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Σκοπός
Το Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Τ.Ε.Ι.) Πειραιά έχει την ευθύνη, το
σχεδιασμό και την οργάνωση μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στην Ελλάδα
και χορηγεί Μεταπτυχιακά Διπλώματα Εξειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) σύμφωνα με τον Ν.
3685 άρθρο 1 παρ.2/ΦΕΚ 148 τ. Α’/16.7.2008.
Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του ΤΕΙ Πειραιά διοργανώνει
από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
με τίτλο «Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα».
Σκοπός του Π.Μ.Σ είναι να προσφέρει εκπαίδευση υψηλού επιπέδου στις νέες
τεχνολογίες, που αφορούν τα υπολογιστικά και πληροφοριακά συστήματα και τις
βιομηχανικές εφαρμογές τους, και να εξοικειώσει τους φοιτητές με την έρευνα
στους παραπάνω τομείς.
Οι μεταπτυχιακοί σπουδαστές θα εξειδικευτούν σε μία μεγάλη περιοχή νέων
τεχνολογιών σε υπολογιστικά συστήματα και στη χρήση τους σε βιομηχανικές
εφαρμογές.
Οι εργαζόμενοι σε τομείς με σχετικά γνωστικά αντικείμενα θα έχουν την ευκαιρία
να μεταφέρουν και εφαρμόσουν τις νέες τεχνολογίες στο χώρο εργασίας τους
παρέχοντας προστιθέμενη αξία στο παραγόμενο έργο τους.

Όργανα Διοίκησης
Τα όργανα του προγράμματος σε επίπεδο Τμήματος είναι :
1. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Η.Υ.Σ.
2. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. η οποία ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.
3. Ο Διευθυντής του Προγράμματος.

Σπουδές και Διάρκεια






Το πρόγραμμα δέχεται σπουδαστές: (α) πλήρους φοίτησης (β) μερικής
φοίτησης. Το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης είναι διάρκειας τριών (3)
εξαμήνων συμπεριλαμβανομένης της διπλωματικής εργασίας, ενώ το
πρόγραμμα μερικής φοίτησης είναι διάρκειας έξι (6) εξαμήνων
συμπεριλαμβανομένης της διπλωματικής εργασίας.
Ο σπουδαστής πλήρους φοίτησης υποχρεούται να παρακολουθεί το σύνολο
των μαθημάτων του κάθε εξαμήνου.
Ο σπουδαστής μερικής φοίτησης υποχρεούται να παρακολουθεί το 50% των
μαθημάτων του κάθε εξαμήνου.
Η Σ.Ε. ορίζει ένα μέλος Ε.Π. ως επιβλέποντα κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή, ο
οποίος παρακολουθεί την πορεία του και αποτελεί τη συμβουλευτική πηγή
του.

Αριθμός και τρόπος επιλογής των εισακτέων
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Οι μεταπτυχιακοί σπουδαστές επιλέγονται με αυστηρά αξιοκρατικά κριτήρια
από το σύνολο των υποψηφίων που έχουν πραγματοποιήσει αίτηση
εγγραφής. Ο αριθμός των σπουδαστών είναι πενήντα (50) για κάθε τμήμα
του προγράμματος (πλήρους και μερικής φοίτησης).
Οι σχετικές αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται στη γραμματεία του Τμήματος
Η.Υ.Σ, έπειτα από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος.
Στo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) γίνονται δεκτοί
πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται κυρίως με συνεκτίμηση των
παρακάτω κριτηρίων:














Βαθμός πτυχίου.
Βαθμολογία σε μαθήματα του προπτυχιακού κύκλου σπουδών ή άλλου
μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών, σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο
του Π.Μ.Σ.
Συστατικές επιστολές.
Καλή γνώση ξένων γλωσσών και ιδιαίτερα της Αγγλικής.
Θέμα και ποιότητα της διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας.
Άλλες εργασίες του υποψηφίου στο προπτυχιακό επίπεδο.
Προσωπική συνέντευξη.
Τυχόν ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα.

