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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έγκριση της επανίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Οικονομίας,
Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς
Πανεπιστημίου της Ελλάδος με τίτλο: «Διοίκηση
Επιχειρήσεων για Στελέχη» (Executive MBA).

2

Έγκριση της επανίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Οικονομίας,
Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς
Πανεπιστημίου της Ελλάδος με τίτλο: «Διοίκηση
Επιχειρήσεων» (MSc in Management).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ADMIN 1842
(1)
Έγκριση της επανίδρυσης του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη» (Executive
MBA).
Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ Α΄ 240) «Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 18
του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ Α΄ 130), των άρθρων 80 παραγρ.
4α και 81 παραγρ. 26 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195), του
άρθρου 32 παρ. 1 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193), του
ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α΄ 258) και του άρθρου 27 παρ. 2 του
ν. 4415/2016 (ΦΕΚ Α΄ 159).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 84 παρ. 20 και του άρθρου
85 παρ. 1 α) του ν. 4485/2017, σύμφωνα με την οποία, οι
διατάξεις των άρθρων 1 έως 29 και των άρθρων 30 έως
και 45 του ν. 4485/2017 δεν θίγουν ειδικότερες διατάξεις
του ν. 3391/2005 (Α΄ 240) για το Διεθνές Πανεπιστήμιο
της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) με εξαίρεση το άρθρο 7 του ως
άνω νόμου. Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. μπορεί να οργανώνει και να λει-
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τουργεί Π.Μ.Σ. σε Σχολές του, ακόμα και αν δεν παρέχονται σε αυτές σπουδές πρώτου κύκλου.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 30 - 45 του ν. 4485/2017
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
114/4.8.2017), στο μέτρο που δεν θίγουν τις διατάξεις
του ν. 3391/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. γ΄ του
ν. 4025/2011 (ΦΕΚ Α΄ 228), του άρθρου 5 παρ. 8 του
ν. 4076/2012 (ΦΕΚ Α΄ 159) και του άρθρου 34 παρ. 2 του
ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α΄ 24).
5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τη διάταξη του άρθρου 85 παρ. 2 του ν. 4485/2017
σύμφωνα με τα οποία: «α) Π.Μ.Σ. που θα λειτουργήσουν
το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 μπορεί να ακολουθήσουν τη διαδικασία ίδρυσης ή επανίδρυσης σύμφωνα
με το άρθρο 32. Σε κάθε περίπτωση για τη λειτουργία
και εγγραφή φοιτητών σε Π.Μ.Σ. κατά το ακαδημαϊκό
έτος 2018-2019 είναι αναγκαία η ίδρυση νέων ή επανίδρυση των ήδη υφιστάμενων, σύμφωνα με τις κείμενες
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διατάξεις
Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 32. Τα Ιδρύματα στα οποία
πρόκειται να λειτουργήσουν Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, αποστέλλουν στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, την απόφαση ίδρυσης
του άρθρου 32 το αργότερο έως τις 30.4.2018. β) Κατ’
εξαίρεση οι φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί σε Π.Μ.Σ.
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθώς και
οι φοιτητές που εγγράφονται και αρχίζουν τη φοίτηση
το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σε Π.Μ.Σ. ιδρυθέν έως τη
δημοσίευση του παρόντος, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες, έως την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, διατάξεις».
7. Την υπ’ αριθμ. 216772/21/8.12.2017 (ΦΕΚ Β΄ 4334/
12.12.2017) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων με θέμα «Τρόπος κατάρτισης του
αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθε-

