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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
27 Ιουλίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έγκριση λειτουργίας Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας,
με τίτλο: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» («Special
Education»)- Επανίδρυση ως προς το ελληνικό
μέρος της πρακτικής άσκησης στο Πανεπιστήμιο
Πατρών.

2

Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 1442/21673
(1)
Έγκριση λειτουργίας Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, με
τίτλο: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» («Special
Education»)- Επανίδρυση ως προς το ελληνικό
μέρος της πρακτικής άσκησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθμ. 1203/21815/28.7.2016 απόφαση (ΦΕΚ
2560/19.8.2016/τ.Β΄).
2. Την αριθμ. 1386/27015/5.10.2016 απόφαση (ΦΕΚ
3221/6.10.2016/τ.Β΄).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 32, 43 και 85 του ν. 4485/
2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4.8.2017) «Οργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα
και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων − Παράρτημα διπλώματος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αρ. Φύλλου 3053

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/τ.Α΄).
6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», (ΦΕΚ 195/
6-9-2011, τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83/11-5-2016, τ.Α΄),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
8. Την αριθμ. 41931/Ζ1/12.3.2018 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 972/19.3.2018/τ.Β΄).
9. Το Συντονιστικό όργανο μεταξύ των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων Πανεπιστημίου Πατρών και Πανεπιστημίου Λευκωσίας (συνεδρία Συγκλήτου Πανεπιστημίου
Πατρών 92/24.6.2016).
10. Το από 18.7.2016 Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας
μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του
Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής
στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών
(συνεδρίαση 17/12.6.2018).
12. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Πατρών (συνεδρία 136/14.6.2018) και της Συγκλήτου
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (συνεδρία 88/16.4.2018).
13. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 5/19.4.2018).
14. Το υπ’ αριθμ. 534/6.2.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης
και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών.
15. Το αρ. πρωτ. 110455/Ζ1/2.7.2018 έγγραφο του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με
θέμα ‘’Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του
ν. 4485/2017 (Α΄114).
16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Εγκρίνουμε την επανίδρυση από το ακαδημαϊκό έτος
2018-2019 του Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» του
Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, μέχρι τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021
όπως αναφέρεται στη μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων συμφωνία.
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής
στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ) του Πανεπιστημίου
Πατρών επανιδρύει το ελληνικό μέρος του Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας με
τίτλο «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» (αγγλική εκδοχή
τίτλου: «Special Education») και επισπεύδον Ίδρυμα το
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της
απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ
114/τ.Α΄), όπως ισχύουν. Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από
το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και θα προκηρύσσεται
κάθε χρόνο.
Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) αποσκοπεί στην ανάπτυξη υψηλού επιπέδου έρευνας και
θεωρίας στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και στην
εκπαίδευση πτυχιούχων στο επιστημονικό αυτό πεδίο
σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών.
Ο γενικός στόχος της Πρακτικής Άσκησης, η οποία
πραγματοποιείται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, είναι
η ανάπτυξη και καλλιέργεια ειδικών εκπαιδευτικών και
επαγγελματικών δεξιοτήτων, οι οποίες σχετίζονται με τη
οργάνωση και παροχή υπηρεσιών διδασκαλίας, εκπαιδευτικής παρέμβασης και υποστήριξης και συνάδουν
με τις ειδικές ανάγκες και δυνατότητες των ατόμων που
εγγράφονται και φοιτούν στις σχολικές μονάδες ειδικής
αγωγής και εκπαίδευσης ή/και στις σχολικές μονάδες
γενικής αγωγής όπου φοιτούν μαθητές με αναπηρίες ή
και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και υπό
την άμεση και έμμεση επαγγελματική και επιστημονική
καθοδήγηση και εποπτεία, οι φοιτητές αναμένεται να
αξιοποιήσουν σωστά και αποτελεσματικά το χρόνο τους
και να ασκηθούν στο να αξιοποιούν τις επιστημονικές
γνώσεις που κατέχουν ή αποκτούν και να τις συσχετίζουν
με την καθημερινή εμπειρία της πρακτικής άσκησης,
ώστε να τις εφαρμόζουν αποτελεσματικά σε όλους τους
τομείς δραστηριότητας του έργου της ειδικής αγωγής
και εκπαίδευσης.
Γενικότερα το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην παροχή της
κατάλληλης θεωρητικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για
τη διαμόρφωση εξειδικευμένων επιστημόνων ικανών να
ασχοληθούν με την οργάνωση, διαχείριση και περαιτέρω ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων και έρευνας στην
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Επιπλέον αναμένεται να
έχει θετικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη της χώρας σε
κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο και ειδικότερα στο
πεδίο της Εκπαίδευσης και να διαμορφώσει ικανές/ούς
επιστήμονες-εκπαιδευτικούς και ερευνητές.
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Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Tο ΠΜΣ απονέμει κοινό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση»
(«Special Education»).
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) πτυχιούχοι των
Τμημάτων των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Πανεπιστημιακών Τμημάτων της αλλοδαπής και
πτυχιούχοι Τμημάτων AΤΕΙ. Οι προϋποθέσεις επιλογής,
φοίτησης και λοιπά σχετικά θέματα ορίζονται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων σύμφωνα με τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις και το Ειδικό Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του κατά το άρθρο 3 Κοινού Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
(ΜΔΕ) ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα.
Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών στο Πρόγραμμα καλύπτει το τέταρτο εξάμηνο σπουδών στη
διάρκεια του οποίου πραγματοποιείται δια ζώσης η
Πρακτική Άσκηση.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται
για την απόκτηση του ΜΔΕ ανέρχεται σε 120 ECTS. Τα
μαθήματα του ΠΜΣ είναι εξαμηνιαία, πραγματοποιούνται στα τρία πρώτα εξάμηνα σπουδών και διακρίνονται
σε υποχρεωτικά μαθήματα (30 ECTS), έρευνας και αξιολόγησης (30 ECTS), μαθήματα περιορισμένης επιλογής
και μαθήματα θεωρητικών βάσεων της εκπαίδευσης (30
ECTS). Στο τέταρτο εξάμηνο πραγματοποιείται η Πρακτική Άσκηση (30 ECTS) των φοιτητών/τριών δια ζώσης σε
ολόκληρο το δίκτυο των Δημόσιων Ελληνικών Σχολείων
σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή/
και σχολικών μονάδων Γενικής Αγωγής όπου φοιτούν μαθητές με αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων εξαμήνων, οι
φοιτητές/τριες έχουν την ευχέρεια να επιλέξουν σε ποιο
εξάμηνο σπουδών θα παρακολουθήσουν το κάθε ένα
από τα τρία υποχρεωτικά μαθήματα (EDUG-521, EDUG523 και EDUG-621), έτσι ώστε με τη συμπλήρωση του
τρίτου εξαμήνου, να έχουν παρακολουθήσει και τα τρία
υποχρεωτικά μαθήματα.
Σχετικά με τον κύκλο Έρευνα και Αξιολόγηση, οι φοιτητές, στα πρώτα δύο εξάμηνα, θα πρέπει να συγκεντρώσουν συνολικά 20 ECTS, επιλέγοντας το EDUG-610 και
ακόμη ένα μάθημα από τα προσφερόμενα.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο φοιτητής επιλέγει τη
μεταπτυχιακή εργασία (EDUG 699) απαλλάσσεται από
δύο μαθήματα περιορισμένης επιλογής.
Το ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» («Special
Education») έχει ανά εξάμηνο σπουδών την ακόλουθη
διάρθρωση:
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Εξάμηνο 1

