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Γενικές διατάξεις 

Το Τµήµα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) οργανώνει και 
λειτουργεί αυτοδύναµα από το ακαδηµαϊκό έτος 2018-19 Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (στη 
συνέχεια απλά «ΠΜΣ») µε τίτλο “Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού και Λογισµικού” (Interactive Hardware 
and Software Technologies), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης 
(ΜΔΕ). 

Ο παρών Κανονισµός Λειτουργίας (στη συνέχεια ‘ΚΛ’) του ΠΜΣ εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του 
Τµήµατος Πληροφορικής (στη συνέχεια ‘Συνέλευση Τµήµατος   ’) µε αριθµό Σ300/21-2-2018  προβλέπει τη 
διάρθρωσή του και ορίζει τους κανόνες της εύρυθµης λειτουργίας του. 

Τα άρθρα και οι διατάξεις του παρόντος ΚΛ βρίσκονται σε πλήρη συµφωνία µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία (Ν.4485/2017) και τις σχετικές αποφάσεις της Συνέλευσης του Τµήµατος Πληροφορικής του 
Α.Π.Θ.. 
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Άρθρο 1 
Σκοπός – Γνωστικό Αντικείµενο 

ΣΚΟΠΟΣ 
Σκοπός του ΠΜΣ “Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού & Λογισµικού” είναι η παροχή υψηλού 

επιπέδου σπουδών σε εξειδικευµένα θέµατα προηγµένων διαδραστικών τεχνολογιών λογισµικού και 
υλικού. Το πρόγραµµα προσφέρει ένα προσεκτικά επιλεγµένο σύνολο αντικειµένων, που ανταποκρίνεται 
στον προαναφερόµενο σκοπό µέσω µιας ισορροπηµένης προσέγγισης, που συνδυάζει την εµβάθυνση 
στις επιστηµονικές θεµελιώσεις, στη συστηµατική σχεδίαση των διαδραστικών συστηµάτων και στην 
πρακτική άσκηση µέσα από την ενασχόληση µε ρεαλιστικά προβλήµατα σχεδίασης και υλοποίησης. 

Ο σκοπός του ΠΜΣ εκπληρώνεται µε την παρακολούθηση οργανωµένων µεταπτυχιακών 
µαθηµάτων και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωµατικής Εργασίας (στη συνέχεια ‘ΜΔ εργασία’) 
σύµφωνα µε τα διεθνή ακαδηµαϊκά πρότυπα που εγγυώνται την υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των 
µεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών.  

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Ο όρος “Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού & Λογισµικού” αναφέρεται σε αντικείµενα της 

Πληροφορικής που συγκλίνουν στη σχεδίαση και την ανάπτυξη διαδραστικών τεχνολογικών συστηµάτων, 
δηλ. συστηµάτων στα οποία δίνεται έµφαση στην αλληλεπίδραση, αντί για τους αλγορίθµους. Τα 
διαδραστικά (interactive) συστήµατα βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον τους και 
αυτοµατοποιούν απλές ή πιο σύνθετες διεργασίες, ενώ συχνά περιλαµβάνουν στον κύκλο επεξεργασίας 
τους ως χρήστη τον άνθρωπο. Τέτοια συστήµατα απαντώνται σήµερα π.χ. µέσα στο σπίτι ή στο 
αυτοκίνητο (ενσωµατωµένα συστήµατα), στις πόλεις (smart cities) ή και σε παγκόσµια κλίµακα 
(κυβερνοφυσικά συστήµατα, διαδίκτυο των αντικειµένων). Η µετατόπιση της εστίασης από τους 
αλγορίθµους στη διάδραση είναι συνέπεια εξελίξεων στην αρχιτεκτονική συστηµάτων, καθώς και στην 
τεχνολογία λογισµικού και υλικού. Η ευρεία διάδοση τεχνολογιών για φορητούς και κινητούς 
υπολογισµούς, τεχνολογιών αλληλεπίδρασης ανθρώπου – µηχανής και των διαρκώς αναπτυσσόµενων 
συνεργατικών τεχνολογιών, επανακαθορίζει συνεχώς την καθηµερινότητά µας και τις εξελίξεις στην 
ψηφιακή οικονοµία. Οι σχεδιαστικές προκλήσεις είναι ανάλογες του βαθµού πολυπλοκότητας και 
περιλαµβάνουν – µεταξύ άλλων – την κατανόηση της πολυτροπικής (multimodal) διάδρασης µεταξύ χρήστη 
- µηχανής, την αντιµετώπιση της ετερογένειας µε ανοιχτές τεχνολογίες (π.χ. Arduino και Contiki OS), τη 
συσχεδίαση υλικού/λογισµικού, την ασφάλεια και την αξιοπιστία, την ανάλυση των δεδοµένων 
περιβάλλοντος µέσω στατιστικού προγραµµατισµού, τη βελτιστοποιήση της αποδοτικής λειτουργίας των 
συστηµάτων ως προς την κατανάλωση πόρων και τον έλεγχο των διεργασιών, αλλά και τη σχεδίαση 
έξυπνων διαδραστικών τεχνολογιών µάθησης για κοινωνικά συστήµατα διάδρασης µε εφαρµογές στη 
γνώση και στην εκπαίδευση. 

Στους φοιτητές του ΠΜΣ θα προσφερθούν: (α) µια ευρεία επισκόπηση της διεπιστηµονικής 
περιοχής που αφορά τα διαδραστικά συστήµατα, αυτά δηλαδή που ενσωµατώνουν την αλληλεπίδραση 
ανθρώπου - µηχανής (Human Computer Interaction) ή/και τη συνεχή αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον 
τους, (β) µια βαθιά εξειδίκευση στις τεχνολογικές πτυχές, υλικό και λογισµικό τους και (γ) γνώση σχετικά 
µε το θεωρητικό υπόβαθρο διαδραστικών τεχνολογιών και (δ) εξοικείωση µε τον σχεδιασµό διαδραστικών 
τεχνολογιών, τις εφαρµογές τους και την αξιολόγησή τους. 

Οι απόφοιτοι του µεταπτυχιακού προγράµµατος θα µπορούν να απασχοληθούν ως   
▪ Δηµιουργοί διαδραστικών τεχνολογιών (developers)
▪ Σχεδιαστές ενσωµατωµένων συστηµάτων, κινητών διεπαφών και εφαρµογών του 

διαδικτύου των αντικειµένων  
▪ Τεχνικοί διευθυντές (technical leads/ directors) έργων πληροφορικής
▪ Σχεδιαστές διάδρασης (interaction designers)
▪ Ειδικοί σε εµπειρία χρήστη (UX specialists)
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▪ Ερευνητές /Διδακτορικοί φοιτητές σε θέµατα διαδραστικών τεχνολογιών (Researchers - 
PhD students)

▪ Διευθυντές έργων σε εταιρίες πληροφορικής ή µέσων ενηµέρωσης (project manager in the 
broad IT and media industries)

Άρθρο 2 
Όργανα του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 (άρθρα  31, 44 και 45  του Ν.4485/2017) 

      Αρµόδια Όργανα για τη διοίκηση, οργάνωση  και λειτουργία των προγραµµάτων µεταπτυχιακών 
σπουδών είναι: 

I. Η Σύγκλητος του Ιδρύµατος: είναι το αρµόδιο όργανο για τα θέµατα ακαδηµαϊκού, διοικητικού, 
οργανωτικού και οικονοµικού χαρακτήρα των ΠΜΣ, και ασκεί όσες  αρµοδιότητες σχετικά µε τα 
ΠΜΣ δεν ανατίθενται από το νόµο ειδικώς σε άλλα όργανα. 

II. Η Συνέλευση του οικείου Τµήµατος: έχει τις αρµοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 31 παρ. 3 του 
Ν. 4485/2017. Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Τµήµατος, τα µέλη Διδακτικού Ερευνητικού 
Προσωπικού (ΔΕΠ) της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος και δύο (2) εκπροσώπους των 
µεταπτυχιακών φοιτητών του Τµήµατος. Η Συνέλευση Τµήµατος    είναι αρµόδια για την έγκριση 
εισηγήσεων και προτάσεων, τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής των υποψηφίων 
µεταπτυχιακών φοιτητών, τη συγκρότηση των οργάνων που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισµό, την απονοµή των µεταπτυχιακών τίτλων, την έγκριση του οικονοµικού 
προϋπολογισµού και απολογισµού του έργου της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ. που αφορά στην 
υποστήριξη του ΠΜΣ και τα σχετικά οικονοµικά θέµατα. Η Συνέλευση Τµήµατος    επιλαµβάνεται 
για κάθε άλλο θέµα για το οποίο δεν υπάρχει ρητή µνεία στον παρόντα ΚΛ. 

III. Η Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (στη συνέχεια ‘ΣΕΜΣ’) του ΠΜΣ, η οποία 
απαρτίζεται από πέντε (5) µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος, οι οποίοι έχουν αναλάβει µεταπτυχιακό έργο 
στο ΠΜΣ και εκλέγονται από τη Συνέλευση Τµήµατος    για διετή θητεία και είναι αρµόδια για την 
παρακολούθηση και τον συντονισµό της λειτουργίας του ΠΜΣ. Κάθε χρόνο η ΣΕΜΣ αξιολογεί για 
την προσφορά του το ΠΜΣ µε βάση τα πραγµατικά δεδοµένα (π.χ. αριθµός µεταπτυχιακών 
φοιτητών, οικονοµική βιωσιµότητα). Η ΣΕΜΣ είναι επίσης αρµόδια για την παρακολούθηση και το 
συντονισµό της λειτουργίας του ΠΜΣ, όπως ενδεικτικά αναφέρεται ακολούθως: 

1. Παρακολουθεί τη ροή εκτέλεσης του ΠΜΣ και εισηγείται στη Συνέλευση Τµήµατος    
σχετικώς µε 

i. τις ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης των µαθηµάτων καθώς και των εξετάσεων του 
χειµερινού και του εαρινού εξαµήνου, 

ii. την κατάρτιση του προγράµµατος διδασκαλίας και εξετάσεων, 
iii. τις προθεσµίες κατάθεσης αιτήσεων, 
iv. κάθε άλλη λειτουργική διευθέτηση. 