Η επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από επιτροπή μελών του
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Η.Υ.Σ, που συγκροτείται με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ). Ο πίνακας των
επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.
Σε κάθε Π.Μ.Σ. επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1)
υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο
σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού
αντικειμένου του προγράμματος και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του
Ελληνικού Κράτους. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Συντονιστικής Επιτροπής
(Σ.Ε.) ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αυξάνεται.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για υποβολή αίτησης εγγραφής στο Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων είναι
τα εξής:
1. Αίτηση προς τη Γραμματεία του Τμήματος ΗΥΣ (διατίθεται έντυπο).
2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος. Αν το πτυχίο προέρχεται από
ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής πρέπει να υποβάλλεται και η αντίστοιχη
βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.
3. Επικυρωμένα αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων
σπουδών.
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4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών ή και
μεταπτυχιακών σπουδών.
5. Πιστοποιητικό της Γραμματείας του Τμήματος από το οποίο αποφοίτησαν στο
οποίο να φαίνεται η σειρά αποφοίτησης ή η σειρά βαθμολογίας σε σχέση με
τους υπόλοιπους φοιτητές.
6. Βιογραφικό σημείωμα (διατίθεται υπόδειγμα). Σε αυτό πρέπει να
περιλαμβάνεται περίληψη της διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας, σύντομη
έκθεση επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων και να αναφέρονται
οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται ο υποψήφιος για μεταπτυχιακές
σπουδές.
7. Αντίγραφα
τυχόν
επιστημονικών
δημοσιευμάτων,
διακρίσεων
και
επαγγελματικής εμπειρίας.
8. Δύο (2) συστατικές επιστολές (διατίθεται υπόδειγμα). Οι συστατικές επιστολές
μπορούν να αποσταλούν απευθείας από τους συντάκτες στην παρακάτω
διεύθυνση.
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Υπ’ όψη Επιτροπής Π.Μ.Σ.
Π. ΡΑΛΛΗ & ΘΗΒΩΝ 250
12244 ΑΙΓΑΛΕΩ
Η Διεύθυνση του ΠΜΣ, αφού εξετάσει την τυπική επάρκεια των υποψηφιοτήτων,
καταρτίζει και καταθέτει στη Συντονιστική Επιτροπή κατάλογο των τυπικώς εντάξει
υποψηφίων.

Kριτήρια επιλογής
Για την επιλογή των σπουδαστών κριτήρια επιλογής είναι:







Προφορικήσυνέντευξη …………………………………………………………………………...30%
Γενικός βαθμόςπτυχίου ………………………………………….……………………………….20%
Επαγγελματική εμπειρία σε συναφές πεδίο ……………………………………………15%
Ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα ………………………………………………15%
Γνώση ξένης γλώσσας ……………………………………………………………………………..10%
Βαθμολογία σε σχετικά με το Π.Μ.Σ προπτυχιακά μαθήματα …………….….10%

Για τους σπουδαστές μερικής φοίτησης θα λαμβάνεται ιδιάιτερα υπ’ όψη η
επαγγελματική τους εμπειρία σε συναφές αντικείμενο με το περιεχόμενο του
Π.Μ.Σ.

Κριτήρια γλωσσομάθειας
Οι πτυχιούχοι Ελληνικών Πανεπιστημίων πρέπει να γνωρίζουν την Αγγλική γλώσσα
ή μία από τις: Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική.
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H γνώση της ξένης γλώσσας πιστοποιείται με κατάθεση σχετικού τίτλου (Proficiency,
First Certificate, DALF ή Supérieur III ή Sorbonne II, Kleines Sprach-Diplom ή
Mittelstufe Deutsch προκειμένου για αγγλική, γαλλική, ή γερμανική, αντίστοιχα,
κ.λπ.). Oι αλλοδαποί υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την Ελληνική
γλώσσα. H επάρκεια της ελληνομάθειας πιστοποιείται όπως ορίζουν οι σχετικές
διατάξεις.

Χορήγηση υποτροφιών
Στους σπουδαστές και τις σπουδάστριες του Π.Μ.Σ. απονέμονται υποτροφίες του
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.ΚΥ.) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Προς
τούτο, η διεύθυνση και η γραμματεία του ΠΜΣ παρέχει όλα τα απαιτούμενα
πιστοποιητικά.
Εκτός των παραπάνω υποτροφιών, το πρόγραμμα δύναται να χορηγεί έως δύο
υποτροφίες κατ’ έτος στους σπουδαστές που διακρίνονται τόσο για την
βαθμολογική τους πρόοδο όσο και την εν γένει σπουδαστική τους διάκριση σαν
μεταπτυχιακοί σπουδαστές.