38699
ECTS

Υποχρεωτικά Μαθήματα
(1 μάθημα – 10 ECTS)
EDUG-521 Ειδική Εκπαίδευση: Έρευνες και Σύγχρονες Τάσεις

10

ή
EDUG-523 Ψυχομετρικές Μέθοδοι στην Ειδική Εκπαίδευση ή
EDUG-621 Παιδαγωγική της Συμπερίληψης
Μαθήματα Έρευνας και Αξιολόγησης
(1 Μάθημα – 10 ECTS)
Οι φοιτητές δεν μπορούν να επαναλάβουν μάθημα που έχουν επιλέξει σε προηγούμενο εξάμηνο
EDUG-510 Εκπαιδευτική Έρευνα

10

EDUG-511 Ποιοτική Έρευνα στην Εκπαίδευση

10

EDUG-512 Ποσοτική Έρευνα στην Εκπαίδευση

10

EDUG-610 Μέτρηση και Αξιολόγηση στην Ειδική Εκπαίδευση

10

Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής
(1 Μάθημα – 10 ECTS)
Οι φοιτητές δεν μπορούν να επαναλάβουν μάθημα που έχουν επιλέξει σε προηγούμενο εξάμηνο
EDUG-525 Δυσκολίες Μάθησης: Θεωρητικές Προσεγγίσεις, Έρευνα και Εκπαιδευτικές Πρακτικές

10

EDUG-526 Διδασκαλία Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες στο Συνηθισμένο Σχολείο