2. Εξετάζει τον κατάλογο επιλογής των εισακτέων στο ΠΜΣ όπως έχει διαµορφωθεί από την 
Επιτροπή Επιλογής και εισηγείται σχετικώς στη Συνέλευση Τµήµατος    

3. Επεξεργάζεται τις εισηγήσεις της Συνέλευσης των µελών ΔΕΠ του αρµόδιου Τοµέα ως 
προς τα προσφερόµενα µαθήµατα στο ΠΜΣ και την ανάθεση διδακτικού έργου και 
εισηγείται σχετικώς στη Συνέλευση Τµήµατος    

4. Μεριµνά για τη δηµόσια προβολή του ΠΜΣ 
5. Εισηγείται δια του Διευθυντού στη Συνέλευση Τµήµατος    σχετικώς µε τις ακολουθητέες 

τακτικές και τη στρατηγική ανάπτυξης του ΠΜΣ 
6. Καταθέτει και εισηγείται δια του Δ.Μ.Σ. στη Συνέλευση Τµήµατος για έγκριση : 

i. τον οικονοµικό απολογισµό για το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος µέσα στον επόµενο 
Σεπτέµβριο κάθε έτους και 

ii. τον προϋπολογισµό του επόµενου ακαδηµαϊκού έτους µέσα στον Ιούνιο κάθε 
ακαδηµαϊκού έτους. 

7. Αποφασίζει και εκτελεί για θέµατα, για τα οποία της έχει εκχωρηθεί η εκάστοτε 
αρµοδιότητα από τη Συνέλευση Τµήµατος    
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8. Γραµµατέας της Σ.Ε.Μ.Σ. ορίζεται ο/η εκάστοτε Γραµµατέας του Τµήµατος. 
Κατά τη λήξη της θητείας της ΣΕΜΣ µε ευθύνη του απερχόµενου Διευθυντή, συντάσσεται 
αναλυτικός απολογισµός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του ΠΜΣ, καθώς και των 
λοιπών δραστηριοτήτων του, µε στόχο την αναβάθµιση των σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση 
του ανθρώπινου δυναµικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάµενων υποδοµών και την κοινωνικά 
επωφελή χρήση των διαθέσιµων πόρων του ΠΜΣ  (άρθρο 44, παρ. 2 του Ν. 4485/2017). 

IV. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ: είναι µέλος της ΣΕΜΣ και ορίζεται µαζί µε τον αναπληρωτή του, µε 
απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος για διετή θητεία και πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 31 της παρ. 8 Ν. 4485/2017. Δεν µπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) 
συνεχόµενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αµοιβή για το διοικητικό του έργο. Ο Διευθυντής 
ΠΜΣ εισηγείται στη ΣΕΜΣ ή απ’ ευθείας στη Συνέλευση Τµήµατος    κάθε θέµα που αφορά στην 
αποτελεσµατική λειτουργία του ΠΜΣ. Η θητεία του αρχίζει την πρώτη (1η) Σεπτεµβρίου κάθε 
δεύτερου ακαδηµαϊκού έτους. Ο Διευθυντής έχει τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 31 
παρ. 8 του Ν. 4485/2017 και όποιες άλλες ορίζονται από τη Συνέλευση του οικείου Τµήµατος 
(άρθρο 45, παρ. 1γ). 

V. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών που αποτελείται από τον/την Αντιπρύτανη Ακαδηµαϊκών 
Υποθέσεων και Φοιτητικών Θεµάτων, ο/η οποίος/α εκτελεί χρέη Προέδρου και τους Κοσµήτορες 
του Ιδρύµατος ως µέλη και έχει τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 32 στην 
παράγραφο 5 του Ν. 4485/2017. 

VI. Η εξαµελής Επιστηµονική Συµβουλευτική Επιτροπή (ΕΣΕ), αρµόδια για την εξωτερική ακαδηµαϊκή 
αξιολόγηση των ΠΜΣ (άρθρο 44 παρ. 3 του Ν. 4485/2017). 

VII. Η Τριµελής Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων, αρµόδια για την επιλογή των µεταπτυχιακών 
φοιτητών µεταξύ των υποψηφίων.  

VIII. Συγκροτείται Γραµµατεία του ΠΜΣ για την υποστήριξή του. Κάθε Επιτροπή ή άλλη δραστηριότητα, 
που προβλέπεται από τον παρόντα ΚΛ επικουρείται στο έργο της από µέλος της Γραµµατείας του 
ΠΜΣ. 

Άρθρο 3 
Κατηγορίες υποψηφίων για φοίτηση στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών

(άρθρο 34 παρ. 1, 7 και 8 του Ν.4485/2017) 

Στο ΠΜΣ “Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού & Λογισµικού” γίνονται δεκτοί για απόκτηση ΜΔΕ 
πτυχιούχοι Τµηµάτων Πληροφορικής (Informatics) ή πτυχιούχοι Πολυτεχνικών Σχολών µε ισχυρό 
υπόβαθρο στην Πληροφορική, πτυχιούχοι Τµηµάτων Σχολών Θετικών Επιστηµών (πχ. Φυσικής (Physics), 
Μαθηµατικών (Mathematics), Χηµείας (Chemistry) κλπ.) ή αντίστοιχων και ισότιµων τµηµάτων των 
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) ή συναφών τµηµάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 
Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) της ηµεδαπής ή οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής, οπότε υποβάλλεται και η 
αντίστοιχη βεβαίωση ισοτιµίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Στρατιωτικών Σχολών µε υπόβαθρο Πληροφορικής σε ποσοστό 
5% επιπλέον του αριθµού των εισακτέων µε τα ίδια αξιολογικά κριτήρια. 

Υποψήφιοι µπορούν να είναι και νυν φοιτητές προπτυχιακών προγραµµάτων, οι οποίοι 
βρίσκονται στο τελευταίο εξάµηνο της υποχρεωτικής φοίτησης και αναµένεται να αποκτήσουν το πτυχίο 
τους µέχρι το τέλος της περιόδου εγγραφών στο ΠΜΣ. 

Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που υπηρετούν στο Τµήµα Πληροφορικής,  
εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν.4485/2017, 
µπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθµοι και µόνο ένας κατ’ έτος εφόσον ο τίτλος σπουδών τους είναι 
συναφής µε το αντικείµενο του ΠΜΣ κατά την έννοια της 1ης παραγράφου του παρόντος άρθρου. 

Αίτηση υποψηφιότητας δεν µπορεί να γίνει δεκτή από υποψήφιο/-α του/της οποίου/-ας ο τίτλος 
σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυµα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστηµονικό 
Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύµφωνα µε το ν. 
3328/2005 (Α' 80). 

Πτυχιούχοι που δεν διαθέτουν το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο σε σχέση µε το αντικείµενο του 
ΠΜΣ δύνανται να υποβάλλουν υποψηφιότητα για να επιλεγούν ως µεταπτυχιακοί φοιτητές/-τριες υπό τον 
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όρο ότι σε διάστηµα που δε θα υπερβαίνει τα δύο (2) πρώτα εξάµηνα θα προσκτήσουν τις απαιτούµενες 
βασικές γνώσεις παρακολουθώντας µε επιτυχία προσφερόµενα µαθήµατα στα πλαίσια του Προγράµµατος 
Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τµήµατος Πληροφορικής του Α.Π.Θ. Τα µαθήµατα αυτά ανά υποψήφιο 
καθορίζονται από τη ΣΕΜΣ µετά από εισήγηση διδασκόντων του ΠΜΣ (µελών ΔΕΠ του Τµήµατος) και 
εγκρίνονται από τη Συνέλευση Τµήµατος   .   

Άρθρο 4 
Αριθµός Εισακτέων, Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής Εισακτέων 

(άρθρα 34 και 45 του Ν.4485/2017) 

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 
Ο αριθµός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 30 µεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.  
Ο µέγιστος αριθµός µεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 60 

µεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες ενώ ο µέγιστος αριθµός µεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του ΠΜΣ ανά 
διδάσκοντα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 8 µεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες. 

Ο µέγιστος αριθµός των µεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο ΠΜΣ σε σχέση και µε τον αριθµό των 
προπτυχιακών φοιτητών/τριών και των διδασκόντων για τη διασφάλιση της ποιότητας όλων των κύκλων 
σπουδών ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο επίσης σε 60 µεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 
Υπεύθυνη για την επιλογή των υποψηφίων είναι η ΣΕΜΣ του ΠΜΣ που αποφασίζει για : 
▪ Τα προσόντα των υποψηφίων,
▪ Τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
▪ Το χρόνο δηµοσίευσης των προσκλήσεων υποβολής υποψηφιοτήτων στον Τύπο και την 

προθεσµία υποβολής υποψηφιοτήτων,
▪ Το χρονοδιάγραµµα αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων και πρόσκλησης σε συνέντευξη,
▪ Την προθεσµία εγγραφών.
Η  ΣΕΜΣ επικουρείται από Επιτροπή Επιλογής (ΕΕ) που αποτελείται από µέλη ΔΕΠ που 

διδάσκουν στο ΠΜΣ και ορίζονται µε απόφαση της ΣΕΜΣ. Η ΕΕ πραγµατοποιεί τις προσωπικές 
συνεντεύξεις, εισηγείται στη ΣΕΜΣ τη συνολική βαθµολογία κάθε φοιτητή και υποβάλλει σχετικούς 
καταλόγους κατάταξης όλων των υποψηφίων. 

