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ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (M. Sc.) ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
• Η παρακολούθηση των μαθημάτων του Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των
προπαρασκευαστικών, είναι υποχρεωτική. Απουσία πέραν του 30% των διαλέξεων συνιστά
αποτυχία στο μάθημα.
• Στα υποχρεωτικά μαθήματα του Προγράμματος προσφέρονται Φροντιστήρια. Αν και η
παρακολούθησή τους είναι προαιρετική, συνιστάται ισχυρά η παρακολούθησή τους.
• Τα μαθήματα επιλογής προσφέρονται στο Β΄ Εξάμηνο. Η Επιτροπή του Προγράμματος
αποφασίζει κάθε έτος ποια μαθήματα επιλογής θα διδαχθούν. Τα προσφερόμενα
μαθήματα επιλογής μπορεί να μεταβάλλονται διαχρονικά, μετά από απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης.
• Σε κάθε διδακτικό Εξάμηνο (Α΄ και Β΄) αξιολογούνται από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές
όλα τα μαθήματα (συμπεριλαμβανομένων των προπαρασκευαστικών) και όλοι οι
διδάσκοντες (διαλέξεις και φροντιστήρια). Η αξιολόγηση πραγματοποιείται εντός της 11ης13ης εβδομάδας του Εξαμήνου στο οποίο διδάσκεται κάθε μάθημα και οργανώνεται από τη
Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
• Οι φοιτητές και φοιτήτριες του Προγράμματος υπόκεινται στο τέλος κάθε εξαμήνου σε
εξετάσεις σε κάθε μάθημα που έχουν διδαχτεί. Αποτυχία σε περισσότερα από δύο (2)
μαθήματα (σωρευτικά) στις εξετάσεις του Α΄ και Β΄ Εξαμήνου, συνεπάγεται διαγραφή από
το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Φοιτητής ή φοιτήτρια που αποτυγχάνει σε μέχρι
δύο (2) μαθήματα σε εξεταστική περίοδο δικαιούται εγγραφής στο επόμενο Εξάμηνο αλλά
υποχρεούται να επανεξεταστεί στα μαθήματα αυτά το Σεπτέμβριο. Στην περίπτωση που
στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου δεν επιτύχει σε όλα τα μαθήματα, επίσης
διαγράφεται από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
• Η εξέταση στα προπαρασκευαστικά μαθήματα οργανώνεται από τον διδάσκοντα.
Αποτυχία στα προπαρασκευαστικά δεν συνυπολογίζεται στον αριθμό των μαθημάτων που
μπορεί να αποτύχει ο φοιτητής χωρίς να διαγραφεί από το πρόγραμμα αλλά συνεπάγεται
επανεξέταση τον Σεπτέμβριο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.
• Οι φοιτητές οφείλουν να ακολουθούν τον «Κανονισμό Εξετάσεων» του Ο.Π.Α. ο οποίος
είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και επιπλέον τους κοινοποιείται
από τη Γραμματεία πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
• Η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας πραγματοποιείται κατά το Γ΄ Εξάμηνο και είναι
υποχρεωτική για όλους τους Μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες.
• Η δήλωση του θέματος της Διπλωματικής Εργασίας, Επιβλέποντος Καθηγητή και Εξεταστών
Καθηγητών είναι μέχρι την 31η Μαΐου. Προηγούνται ανακοινώσεις της Γραμματείας
σχετικά με την όλη διαδικασία, καθώς και με προτεινόμενα θέματα ή θεματολογικές
περιοχές από καθηγητές του Τμήματος και από όσους καθηγητές άλλων Τμημάτων
διδάσκουν στο Πρόγραμμα.
• Η ημερομηνία παράδοσης της διπλωματικής εργασίας είναι η 31η Ιανουαρίου. Η
ημερομηνία για την παράδοση της διπλωματικής για τους φοιτητές που συνεχίζουν στο
διδακτορικό πρόγραμμα είναι η 31η Μαρτίου. Οι παραπάνω προθεσμίες μπορούν να
παραταθούν το μέγιστο κατά ένα μήνα (28η Φεβρουαρίου και 30 Απριλίου, αντίστοιχα)
μετά από αίτημα του φοιτητή στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών με κατάλληλη δικαιολόγηση
και με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος καθηγητή.
Παράδοση της εργασίας πέραν των προθεσμιών αυτών και εφόσον η εργασία κριθεί
επιτυχής, συνεπάγεται αποφοίτηση με την επόμενη ακαδημαϊκή σειρά και απόκτηση του
πτυχίου το νωρίτερο την 1η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους. Κατά το διάστημα αυτό
δεν παρέχεται βεβαίωση περάτωσης.

Οι παραπάνω κανόνες είναι σύμφωνοι με τα όσα ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία, τον
«Κανονισμό Λειτουργίας Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών» του
Ο.Π.Α. καθώς και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος
Οικονομικής Επιστήμης.
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