Ανώτατη διάρκεια φοίτησης
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. είναι τα τρία (3) εξάμηνα
για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και έξι (6) εξάμηνα και για το πρόγραμμα
μερικής φοίτησης. Αντίστοιχα, η μέγιστη χρονική διάρκεια δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα έξι (6) εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και δώδεκα (12)
εξάμηνα για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης.
Όταν συντρέχουν ειδικοί, σοβαροί λόγοι, οι οποίοι καθιστούν αδύνατη τη φοίτηση
του μεταπτυχιακού σπουδαστή ή την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας του, και
μετά από αίτησή του, η Γ.Σ.Ε.Σ μπορεί να αποφασίσει την παράταση φοίτησής του
για ορισμένο χρονικό διάστημα. Το χρονικό αυτό διάστημα δεν συνυπολογίζεται
στο συνολικό χρόνο, κατά το οποίο ο σπουδαστής οφείλει να ολοκληρώσει τις
σπουδές του. Η παράταση φοίτησης πρέπει να είναι εύλογη και κατά κανόνα να μην
υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των δύο εξαμήνων. Χορηγείται σε σπουδαστές που
εκπληρώνουν τη στρατιωτική τους θητεία ή σε περιπτώσεις σοβαρής ασθένειας ή
για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.
Εάν, για λόγους ανωτέρας βίας, ο σπουδαστής αδυνατεί να παραστεί στις εξετάσεις,
τότε μπορεί να τις επαναλάβει την ερχόμενη εξεταστική περίοδο, χωρίς να
θεωρηθεί ότι έχει απορριφθεί.

Παράταση φοίτησης
Το πρόγραμμα των μαθημάτων και της διπλωματικής εργασίας πρέπει να έχουν
ολοκληρωθεί όπως προβλέπεται στο παραπάνω άρθρο.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με τη σύμφωνη γνώμη της Γ.Σ.Ε.Σ, μετά από
εισήγηση της Σ.Ε., καθίσταται δυνατή η επανεγγραφή Μεταπτυχιακών
σπουδαστών/τριών για ένα επιπλέον έτος, κατά το οποίο ασχολούνται
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αποκλειστικά με την συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας που απαιτείται για την
απονομή του μεταπτυχιακού τίτλου.

Διακοπή
Οι μεταπτυχιακοί σπουδαστές, με έγγραφη αίτησή τους προς τη Γραμματεία του
Π.Μ.Σ, έχουν δικαίωμα να διακόψουν τη φοίτησή τους μέχρι και δύο συνεχόμενα
διδακτικά εξάμηνα. Κατά τη διακοπή της σπουδαστικής ιδιότητας επιστρέφονται
στη γραμματεία του προγράμματος όλα τα έγγραφα σπουδαστικής ιδιότητας και
αναστέλλονται όλα τα εκ του νόμου δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν. Τα
εξάμηνα αναστολής της σπουδαστικής ιδιότητας δεν προσμετρούνται στην
προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ.
Εάν ο σπουδαστής επιθυμεί να διακόψει τις σπουδές του οριστικά ή προσωρινά,
τότε οφείλει να υποβάλει αίτηση προς τον Διευθυντή του Προγράμματος, ο οποίος
τη θέτει υπόψη της Συντονιστικής Επιτροπής.
Οι αιτήσεις για διακοπή υποβάλλονται ένα μήνα πριν από την έναρξη του επόμενου
εξαμήνου και εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι αποβολής του υποψηφίου. Ο χρόνος
της προσωρινής διακοπής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο έτη.

Αποβολή
Ο σπουδαστής αποβάλλεται από το πρόγραμμα, όταν:



Η εν γένει συμπεριφορά του δεν συνάδει με την ιδιότητα του μεταπτυχιακού
σπουδαστή του ΤΕΙ Πειραιά.
Εάν έχει μεγάλο αριθμό απουσιών στα μαθήματα.

Η οριστική απόφαση για την αποβολή σπουδαστή από το πρόγραμμα λαμβάνεται
από τη Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.), μετά από εισήγηση του Διευθυντή του
Προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτής της απόφασης ο σπουδαστής μπορεί να ζητήσει
ακρόαση από τη Σ.Ε.