10

EDUG-527 Παθολογία της Γλώσσας στην Ειδική Εκπαίδευση

10

EDUG-528 Ψυχολογία Παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

10

EDUG-529 Νοητική Υστέρηση – Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

10

EDUG-552 Εφαρμογές της Τεχνολογίας στην Ειδική Εκπαίδευση

10

EDUG-623 Ψυχοπαθολογία του Παιδιού

10

EDUG-624 Δυσλεξία: Έρευνες και Νεότερες τάσεις

10

EDUG-626 Στρατηγικές Διαχείρισης Συναισθηματικών και Συμπεριφορικών Προβλημάτων

10

EDUG-627 Αισθητηριακές Διαταραχές

10

EDUG-628 Φυσικές Διαταραχές: Εγκεφαλική Παράλυση και Κινητικά Προβλήματα

10

EDUG-697 Εξατομικευμένη Μελέτη

10

ECTS Εξαμήνου

30

Εξάμηνο 2

ECTS

Υποχρεωτικά Μαθήματα
(1 μάθημα – 10 ECTS)
EDUG-521 Ειδική Εκπαίδευση: Έρευνες και Σύγχρονες Τάσεις

10

ή
EDUG-523 Ψυχομετρικές Μέθοδοι στην Ειδική Εκπαίδευση ή
EDUG-621 Παιδαγωγική της Συμπερίληψης
Μαθήματα Έρευνας και Αξιολόγησης
(1 Μάθημα – 10 ECTS)
Οι φοιτητές δεν μπορούν να επαναλάβουν μάθημα που έχουν επιλέξει σε προηγούμενο εξάμηνο
EDUG-510 Εκπαιδευτική Έρευνα

10

EDUG-511 Ποιοτική Έρευνα στην Εκπαίδευση

10

EDUG-512 Ποσοτική Έρευνα στην Εκπαίδευση

10

EDUG-610 Μέτρηση και Αξιολόγηση στην Ειδική Εκπαίδευση

10
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Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής
(1 Μάθημα – 10 ECTS)
Οι φοιτητές δεν μπορούν να επαναλάβουν μάθημα που έχουν επιλέξει σε προηγούμενο εξάμηνο
EDUG-525 Δυσκολίες Μάθησης: Θεωρητικές Προσεγγίσεις, Έρευνα και Εκπαιδευτικές Πρακτικές

10

EDUG-526 Διδασκαλία Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες στο Συνηθισμένο Σχολείο

10

EDUG-527 Παθολογία της Γλώσσας στην Ειδική Εκπαίδευση

10

EDUG-528 Ψυχολογία Παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

10

EDUG-529 Νοητική Υστέρηση – Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

10

EDUG-552 Εφαρμογές της Τεχνολογίας στην Ειδική Εκπαίδευση

10

EDUG-623 Ψυχοπαθολογία του Παιδιού

10

EDUG-624 Δυσλεξία: Έρευνες και Νεότερες τάσεις

10

EDUG-626 Στρατηγικές Διαχείρισης Συναισθηματικών και Συμπεριφορικών Προβλημάτων

10

EDUG-627 Αισθητηριακές Διαταραχές

10

EDUG-628 Φυσικές Διαταραχές: Εγκεφαλική Παράλυση και Κινητικά Προβλήματα

10

EDUG-697 Εξατομικευμένη Μελέτη

10

ECTS Εξαμήνου

30

Εξάμηνο 3

ECTS

Υποχρεωτικά Μαθήματα
(1 μάθημα – 10 ECTS)
EDUG-521 Ειδική Εκπαίδευση: Έρευνες και Σύγχρονες Τάσεις

10

ή
EDUG-523 Ψυχομετρικές Μέθοδοι στην Ειδική Εκπαίδευση
ή
EDUG-621 Παιδαγωγική της Συμπερίληψης
Μαθήματα Θεωρητικών Βάσεων της Εκπαίδευσης (1 Μάθημα – 10 ECTS)

10

EDUG-500 Θεωρία και Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης

10

EDUG-501 Εκπαιδευτική Ψυχολογία

10

EDUG-502 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

10

EDUG-504 Συγκριτική Παιδαγωγική και Παγκοσμιοποίηση

10

EDUG-505 Θεωρία και Πρακτική της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

10

Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής (1 Μάθημα – 10 ECTS)
EDUG-525 Δυσκολίες Μάθησης: Θεωρητικές Προσεγγίσεις, Έρευνα και Εκπαιδευτικές Πρακτικές

10

EDUG-526 Διδασκαλία Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες στο Συνηθισμένο Σχολείο

10

EDUG-527 Παθολογία της Γλώσσας στην Ειδική Εκπαίδευση

10

EDUG-528 Ψυχολογία Παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

10

EDUG-529 Νοητική Υστέρηση – Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

10

EDUG-552 Εφαρμογές της Τεχνολογίας στην Ειδική Εκπαίδευση

10

EDUG-623 Ψυχοπαθολογία του Παιδιού

10

EDUG-624 Δυσλεξία: Έρευνες και Νεότερες τάσεις

10

EDUG-626 Στρατηγικές Διαχείρισης Συναισθηματικών και Συμπεριφορικών Προβλημάτων

10
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EDUG-627 Αισθητηριακές Διαταραχές

