαγθφζκηα Δπηζηηηζηηθή Θξίζε: αηηίεο θαη
αληηκεηψπηζε, Βηψζηκε Θαηαλάισζε θαη
Νηθνινγηθφ Απνηχπσκα Ρξνθίκσλ, Ζζηθή θαη
Αζθάιεηα ησλ Ρξνθίκσλ, Γεκφζηα γεία θαη
Γηαηξνθηθά
Πθάλδαια,
Νινθιεξσκέλε
Γηαρείξηζε Θαιιηεξγεηψλ, Βηνινγηθή Γεσξγία.
Ζ ζπζρέηηζε ηεο ζθέςεο κε ηελ επαγγεικαηηθή
επηηπρία. Πθέςε θαη δηαδηθαζία θηλήηξσλ.
Γηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. Κνληέια
απνθάζεσλ.
Νξγαλσζηαθή
επηθνηλσλία.
Ξξνβιεκαηηζκνί ησλ Start ups. Ζ δηαρείξηζε
ησλ αιιαγψλ θαη ε ζεκαζία ηεο ζην επηρεηξείλ.
Ζ δεμηφηεηα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο. Κνληέια
εγεζίαο. Αξρέο επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ.
Αλάπηπμε
ζηξαηεγηθήο.
Θνηλσληθή
θαη
πεξηβαιινληηθή ππεπζπλφηεηα: ζεκαζία θαη
ξφινο ζηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο. Ζ θαηλνηνκία
θαη ε ππεπζπλφηεηα σο κέζν αλάπηπμεο ησλ
βηψζηκσλ επηρεηξήζεσλ. Ν ξφινο ηεο
ζπλέξγεηαο ζηε βηψζηκε επηρεηξεκαηηθφηεηα.
Κειέηεο πεξίπησζεο.
Γεληθέο αξρέο νινθιεξσκέλεο πεξηβαιινληηθήο
δηαρείξηζεο επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ. Ζ
αλάγθε γηα νιηζηηθή ζεψξεζε ζην ζρεδηαζκφ
ησλ πξντφλησλ. Ζ Νινθιεξσκέλε Ξνιηηηθή
Ξξντφλησλ (Ν.Ξ.Ξ.) ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Δηζαγσγή ζηελ αλάιπζε θχθινπ δσήο
πξντφλησλ. Ππλνπηηθή ηζηνξηθή αλαδξνκή θαη
αλαθνξά ζηε ζεσξεηηθή ζεκειίσζε ηεο
κεζνδνινγίαο. Θξηηήξηα εθαξκνγήο ηεο
κεζφδνπ. Κειέηε ζθνπηκφηεηαο ηεο αλάιπζεο
θαη πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα. Θαζνξηζκφο
ησλ νξίσλ ηνπ ππφ εμέηαζε ζπζηήκαηνο.
Ππιινγή
αμηφπηζησλ
ζηνηρείσλ.
Νξζέο
παξαδνρέο θαη απινπζηεχζεηο γηα ηελ αλάιπζε
ηνπ ζπζηήκαηνο. Πρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε ηνπ
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Νινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε
Νηθνζπζηεκάησλ

Νηθνλνκηθή ηνπ Ξεξηβάιινληνο

Θεζκηθφ Ξιαίζην Ξξνζηαζίαο
Ξεξηβάιινληνο θαη Κειέηεο
Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ

Διδίκεςζη: Αγωγή
Καηαναλωηή
Ππκπεξηθνξά Θαηαλαισηή θαη
Ιήςε Απνθάζεσλ

αληηπξνζσπεπηηθνχ
κνληέινπ
αλάιπζεο.
Θαλνληθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ. Αλάιπζε
επηπηψζεσλ. Θαηεγνξίεο επηπηψζεσλ. Θξηηηθή
αμηνιφγεζε
θαη
παξνπζίαζε
ησλ
απνηειεζκάησλ. Ξαξνπζηάζεηο επηιεγκέλσλ
πεξηπηψζεσλ εθαξκνγήο ηεο κεζνδνινγίαο.
Νξηζκφο, ηζηνξηθή εμέιημε ηεο έλλνηαο,
δηαθνξνπνίεζε απφ παιηφηεξεο πξνζεγγίζεηο,
πεξηνξηζκνί ζηελ εθαξκνγή. Βαζηθέο αξρέο,
βήκαηα πινπνίεζεο, ζθνπνί θαη ζηφρνη.
Νηθνινγηθή αθεξαηφηεηα, επζηάζεηα ηνπ
νηθνζπζηήκαηνο, ζρέζε βηνπνηθηιφηεηαο θαη
νηθνζπζηεκηθήο ιεηηνπξγίαο, πξνζαξκνδφκελε
δηαρείξηζε.
Θεζκηθά
πξνβιήκαηα.
Ξαξαδείγκαηα
εξγαιείσλ:
αλάιπζε
βησζηκφηεηαο
πιεζπζκνχ,
νηθνινγηθνί
δηάδξνκνη, Γηαρείξηζε ζαιάζζησλ βηνινγηθψλ
πφξσλ, ζαιάζζηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο
ζηε
Κεζφγεην
θαη
ζηελ
Διιάδα,
ηρζπνπιεζπζκνί.
Αιηεία
θαη
δηαρείξηζε
αιηεπηηθψλ πφξσλ ζηελ Διιάδα, Θνηλή
Αιηεπηηθή Ξνιηηηθή ηεο Δ.Δ. Δλαιιαθηηθνί
ηξφπνη αιηεπηηθήο δηαρείξηζεο, δηαρείξηζε
ιηκλνζαιαζζψλ θαη ιηκλψλ..
Δηζαγσγή. Νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ξχπαλζε
ηνπ πεξηβάιινληνο. Νηθνινγία θαη νηθνλνκηθή
επηζηήκε. Νηθνλνκηθνί παξάγνληεο ξχπαλζεο
ηνπ πεξηβάιινληνο. Ξνηφηεηα πεξηβάιινληνο
θαη νηθνλνκία. Θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο
θαη αηέιεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο.
Δμσηεξηθέο
νηθνλνκίεο.
Γηθαηψκαηα
ηδηνθηεζίαο,
εμσηεξηθέο
νηθνλνκίεο
θαη
πεξηβάιινλ. Θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο
θαη νηθνλνκία. Δπηπηψζεηο. Δζληθφ πξντφλ θαη
πεξηβάιινλ.
Νηθνλνκηθέο
ιχζεηο
ησλ
πεξηβαιινληηθψλ
πξνβιεκάησλ.
Ξξνζδηνξηζκφο ηνπ επηζπκεηνχ βαζκνχ
ξχπαλζεο. Ππκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηνλ
πεξηνξηζκφ ηεο ξχπαλζεο. Ρχπνη θξαηηθήο
πεξηβαιινληηθήο παξέκβαζεο
Ξεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ρξήζεσλ γεο θαη
αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζην θπζηθφ,
αλζξσπνγελέο θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ.
Θεζκηθφ πιαίζην πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο ζε
Δζληθφ θαη Δπξσπατθφ Δπίπεδν. Κέηξα
πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο θαη πνιηηηθέο
δηαρείξηζεο.
Κειέηεο
πεξηβαιινληηθψλ
επηπηψζεσλ. Αλάδεημε θαη πξνζηαζία ηνπ
θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο.
Κειέηεο πεξίπησζεο: Κέζνδνη εθηίκεζεο ησλ
πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ
Πεπιγπαθή Μαθημάηων
Δηζαγσγή ζηηο Βαζηθέο Αξρέο Κάξθεηηλγθ θαη
έλλνηεο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαηαλαισηή,
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 Πηξαηεγηθέο
ηηκνιφγεζεο,
Δπηθνηλσλία
Κάξθεηηλγθ,
 Γηαδηθαζία
ιήςεο
απνθάζεσλ,
Θεσξίεο
παξαθίλεζεο,
 Κνληέια θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο, Λέα
πξντφληα θαη θαηλνηνκίεο, Γηαηξνθή θαη
θαηαλάισζε, Λνκηθά δεηήκαηα ζηε δηαρείξηζε
θαηαλαισηηθψλ επηινγψλ ή πξνηηκήζεσλ
Δηζαγσγή ζηε πξνζέγγηζε ηεο νξγαλσζηαθήο
ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο δηνίθεζεο, Γπλακηθή ησλ
νκάδσλ, Δξγαζηαθή Ηθαλνπνίεζε & απφδνζε,
Γηνίθεζε θαη Νξγαλσζηαθή
Θαηαλνκή Θαζεθφλησλ, Πηειέρσζε Νξγαληζκψλ,
Ππκπεξηθνξά
δηνίθεζε κε Πηφρνπο (MBO), Γηαδηθαζίεο
Ξνηφηεηαο θαη Απνηειεζκαηηθφηεηα, Γηαρείξηζε
Αιιαγψλ θαη Γηαρείξηζε Ππγθξνχζεσλ, Ζγεζία,
Βηψζηκε Ζγεζία
Θνηλφ κάζεκα κε ηελ εηδίθεπζε Γηαρείξηζε
Νηθνλνκηθή ηνπ Ξεξηβάιινληνο
Ξεξηβάιινληνο, βι. Ό.π.