Προϋποθέσεις λήψης του Μ.Δ.Ε
Για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτούνται:
 Η επιτυχής συμμετοχή του μεταπτυχιακού σπουδαστή σε όλα τα
προβλεπόμενα μαθήματα, ασκήσεις, σεμινάρια, έρευνες, και γενικότερα
στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προβλέπονται στο
Π.Μ.Σ.
 Η επιτυχής εξέταση στα προβλεπόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα.
 Η επιτυχής δοκιμασία και υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας.
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Διπλωματική εργασία





Το Ε.Π. του Π.Μ.Σ. ανακοινώνει έγκαιρα λίστα θεμάτων για διπλωματική
εργασία. Ο σπουδαστής του Π.Μ.Σ. επιλέγει ένα θέμα και αιτείται στη
Γραμματεία την ανάθεση διπλωματικής εργασίας.
Η διπλωματική εργασία πραγματοποιείται κατά το τελευταίο εξάμηνο
φοίτησης και διαρκεί ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο και όχι περισσότερο από
δύο.
Η συγγραφή της πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο συγγραφής
Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών και εξετάζεται από τριμελή
επιτροπή, της οποίας προεδρεύει ο εισηγητής και επιβλέπων καθηγητής.
Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία υποβάλλεται προς υποστήριξη στη
Γραμματεία του Π.Μ.Σ. σε έντυπη μορφή (1 αντίτυπο) και στα μέλη της
εξεταστικής επιτροπής σε ηλεκτρονική μορφή (3 αντίτυπα) συνοδευόμενη
από αίτηση υποστήριξης, η οποία συνυπογράφεται από τον εισηγητή.

Αξιολόγηση επιδόσεων









Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Σπουδαστής με
απουσίες που υπερβαίνουν το 25% του συνολικού αριθμού ωρών
διδασκαλίας ενός μαθήματος, στερείται του δικαιώματος εξέτασής του
συγκεκριμένου μαθήματος τη δεδομένη εξεταστική περίοδο. Εξαιρετικές
περιπτώσεις αντιμετωπίζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή.
Η βαθμολογική κλίμακα είναι 0 - 10 και ως κατώτατος προβιβάσιμος βαθμός
θεωρείται το πέντε (5).
Κάθε μάθημα αξιολογείται με την τελική εξέταση, τις εργασίες κατά τη
διάρκεια του εξαμήνου και την επίδοση στο εργαστηριακό μέρος των
μαθημάτων, όπου υπάρχουν. Ο υπεύθυνος κάθε μαθήματος ανακοινώνει
στην αρχή κάθε εξαμήνου τον τρόποαξιολόγησης του μαθήματός του.
Ο βαθμός των εργασιών είναι ανεξάρτητος από το βαθμό των γραπτών
εξετάσεων και για να θεωρηθεί επιτυχής η παρακολούθηση του μαθήματος,
ο σπουδαστής θα πρέπει να έχει προβιβάσιμο βαθμό και στα δύο μέρη του
μαθήματος, εργασίες και τελικές εξετάσεις, σε αντίθετη περίπτωση
επαναλαμβάνει το μέρος του μαθήματος που απέτυχε.
Η βαθμολογική κλίμακα είναι:
Α
Β
Γ
Δ



Άριστα
Λίαν καλώς
Επιτυχώς
Ανεπιτυχώς

7-10
6-6,9
5-5,9
0-4,9

Η βαθμολογία κατατίθεται από τον διδάσκοντα στη Γραμματεία του
Τμήματος εντός πέντε (5) ημερών μετά το πέρας της εξεταστικής περιόδου.
Η βαθμολογία οριστικοποιείται μετά από απόφαση της συνέλευσης των
διδασκόντων.
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Σε περίπτωση αποτυχίας σε μάθημα, ο μεταπτυχιακός σπουδαστής είναι
υποχρεωμένος να το επαναλάβει. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας, ο
μεταπτυχιακός σπουδαστής διαγράφεται από το Π.Μ.Σ.

Εξετάσεις



Στο τέλος κάθε εξαμήνου υπάρχει γραπτή εξέταση για όλα τα μαθήματα
διάρκειας 2 εβδομάδων, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Σ.Ε. μετά
απόεισήγηση του Διευθυντή Σπουδών.
Σπουδαστής που αποτυγχάνει στην εξέταση κάποιου μαθήματος είναι
δυνατόν να επανεξεταστεί στο συγκεκριμένο μάθημα την επόμενη
εξεταστική περίοδο εφόσον ο βαθμός του είναι από 3 έως 4.9. Σε
οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, ο σπουδαστής επαναλαμβάνει την
παρακολούθηση του μαθήματος επιβαρυνόμενος με το σχεττικό κόστος.

Αξιολόγηση μαθημάτων και διδασκόντων
Στο Π.Μ.Σ. λειτουργεί Επιτροπή αξιολόγησης του προγράμματος που είναι
υπεύθυνη για την επίβλεψη και την καλή λειτουργία τήρησης των διαδικασιών
ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
Το πρόγραμμα και οι διδάσκοντες σε αυτό αξιολογούνται σύμφωνα με το Νόμο
3374/2005 και τις διαδικασίες της Α.ΔΙ.Π.