10

EDUG-628 Φυσικές Διαταραχές: Εγκεφαλική Παράλυση και Κινητικά Προβλήματα

10

EDUG-697 Εξατομικευμένη Μελέτη

10

EDUG-699 Μεταπτυχιακή Εργασία

20

ECTS Εξαμήνου

30

Εξάμηνο 4

ECTS

EDUG 698 Πρακτική Άσκηση

30

ECTS Εξαμήνου

30

Το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης περιλαμβάνει:
(1) Το «Εισαγωγικό Ενημερωτικό Σεμινάριο της Πρακτικής Άσκησης», το οποίο πραγματοποιείται σε κάθε
Περιφέρεια της χώρας, κατά την έναρξη του χειμερινού
και εαρινού εξαμήνου, για τους φοιτητές της αντίστοιχης Περιφέρειας οι οποίοι αρχίζουν την πρακτική τους
άσκηση κατά το αντίστοιχο εξάμηνο.
(2) Την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης (διάρκειας 200 ωρών) σε σχολική μονάδα ειδικής αγωγής και
εκπαίδευσης ή/και σχολική μονάδα γενικής αγωγής
όπου φοιτούν μαθητές με αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Κατά την υλοποίηση της πρακτικής
άσκησης ο κάθε φοιτητής ασκείται στις εκπαιδευτικές
δραστηριότητες (α) «Παρατήρηση» (50 ώρες), (β) «Σχεδιασμό μαθημάτων ή εκπαιδευτικών παρεμβάσεων» (30
ώρες), (γ) «Συμμετοχή στη διδασκαλία» (40 ώρες) και (δ)
«Εποπτευόμενη αυτόνομη διδασκαλία ή εκπαιδευτική
παρέμβαση» (80 ώρες).
(3) Τη συμμετοχή, κατά τη διάρκεια υλοποίησης της
πρακτικής άσκησης, στα «Ομαδικά Σεμινάρια με τηλεδιάσκεψη».
(4) Τη συγγραφή και υποβολή εργασίας με τίτλο «Φάκελος (Portfolio) της Πρακτικής Άσκησης»
Κατά την υλοποίηση της πρακτικής τους άσκησης οι
φοιτητές ενεργούν πάντα σύμφωνα με όσα προβλέπονται λεπτομερώς στον «Οδηγό Πρακτικής Άσκησης»,
όπως εγκρίνεται από τα αρμόδια όργανα, με βάση τις
οδηγίες του Προσωπικού Συμβούλου Πρακτικής Άσκησης (στελεχών του Προγράμματος με ειδίκευση στην
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση), των Ακαδημαϊκών Συμβούλων (Καθηγητών, Λεκτόρων και ΕΔΙΠ με διδακτορική
διατριβή του ΤΕΕΑΠΗ) και με την εποπτεία και καθοδήγηση του Επόπτη Καθηγητή-Συντονιστή της Πρακτικής
Άσκησης.

Το Διδακτικό Προσωπικό του ΤΕΕΑΠΗ (Καθηγητές,
Λέκτορες και Ειδικό Διδακτικό Επιστημονικό Προσωπικό) εμπλέκεται άμεσα στις διαδικασίες σχεδιασμού και
υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης του Προπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών. Τα γνωστικά τους αντικείμενα και η σχετική έρευνά τους καλύπτουν ολόκληρο το
φάσμα των αντικειμένων της εκπαίδευσης και αγωγής.
Επίσης το Τμήμα, στο πλαίσιο του ΠΜΣ αναθέτει μετά
από επιλογή με βάση Δημόσιες Προσκλήσεις εξειδικευμένους επιστήμονες στην Ειδική Αγωγή οι οποίοι
σε πανελλαδική δικτύωση συγκροτούν ένα δίκτυο επιστημόνων οι οποίοι υπό την συστηματική καθοδήγηση
των διδασκόντων του ΤΕΕΑΠΗ συνεργάζονται και συμβάλλουν στην πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης
του ΠΜΣ.

Άρθρο 7
Διδακτικό Προσωπικό
Το ΤΕΕΑΠΗ διαθέτει 23 μέλη ΔΕΠ, 9 μέλη ΕΔΙΠ, 4 μέλη
ΕΤΕΠ και 3 διοικητικούς υπαλλήλους. Το πρόγραμμα της
Πρακτικής Άσκησης προβλέπει την εμπλοκή όλων των
μελών του Τμήματος στον σχεδιασμό, την οργάνωση και
την υλοποίηση των διαφόρων επιμέρους δράσεων. Η
ενασχόληση των μελών ΔΕΠ ή και ΕΔΙΠ με την Πρακτική
Άσκηση πραγματοποιείται καθ’ υπέρβασιν των διδακτικών τους καθηκόντων.