24072

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

σης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών».
8. Την απόφαση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης
της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (συνεδρία
11/21.3.2018 θέμα 5), η οποία συνοδεύεται από την εισήγηση της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 και τα
συνοδευτικά αυτής, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου
32 του ν. 4485/2017, στοιχεία.
9. Την απόφαση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών (συνεδρία 3/28.3.2018).
10. Την απόφαση της ΜΟΔΙΠ (συνεδρία 6/29.3.2018
θέμα 2).
11. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (συνεδρία 13/
30.3.2018 θέμα 2).
12. Το αριθμ. 1289/14.4.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών
Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και
την υπ’ αριθμ. 525/22.3.2016 Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύματος από την ΑΔΙΠ.
13. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 85564/Ζ1/24.5.2018 έγγραφο
του τμήματος Β΄ Μεταπτυχιακών Σπουδών της Γενικής
Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ίδρυση
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/17 (Α΄ 114)».
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την επανίδρυση και λειτουργία από το
ακαδημαϊκό έτος 2018-19 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) της Σχολής Οικονομίας,
Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων
για Στελέχη» (Executive MBA), ως εξής:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Η Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση
Επιχειρήσεων για Στελέχη» (Executive MBA), σύμφωνα
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής, τις διατάξεις του
ν. 3391/2005 (ΦΕΚ Α΄ 240), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει και το ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114).
Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο - Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στην «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη» (Executive MBA) έχει ως γνωστικό αντικείμενο την παροχή καινοτόμου διεπιστημονικής
εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου, εξειδίκευσης και
εμπειρίας στη Διοίκηση επιχειρήσεων και απευθύνεται
κυρίως σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που
επιθυμούν να διευρύνουν την εξειδίκευση τους στη διοίκηση επιχειρήσεων.
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Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων
και οργανισμών με εργασιακή εμπειρία που επιθυμούν
να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στο εν λόγω
πεδίο.
Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών είναι οι εξής:
• Η πλήρης κατανόηση και εμβάθυνση των αρχών και
εφαρμογών των λειτουργιών της Διοίκησης Επιχειρήσεων, καθώς και η ανάπτυξη συναφών δεξιοτήτων με
διάρκεια στο χρόνο.
• Η ανάπτυξη ιδιαίτερων ικανοτήτων σε εξειδικευμένους τομείς του μάνατζμεντ, του μάρκετινγκ, της χρηματοοικονομικής επιχειρήσεων, της επιχειρηματικότητας,
της ηγεσίας, της τεχνολογίας και της διοίκησης λειτουργιών και της νομικής επιστήμης που προσφέρουν στους
αποφοίτους του μεταπτυχιακού προγράμματος τη δυνατότητα να ακολουθήσουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών
σταδιοδρομίας.
• Η δημιουργία ευκαιριών επαγγελματικών προοπτικών και διασυνδέσεων.
• Η ανάπτυξη ικανοτήτων εκτίμησης και αντιμετώπισης
σύγχρονων θεμάτων της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων καθώς και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν
στο πλαίσιο του διεθνούς εμπορίου και της παγκόσμιας
οικονομίας.
• H παροχή διεπιστημονικής εκπαίδευσης στο χώρο
της Διοίκησης, η οποία ταυτόχρονα επιτρέπει την ανάπτυξη όλων εκείνων των δεξιοτήτων που απαιτούνται
στη σύγχρονη αγορά εργασίας.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη»
(Executive MBA).
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση
Επιχειρήσεων για Στελέχη» (Executive MBA) του Διεθνούς
Πανεπιστημίου της Ελλάδος, γίνονται δεκτοί, μετά από
αξιολόγηση, πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων
και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένων ομοταγών
ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια της φοίτησης για την απονομή
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι 2 έτη και
περιλαμβάνει 4 εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται εκατόν είκοσι
(120) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS). To ΠΜΣ
«Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη» (Executive MBA)
περιλαμβάνει τέσσερα (4) εξάμηνα. Για τις εξετάσεις, τη
βαθμολογία και τη Μεταπτυχιακή εργασία (Επιχειρησιακή Συμβουλευτική εργασία) εφαρμόζονται τα οριζόμενα
στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του προγράμ-
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ματος. Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να γίνεται
με ταυτόχρονη φυσική παρουσία των φοιτητών και των
διδασκόντων (διά ζώσης) ή με εξ αποστάσεως σύγχρονη
ή/και ασύγχρονη εκπαίδευση (χωρίς αναγκαστική ταυτόχρονη φυσική παρουσία φοιτητών και διδασκόντων), η
οποία μπορεί να αποτελεί έως το 40% του συνόλου της
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διδασκαλίας ή υβριδικά με ευέλικτες μορφές μάθησης
χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τη διά ζώσης εκπαίδευση και τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και
επικοινωνιών, αλλά και επικουρικά την εξ αποστάσεως
διδασκαλία.
Το πρόγραμμα μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Εξάμηνο Μάθημα