Λνκηζκαηηθφ θαη
Σξεκαηνπηζησηηθφ Πχζηεκα

Aλάιπζε Σξεκαηαγνξψλ &
Θεθαιαηαγνξψλ

Δηζαγσγή
Πηνηρεία
Καθξννηθνλνκηθήο
Θεσξίαο,
Ιεηηνπξγίεο ηνπ Σξεκαηνπηζησηηθνχ Ππζηήκαηνο,
Ρν Ρξαπεδηθφ Πχζηεκα, Σξεκαηνπηζησηηθφ
Πχζηεκα
θαη
Νηθνλνκηθή
Αλάπηπμε,
Σξεκαηννηθνλνκηθή
Απειεπζέξσζε,
Αληαγσληζκφο θαη Απνηειεζκαηηθφηεηα ζην
Ρξαπεδηθφ Πχζηεκα, Δμειίμεηο ζην Γηεζλέο θαη
ζην Διιεληθφ Σξεκαηνπηζησηηθφ Πχζηεκα,
Σξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα θαη Δπξσπατθή
Δλνπνίεζε
Πθνπφο ηνπ καζήκαηνο απηνχ είλαη λα βνεζήζεη
ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο λα θαηαλνήζνπλ
ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο απνθάζεηο ησλ εηαηξηψλ
θαη ηηο απνθάζεηο ησλ επελδπηψλ. Πηα πιαίζηα
απηά
ην
κάζεκα
αλαιχεη
ηηο
αγνξέο
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ θαη έλα κεγάιν
αξηζκφ πξντφλησλ ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα (α)
γηα ρξεκαηνδνηηθνχο θαη επελδπηηθνχο ζθνπνχο
θαη (β) γηα ιφγνπο ειέγρνπ θαη αληηζηάζκηζεο ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ. Ρν κάζεκα
πεξηγξάθεη ηνπο κεραληζκνχο έθδνζεο ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ θαη ηηο ζπλερείο
θαηλνηνκίεο ησλ αγνξψλ ζηελ δεκηνπξγία λέσλ
πξντφλησλ. Ξαξάιιεια, ζηα πιαίζηα ηνπ
καζήκαηνο εμεηάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα
ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα δηαπξαγκαηεχνληαη
ζηηο πξσηνγελείο θαη δεπηεξνγελείο αγνξέο.
Ρν πξφγξακκα ηνπ καζήκαηνο εζηηάδεηαη ζηε
ζπλέρεηα ζηε ζρέζε θηλδχλνπ-απφδνζεο θαη ζην
ζεσξεηηθφ πιαίζην ην νπνίν εξκελεχεη ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνζδνθψκελσλ απνδφζεσλ
ησλ
επελδχζεσλ
κε
θίλδπλν.
Έρνληαο
δεκηνπξγήζεη
ην
απαξαίηεην
γλσζηηθφ
ππφβαζξφ, ζηε ζπλέρεηα νη ζπνπδαζηέο κειεηνχλ
ηηο
βαζηθέο
αξρέο
ηηκνιφγεζεο
ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πξντφλησλ
ζηαζεξνχ
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εηζνδήκαηνο, ηελ κέηξεζε ησλ απνδφζεσλ θαη
ηνπο
παξάγνληεο
πξνζδηνξηζκνχ
ηεο
δηαθπκαληφηεηαο ησλ ηηκψλ ηνπο. Ξαξάιιεια
εμεηάδνληαη νη βαζηθέο κεζνδνινγίεο απνηίκεζεο
επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ.
Πηε ζπλέρεηα, νη ζπνπδαζηέο κειεηνχλ ηηο
ζεσξίεο εξκελείαο ησλ θακππιψλ επηηνθίσλ θαη
ηε ζεκαζία ηνπο ζηελ ηηκνιφγεζε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ. Ρν κάζεκα
εηζαγάγεη επίζεο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηηο αγνξέο
ησλ παξαγψγσλ πξντφλησλ θαη ηδηαίηεξα ησλ
options θαη futures.
Ρν ηειεπηαίν ηκήκα ηνπ καζήκαηνο εμεηάδεη
πεξηπηψζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ θαη
αλαιχεη ηα βαζηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά θαη
εηδηθά ζέκαηα ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κε έκθαζε
ζηνλ ηνκέα ηνπ behavioral finance

Γηεζλέο Νηθνλνκηθφ
Ξεξηβάιινλ θαη
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα

Γηεζλέο εκπφδην, Ξξνζηαζία απφ ην εκπφξην,
Ξεξηθεξεηαθέο ζπκθσλίεο εκπνξίνπ, Γηεζλείο άκεζεο
επελδχζεηο, Γηεζλείο αγνξέο ζπλαιιάγκαηνο, Ηζνδχγην
πιεξσκψλ,
Νλνκαζηηθέο
θαη
πξαγκαηηθέο
ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, ηα νηθνλνκηθά ηεο
λνκηζκαηηθήο έλσζεο
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