Άρθρο 10
Αναλυτικός Προϋπολογισμός
Το κόστος διεξαγωγής του προσφερόμενου κοινού
Π.Μ.Σ με τίτλο «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» καλύπτεται από τέλη φοίτησης των φοιτητών τα οποία καθορίζονται από το επισπεύδον Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανά
ακαδημαϊκό έτος. Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται από
τους φοιτητές απευθείας στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
το οποίο έχει και την ευθύνη της συνολικής διοικητικής
και οικονομικής διαχείρισης.

Άρθρο 8
Υλικοτεχνική Υποδομή
Η υλικοτεχνική υποδομή του ΤΕΕΑΠΗ είναι επαρκής
για την κάλυψη των αναγκών της Πρακτικής Άσκησης
του ΠΜΣ. Όλες οι αναγκαίες συναντήσεις πραγματοποιούνται σε χώρους του Τμήματος (αίθουσες διδασκαλίας,
σεμιναριακές αίθουσες και εργαστήρια). Μέσω της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου
Πατρών (ΒΚΠ) παρέχεται η δυνατότητα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eclass), καθώς και ηλεκτρονικής πρόσβασης σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, σε άλλες ελληνικές και ξένες βιβλιοθήκες, τράπεζες πληροφοριών κ.α.
Άρθρο 9
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος
2020-2021 σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας.
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Ο Αναλυτικός Προϋπολογισμός που αφορά στην υλοποίηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών από το
Πανεπιστήμιο Πατρών έχει ως ακολούθως:
Τα έσοδα του Πανεπιστημίου Πατρών για την πρακτική άσκηση ανέρχονται σε ποσοστό 13% των συνολικών εσόδων του Προγράμματος μετά την αφαίρεση
του ποσού για τη χορήγηση των υποτροφιών από το
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και κατατίθενται στον ΕΛΚΕ
του Πανεπιστημίου Πατρών. Σύμφωνα με το άρθρο 37
του ν.4485/2017 κατανέμονται σε ποσοστό 30% στο Πα-
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νεπιστήμιο Πατρών για την κάλυψη των λειτουργικών
εξόδων και ειδικότερα: α) 20% για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του ιδρύματος με προτεραιότητα για
ανάγκες των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
που λειτουργούν στο Πανεπιστήμιο Πατρών χωρίς τέλη
φοίτησης και β) 10% για την κάλυψη των διαχειριστικών
εξόδων του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών, και σε
ποσοστό 70% στο Τμήμα ΕΕΑΠΗ, για το έργο της υλοποίησης του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης που
διαχειρίζεται το Τμήμα, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΑΣΚΗΣΗΣ (70%)

Ευρώ

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού

28.200

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές

*

Δαπάνες αναλωσίμων

21.000

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ

130.000

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς

19.000

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού του Α.Ε.Ι.

105.600

Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού που συμμετέχουν στην υλοποίηση της
Πρακτικής Άσκησης

262.350

Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθ. 36 του ν. 4485/2017

9.300

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης

52.800

Λοιπές δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας-προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης
ημερίδων, δαπάνες εργασιών πεδίου)

22.400

Υποσύνολο Α΄

650.650

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (30%)
Άρθρο 37, παράγραφος 4β του ν.4485/2017

278.850

Υποσύνολο Β΄

278.850

Σύνολο (100%)

929.500

Τα τέλη φοίτησης που ανέρχονται σε 5.500 € ανά φοιτητή, καταβάλλονται από τους φοιτητές απευθείας στο
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το οποίο έχει και την ευθύνη
της συνολικής διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης.
Οι δαπάνες υποτροφιών χορηγούνται από το συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το οποίο ως έχων
την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης, έχει υιοθετήσει
το ισχύον για την χώρα του κανονιστικό και νομοθετικό
πλαίσιο και έχει λάβει την σχετική μέριμνα.
Συγκεκριμένα χορηγεί υποτροφίες στους φοιτητές με
κοινωνικά και ακαδημαϊκά κριτήρια ως εξής:
α) Ποσοστό 20% για τους φοιτητές που έχουν πτυχίο
με βαθμό ΑΡΙΣΤΑ
β) Ποσοστό 15% για τους φοιτητές που έχουν πτυχίο
με βαθμό ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ
γ) Ποσοστό 10% σε φοιτητές με ειδικά κριτήρια (οικονομικά, κοινωνικά και κοινωνικής προσφοράς).
Άρθρο 11
Λοιπές Διατάξεις
Τα αναφερόμενα στις αριθμ. 1203/21815/28.7.2016