Το µέλος της Γραµµατείας του ΠΜΣ που επικουρεί τη ΣΕΜΣ φροντίζει για την: 
▪ Έγκαιρη διάθεση των ηλεκτρονικών εγγράφων από την ιστοσελίδα του Τµήµατος,
▪ Διεκπεραίωση της (έντυπης ή ηλεκτρονικής) αλληλογραφίας που σχετίζεται µε την 

υποβολή υποψηφιοτήτων (παραλαβή, αποστολή εντύπων)
▪ Συλλογή και αρχειοθέτηση των αιτήσεων και των συνηµµένων εγγράφων σ’ αυτές και την 

προώθησή τους στη ΣΕΜΣ
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν από τους υποψηφίους είναι: 
1. Αίτηση (έντυπη, διαθέσιµη σε ηλεκτρονική µορφή από την ιστοσελίδα του Τµήµατος),
2. Βιογραφικό σηµείωµα,
3. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώµατος,
4. Βεβαίωση ισοτιµίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (όπου απαιτείται),
5. Φωτοαντίγραφα τυχόν αναγνωρισµένων µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών,
6. Βεβαίωση αναλυτικής βαθµολογίας προπτυχιακών και/ή µεταπτυχιακών σπουδών,
7. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών για τους Έλληνες υποψηφίους ή της Ελληνικής για 

τους αλλοδαπούς υποψηφίους (Lower, Proficiency κλπ, για αλλοδαπούς πιστοποιητικό 
επάρκειας ελληνικής γλώσσας από Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας),

8. Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων (αν υπάρχουν),
9. Δύο (2) ονόµατα και στοιχεία επικοινωνίας ατόµων που µπορούν να δώσουν συστατικές 

επιστολές για τον υποψήφιο,
10. Φωτοτυπία Αστυνοµικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου,
11. Δύο (2) φωτογραφίες,
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12. Παράβολο εξέτασης υποψηφιότητας ύψους 30 € (αναπροσαρµόσιµο µε απόφαση της 
Συνέλευσης Τµήµατος) πληρωτέο σε σχετικό λογαριασµό της Επιτροπής Ερευνών του 
Α.Π.Θ. 

Για τη συµµετοχή των φοιτητών που είναι στο προπτυχιακό επίπεδο σπουδών στη διαδικασία 
επιλογής, αντί αντιγράφου πτυχίου πρέπει να προσκοµίζεται βεβαίωση σπουδών µε αναλυτική 
βαθµολογία. Η οριστικοποίηση της εγγραφής των υποψηφίων αυτών θα γίνεται µετά την προσκόµιση του 
αντιγράφου του πτυχίου µε την προϋπόθεση ότι έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που 
προβλέπονται από τον παρόντα ΚΛ. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Η επιλογή των µεταπτυχιακών φοιτητών που προσβλέπουν σε ΜΔΕ γίνεται µε συνεκτίµηση των 

εξής κριτηρίων: 
1. Ο γενικός βαθµός πτυχίου, το είδος του πτυχίου και η ποιότητα της αναλυτικής 

βαθµολογίας του υποψηφίου µε έµφαση στις επιδόσεις του στα µαθήµατα τα συναφή µε 
το αντικείµενο του ΠΜΣ, µε συντελεστή βαρύτητας 40%. Ο ελάχιστος βαθµός του πτυχίου 
προπτυχιακών σπουδών πρέπει υποχρεωτικά να είναι ή να ισοδυναµεί µε το βαθµό έξι 
(6.0) της κλίµακας 0-10. 

2. Ενδεχόµενες δηµοσιευµένες εργασίες του υποψηφίου µε συντελεστή βαρύτητας 20%.
3. Η γλωσσοµάθεια του υποψηφίου µε συντελεστή βαρύτητας 5%.

▪ Το επίπεδο γλωσσοµάθειας της ξένης γλώσσας θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον Β2 και αποδεικνύεται από µε τους εξής τρόπους: α) Κρατικό 
Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999 όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του 
άρθρου 13 του Ν. 3149/2003, β) Με πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή 
Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερµηνείας  της ηµεδαπής ή 
αντίστοιχο και ισότιµο σχολών της αλλοδαπής, γ) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή 
µεταπτυχιακό δίπλωµα ή διδακτορικό δίπλωµα οποιουδήποτε 
αναγνωρισµένου ιδρύµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, δ) Με 
Απολυτήριο τίτλο ισότιµό των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί µετά από κανονική φοίτηση 
τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.

▪ Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση 
ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι  της 
σχετικής άδειας πρέπει να προσκοµίσουν επικυρωµένο αντίγραφο και ακριβή 
µετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια 
επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

▪ Η γενική ερευνητική ή επαγγελµατική δραστηριότητα µε συντελεστή βαρύτητας 10%.
▪ Η επιτυχία στην προσωπική συνέντευξη, η αξιολόγηση του βιογραφικού του υποψηφίου 

και η κατάταξη του υποψηφίου µεταξύ των συνυποψηφίων του µε συντελεστή βαρύτητας 
25%.

Μετά το πέρας της αξιολόγησης από τις ΕΕ, η ΣΕΜΣ κατατάσσει τους υποψηφίους κατά 
αξιολογική σειρά και υποβάλλει εισήγηση στη Συνέλευση Τµήµατος. Η Συνέλευση Τµήµατος επικυρώνει 
τον πίνακα αξιολόγησης και ανακηρύσσει τους εισακτέους στο ΠΜΣ (επιτυχόντες) καθώς και τους 
επιλαχόντες. Σε περιπτώσεις ισοβαθµίας εισάγονται όλοι οι ισοβαθµίσαντες ως υπεράριθµοι. Ο τελικός 
επικυρωµένος πίνακας επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της 
Γραµµατείας και στην ιστοσελίδα του Τµήµατος. 

Οι εισακτέοι στο ΠΜΣ “Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού & Λογισµικού”, για απόκτηση ΜΔΕ 
πρέπει να εγγραφούν στη Γραµµατεία εντός τακτής προθεσµίας που αναφέρεται ρητώς στην πρόσκληση 
υποβολής υποψηφιοτήτων. Σε περίπτωση µη εγγραφής εισακτέου εντός της προαναφερθείσης 
προθεσµίας, καλείται να εγγραφεί ο 1ος, 2ος, κ.λπ. επιλαχών. Κατά την εγγραφή του ο υποψήφιος 
καταβάλλει το ποσό των διδάκτρων που αντιστοιχεί στο εξάµηνο (αναπροσαρµόσιµο µε απόφαση της 
Συνέλευση Τµήµατος) σε σχετικό λογαριασµό της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ. 
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Άρθρο 5 
Διάρκεια και Όροι Φοίτησης 

(άρθρα 33, 34  και 35  του Ν. 4485/2017) 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τρία (3) διδακτικά εξάµηνα, ενώ ο 

µέγιστος επιτρεπόµενος χρόνος σπουδών ορίζεται σε πέντε (5) διδακτικά εξάµηνα. Πάροδος του µέγιστου 
επιτρεπόµενου χρόνου συνεπάγεται την απώλεια της ιδιότητας του µεταπτυχιακού φοιτητή του ΠΜΣ µε 
απόφαση της Συνέλευση Τµήµατος. 

Για κάθε ακαδηµαϊκό έτος, προβλέπονται δύο περίοδοι εξαµήνων (“ακαδηµαϊκά εξάµηνα”) ως εξής: 
Α) Χειµερινό εξάµηνο 
Β) Εαρινό εξάµηνο 

ΟΡΟΙ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 
Τον Μάιο κάθε ακαδηµαϊκού έτους, µε εισήγηση της ΣΕΜΣ, η Συνέλευση Τµήµατος ορίζει το 

πρόγραµµα των µαθηµάτων του ΠΜΣ που θα προσφερθούν στο επόµενο ακαδηµαϊκό έτος, τις ώρες 
διδασκαλίας των µαθηµάτων και αποφασίζει την ανάθεση διδακτικών καθηκόντων στους διδάσκοντες του. 

Επίσης εγκρίνει το «Πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης» («ΠεξΑΕ») του ΠΜΣ δηλ. τη µορφή 
και το ποσοστό διδασκαλίας που θα προσφερθεί από απόσταση σύµφωνα µε τις εισηγήσεις των 
διδασκόντων (η διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στο Άρθρο 7 του παρόντος ΚΛ).      

Η παρακολούθηση των παραδόσεων, εργαστηρίων και λοιπών δραστηριοτήτων του ΠΜΣ είναι 
υποχρεωτική. Οι µεταπτυχιακοί/-ες φοιτητές/-τριες υπογράφουν σχετικό παρουσιολόγιο κατά την 
παρακολούθηση. Όλα τα µεταπτυχιακά µαθήµατα: 

Α) Είναι εξαµηνιαία (προσφέρονται είτε στο χειµερινό είτε στο εαρινό εξάµηνο) και περιλαµβάνουν 
3 ώρες διδασκαλίας εβδοµαδιαία. 

Β) Περιλαµβάνουν διδασκαλία δεκατριών (13) εβδοµάδων.  
Γ) Περιλαµβάνουν οπωσδήποτε εκπόνηση µίας τουλάχιστον εργασίας (µπορεί και περισσότερες 

κατ επιλογή του διδάσκοντος) ενώ ακόµη µπορεί να προβλέπουν: φροντιστήρια, εργαστήρια και ασκήσεις 
ώστε ο διδακτικός φόρτος να ανέρχεται συνολικά σε 7,5 ECTS. 

Δ) Μπορούν να προσφέρονται από απόσταση µε µεθόδους που περιγράφονται στο άρθρο 7 του 
παρόντος κανονισµού και µέσα στο πλαίσιο των περιορισµών του 35% που προβλέπει ο Ν. 4485/2017. 

Ε) Τεκµήριο για την υλοποίηση ωρών διδασκαλίας είναι τα υπογεγραµµένα από τους 
µεταπτυχιακούς φοιτητές/-τριες και τον διδάσκοντα παρουσιολόγια ή άλλα τεκµήρια που µπορεί να 
θεσµοθετήσει η ΣΕΜΣ του ΠΜΣ. 