ECTS
A΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (6 ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS)

Α

Διοίκηση Οργανισμών

Management of Organisations

4

A

Παγκόσμιο Επιχειρηματικό Περιβάλλον

The Global Business Environment

6

A

Διεθνείς Κεφαλαιαγορές

Global Capital Markets

4

Α

Ποσοτικές Μέθοδοι και Ανάλυση Αποφάσεων

Quantitative Methods & Decision Analysis

4

Α

Διαχείριση Κόστους

Cost Management

4

Α

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Επαγγελματικών Δεξι- Professional Skills Development
οτήτων

2

A

Ταξίδι Πρακτικών Εφαρμογών

Field Trip Project

4

Σεμινάρια Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος

Business Environment Seminar

2

A

Σύνολο

30
Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (6 ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS)

B

Χρηματοοικονομική Λογιστική και Ανάλυση

Financial Reporting and Analysis

6

B

Τεχνολογία και Διαχείριση Λειτουργιών

Technology and Operations Management

4

B

Επιχειρηματική Ηγεσία

Business Leadership

4

B

Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων

Corporate Finance

6

Β

Διοίκηση Μάρκετινγκ

Marketing Management

6

B

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Επαγγελματικών Δεξι- Professional Skills Development
οτήτων

B

Ταξίδι Πρακτικών Εφαρμογών

Field Trip Project

Σύνολο

2
2
30

Γ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (2 ΣΥΝΟΛΟ 10 ECTS) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (4 ΣΥΝΟΛΟ 16 ECTS)
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (2 ECTS) ΤΑΞΙΔΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (2 ECTS)
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Γ

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Entrepreneurship and Innovation

4

Γ

Επιχειρηματική Στρατηγική

Business Strategy

6

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Γ

Κοινωνικά μέσα και ψηφιακό μάρκετινγκ

Social Media and Digital Marketing

4

Γ

Σύνθετη Επιχειρησιακή Αποτίμηση

Advanced Company Valuation

4

Γ

Διαχείριση Επενδύσεων

Investment Management

4

Γ

Διοίκηση Οικογενειακών Επιχειρήσεων

Family Business Management

4

Γ

Διαχείριση Kινδύνων και Kρίσεων

Risk and Crisis Management

4

Γ

Εταιρική Διακυβέρνηση

Corporate Governance

4

Γ

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Managing Human Capital

4

Γ

Επιχειρηματική Ηθική και Κοινωνική Ευθύνη

Business Ethics & Social Responsibility

4

Γ

Διαχείριση Έργου

Project Management

4

Γ

Καινοτομία Προϊόντος

Product Innovation

4

Γ

Συμπεριφορά Καταναλωτή

Consumer Behaviour

4

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Γ

Εμπορικότητα της Επιστήμης και της Τεχνολο- Commercialising Science and Technology
γίας

4

Γ

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Supply Chain Management

4

Γ

Νομικό Τραπεζικό Περιβάλλον

Banking Legal Environment

4

Γ

Διεθνές Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο

International Company & Trade Law

4

Γ

Χρηματοπιστωτική Ανάλυση για Λήψη Αποφά- Credit Analysis for Bank Loan Decision Making 4
σεων Δανειοδότησης

Γ

Σεμινάρια Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος

Business Environment Seminar

2

Γ

Ταξίδι Πρακτικών Εφαρμογών

Field Trip Project

2

Σύνολο

30
Δ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS)

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Επιχειρησιακή
Συμβουλευτική Εργασία, 10.000 λέξεων σε κάποιο θέμα
σχετικό με το αντικείμενο των σπουδών ή της σταδιοδρομίας τους)