απόφαση (ΦΕΚ 2560/19.8.2016/τ.Β΄), αριθμ. 1386/27015/
5.10.2016 απόφαση (ΦΕΚ 3221/6.10.2016/ τΒ΄) και στο
από 18.7.2016 Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ
του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, κατά το μέρος που αφορούν στο Πανεπιστήμιο
Λευκωσίας εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη του
ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 3 Ιουλίου 2018
Η Πρύτανης
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
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Αριθμ. απόφ. 1440/21640
(2)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο
«Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/
4.8.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
και ιδίως των άρθρων 32 και 85 παράγραφος 2α.
2. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29.9.2017 «Εφαρμογή των διατάξεων
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών – Λοιπά θέματα» β) 203446/Ζ1/22.11.2017 «Διευκρινήσεις
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017
(Α΄ 114) και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22.12.2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 26407/Ζ1/15.2.2018
«Ίδρυση- Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων
του ν. 4485/17 (114 Α΄)», ε) 45070/Ζ1/19.3.2018 «Κοινοποίηση Διατάξεων του ν. 4521/18 (Α΄ 38) «Ίδρυση
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» –
Αποστολή ενδεικτικού υποδείγματος συνοδευτικών
εγγράφων της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.
3. Την υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12.12.2017, τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών».
4. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/2.3.2018)
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 19, παράγραφος 7 και 8.
5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων − Παράρτημα διπλώματος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/τ.Α΄).
7. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», (ΦΕΚ 195/
6-9-2011, τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
8. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83/11-5-2016, τ.Α΄),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Πατρών (συνεδρία 13/4.6.2018).
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10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρία 136/14.6.2018).
11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρία
2/26.3.2018).
12. Το υπ’ αριθμ. 330/24.1.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Πατρών.
13. Το αρ. πρωτ. 110455/Ζ1/2.7.2018 έγγραφο του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με
θέμα «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του
ν. 4485/2017 (Α΄114)».
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου
Πατρών, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Πατρών από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 οργανώνει
και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΠΜΣ) στην «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση
Δεδομένων» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης
αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄).
Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) έχει
ως γνωστικό αντικείμενο την Εφαρμοσμένη Οικονομική
και την Ανάλυση Δεδομένων ευρύτερου οικονομικού
ενδιαφέροντος καλύπτοντας τόσο το θεωρητικό όσο
και το εφαρμοσμένο περιεχόμενο αυτής.
Σκοπός του προγράμματος είναι:
α. η προώθηση της θεωρητικής και εφαρμοσμένης
γνώσης στην Οικονομική Επιστήμη σε ανώτατο επίπεδο,
β. η προώθηση της επιστημονικής αριστείας και έρευνας στην Οικονομική Επιστήμη,
γ. η παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν
διδακτορικές σπουδές στις συναφείς επιστημονικές
περιοχές,
δ. η δημιουργία στελεχών με ισχυρό υπόβαθρο
στην σύγχρονη Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων, που να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του σύγχρονου οικονομικού
περιβάλλοντος,
ε. η ενίσχυση των δυνατοτήτων των φοιτητών να οργανώσουν δική τους επιχείρηση ή να κάνουν καριέρα
σε διευθυντικές θέσεις σε κορυφαίες επιχειρήσεις και
οργανισμούς στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα,

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

38704

στ. πέρα από την ανάπτυξη αναλυτικών δεξιοτήτων
στους προαναφερθέντες τομείς, η ανάπτυξη ηγετικών
δυνατοτήτων, η εξοικείωση στη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και η αντιμετώπιση πραγματικών οικονομικών καταστάσεων στη μελλοντική τους καριέρα.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Tο ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΔΜΣ) στην «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση
Δεδομένων».
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Επιστήμων Οικονομίας και Διοίκησης, Κοινωνικών
Επιστημών, Θετικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας και
Πολυτεχνικών Σχολών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή
αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής
καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε δύο (2)
εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε εξήντα
(60). Τα μαθήματα του ΔΜΣ είναι εξαμηνιαία. Η διδασκαλία θα γίνεται στην Ελληνική και/ή στην Αγγλική γλώσσα.
Για τη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΜΣ
οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να
εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα
και κατ΄ επιλογής μαθήματα κατά τα δύο εξάμηνα (Α’ και
Β’ εξάμηνα) και να εκπονήσουν επιτυχώς διπλωματική
εργασία κατά το Β΄ εξάμηνο. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Κωδικός

Π.Μ

ΕΦΟ-01

8

Εφαρμοσμένη Μικρο-οικονομετρία

ΕΦΟ-02

8

Εφαρμοσμένη Μακρο-οικονομετρία

ΕΦΟ-03

8

Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων

Τίτλος

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (1)
1×6
ΣΥΝΟΛΟ

Μάθημα Επιλογής

30
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κωδικός

Π.Μ

ΕΦΟ-39

18

Τίτλος
Διπλωματική εργασία
Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (2)

