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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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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
Τουριστικών Μονάδων και Φιλοξενία» (MSc in
Hospitality and Tourism Management).

2

Έγκριση της επανίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της
Ελλάδος με τίτλο: «Σπουδές στη Μαύρη Θάλασσα
και την Ανατολική Μεσόγειο » (Master of Arts in
Black Sea and Eastern Mediterranean Studies).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ADMIN 1848
(1)
Έγκριση της επανίδρυσης του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με τίτλο:
«Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων και Φιλοξενία»
(MSc in Hospitality and Tourism 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
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-

Αρ. Φύλλου 2177

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
114/04.08.2017), 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. 216772/21/08.12.2017 (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».
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8. Την απόφαση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης
της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (συνεδρία
11/21-03-2018 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 3/28-03-2018).
10. Την απόφαση της ΜΟΔΙΠ (συνεδρία 6/29-03-2018
θέμα 2).
11. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (συνεδρία 13/3003-2018 θέμα 2).
12. Το αριθμ. 1289/14.04.2014 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. 525/22.03.2016 Έκθεση Εξωτερικής
Αξιολόγησης του Ιδρύματος από την ΑΔΙΠ.
13. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 85564/Ζ1/24-05-2018 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 Τουριστικών
Μονάδων και Φιλοξενία» (MSc in Hospitality and Tourism
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 Τουριστικών Μονάδων και Φιλοξενία» (MSc in
Hospitality and Tourism 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 Τουριστικών Μονάδων και Φιλοξενία» (MSc in Hospitality
and Tourism Management)», έχει ως γνωστικό αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου
στη Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων και Φιλοξενία το
οποίο απευθύνεται σε φοιτητές και σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να διευρύνουν την
εξειδίκευσή τους στη Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων..
Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών είναι οι εξής:

Τεύχος Β’ 2177/12.06.2018

• Η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων
για τη διατύπωση και εφαρμογή ολοκληρωμένων λύσεων σε ζητήματα που αφορούν την αποτελεσματική
Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων μέσα σε ένα έντονα
ανταγωνιστικό και διεθνές περιβάλλον, με κύρια έμφαση
στη διοίκηση και οικονομική δραστηριότητα των τουριστικών μονάδων, αλλά και σε περιβαλλοντικά ζητήματα
στο συγκεκριμένο κλάδο.
• Η ανάπτυξη ικανοτήτων και γνώσης που αποσκοπεί
στην αποτελεσματική λήψη αποφάσεων και την κριτική
αξιολόγηση θεμάτων που αφορούν θέματα Διοίκησης.
• στο συγκεκριμένο κλάδο, με ταυτόχρονη παροχή
πρακτικού προσανατολισμού αναφορικά με διοικητικά και στρατηγικά θέματα στον ραγδαία εξελισσόμενο
κλάδο του τουρισμού τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές
επίπεδο.
• Η δυνατότητα απόκτησης γνώσεων που απαιτούνται
για τη διαμόρφωση στρατηγικής επιχειρήσεων και οργανισμών όσον αφορά στη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και ευρύτερα την ελαχιστοποίηση
των επιπτώσεων της λειτουργίας τους στο περιβάλλον
υπερβαίνοντας τα νομοθετημένα όρια μέσω εθελοντικών δράσεων.
• Η ενίσχυση της αυτογνωσίας και της αυτοπεποίθησης
μέσω γνώσεων και πρακτικής στα γνωστικά αντικείμενα
που σχετίζονται με τη Διοίκηση Τουρισμού.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων και Φιλοξενία» (MSc in
Hospitality and Tourism Management).
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων και Φιλοξενία» (MSc in
Hospitality and Tourism 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
To Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών διαρκεί δύο
(2) πλήρη ημερολογιακά έτη.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών στην «Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων και Φιλοξενία» (MSc in Hospitality and Tourism Management)»
απαιτούνται εβδομήντα πέντε (75) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS). Το ΠΜΣ «Διοίκηση Τουριστικών
Μονάδων και Φιλοξενία» (MSc in Hospitality and Tourism
Management)» είναι μερικής φοίτησης και ολοκληρώνεται σε δύο (2) πλήρη ημερολογιακά έτη. Η διδασκαλία
των μαθημάτων μπορεί να γίνεται με ταυτόχρονη φυσική
παρουσία των φοιτητών και των διδασκόντων (διά ζώ-
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σης) 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.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