Master Dissertation (Business Consultancy
Project)

30

Γενικό Σύνολο

120

Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων και αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να πραγματοποιηθεί τροποποίηση του προγράμματος.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο
όριο σε εκατόν είκοσι (120) φοιτητές σε κάθε υλοποίηση
του προγράμματος.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Διεθνούς
Πανεπιστημίου της Ελλάδος ή άλλων Πανεπιστημίων
της ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3391/2005,
σε συνδυασμό με το άρθρο 36 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί ο υπάρχων εξοπλισμός του Ιδρύματος (εργαστήρια, οπτικοακουστικά μέσα, βιβλιοθήκη, υπηρεσίες και εφαρμογές
πληροφορικής, επικοινωνιών και διαδικτύου, γραμματειακή υποδομή, αίθουσες διδασκαλίας και αμφιθέατρα).
Επιπρόσθετα, εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ΠΜΣ,
κάθε φύσης, μπορούν να πραγματοποιηθούν σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους στη Θεσσαλονίκη και σε
άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, με την
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 32 παρ. 8 του
ν. 4485/2017.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017, το 70%
του συνολικού κόστους λειτουργίας του Προγράμματος

ανά παροχή του Προγράμματος,αφορά στις λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται στο ποσό των 110.030 € και
αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Κατηγορία Δαπάνης

Ποσό

Ι. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού

16.450 €

ΙΙ. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε
μεταπτυχιακούς φοιτητές

7.000 €

ΙΙΙ. Δαπάνες αναλωσίμων

0

ΙV. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων
του Π.Μ.Σ.

10.000 €

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

0

VI. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσω- 0
πικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων
και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην
οργάνωση του Π.Μ.Σ.
VIΙ. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσω- 2.700 €
πικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην
οργάνωση του Π.Μ.Σ.
VIΙΙ. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της 63.880 €
παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017
ΙΧ. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης

0

Χ. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα
10.000 €
δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου,
δαπάνες εργασιών
πεδίου
110.030 €
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Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από την
οικονομική συμμετοχή των φοιτητών καθώς και άλλες
πηγές όπως ενδεικτικά χορηγίες, δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, ερευνητικά, ευρωπαϊκά και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
Άρθρο 12
Οικονομική Συμμετοχή των Φοιτητών
Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών ανέρχεται στο
ποσό των εννιά χιλιάδων (9.000€) ευρώ.
Άρθρο 13
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη» (Executive MBA) καθώς και από τα αρμόδια όργανα
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μαζί με την εισήγηση της
παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017, που συνοδεύεται από α) μελέτη σκοπιμότητας, β) αναλυτικό προϋπολογισμό λειτουργίας κατ’ έτος και για πέντε (5) συνεχή
έτη και έκθεση βιωσιμότητας του προγράμματος και γ)
έκθεση της οικείας Σχολής από την οποία προκύπτει η
ύπαρξη της βασικής υποδομής και του αναγκαίου εξοπλισμού για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. και ειδική αιτιολόγηση ως προς το ποσοστό εξ αποστάσεως διδασκαλίας,
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 τελευταίο
εδάφιο του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ Α΄ 240), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 παρ. 1 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄
193), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 1 του
ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α΄ 258).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 30 Μαΐου 2018
Ο Πρόεδρος
ΚΩΣΤΑΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
Ι