Στ) Οι εξετάσεις διενεργούνται σε χρονικό διάστηµα δύο (2) εβδοµάδων ανά εξάµηνο. 
Μεταπτυχιακός/-ή φοιτητής/-τρια που δεν παρακολούθησε τουλάχιστον το 70% των ωρών διδασκαλίας 
ενός µαθήµατος, αποκλείεται από τις εξετάσεις του µαθήµατος αυτού και του καταχωρίζεται βαθµός µηδέν 
(0) στο σχετικό µάθηµα. 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
Στην αρχή κάθε ακαδηµαϊκού εξαµήνου και σε τακτή προθεσµία από την έναρξη των µαθηµάτων, η 

οποία αποφασίζεται από τη ΣΕΜΣ, οι µεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες ανανεώνουν την εγγραφή τους στο 
ΠΜΣ και δηλώνουν στη Γραµµατεία τα µαθήµατα που θα παρακολουθήσουν ή την µεταπτυχιακή 
διπλωµατική τους εργασία που θα ξεκινήσουν ή που θα συνεχίσουν να εκπονούν. Η δήλωση µαθηµάτων 
ή/και της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας επέχει τη θέση της αίτησης ανανέωσης εγγραφής και 
συνοδεύεται από την καταβολή του αντίστοιχου ποσού των διδάκτρων. 

Σε κάθε εξάµηνο, ο µέγιστος αριθµός µαθηµάτων του ΠΜΣ, στα οποία µπορεί να εγγραφεί ένας 
φοιτητής, είναι τέσσερα (4) συν ενδεχοµένως προπτυχιακά µαθήµατα που προσφέρονται στο τρέχον 
εξάµηνο (και έχουν ανατεθεί σύµφωνα µε την τελευταία παράγραφο του άρθρου 3 του παρόντος ΚΛ). 

Με έγκριση της Συνέλευσης Τµήµατος µεταπτυχιακός φοιτητής/-τρια του ΠΜΣ µπορεί να 
παρακολουθήσει µαθήµατα σε ισότιµα και αντίστοιχα ΠΜΣ της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. Τα µαθήµατα 
αυτά δεν µπορεί να είναι περισσότερα από 2 συνολικά στη διάρκεια των σπουδών και επιλέγονται 
επιπλέον των µαθηµάτων του ΠΜΣ. Στην απόφαση της Συνέλευσης Τµήµατος συνεκτιµώνται οι γνώµες του 
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διδάσκοντος του οικείου µαθήµατος. 
Οι εξετάσεις των µαθηµάτων διενεργούνται, σύµφωνα µε πρόγραµµα που καταρτίζει η ΣΕΜΣ και 

ανακοινώνεται ένα (1) µήνα πριν την έναρξή τους. Οι βαθµοί εκδίδονται το αργότερο εντός µίας (1) 
εβδοµάδας µετά το πέρας της κάθε εξεταστικής περιόδου. 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ – ΜΕΡΙΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΑΠΟΤΥΧΙΑ 
Μπορεί να δοθεί αναστολή φοίτησης για την απόκτηση του ΜΔΕ µέχρι 12 µήνες µε απόφαση της 

Συνέλευσης Τµήµατος µόνο για αποδεδειγµένα και αιτιολογηµένους σοβαρούς λόγους (π.χ. υγείας). Η 
διάρκεια αναστολής σπουδών δεν προσµετράται στον συνολικό χρόνο φοίτησης του ΠΜΣ. Κατά την 
διάρκεια της αναστολής, ο µεταπτυχιακός φοιτητής/-τρια χάνει την φοιτητική ιδιότητα. 
  Στους µεταπτυχιακούς φοιτητές/-τριες προβλέπεται σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 
4485/2017 (114 Α΄) η δυνατότητα µερικής φοίτησης για εργαζόµενους/νες φοιτητές /τριες (που 
αποδεδειγµένα εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες την εβδοµάδα) η διάρκεια της οποίας δεν µπορεί να 
υπερβαίνει το διπλάσιο της κανονικής φοίτησης. Για τη χορήγηση δυνατότητας µερικής φοίτησης η 
Συνέλευση Τµήµατος καθορίζει το είδος της εγγράφου βεβαίωσης που πρέπει να προσκοµίσει ο/η 
φοιτητής/-τρια. Η µερική φοίτηση προβλέπεται και για µη εργαζόµενους µεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες 
που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ελάχιστες απαιτήσεις του προγράµµατος «πλήρους» φοίτησης και 
για ιδιαίτερες εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις (ενδεικτικά: ασθένεια, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, 
στράτευση, λόγοι ανωτέρας βίας) για τις οποίες αποφασίζει Συνέλευση Τµήµατος. 
 Δύναται και µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις να χορηγείται παράταση σπουδών και µέχρι ένα 
έτος, κατόπιν αιτιολογηµένης απόφασης της Συνέλευση Τµήµατος (ενδεικτικά: ασθένεια, φόρτος εργασίας, 
σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, στράτευση, λόγοι ανωτέρας βίας). 
 Για θέµατα επανεξέτασης µαθηµάτων σε οφειλόµενα µαθήµατα ή διαγραφής αποφαίνεται η 
Συνέλευση Τµήµατος µετά από πρόταση της ΣΕΜΣ, η οποία αποφασίζει για τους όρους της επανεξέτασης 
και τους λόγους διαγραφής. Ενδεικτικά λόγοι διαγραφής θα µπορούσαν να αποτελέσουν: α)  η µη επαρκής 
πρόοδος του µεταπτυχιακού φοιτητή (η οποία τεκµηριώνεται µε µη συµµετοχή στην εκπαιδευτική 
διαδικασία: παρακολουθήσεις, εξετάσεις), β) η πληµµελής εκπλήρωση λοιπών υποχρεώσεων που 
ορίζονται από τον παρόντα ΚΛ, γ) συµπεριφορά που προσβάλλει την ακαδηµαϊκή δεοντολογία όπως π.χ. 
η λογοκλοπή, και δ) αίτηση του/της ίδιου/-ας του µεταπτυχιακού/-κής φοιτητή/τριας. 

Αν ο µεταπτυχιακός/ή φοιτητής ή φοιτήτρια αποτύχει στην εξέταση µαθήµατος ή µαθηµάτων και 
θεωρείται από τον ΚΛ ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραµµα, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή 
του από τριµελή επιτροπή µελών ΔΕΠ του Τµήµατος, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό 
αντικείµενο µε το εξεταζόµενο µάθηµα και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τµήµατος. Από την επιτροπή 
εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων. 
 Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές εγγράφονται και συµµετέχουν στα µεταπτυχιακά προγράµµατα υπό 
τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον παρόντα ΚΛ. Οι µεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/
τριες έχουν όλα τα δικαιώµατα, τις παροχές και τις διευκολύνσεις που προβλέπονται και για τους φοιτητές 
του πρώτου κύκλου σπουδών πλην του δικαιώµατος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραµµάτων. Το 
οικείο Τµήµα  οφείλει να εξασφαλίζει διευκολύνσεις σε  µεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες µε αναπηρία ή 
και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Άρθρο 6 
Τέλη Φοίτησης 

(άρθρα 33, 34  και 35  του Ν. 4485/2017) 

 ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 
Προβλέπεται: 
Α) Παράβολο εξέτασης υποψηφιότητας για επιλογή στο ΠΜΣ ύψους 30 € (ευρώ) το οποίο 

καταβάλλεται από όλους ανεξαιρέτως τους υποψηφίους άπαξ µε την κατάθεση της αίτησης 
υποψηφιότητας, και 

Β) Τέλη φοίτησης (δίδακτρα) ανά εξάµηνο, όπως αυτά καθορίζονται στο ΦΕΚ ίδρυσης του Π.Μ.Σ. 
Η ΣΕΜΣ µπορεί να αναπροσαρµόσει τα τέλη εντός του ανώτατου ορίου που προσδιορίζει το ΦΕΚ 
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ίδρυσης. Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται µε την έναρξη κάθε εξαµήνου και την ανανέωση εγγραφής, ενώ 
οι µεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες υποχρεούνται στην καταβολή τους σε ηµεροµηνίες και µε τρόπο που 
θα ορίζεται στην ανωτέρω απόφαση.  

ΑΠΑΛΛΑΓΗ 
 Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης (δίδακτρα), οι µεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων το 
εισόδηµα (ατοµικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει  το µεν ατοµικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε 
οικογενειακό το εβδοµήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάµεσου ισοδύναµου εισοδήµατος (άρθρο 35 
παρ. 2 του Ν. 4485/2017). Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, η οποία 
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ορίζεται κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή των 
διατάξεων για την απαλλαγή τελών φοίτησης και ο παρών ΚΛ συµµορφώνεται µε τις εκάστοτε αποφάσεις 
αυτές. 

Οι απαλλασσόµενοι φοιτητές δεν θα πρέπει να  ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό 
(30%) του συνολικού αριθµού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Σύµφωνα µε το άρθρο 35 του Ν. 
4485/2017, αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, η επιλογή τους προς απαλλαγή γίνεται µε 
σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το µικρότερο εισόδηµα. 
   Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόµενο προς τη Γραµµατεία 
του ΠΜΣ ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών στο ΠΜΣ  Σε καµία 
περίπτωση η οικονοµική αδυναµία δεν αποτελεί λόγο µη επιλογής σε ΠΜΣ. 

Άρθρο 7 
Πρόγραµµα Σπουδών- ΜΔ Εργασία - Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση - Έλεγχος Γνώσεων 

(άρθρα 34 και 45 του Ν. 4485/2017) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Τα βασικά στοιχεία του αναλυτικού Προγράµµατος Σπουδών του ΠΜΣ έχουν ως εξής: 
1. Ειδικεύσεις: Δεν υπάρχουν ειδικεύσεις, πρόκειται για ενιαίο πρόγραµµα.
2. Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική ή και Αγγλική (µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του διδάσκοντος 

και έγκριση από τη ΣΕΜΣ του ΠΜΣ)
3. Πιστωτικές µονάδες του κάθε µαθήµατος: 7,5 ECTS 
4. Πιστωτικές µονάδες διπλωµατικής εργασίας: 30 ECTS 
5. Συνολικές πιστωτικές µονάδες του ΠΜΣ: (8 Χ 7,5) + 30 = 90 ECTS 
6. Ο φόρτος εργασίας για κάθε µεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια πλήρους φοίτησης στο ΠΜΣ κατά τη 

διάρκεια ενός ακαδηµαϊκού έτους αποτιµάται σε εξήντα (60)  πιστωτικές µονάδες, και κατά τη 
διάρκεια ενός ακαδηµαϊκού εξαµήνου αποτιµάται σε τριάντα (30)  πιστωτικές µονάδες (ECTS).