ΣΥΝΟΛΟ

1×6

Μάθημα Επιλογής

1×6

Μάθημα Επιλογής
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30
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Ένα (1) κατά το Α΄ εξάμηνο
και δύο (2) κατά το Β΄ εξάμηνο

ΕΦΟ-04

6

Ειδικά Θέματα Μικροοικονομικής

ΕΦΟ-05

6

Ειδικά Θέματα Μακροοικονομικής

ΕΦΟ-06

6

Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων

ΕΦΟ-07

6

Ειδικά θέματα Χρηματοοικονομικής

ΕΦΟ-08

6

Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

ΕΦΟ-09

6

Χρηματοοικονομικές Αγορές και Εταιρική Διακυβέρνηση

ΕΦΟ-10

6

Χρηματοοικονομική Οικονομετρία

ΕΦΟ-11

6

Παράγωγα Προϊόντα και Διαχείριση Κινδύνου
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ΕΦΟ-12

6

Ανάλυση Οικονομικών Δεδομένων

ΕΦΟ-13

6

Ειδικά Θέματα Οικονομετρίας

ΕΦΟ-14

6

Ειδικά Θέματα Ποσοτικής Ανάλυσης

ΕΦΟ-15

6

Ανάλυση Χρονοσειρών

ΕΦΟ-16

6

Πολυδιάστατη Στατιστική Ανάλυση

ΕΦΟ-17

6

Θεωρία Διεθνούς Εμπορίου

ΕΦΟ-18

6

Οικονομική της Ανάπτυξης

ΕΦΟ-19

6

Περιφερειακή Οικονομική και Πολιτική

ΕΦΟ-20

6

Οικονομική της Βιομηχανικής Οργάνωσης

ΕΦΟ-21

6

Οικονομική της Εργασίας

ΕΦΟ-22

6

Οικονομική της Εκπαίδευσης

ΕΦΟ-23

6

Οικονομική της Υγείας

ΕΦΟ-24

6

Διεθνής Μακροοικονομική και Νομισματική Πολιτική

ΕΦΟ-25

6

Ειδικά Θέματα Ελληνικής Οικονομίας

ΕΦΟ-26

6

Οικονομικά της Ενέργειας και της Κλιματικής Αλλαγής

ΕΦΟ-27

6

Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων

ΕΦΟ-28

6

Αξιολόγηση Επενδύσεων

ΕΦΟ-29

6

Ειδικά Θέματα Οικονομικής των Επιχειρήσεων

ΕΦΟ-30

6

Οικονομικά της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

ΕΦΟ-31

6

Οικονομικά της Επιχειρηματικότητας

ΕΦΟ-32

6

Οικονομικά της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας

ΕΦΟ-33

6

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΕΦΟ-34

6

Η Οικονομία στην Κοινωνία της Πληροφορίας

ΕΦΟ-35

6

Θεωρία Αποφάσεων

ΕΦΟ-36

6

Θεωρία Παιγνίων και Εφαρμογές

ΕΦΟ-37

6

Μαθηματική Οικονομική

ΕΦΟ-38

6

Ευρωπαϊκή Αγορά και Προστασία Καταναλωτή
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Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε σαράντα (40). Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών που πληρούν τις προϋποθέσεις του
πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 34 καθώς και της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του ν.4485/2017,
μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος στο Π.Μ.Σ., σύμφωνα με
τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45 του ν.4485/2017.
Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό
Το Διδακτικό Προσωπικό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα προέρχεται από τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 36 του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄).
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Η υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών είναι επαρκής για την κάλυψη των αναγκών
του ΠΜΣ. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος πραγματοποιούνται στο Υπολογιστικό Κέντρο και σε
χώρους διαμορφωμένους (αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκες και εργαστήρια), για τη στέγαση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. Επιπλέον, στο Πανεπιστήμιο λειτουργεί οργανωμένη Βιβλιοθήκη και Κέντρο
Πληροφόρησης, η οποία έχει συνδεθεί (με Η/Υ) με τράπεζες πληροφοριών και με μεγάλες βιβλιοθήκες της
Ελλάδας και του Εξωτερικού.
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Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά
διατάξεις.
Άρθρο 11
Αναλυτικός Προϋπολογισμός
O Αναλυτικός Προϋπολογισμός περιέχει την καταγραφή των εσόδων και εξόδων ανά κατηγορία:Α. ΕΣΟΔΑ
Κατηγορία Εσόδων

Ευρώ

Προϋπολογισμός του Α.Ε.Ι.