Αριθμ. ADMIN 1846
(2)
Έγκριση της επανίδρυσης του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων» (MSc in Management).
Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ Α΄ 240) «Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 18
του ν. 3577/2007(ΦΕΚ Α΄ 130), των άρθρων 80 παραγρ.
4α και 81 παραγρ. 26 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195), του
άρθρου 32 παρ. 1 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193), του
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ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α΄ 258) και του άρθρου 27 παρ. 2 του
ν. 4415/2016 (ΦΕΚ Α΄ 159).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 84 παρ. 20 και του άρθρου
85 παρ. 1 α) του ν. 4485/2017, σύμφωνα με την οποία, οι
διατάξεις των άρθρων 1 έως 29 και των άρθρων 30 έως
και 45 του ν. 4485/2017 δεν θίγουν ειδικότερες διατάξεις
του ν. 3391/2005 (Α΄ 240) για το Διεθνές Πανεπιστήμιο
της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) με εξαίρεση το άρθρο 7 του ως
άνω νόμου. Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. μπορεί να οργανώνει και να λειτουργεί Π.Μ.Σ. σε Σχολές του, ακόμα και αν δεν παρέχονται σε αυτές σπουδές πρώτου κύκλου.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 30 - 45 του ν. 4485/2017
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
114/4.8.2017), στο μέτρο που δεν θίγουν τις διατάξεις
του ν. 3391/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. γ΄ του
ν. 4025/2011 (ΦΕΚ Α΄ 228), του άρθρου 5 παρ. 8 του
ν. 4076/2012 (ΦΕΚ Α΄ 159) και του άρθρου 34 παρ. 2 του
ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α΄ 24).
5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τη διάταξη του άρθρου 85 παρ. 2 του ν. 4485/2017
σύμφωνα με τα οποία: «α) Π.Μ.Σ. που θα λειτουργήσουν
το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 μπορεί να ακολουθήσουν τη διαδικασία ίδρυσης ή επανίδρυσης σύμφωνα
με το άρθρο 32. Σε κάθε περίπτωση για τη λειτουργία
και εγγραφή φοιτητών σε Π.Μ.Σ. κατά το ακαδημαϊκό
έτος 2018-2019 είναι αναγκαία η ίδρυση νέων ή επανίδρυση των ήδη υφιστάμενων, σύμφωνα με τις κείμενες
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διατάξεις
Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 32. Τα Ιδρύματα στα οποία
πρόκειται να λειτουργήσουν Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, αποστέλλουν στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, την απόφαση ίδρυσης
του άρθρου 32 το αργότερο έως τις 30.4.2018. β) Κατ’
εξαίρεση οι φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί σε Π.Μ.Σ.
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθώς και
οι φοιτητές που εγγράφονται και αρχίζουν τη φοίτηση
το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σε Π.Μ.Σ. ιδρυθέν έως τη
δημοσίευση του παρόντος, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες, έως την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, διατάξεις».
7. Την υπ’ αριθμ. 216772/21/8.12.2017 (ΦΕΚ Β΄ 4334/
12.12.2017) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων με θέμα «Τρόπος κατάρτισης του
αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών».
8. Την απόφαση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης
της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (συνεδρία
11/21.3.2018 θέμα 5), η οποία συνοδεύεται από την εισή-
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γηση της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 και τα
συνοδευτικά αυτής, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου
32 του ν. 4485/2017, στοιχεία.
9. Την απόφαση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών (συνεδρία 3/28.3.2018).
10. Την απόφαση της ΜΟΔΙΠ (συνεδρία 6/29.3.2018
θέμα 2).
11. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (συνεδρία 13/
30.3.2018 θέμα 2).
12. Το αριθμ. 1289/14.4.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών
Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και
την υπ’ αριθμ. 525/22.3.2016 Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύματος από την ΑΔΙΠ.
13. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 85564/Ζ1/24.5.2018 έγγραφο
του τμήματος Β΄ Μεταπτυχιακών Σπουδών της Γενικής
Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ίδρυση
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/17 (Α΄ 114)».
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την επανίδρυση και λειτουργία από το
ακαδημαϊκό έτος 2018-19 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) της Σχολής Οικονομίας,
Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων»
(MSc in Management), ως εξής:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Η Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων» (MSc in Management), σύμφωνα
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής, τις διατάξεις του
ν. 3391/2005 (ΦΕΚ Α΄ 240), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει και το ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114).
Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο - Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων» (MSc in Management) έχει έχει ως αντικείμενο
την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στη
Διοίκηση επιχειρήσεων και απευθύνεται σε φοιτητές και
σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να διευρύνουν την εξειδίκευση τους στη διοίκηση
επιχειρήσεων.
Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών είναι οι εξής:
• Η ανάπτυξη των απαραίτητων διοικητικών προσόντων και γνώσεων που είναι απαραίτητες για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στην Διοίκηση
Επιχειρήσεων.
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• Η ανάπτυξη ιδιαίτερων προσόντων στη διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, τεχνολογία και νομική σε εξειδικευμένους τομείς οι οποίοι θα δώσουν τη δυνατότητα