7. Ενδεικτικό πρόγραµµα µαθηµάτων:

- 1ο Εξάµηνο (Χειµερινό): Όλα τα µαθήµατα είναι υποχρεωτικά. 

- 2ο Εξάµηνο (Εαρινό): Όλα τα µαθήµατα είναι επιλογής. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές/-τριες 
επιλέγουν 4 από τα προσφερόµενα µαθήµατα 

α/α ΤΙΤΛΟΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΤΙΤΛΟΣ (ΑΓΓΛΙΚΑ) ECTS

1 Ανοιχτές Τεχνολογίες 
Υλικού/Λογισµικού

Software/Hardware Open 
Technologies

7,5

2 Διαδίκτυο των 
Αντικειµένων

Internet of Things 7,5

3 Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- 
Υπολογιστή

Human-Computer-Interaction 7,5

4 Συνεργατικές Τεχνολογίες Collaborative Technologies 7,5
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1. Για την παρακολούθηση µαθηµάτων επιλογής ορίζεται ως µέγιστος αριθµός µεταπτυχιακών 

φοιτητών τα 20 άτοµα ανά µάθηµα. Σε περίπτωση που περισσότεροι από 20 φοιτητές/-τριες 
δηλώσουν ένα µάθηµα ως επιλογή τότε οι φοιτητές/-τριες επιλέγονται µε βάση τη χρονική σειρά 
της δήλωσης (όσοι το δήλωσαν νωρίτερα) µέχρι να συµπληρωθεί ο αριθµός 20.

8. Οι βαθµοί επιτυχίας φοιτητών στα µεταπτυχιακά µαθήµατα αναφέρονται στην κλίµακα 0-10 µε 
ακρίβεια µισής µονάδας. Επιτυχής βαθµολογία θεωρείται το έξι (6) τόσο για τα µεταπτυχιακά 
µαθήµατα ή για τυχόν προπτυχιακά µαθήµατα όσο και για τη µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία.

9. Ο φοιτητής έχει την υποχρέωση να παρακολουθήσει και να εξεταστεί σε οκτώ (8) µαθήµατα: τα 4 
υποχρεωτικά του πρώτου εξαµήνου και τα 4 επιλογής του δεύτερου εξαµήνου. Επίσης 
υποχρεούται να εκπονήσει την µεταπτυχιακή διπλωµατική του εργασία στο τρίτο (ή επόµενο) 
εξάµηνο κατ’ επιλογή του και εφόσον έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την εξέταση των 8 µαθηµάτων.

10. Οι πρωτοετείς φοιτητές που εµπίπτουν στη ρύθµιση του άρ. 3 του παρόντος ΚΛ, οφείλουν να 
περατώσουν επιτυχώς τα σχετικά µαθήµατα στο πρώτο έτος σπουδών τους.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ (ΜΔ) ΕΡΓΑΣΙΑ 
11. Για την  εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωµατικής Εργασίας  (άρθρο 34, παρ. 4 του Ν.4485/2017), 

η ΣΕΜΣ ύστερα από αίτηση του υποψηφίου, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόµενος τίτλος της 
µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας, ο προτεινόµενος επιβλέπων και επισυνάπτεται περίληψη 
της προτεινόµενης εργασίας, ορίζει τον/την  επιβλέποντα/ουσα αυτής και συγκροτεί Τριµελή 
Εξεταστική Επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα µέλος της οποίας είναι ο επιβλέπων/
πουσα. Τα µέλη της Τριµελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή 
επιστηµονική ειδικότητα µε το γνωστικό αντικείµενο του ΠΜΣ. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές 
επιλέγουν µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία από κατάλογο θεµάτων που δηµοσιεύουν κάθε 
ακαδηµαϊκό έτος οι διδάσκοντες του ΠΜΣ και είναι σχετική µε το επιστηµονικό αντικείµενο του 
ΠΜΣ.

12. Η Μεταπτυχιακή Διπλωµατική Εργασία (ΜΔ εργασία) µπορεί να είναι ερευνητικού ή τεχνικού 
περιεχοµένου και πρέπει να έχει επαρκή βαθµό πρωτοτυπίας ή να αποδεικνύει καλή γνώση και σε 
βάθος κατανόηση ενός ειδικού θέµατος τρέχοντος ερευνητικού ή τεχνικού ενδιαφέροντος. Η ΜΔ 
εργασία εκπονείται υπό την καθοδήγηση ενός επιβλέποντος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν 
υφίσταται αντικειµενική αδυναµία ή σπουδαίος λόγος (πχ. ασθένεια, παραίτηση), είναι δυνατή η 
αντικατάσταση του επιβλέποντα ή µέλους της Τριµελούς Εξεταστικής Επιτροπής µετά από 
απόφαση της Συνέλευση Τµήµατος.

α/α ΤΙΤΛΟΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΤΙΤΛΟΣ (ΑΓΓΛΙΚΑ) ECTS

1 Ασφάλεια λογισµικού και 
υπολογιστικών 
συστηµάτων

Systems software security 7,5

2 Τεχνικές Βελτιστοποίησης Optimization Techniques 7,5

3 Συσχεδίαση Υλικού/
Λογισµικού

Software/Hardware Co-Design 7,5

4 Φορητές-κινητές 
τεχνολογίες

Mobile and portable technologies 7,5

5 Στατιστικός 
προγραµµατισµός

Statistical programming 7,5

6 Διοίκηση έργων 
πληροφορικής

IT Project management 7,5

7 Ανάλυση δεδοµένων 
µάθησης

Learning analytics 7,5

8 Σοβαρά Παιχνίδια Serious Games 7,5
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13. Η ΜΔ εργασία εκπονείται εντός του 3ου ή ανώτερου εξαµήνου σπουδών. Οι µεταπτυχιακοί 
φοιτητές δηλώνουν το θέµα που επέλεξαν στη Γραµµατεία του ΠΜΣ και η δήλωση αυτή επέχει τη 
θέση της αίτησης ανανέωσης εγγραφής για το 3ο εξάµηνο σπουδών και συνοδεύεται από την 
καταβολή του αντίστοιχου ποσού των διδάκτρων.

14. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση της ΜΔ εργασίας είναι η επιτυχής εξέταση στα οκτώ (8) 
µαθήµατα του ΠΜΣ.

15. Οι ΜΔ εργασίες υποβάλλονται και εξετάζονται οπωσδήποτε τουλάχιστον 12 εβδοµάδες µετά την 
έναρξη εκπόνησής τους. Ως έναρξη εκπόνησης της διπλωµατικής εργασίας θεωρείται η πρώτη 
ηµέρα του εξαµήνου στο οποίο έγινε για πρώτη φορά δήλωση ανάληψης διπλωµατικής εργασίας 
από τον/την φοιτητή/-τρια στη Γραµµατεία του ΠΜΣ. 

16. Το ακριβές χρονικό διάστηµα κατά το οποίο µπορεί να εξεταστεί µια ΜΔ εργασία σε κάθε εξάµηνο 
καθορίζεται µε απόφαση της ΣΕΜΣ σε σχέση και µε τις ηµεροµηνίες ορκωµοσίας των 
προπτυχιακών φοιτητών του Τµήµατος. Κατόπιν της έγκρισής της από την Επιτροπή, αναρτάται 
υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο της οικείας Σχολής.

17. Η ΜΔ εργασία συγγράφεται στην ελληνική γλώσσα µε εκτενή περίληψη στην αγγλική γλώσσα, 
εκτός από τις περιπτώσεις που ο επιβλέπων κρίνει διαφορετικά, οπότε η ΜΔ εργασία συγγράφεται 
στην αγγλική γλώσσα µε εκτενή περίληψη στην ελληνική γλώσσα.

18. Σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας στο χρονικό πλαίσιο 
του εξαµήνου εκπόνησής της ο/η/φοιτητής/-τρια κάνει ανανέωση εγγραφής συνοδευόµενη κάθε 
φορά από καταβολή  του αντίστοιχου ποσού των διδάκτρων και για κάθε επόµενο ακαδηµαϊκό 
εξάµηνο ως «συνέχιση εκπόνησης µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας» πάντοτε µέσα στο 
µέγιστο επιτρεπόµενο χρονικό διάστηµα σπουδών (συνολικά πέντε [5] ακαδηµαϊκά εξάµηνα).

19. Άριστη (βαθµός δέκα [10]) θεωρείται η µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία που περιέχει 
δηµοσιευµένο ή υποβληθέν προς δηµοσίευση σε επιστηµονικό περιοδικό ή συνέδριο πρωτότυπο 
ερευνητικό ή τεχνολογικό έργο.

20. Οι τεχνικές λεπτοµέρειες συγγραφής της ΜΔ εργασίας (πχ. γραµµατοσειρά, οργάνωση 
περιεχοµένων, αριθµός αντιτύπων εφόσον τυπωθεί, κλπ.) καθορίζονται µε βάση σχετικό αρχείο 
υπόδειγµα (template) που επιµελούνται µέλη ΔΕΠ του ΠΜΣ µετά από ανάθεση από τη ΣΕΜΣ. 

  
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Το ΠΜΣ αξιοποιεί τη δυνατότητα που προσφέρει ο νόµος για εξ αποστάσεως διδασκαλία για δύο 
βασικούς λόγους: 

Α) Οι σύγχρονες διαδραστικές τεχνολογίες στην εκπαίδευση προσφέρουν τη δυνατότητα για 
ποιοτική εξ αποστάσεως εκπαίδευση και οι µεταπτυχιακοί φοιτητές/-τριες του ΠΜΣ θα πρέπει να 
γνωρίζουν τις διαδραστικές αυτές τεχνολογίες ως µέρος των σπουδών τους αλλά και να έχουν την εµπειρία 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθώς αυτή θα αποτελέσει σηµαντικό µηχανισµό δια βίου κατάρτισής τους 
στη διάρκεια της καριέρας τους. 