23325

Το Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων και Φιλοξενία (MSc in Hospitality and Tourism Management)»
περιλαμβάνει τη διδασκαλία 12 μαθημάτων και την
εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας/
συμβουλευτικής εργασίας κατά τη διάρκεια δύο (2) πλήρων ημερολογιακών ετών. Το πρόγραμμα μαθημάτων
διαμορφώνεται ως εξής:

Α’ - B’ ΕΞΑΜΗΝΟ (1o ΕΤΟΣ)
ECTS
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων
Tourism Management
6
Λειτουργικά Συστήματα στη Φιλοξενία και τον
Hospitality and Tourism Operating Systems
6
Τουρισμό
Χρηματοοικονομικές Στρατηγικές της Τουριστικής
Financial Management for Tourism Development
6
Ανάπτυξης
Μάρκετινγκ υπηρεσιών
Services Marketing
6
Σύνολο
24
Γ’- Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ (2o ΕΤΟΣ)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Μέσα Δικτύωσης και Ψηφιακές Τεχνολογίες στον
Social Media and Digital Technologies in Tourism
6
Τουρισμό
Ειδικές Μορφές Τουρισμού
Special Interest Tourism
6
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στον Τουρισμό
Human Resource Management in Tourism
6
Εργαλεία Επιχειρηματικής Ανάλυσης
Tools for Business Analysis
6
Σύνολο
24
2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟ Α’ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ
2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟ Β’ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 4 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (από τον κάτωθι πίνακα)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α’-B’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Ανάλυση Πολιτικής Τουρισμού
Tourism Policy Analysis
3
Χρηματοδότηση Έργων Τουριστικών Μονάδων
Project Financing in Tourism
3
Ανάπτυξη Προϊόντων στον Τουρισμό
Tourism Product Development
3
Τουρισμός Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Cultural Heritage Tourism
3
Διαχείριση Προορισμών και Εκδηλώσεων
Destination and Event Development
3
Διοίκηση Προσέλκυσης Επισκεπτών
Visitor Attraction Management
3
Επιχειρηματικότητα στη Φιλοξενία και τον Τουρισμό Entrepreneurship in Tourism and Hospitality
3
Διαχείριση Έργου
Project Management
3
Μεταφορές στον Τουρισμό
Transportation in Tourism
3
Τύπος και Ταξιδιωτικές Εμπορικές Σχέσεις
Press and Travel Trade Relations
3
Μαθήματα Επιλογής από άλλα Μεταπτυχιακά
Elective course from other IHU’s programs
3
Προγράμματα
Σύνολο
12
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ή
Dissertation or Consulting Project
15
Συμβουλευτική Εργασία
Γενικό Σύνολο πιστωτικών μονάδων
75
Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων και αναφορά
στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να
πραγματοποιηθεί τροποποίηση του προγράμματος.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Η Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών δύναται να προσφέρει το ΠΜΣ είτε στο χειμερινό

εξάμηνο, είτε στο εαρινό εξάμηνο σπουδών κάθε ακαδημαϊκού έτους. 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
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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

Τεύχος Β’ 2177/12.06.2018

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 89.500€ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Κατηγορία Δαπάνης
Ι. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού
ΙΙ. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές
ΙΙΙ. Δαπάνες αναλωσίμων
ΙV. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ.
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 προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.
VIΙΙ. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017
ΙΧ. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης
Χ. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα 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 Τουριστικών Μονάδων και Φιλοξενία (MSc in Hospitality and Tourism
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