στους αποφοίτους του μεταπτυχιακού προγράμματος
να ακολουθήσουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών καριέρας.
• Ενίσχυση της αυτογνωσίας και της αυτοπεποίθησης
μέσω γνώσεων και πρακτικής στις τεχνικές της διοίκησης
επιχειρήσεων και ελέγχου.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο:
«Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management)».
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων» (MSc in Management) του Διεθνούς
Πανεπιστημίου της Ελλάδος, γίνονται δεκτοί, μετά από
αξιολόγηση, πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων
και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένων ομοταγών
ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια της φοίτησης για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τρία εξάμηνα.
Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται στο τρίτο εξάμηνο. Ως μέγιστος
χρόνος παραμονής στο ΠΜΣ είναι είκοσι τέσσερις (24)
μήνες (4 ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών). Η χρονική
διάρκεια της φοίτησης για το ΠΜΣ μερικής φοίτησης
διπλασιάζεται. Κατ’ εξαίρεση σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να δοθεί μικρή παράταση μετά από έγκριση της Γ.Σ.
της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων» (MSc in
Management) απαιτούνται ενενήντα (90) ευρωπαϊκές
πιστωτικές μονάδες (ECTS). Το Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Επιχειρήσεων» (MSc in Management) περιλαμβάνει τρία εξάμηνα εφόσον είναι πλήρους φοίτησης, και διπλασιάζεται
εφόσον είναι μερικής φοίτησης. Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να γίνεται με ταυτόχρονη φυσική παρουσία των φοιτητών και των διδασκόντων (διά ζώσης) ή με
εξ αποστάσεως σύγχρονη ή/και ασύγχρονη εκπαίδευση
(χωρίς αναγκαστική ταυτόχρονη φυσική παρουσία φοιτητών και διδασκόντων), η οποία μπορεί να αποτελεί
έως το 40% του συνόλου της διδασκαλίας ή υβριδικά
με ευέλικτες μορφές μάθησης χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τη διά ζώσης εκπαίδευση και τη χρήση των
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αλλά και
επικουρικά την εξ αποστάσεως διδασκαλία.
Το πρόγραμμα μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ECTS
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Λογιστική για Μάνατζερς
Accounting for Managers
6
Διαχείριση Λειτουργιών και Πληροφορίας
Operations and Information Management
6
Διοίκηση Οργανισμών
Management of Organizations
6
Ποσοτικές Μέθοδοι
Quantitative Methods
6
Στρατηγικό και Ψηφιακό Μάρκετινγκ
Strategic and Digital Marketing
6
Σύνολο
30
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
Human Resource Management
6
Στρατηγική Ανάλυση
Strategic Analysis
6
Χρηματοοικονομική για Μάνατζερς
Finance for Managers
6
4 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (από τον κάτωθι πίνακα)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ)
Εταιρική Διακυβέρνηση
Corporate Governance
3
Επιχειρηματική Ηθική και Κοινωνική Ευθύνη
Business Ethics & Social Responsibility
3
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Supply Chain Management
3
Επιχειρηματικότητα
Entrepreneurship
3
Διαχείριση έργου
Project Management
3
Συμπεριφορά Καταναλωτή
Consumer Behaviour
3
Επιχειρηματική ανάλυση
Business Analytics
3
Διοίκηση Οικογενειακών Επιχειρήσεων
Family Business Management
3
Διαχείριση προορισμών και εκδηλώσεων
Destination and Event Management
3
Καινοτομία και Σχεδιασμός Σκέψης
Innovation and Design Thinking
3
Διαχείριση Μονάδων Υγείας
Healthcare Management
3
Σχέσεις Απασχόλησης
Employment Relations
3
Οικονομία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
The Economics of Science & Technology
3
Σύνολο
30
Θερινή Περίοδος
Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία ή
Dissertation or Consulting Project
30
Συμβουλευτικό Έργο
Γενικό Σύνολο πιστωτικών μονάδων
90
Η ανακατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα πλήρους και μερικής φοίτησης γίνεται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων και
αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να πραγματοποιηθεί τροποποίηση του προγράμματος.
Άρθρο 7
Πανεπιστημίου της Ελλάδος ή άλλων Πανεπιστημίων
Αριθμός Εισακτέων
της ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων
Η Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστη- σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3391/2005,
μών δύναται να προσφέρει το ΠΜΣ είτε στο χειμερινό σε συνδυασμό με το άρθρο 36 του ν. 4485/2017.
εξάμηνο, είτε στο εαρινό εξάμηνο σπουδών κάθε ακαδηΆρθρο 9
μαϊκού έτους. Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται
Υλικοτεχνική Υποδομή
κατ’ ανώτατο όριο σε εκατόν είκοσι (120) φοιτητές σε
Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί ο υπάρκάθε υλοποίηση του προγράμματος.
χων εξοπλισμός του Ιδρύματος (εργαστήρια, οπτικοαΆρθρο 8
κουστικά μέσα, βιβλιοθήκη, υπηρεσίες και εφαρμογές
Προσωπικό
πληροφορικής, επικοινωνιών και διαδικτύου, γραμματειΣτο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Διεθνούς ακή υποδομή, αίθουσες διδασκαλίας και αμφιθέατρα).
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Επιπρόσθετα, εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ΠΜΣ,
κάθε φύσης, μπορούν να πραγματοποιηθούν σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους στη Θεσσαλονίκη και σε
άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, με την
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 32 παρ. 8 του
ν. 4485/2017.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017, το 70%
του συνολικού κόστους λειτουργίας του Προγράμματος
ανά παροχή του Προγράμματος, αφορά στις λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται στο ποσό των 56.550 € και
αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Κατηγορία Δαπάνης