Β) Πολλές τεχνολογικές δεξιότητες (πχ. προγραµµατισµός) µπορούν να διδαχθούν από απόσταση 
µε την τεχνολογία του ψηφιακού εκπαιδευτικού βίντεο δίνοντας την ευκαιρία στον/στην φοιτητή/-τρια να 
µελετήσει σε βάθος το αντικείµενο επαναλαµβάνοντας πολλές φορές το εκπαιδευτικό βίντεο. Επίσης το 
ψηφιακό εκπαιδευτικό βίντεο αναµένεται να µειώσει το κόστος εκπαίδευσης καθώς µπορεί να 
επαναχρησιµοποιηθεί για την επιµόρφωση/κατάρτιση και άλλων µαθησιακών πληθυσµών (πχ. 
εργαζόµενοι που ενδιαφέρονται για κατάρτιση σε συγκεκριµένο θέµα). 

Για την εξ αποστάσεως διδασκαλία στο ΠΜΣ ισχύουν τα εξής: 
1. Οι συνολικές ώρες διδασκαλίας κάθε µαθήµατος είναι 3 Χ 13 = 39 ώρες και εποµένως το 

ανώτατο όριο (35%) ωρών διδασκαλίας εξ αποστάσεως θα είναι 13 ώρες ανά µάθηµα. 
Εποµένως ο φοιτητής θα διδάσκεται εξ αποστάσεως κατ’ ανώτατο όριο 4 Χ 13 = 52 ώρες ανά 
εξάµηνο.

2. Οι διδάσκοντες του ΠΜΣ που ενδιαφέρονται να προσφέρουν µαθήµατα από απόσταση θα 
πρέπει να έχουν υποβάλει έγκαιρα (πριν την αρχή του εξαµήνου) προς τη ΣΕΜΣ του ΠΜΣ 
αναλυτικό πρόγραµµα διδασκαλίας του µαθήµατός τους όπου να φαίνεται σαφώς το ποσοστό 
διδακτικών ωρών και του εργασιακού φόρτου των φοιτητών/-τριών (ECTS) που αντιστοιχούν 
στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Ένα µάθηµα θα µπορεί να προσφέρεται µερικώς από 
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απόσταση υιοθετώντας κάποιο ή συνδυασµό µοντέλων εξ αποστάσεως διδασκαλίας όπως 
αυτά που περιγράφονται στη συνέχεια του παρόντος άρθρου. 

3. Η ΣΕΜΣ αξιολογεί τις προτάσεις µε βάση την πρακτική εφαρµοσιµότητά τους σε σχέση και µε 
τους πόρους και υποδοµή του ΠΜΣ και εγκρίνει ή απορρίπτει την πρόταση πάντοτε µε την 
προϋπόθεση πως ο συνολικός αριθµός ωρών διδασκαλίας εξ αποστάσεως που θα εγκριθεί 
δεν θα υπερβαίνει το 35% του συνολικού αριθµού ωρών διδασκαλίας που προβλέπει ο Ν. 
4485/2017 και όπως αυτό το ποσοστό υπολογίζεται στο παραπάνω σχετικό εδάφιο 1 του 
παρόντος άρθρου.   

4. Εάν οι αιτήσεις για εξ αποστάσεως διδασκαλία υπερβαίνουν το προβλεπόµενο όριο του 35% 
τότε η ΣΕΜΣ κατατάσσει τις προτάσεις αξιολογικά µε βάση κριτήρια ωριµότητας της πρότασης 
ή άλλα που θα θέσει η ΣΕΜΣ µε κριτήριο την καλή και αποδοτική υλοποίηση του 
προγράµµατος σπουδών του ΠΜΣ. Θα ληφθούν υπόψη επίσης –αν υπάρχουν- αξιολογήσεις 
φοιτητών από προηγούµενη προσφορά εκπαίδευσης από απόσταση του κάθε διδάσκοντος. 

Τα µοντέλα εξ αποστάσεως διδασκαλίας που µπορούν να ακολουθήσουν οι διδάσκοντες του ΠΜΣ 
(χωρίς να αποκλείονται και άλλα) είναι τα εξής: 

Α) Μοντέλο ‘σάντουιτς’: το µάθηµα οργανώνεται εναλλάσσοντας συνεδρίες ‘δια ζώσης’ 
διδασκαλίας και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Πχ. µία συνεδρία στην έναρξη του µαθήµατος (αρχή του 
εξαµήνου), στη συνέχεια εκπαίδευση από απόσταση (µε χρήση σύγχρονων και ασύγχρονων µέσων, 
όπως: τηλε-συνεδρίες, ανάπτυξη συνεργατικών εργασιών µε υποστήριξη wiki, συζητήσεις σε forum ή chat, 
κλπ.), επόµενη συνεδρία δια ζώσης στη µέση του εξαµήνου, στη συνέχεια και πάλι εκπαίδευση από 
απόσταση και τέλος ολοκλήρωση µε µία τελική συνεδρία δια ζώσης. 

Β) Μοντέλο MOOC: ο διεθνής όρος ‘MOOC’ (Massive Open Online Courses’ στα ελληνικά: ‘Μαζικά 
Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήµατα’) αναφέρεται σε διαδικτυακά µαθήµατα µε τη χρήση ψηφιακού 
εκπαιδευτικού βίντεο. Ο διδάσκων ενός µαθήµατος αναπτύσσει ψηφιακό εκπαιδευτικό βίντεο σχετικό µε 
ενότητα του µαθήµατός του και το καθιστά προσβάσιµο στους φοιτητές/-τριες µέσω του ιστοτόπου του 
ΠΜΣ µε τη µορφή MOOC (δηλ. συνοδευόµενο από ασκήσεις και εργασίες σχετικές µε το αντικείµενο που 
παρουσιάζει το εκπαιδευτικό βίντεο). Ένα ‘παραδοσιακό’ µάθηµα µπορεί να προσφερθεί εξ ολοκλήρου ως 
MOOC ή ένα µικρότερης διάρκειας MOOC να αποτελέσει τµήµα ενός ‘παραδοσιακού’ µαθήµατος. 

Σε κάθε περίπτωση ο διδάσκων θα πρέπει στην πρότασή του προς τη ΣΕΜΣ να αποτιµά 
τεκµηριωµένα τις διδακτικές ώρες και τον εργασιακό φόρτο των φοιτητών/-τριών (ECTS) που 
αντιπροσωπεύει η επιτυχής ολοκλήρωση του µοντέλου εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που προτίθεται να 
υλοποιήσει.   

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ 
1. Ο έλεγχος στα επιµέρους µαθήµατα γίνεται µε συνδυασµό: ‘παραδοσιακής’ µορφής (‘δια ζώσης’) 

γραπτές ή προφορικές εξετάσεις και οπωσδήποτε εκπόνηση µίας τουλάχιστον ή και 
περισσότερων κατάλληλων εργασιών κατά την κρίση του διδάσκοντος.

2. Η βαθµολογική κλίµακα  για την αξιολόγηση της επίδοσης των µεταπτυχιακών φοιτητών  ορίζεται 
από µηδέν (0) έως δέκα (10), ως εξής:

o Άριστα (8,5 έως 10)
o Λίαν Καλώς (6,5 έως 8,5 µη συµπεριλαµβανοµένου)
o Καλώς (6 έως 6,5 µη συµπεριλαµβανοµένου).

Προβιβάσιµος βαθµός είναι το έξι (6) και οι µεγαλύτεροί του. 
1. Το Μ.Δ.Ε. απονέµεται στους µεταπτυχιακούς φοιτητές που έχουν εξετασθεί επιτυχώς στα οκτώ (8) 

µαθήµατα όπως αυτά περιγράφονται στο παρόν άρθρο και έχουν εκπονήσει επιτυχώς ΜΔ 
εργασία εντός της µέγιστης χρονικής διάρκειας που προβλέπεται από τον παρόντα ΚΛ.

3. Ο τελικός βαθµός του Μ.Δ.Ε. υπολογίζεται κατά τα 8/12 από το µέσο όρο της βαθµολογίας των 
µαθηµάτων και κατά τα 4/12 από το βαθµό της Μεταπτυχιακής Διπλωµατικής Εργασίας. Τα 
διπλώµατα Μ.Δ.Ε. απονέµονται κάθε χρόνο κατά τις ηµεροµηνίες ορκωµοσίας των προπτυχιακών 
φοιτητών.

4. Στις περιπτώσεις όπου ο φοιτητής δεν ανανέωσε την εγγραφή του ή απέτυχε :
I. να εξετασθεί επιτυχώς στα οκτώ (8) µαθήµατα εντός της µέγιστης χρονικής διάρκειας που 

προβλέπεται από τον παρόντα ΚΛ, είτε…
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II. να ικανοποιήσει το κριτήριο επιτυχούς παρακολούθησης των προπτυχιακών µαθηµάτων 
για τους πρωτοετείς φοιτητές του ΠΜΣ εντός του πρώτου έτους σπουδών του στο ΠΜΣ, 
είτε…

III. να εξετασθεί επιτυχώς στη µεταπτυχιακή διπλωµατική του εργασία εντός της µέγιστης 
χρονικής διάρκειας που προβλέπεται από τον παρόντα ΚΛ, είτε…

IV. να εξετασθεί επιτυχώς σε τρία δηλωµένα µεταπτυχιακά µαθήµατα (η επανειληµµένη 
αποτυχία στο ίδιο µεταπτυχιακό µάθηµα που έχει δηλωθεί περισσότερες από µία φορές 
προσµετράται κάθε φορά ως µια ξεχωριστή αποτυχία. Ως αποτυχία σε ένα δηλωµένο 
µάθηµα νοείται και η µη προσέλευση στις εξετάσεις ή η υπέρβαση των επιτρεπόµενων 
απουσιών στις παραδόσεις). Τότε οι σπουδές του διακόπτονται µε απόφαση της 
Συνέλευση Τµήµατος. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται βεβαίωση για τα µαθήµατα που 
παρακολούθησε επιτυχώς κατά τη διάρκεια της φοίτησής του. 