Αποφοίτηση



Μετά την ικανοποίηση των απαιτήσεων του Προγράμματος, ο σπουδαστής
υποβάλλει αίτηση στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. για τη χορήγηση του
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.
Ο Μεταπτυχιακός Τίτλος χορηγείται μετά την ορκωμοσία, η οποία
πραγματοποιείται εντός του επομένου εξαμήνου από την έκδοση του
συνόλου των αποτελεσμάτων.

Τόπος διεξαγωγής







Το Π.Μ.Σ. διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Πειραιά, Π. Ράλλη & Θηβών
250, 12244 Αιγάλεω. Το ΤΕΙ Πειραιά, για την άρτια λειτουργία του Π.Μ.Σ., θα
διαθέσει:
Αίθουσες διδασκαλίας
Χώρους εργαστηρίων, η υποδομή των οποίων θα καθοριστεί από τη Σ.Ε.
μετά από σύμφωνη γνώμη της Γ.Σ.Ε.Σ.
Χώρο για τη διοικητική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. με τον απαιτούμενο
εξοπλισμό.
Εποπτικά μέσα διδασκαλίας
Την πρόσβαση στις υπηρεσίες της Κεντρικής του Βιβλιοθήκης.

8

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Μ.Σ. “ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ”

Το Τμήμα Η.Υ.Σ. θα συνδράμει στη λειτουργία του Π.Μ.Σ. με κάθε πρόσφορο μέσο
μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.

Πόροι χρηματοδότησης








Το Π.Μ.Σ. είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και οι σπουδαστές του καταβάλουν
δίδακτρα για το χρονικό διάστημα της υποχρεωτικής φοίτησής τους. Το
ύψος των διδάκτρων για κάθε ακαδημαϊκό έτος καθορίζεται από το
Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. μετά από πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ.
Τα δίδακτρα καταβάλλονται εφ’ άπαξ ή σε ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε
εξαμήνου με την εγγραφή του σπουδαστή στο πρόγραμμα. Για τη
βιωσιμότητα του προγράμματος καθώς και για λόγους ίσης μεταχείρισης
όλων των φοιτούντων, κάθε σπουδαστής πρέπει να είναι συνεπής με τις
οικονομικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνει με την εγγραφή του στο
Πρόγραμμα. Σε αντίθεση περίπτωση η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να αποφασίσει την
διακοπή της φοίτησης του υπόχρεου σύμφωνα και με τον παρόντα
κανονισμό.
Ο Διευθυντής του προγράμματος υποβάλλει προϋπολογισμό και
απολογισμό προς τη Γ.Σ.Ε.Σ στην αρχή και στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού
έτους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν. 3685 άρθρο 8 παρ.3/ΦΕΚ 148 τ.
Α’/16.7.2008.
Την οικονομική διαχείριση και λογιστική παρακολούθηση του Π.Μ.Σ έχει ο
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διοικητική Υποστήριξη



Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Π.M.Σ. παρέχει η
Γραμματεία του Τμήματος Η.Υ.Σ. που διενεργεί το Π.Μ.Σ.
Η διοικητική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. συνίσταται στη γραμματειακή
εξυπηρέτηση των οργάνων, στη προώθηση διαδικασιών για τη σύνταξη και
δημοσίευση προκηρύξεων και για την υποβολή αιτήσεων, στη συγκέντρωση
δικαιολογητικών υποψηφίων και εγγραφής τους μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας επιλογής, στη μηχανογραφημένη σύνταξη καταλόγων
εγγεγραμμένων, στην τήρηση μερίδας για κάθε εγγεγραμμένο, στην έκδοση
πάσης φύσεως πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, στην προώθηση
διαδικασιών χορήγησης δανείων, υποτροφιών, δελτίων σπουδαστικών
ταυτοτήτων και λοιπών παροχών προβλεπομένων υπό των εκάστοτε
ισχυουσών διατάξεων, διαδικασιών απονομής τίτλων, στην ενημέρωση
βιβλίων και στην παροχή πάσης φύσεως πληροφοριών σχετικά με τη
λειτουργία του Προγράμματος.

Παράρτημα διπλώματος
Με τη λήψη του Διπλώματος θα χορηγείται στον πτυχιούχο και παράρτημα
Διπλώματος (Diploma Supplement) στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία περί Παραρτήματος Διπλώματος.
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