0,00

Προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

0,00

Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου
τομέα
Πόρους από ερευνητικά προγράμματα

0,00

Πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών

0,00

Μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Α.Ε.Ι.

0,00

0,00

Τέλη Φοίτησης

132.000,00

Σύνολο

132.000,00

Β. ΕΞΟΔΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
(70%)
Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού

Ευρώ
2.000,00

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές

40.600,00

Δαπάνες αναλωσίμων

2.000,00

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ

2.000,00

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς

1.000,00

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων και
ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.
Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνωση
του Π.Μ.Σ.
Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του
άρθρου 36 του ν. 4485/2017
Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης

29.629,00

Λοιπές δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας-προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (30%)

6.198,00

Άρθρο 37, παράγραφος 4β του ν.4485/2017

39.600,00

Σύνολο (100%)

132.000,00

3.973,00
0,00
5.000,00
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Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων» θα καλυφθεί από
τέλη φοίτησης που θα καταβάλουν οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32
του ν. 4485/2017 και την αριθμ. 216772/Ζ1/8.12.2017
υπουργική απόφαση καθώς και από άλλες πηγές όπως
χορηγίες, ερευνητικά προγράμματα, δωρεές, παροχές,
κληροδοτήματα κ.λπ. εάν υπάρξουν. Οι λειτουργικές
δαπάνες ανέρχονται στα €92.400,00 ενώ το κόστος από
τις κρατήσεις του ΕΛΚΕ στα €39.600,00. Ως εκ τούτου
το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στις
€132.000,00. Δεδομένου ότι ο αριθμός των φοιτητών
συνολικά ανέρχεται στους 40, τα τέλη φοίτησης ανά
φοιτητή ανέρχονται στις €3.300,00 (=€132.000,00/40).
Το ύψος των τελών φοίτησης σε συνδυασμό με την
χορήγηση υποτροφιών στο 30% των εισερχομένων
εξασφαλίζει την πρόσβαση στο Π.Μ.Σ μεγάλης ομάδας
του πληθυσμού που πληροί τα ακαδημαϊκά κριτήρια
παρακολούθησης του Προγράμματος αλλά διαθέτει
περιορισμένους χρηματικούς πόρους. Επιπρόσθετα, το
Π.Μ.Σ. στο πλαίσιο παροχής κινήτρων και επιβράβευσης
των φοιτητών με υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις κατά
τη διάρκεια του Προγράμματος προσφέρει 3 Υποτροφίες στους αριστεύσαντες. Επίσης, από τους πόρους του
Προγράμματος εξασφαλίζεται ελεύθερη πρόσβαση των
μεταπτυχιακών φοιτητών σε εξειδικευμένο εκπαιδευτικό
υλικό (βιβλία, περιοδικά και λογισμικό). Ταυτόχρονα, το
Π.Μ.Σ. οργανώνει επισκέψεις φοιτητών σε οργανισμούς
και επιχειρήσεις της ημεδαπής που δραστηριοποιούνται σε θέματα συναφή με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο
του Προγράμματος. Συγχρόνως, το Π.Μ.Σ. οργανώνει
ημερίδες με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιστοίχιση των μεταπτυχιακών φοιτητών με επιχειρήσεις και
οργανισμούς που αναζητούν ανθρώπινο δυναμικό με
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δεξιότητες και προσόντα που αναπτύσσονται και αποκτώνται κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο Πρόγραμμα. Επίσης, το Π.Μ.Σ. διεξάγει Κύκλο Σεμιναρίων κατά
τη διάρκεια του έτους με προσκεκλημένους ακαδημαϊκούς ομιλητές από την ημεδαπή και την αλλοδαπή, που
θεραπεύουν συναφή γνωστικά πεδία και από τον χώρο
των επιχειρήσεων. Με τους πόρους του Προγράμματος
παρέχεται η δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές
να διεξάγουν μικρής κλίμακας έρευνα πεδίου στο πλαίσιο
των εκπαιδευτικών τους υποχρεώσεων. Επιπρόσθετα,
προβλέπεται η διεξαγωγή έρευνας παρακολούθησης
των αποφοίτων του Π.Μ.Σ. με στόχο την αποτύπωση του
βαθμού αντιστοίχισης των δεξιοτήτων και προσόντων
που αποκτώνται στο Π.Μ.Σ. με τις ανάγκες της αγοράς
εργασίας. Τέλος, το Π.Μ.Σ. οργανώνει δράσεις για την
αποτελεσματικότερη δημοσιότητα και προβολή του
Προγράμματος στο ευρύ κοινό με στόχο την προσέλκυση μεταπτυχιακών φοιτητών και την εξασφάλιση της
βιωσιμότητάς του.
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 3 Ιουλίου 2018
Η Πρύτανης
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02030532707180012*