5. Μεταπτυχιακός φοιτητής/-τρια που απέτυχε σε ένα υποχρεωτικό µάθηµα υποχρεώνεται να το 
παρακολουθήσει από την αρχή στο επόµενο εξάµηνο που θα προσφερθεί. Αν αποτύχει σε µάθηµα 
επιλογής µπορεί ή να το παρακολουθήσει από την αρχή στο επόµενο εξάµηνο που θα προσφερθεί 
ή να εγγραφεί σ’ άλλο µάθηµα επιλογής του ΠΜΣ. Όσοι απέτυχαν σε µαθήµατα που δεν 
προσφέρονται εφ’ εξής, εγγράφονται στα προσφερόµενα µαθήµατα που προσφέρονται στο 
εκάστοτε ακαδηµαϊκό έτος ώστε να συµπληρώσουν τα 8 απαιτούµενα µαθήµατα και σύµφωνα µε 
τις εκάστοτε ισχύουσες µεταβατικές διατάξεις.

6. Αν ο/η µεταπτυχιακός/-ή φοιτητής/-τρια αποτύχει στην εξέταση του µαθήµατος ή µαθηµάτων, 
ούτως ώστε σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον παρόντα ΚΛ, θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς το πρόγραµµα, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριµελή επιτροπή µελών ΔΕΠ 
της Σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείµενο µε το εξεταζόµενο µάθηµα (ή 
εξεταζόµενα µαθήµατα) και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τµήµατος. Από την επιτροπή 
εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων (Άρθρο 34 παρ. 6)

7. Μεταπτυχιακός φοιτητής/-τρια που επιθυµεί να παρακολουθήσει επιπλέον µαθήµατα πέραν των 4 
µαθηµάτων ανά εξάµηνο και των 8 µαθηµάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου, µπορεί να το 
αιτηθεί στη Γραµµατεία του Τµήµατος Πληροφορικής Α.Π.Θ. σε συµπληρωµατική αίτηση και η 
αίτηση του θα εξετασθεί από τον εκάστοτε διδάσκοντα για τη δυνατότητα ικανοποίησης της. Η 
βαθµολογία των µαθηµάτων της συµπληρωµατικής δήλωσης δεν προσµετράται στον υπολογισµό 
του βαθµού πτυχίου. Η Γραµµατεία του Τµήµατος Πληροφορικής Α.Π.Θ. χορηγεί αντίστοιχη 
βεβαίωση κατόπιν αίτησης του φοιτητή.

  
ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 
Ο βαθµός του Διπλώµατος Μεταπτυχιακών  Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) προκύπτει από τον σταθµικό µέσο 

όρο των µαθηµάτων του ΠΜΣ και της Μεταπτυχιακής Διπλωµατικής Εργασίας (η στάθµιση γίνεται από τις 
πιστωτικές µονάδες των µαθηµάτων και της ΜΔ εργασίας) και  υπολογίζεται, µε ακρίβεια δεύτερου 
δεκαδικού ψηφίου, µε τον ακόλουθο τρόπο: 
 O βαθµός κάθε µαθήµατος και της Μεταπτυχιακής Διπλωµατικής Εργασίας πολλαπλασιάζεται µε 
τον αντίστοιχο αριθµό πιστωτικών µονάδων (ECTS) και το άθροισµα των γινοµένων διαιρείται µε τον 
ελάχιστο αριθµό πιστωτικών µονάδων που απαιτούνται για τη λήψη του Δ.Μ.Σ. δηλ. 90. 

βαθµός Μ.Δ.Ε.  =  άθροισµα γινοµένων (βαθµού κάθε µαθήµατος x 7,5) + (βαθµός ΜΔ εργασίας x 30) 

         90 

Άρθρο 8 
Υποτροφίες 

(άρθρο 35 και 45 του Ν.4485/2017) 
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Σύµφωνα µε τις εκάστοτε δυνατότητές του το ΠΜΣ µπορεί να χορηγεί υποτροφίες µε σκοπό την 
επιβράβευση των επιδόσεων ή/και τη δηµιουργία κινήτρων καλύτερης επίδοσης των µεταπτυχιακών 
φοιτητών. Οι υποτροφίες συνεπάγονται την υποχρέωση εκτέλεσης επικουρικού (διδακτικού) έργου, όπως 
διδασκαλία φροντιστηριακών ή εργαστηριακών ασκήσεων, συνδροµή των προπτυχιακών φοιτητών στην 
εκπόνηση εργασιών στα πλαίσια των προπτυχιακών µαθηµάτων κ.ο.κ.

Με απόφαση της Συνέλευσης Τµήµατος ορίζονται κατ΄ έτος ο αριθµός και το ύψος των 
υποτροφιών που χορηγούνται στους µεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι υποτροφίες είναι εξαµηνιαίες. Για όσους 
διετέλεσαν υπότροφοι συνεκτιµάται η αξιολόγηση του έργου που πιθανόν να τους είχε ανατεθεί σε 
προηγούµενα εξάµηνα.

Με απόφαση της Συνέλευσης Τµήµατος µπορεί να χορηγηθεί υποτροφία σε µεταπτυχιακούς 
φοιτητές οι οποίοι παίρνουν µέρος σε διεθνή συνέδρια µε σύστηµα κριτών. Η υποτροφία θα καλύπτει τα 
έξοδα εγγραφής στο συνέδριο. Στην εργασία του φοιτητή που θα παίρνει υποτροφία θα αναφέρεται ότι 
χρηµατοδοτείται η δηµοσίευσή της από το ΠΜΣ. η τελική έκδοση της εργασίας θα πρέπει να υποβάλλεται 
µαζί µε το αίτηµα για υποτροφία.

Άρθρο 9 
Διδακτικό Προσωπικό - Αξιολόγηση 
(άρθρα 36 και 45 του Ν. 4485/2017) 

Τη διδασκαλία των µαθηµάτων στα ΠΜΣ, µπορούν να αναλαµβάνουν: 
I. Μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τµήµατος.
II. Μέλη της κατηγορίας Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του οικείου Τµήµατος, κάτοχοι 

διδακτορικού διπλώµατος συναφούς µε το αντικείµενο του ΠΜΣ και τι ιδιαίτερο µάθηµα που 
καλούνται να διδάξουν.

III. Οµότιµα και Αφυπηρετήσαντα µέλη ΔΕΠ του οικείου Τµήµατος, µετά από απόφαση της 
Συνέλευση Τµήµατος για την ανάθεση διδασκαλίας που θα πρέπει να περιέχει τεκµηριωµένη 
αιτιολόγηση των αναγκών του ΠΜΣ (αφού συνυπολογιστούν οι εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας των 
εν ενεργεία µελών ΔΕΠ του Τµήµατος) (άρθρο 16 παρ. 8 του Ν.4009/2011, όπως ισχύει, και άρθρο 45 
παρ.1κ του 4485/2017 ). Οι συνταξιούχοι καθηγητές που απασχολούνται στο ΠΜΣ αµείβονται µόνο 
από ίδιους πόρους του Ιδρύµατος (άρθρο 16 παρ. 8 του Ν.4009/2011) (βλέπε και άρθρο 69 Ν.
4386/2016 όπου γίνεται αναφορά σε οµότιµους για διδασκαλία χωρίς αµοιβή).

Με αιτιολογηµένη απόφασή της η Συνέλευση του Τµήµατος, σε περίπτωση που δεν επαρκεί το 
διδακτικό προσωπικό των κατηγοριών που αναφέρονται παραπάνω, µπορεί να αναθέσει διδακτικό έργο 
σε µέλη ΔΕΠ άλλων Τµηµάτων του ίδιου Α.Ε.Ι. ή να προσκαλέσει µέλη ΔΕΠ άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητών από 
ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13 Α του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258). 
 Επιπλέον η Συνέλευση του οικείου Τµήµατος µε απόφασή της, έχοντας υπόψη την εισήγηση του 
Διευθυντή του ΠΜΣ, µπορεί να καλέσει, ως επισκέπτες,  καταξιωµένους επιστήµονες που έχουν θέση ή 
προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο ή επιστήµονες αναγνωρισµένου κύρους µε 
εξειδικευµένες γνώσεις ή σχετική εµπειρία στο γνωστικό αντικείµενο του ΠΜΣ από την ηµεδαπή ή την 
αλλοδαπή,  σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 5 του άρθρου 36 του Ν.4485/2017.     

Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση διδασκαλίας των µαθηµάτων, σεµιναρίων και ασκήσεων του ΠΜΣ 
αποφασίζεται από τη Συνέλευση Τµήµατος ύστερα από εισήγηση της ΣΕΜΣ του ΠΜΣ. Στις υποχρεώσεις 
των διδασκόντων περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων η περιγραφή του µαθήµατος ή των διαλέξεων, η 
παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, ο τρόπος εξέτασης του µαθήµατος, η περιγραφή του µοντέλου εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης για το µάθηµά τους (αν επιλέξουν να υλοποιήσουν εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση), η επικοινωνία µε τους/τις  µεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Στο ΠΜΣ πραγµατοποιείται αξιολόγηση διδασκόντων, µαθηµάτων και φοιτητών ανά ακαδηµαϊκό 

εξάµηνο. Η αξιολόγηση πραγµατοποιείται στο τέλος κάθε ακαδηµαϊκού εξαµήνου µε συµπλήρωση 
ερωτηµατολογίου από κάθε φοιτητή που παρακολουθεί το µάθηµα, ενώ ο διδάσκων επίσης αξιολογεί το 
ακροατήριο και το µάθηµα µε συµπλήρωση ειδικού ερωτηµατολογίου. 