Ποσό

Ι. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού

13.850 €

ΙΙ. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε
μεταπτυχιακούς φοιτητές

4.500 €

ΙΙΙ. Δαπάνες αναλωσίμων
ΙV. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων
του Π.Μ.Σ.

3.000 €

V. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του
Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς
VI. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων
και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην
οργάνωση του Π.Μ.Σ.
VIΙ. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσω- 2.400 €
πικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην
οργάνωση του Π.Μ.Σ.
VIΙΙ. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της 28.800 €
παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017
ΙΧ. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης

Τεύχος Β’ 2244/15.06.2018

Χ. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα
4.000 €
δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου,
δαπάνες εργασιών πεδίου
Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από την
οικονομική συμμετοχή των φοιτητών καθώς και άλλες
πηγές όπως ενδεικτικά χορηγίες, δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, ερευνητικά, ευρωπαϊκά και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
Άρθρο 12
Οικονομική Συμμετοχή των Φοιτητών
Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών ανέρχεται στο
ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000 €) ευρώ.
Άρθρο 13
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Επιχειρήσεων» (MSc in
Management) καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μαζί με την εισήγηση της
παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017, που συνοδεύεται από α) μελέτη σκοπιμότητας, β) αναλυτικό προϋπολογισμό λειτουργίας κατ’ έτος και για πέντε (5) συνεχή
έτη και έκθεση βιωσιμότητας του προγράμματος και γ)
έκθεση της οικείας Σχολής από την οποία προκύπτει η
ύπαρξη της βασικής υποδομής και του αναγκαίου εξοπλισμού για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. και ειδική αιτιολόγηση ως προς το ποσοστό εξ αποστάσεως διδασκαλίας,
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 τελευταίο
εδάφιο του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ Α΄ 240), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 παρ. 1 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄
193), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 1 του
ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α΄ 258).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 30 Μαΐου 2018
Ο Πρόεδρος
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