Επιπλέον, µε απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ, µπορεί να πραγµατοποιηθούν ειδικές δράσεις εσωτερικής 
αξιολόγησης (π.χ. ανάλυση κατανοµής βαθµολογίας µαθηµάτων ή/και Μ.Δ.Ε.). 
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Άρθρο 10 
Έσοδα Προγραµµάτων-Διαδικασία Οικονοµικής Διαχείρισης 

(άρθρο 37 του Ν. 4485/2017) 

Τα έσοδα του ΠΜΣ προέρχονται από:   
α) δωρεές, παροχές, κληροδοτήµατα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δηµόσιου τοµέα, όπως 

οριοθετείται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143) ή του ιδιωτικού 
τοµέα, 

β) πόρους από ερευνητικά προγράµµατα. 
γ) πόρους από προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισµών. 
δ) µέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των Α.Ε.Ι.. 
ε) κάθε άλλη νόµιµη αιτία. 
στ) σε  αιτιολογηµένες περιπτώσεις που το ΠΜΣ δεν καλύπτει τα λειτουργικά τους έξοδα από τις 

ανωτέρω πηγές χρηµατοδότησης, αυτά µπορούν να καλύπτονται από τέλη φοίτησης. 
ζ) τον προϋπολογισµό των Α.Ε.Ι. και των συνεργαζόµενων για την οργάνωσή του φορέων. 
η) τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. 
 Σύµφωνα µε το άρθρο 37 παρ. 4 του Ν. 4485/2017 η διαχείριση των εσόδων του ΠΜΣ γίνεται από 

τον ΕΛΚΕ (ερµηνευτική εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων µε αριθµό 164530/
Ζ1/3-10-2017 (ΑΔΑ: 3ΕΜ04653ΠΣ-ΥΑ4)) και κατανέµεται κατά 70% σε λειτουργικά έξοδα του 
προγράµµατος και κατά 30% σε λειτουργικά έξοδα του Ιδρύµατος. Ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ διατηρεί αντίστοιχο έργο 
στο οποίο εµφανίζονται όλα τα έσοδα του ΠΜΣ καθώς και η γενικότερη οικονοµική διαχείριση. Ο 
Διευθυντής του ΠΜΣ είναι επιστηµονικώς υπεύθυνος αυτού του έργου κατά τη διάρκεια της θητείας του. 

Σύµφωνα µε την παρ. 6 του ίδιου άρθρου το Τµήµα Πληροφορικής ΑΠΘ θα δηµοσιεύει ετησίως µε 
ανάρτηση στην ιστοσελίδα του, απολογισµό εσόδων-εξόδων, µε αναγραφή της κατανοµής των δαπανών 
ανά κατηγορία και ιδίως το ύψος των τελών φοίτησης, των αµοιβών των διδασκόντων στο ΠΜΣ και του 
αριθµού των διδασκόντων που τις εισέπραξαν. 

Τα µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος Πληροφορικής ΑΠΘ πλήρους απασχόλησης που απασχολούνται στο 
ΠΜΣ απαγορεύεται να αµείβονται µε οποιοδήποτε ποσό για τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες που προσφέρουν 
στο ΠΜΣ.   

Τα παράβολα εξέτασης υποψηφιότητας για Μ.Δ.Ε. και το ποσό των διδάκτρων σε κάθε εξάµηνο 
ορίζονται µε απόφαση της ΣΥΝΈΛΕΥΣΗ ΤΜΉΜΑΤΟΣ     

Άρθρο 11 
Διοικητική Υποστήριξη - Υλικοτεχνική Υποδοµή 

Το ΠΜΣ θα απασχολεί ένα άτοµο για διοικητική υποστήριξη (Γραµµατεία ΠΜΣ) το οποίο θα 
επιλεγεί λαµβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες διοικητικής υποστήριξης που µπορεί να προσφέρει το Τµήµα 
Πληροφορικής ΑΠΘ καθώς και τα έσοδα του ΠΜΣ από τις διάφορες προβλεπόµενες πηγές. 

Το ΠΜΣ θα χρησιµοποιεί τις αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια υπολογιστών του Τµήµατος 
Πληροφορικής µε βάση όσα περιγράφονται στη σχετική έκθεση του Τµήµατος (άρθρο 32 παρ. 3γ) για τη 
διαθεσιµότητα χώρων διεξαγωγής της διδασκαλίας του ΠΜΣ καθώς και τον αναγκαίο υλικοτεχνικό 
εξοπλισµός. 

Άρθρο 12 
Τελετουργικό Αποφοίτησης 

(άρθρο 45 παρ. 1 εδαφ. ιε΄ του Ν. 4485/2017) 

 Το τελετουργικό αποφοίτησης ορίζεται µε απόφαση της Συνέλευση του Τµήµατος Πληροφορικής 
ΑΠΘ. 
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Άρθρο 13 
Τύπος Απονεµόµενου Διπλώµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) 

(άρθρο 45 παρ. 1 εδαφ. ιε΄ του Ν. 4485/2017) 

Το ΠΜΣ απονέµει Δίπλωµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) το οποίο είναι δηµόσιο έγγραφο. Το 
Δίπλωµα Μεταπτυχιακών Σπουδών εκδίδεται από τη Γραµµατεία του ΠΜΣ και σ’ αυτό αναγράφονται το 
Τµήµα Πληροφορικής ΑΠΘ που οργανώνει το ΠΜΣ, το έµβληµα του Τµήµατος και του Ιδρύµατος, η 
χρονολογία περάτωσης των σπουδών, η χρονολογία έκδοσης του ΔΜΣ, ο αριθµός πρωτοκόλλου 
αποφοίτησης, ο τίτλος του ΠΜΣ: «Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού και Λογισµικού», τα στοιχεία του 
µεταπτυχιακού/κης φοιτητή/τριας και ο χαρακτηρισµός αξιολόγησης Καλώς, Λίαν Καλώς, Άριστα. 

Στον απόφοιτο του Διπλώµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών µπορεί να χορηγείται, πριν την 
απονοµή, βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης και περάτωσης του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών. 
 Επιπλέον του  Διπλώµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών χορηγείται Παράρτηµα Διπλώµατος [άρθρο 
15 του Ν. 3374/2005 και της Υ.Α. Φ5/89656/ΒΕ/13-8-2007 (ΦΕΚ 1466 τ.Β΄)], το οποίο είναι ένα 
επεξηγηµατικό έγγραφο που παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο 
εκπαίδευσης, το περιεχόµενο και το καθεστώς των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν µε επιτυχία και 
δεν υποκαθιστά τον επίσηµο τίτλο σπουδών ή την αναλυτική βαθµολογία µαθηµάτων που χορηγούν τα 
Ιδρύµατα (βλέπε απόφαση της Συγκλήτου ΑΠΘ, συνεδρίαση 2913/23-7-2015, έγγραφο µε αριθµό 
5288/4-11-2015 µε θέµα «Εξορθολογισµός της Γραµµατειακής Υποστήριξης των Σχολών και των Τµηµάτων 
του Α.Π.Θ.). 

Άρθρο 14 
Λογοκλοπή 

Καταθέτοντας οποιαδήποτε µεταπτυχιακή εργασία, ο µεταπτυχιακός/κη φοιτητής/τρια υποχρεούται 
να αναφέρει αν χρησιµοποίησε το έργο και τις απόψεις άλλων. 

 Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδηµαϊκό παράπτωµα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή 
εργασίας κάποιου/-ας άλλου/-ης, καθώς και η χρησιµοποίηση εργασίας άλλου/ης -δηµοσιευµένης ή µη- 
χωρίς τη δέουσα αναφορά. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκµηρίωσης, ακόµη και από µελέτες του/
της ιδίου/-ας του/της υποψηφίου/-ας, χωρίς σχετική αναφορά, µπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της 
Συνέλευσης του Τµήµατος για διαγραφή του/της από το ΠΜΣ, µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του/της 
επιβλέποντος/-σας καθηγητή/-τριας. 

Οποιοδήποτε παράπτωµα ή παράβαση ακαδηµαϊκής δεοντολογίας παραπέµπεται στη ΣΕΜΣ του 
ΠΜΣ για κρίση και εισήγηση για αντιµετώπιση του προβλήµατος στη Συνέλευση του Τµήµατος. Ως 
παραβάσεις θεωρούνται και τα παραπτώµατα της αντιγραφής ή της λογοκλοπής και γενικότερα κάθε 
παράβαση των διατάξεων περί πνευµατικής ιδιοκτησίας από µεταπτυχιακό/-κη φοιτητή/-τρια κατά τη 
συγγραφή εργασιών στο πλαίσιο των µαθηµάτων ή την εκπόνηση µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας 
(βλέπε και σχετικές διατάξεις Ν.5343/1932 (άρθρα 120 έως 123), ΠΔ 160/2008 (23 έως 25)). 

Άρθρο 15
Οδηγός Σπουδών και Ιστοσελίδα

Κάθε χρόνο εκδίδεται ο Οδηγός Σπουδών του ΠΜΣ και διανέµεται ηλεκτρονικά στους φοιτητές του 
ΠΜΣ ή αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Ο Οδηγός Σπουδών περιλαµβάνει το πρόγραµµα των µαθηµάτων, τα ονόµατα των διδασκόντων, 
τον εσωτερικό κανονισµό που προβλέπει τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις των φοιτητών και κάθε άλλη 
πληροφορία σχετική µε το ΠΜΣ. Ο οδηγός σπουδών και η ιστοσελίδα επικαιροποιούνται σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα, όµως σε κάθε περίπτωση έγκυρες πληροφορίες σχετικά µε όλα τα προαναφερόµενα θέµατα 
παρέχονται από τη Γραµµατεία του Τµήµατος.
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Άρθρο 16 
‘Έναρξη Ισχύος και Μεταβατικές ρυθµίσεις 

 Ο παρών ΚΛ του ΠΜΣ έχει ισχύ από την ηµέρα της δηµοσίευσής του σε ΦΕΚ και αναθεώρησή του 
γίνεται µε απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος Πληροφορικής και έγκριση από τη Σύγκλητο ΑΠΘ. 
Οποιοδήποτε θέµα προκύψει στο µέλλον που δεν καλύπτεται από  την σχετική νοµοθεσία  ή τον παρόντα 
Κανονισµό θα αντιµετωπιστεί µε αποφάσεις της Συνέλευση Τµήµατος και της Συγκλήτου του Ιδρύµατος µε 
τροποποίηση του Κανονισµού και δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
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