Ποσό
10.000 €
13.500 €
7.000 €

5.000 €
49.000 €
5.000 €

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
I

Αριθμ. ADMIN1838
(2)
Έγκριση της επανίδρυσης του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με τίτλο: «Σπουδές στη Μαύρη
Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο » (Master
of Arts in Black Sea and Eastern Mediterranean
Studies).
Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ TOY ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ Α΄ 240) «Διε-
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θνές 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 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
114/04.08.2017), 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. 216772/21/08.12.2017 (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 Aνθρωπιστικών Επιστημών του Διεθνούς Πα-
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νεπιστημίου της Ελλάδος (συνεδρία 9/21-03-2018 θέμα
1), 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 3/28-03-2018).
10. Την απόφαση της ΜΟΔΙΠ (συνεδρία 6/29-03-2018
θέμα 1).
11. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (συνεδρία 13/3003-2018 θέμα 2).
12. Το αριθμ. 1289/14.04.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και την υπ’ αριθμ.
525/22.03.2016 Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του
Ιδρύματος από την ΑΔΙΠ.
13. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 85564/Ζ1/24-05-2018 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 Ανθρωπιστικών
Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
με τίτλο «Σπουδές στη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο» (Master of Arts in Black Sea and Eastern
Mediterranean Studies), ως εξής:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος οργανώνει και λειτουργεί από
το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Σπουδές στη Μαύρη Θάλασσα
και την Ανατολική Μεσόγειο» (Master of Arts in Black
Sea and Eastern Mediterranean Studies), 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 στις «Σπουδές στη
Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο» (Master
of Arts in Black Sea and Eastern Mediterranean Studies),
έχει ως γνωστικό αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης
μεταπτυχιακού επιπέδου στην αρχαιολογία, τη νεότερη και σύγχρονη ιστορία και διπλωματία, και γενικά τον
πολιτισμό των λαών και των χωρών στην περιοχή της
Μαύρης Θάλασσας και της Ανατολικής Μεσογείου. Απευθύνεται σε φοιτητές και αποφοίτους Φιλοσοφικών, Νομικών, Οικονομικών και άλλων συναφών Σχολών, που επιθυμούν να διευρύνουν την εξειδίκευση τους στο χώρο
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της Μαύρης Θάλασσας και της Ανατολικής Μεσογείου.
Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών είναι οι εξής:
• Η εμβάθυνση στις ιστορικές γνώσεις που απαιτούνται για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στις ολοένα και
αυξανόμενες ακαδημίες, εκπαιδευτικά και ερευνητικά
κέντρα και ινστιτούτα σε όλο τον κόσμο που ασχολούνται με την ιστορία και τον πολιτισμό στην περιοχή της
Μαύρης Θάλασσας και της Ανατολικής Μεσογείου και
το ρόλο τους στο ευρύτερη πολιτισμικό περιβάλλον (π.χ.
Μεσόγειος, ευρώπη).
• Η απόκτηση εξειδικευμένων αρχαιολογικών και
ιστορικών γνώσεων σχετικά με την περιοχή της Μαύρης
Θάλασσας και της Ανατολικής Μεσογείου για τους ενδιαφερόμενους να εργαστούν σε αρχαιολογικές υπηρεσίες
είτε των παρευξείνιων χωρών, είτε χωρών που βρέχονται
από την Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και σε αρχαιολογικές αποστολές ξένων κρατών στις χώρες αυτές. Για το
σκοπό αυτό προβλέπεται η συμμετοχή των φοιτητών
σε ανασκαφές, καθώς και οι επισκέψεις και ασκήσεις σε
αρχαιολογικούς χώρους ή μουσεία.
• Η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με
την πολιτική και διπλωματική ιστορία των παρευξείνιων
χωρών και των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου που
είναι απαραίτητες για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στο
διπλωματικό σώμα ή άλλες κρατικές υπηρεσίες.
• Η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με
τη σύγχρονη οικονομική και πολιτική κατάσταση στον
παρευξείνιο χώρο και στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, δύο ιδιαίτερα νευραλγικές και σημαντικές πολιτικά
και οικονομικά περιοχές με παγκόσμια γεωπολιτική και
οικονομική σημασία, που θα αποτελέσουν σημαντικό
προσόν για τους ενδιαφερόμενους να εργαστούν σε
επιχειρήσεις με δραστηριοποίηση στις συγκεκριμένες
περιοχές ή με επιχειρηματικές σχέσεις με τις συγκεκριμένες περιοχές.
• Γενικά, η σφαιρική εμβάθυνση στην ιστορική, πολιτισμική και σύγχρονη κατάσταση δύο περιοχών με διαρκώς αυξανόμενη σημασία στο σύγχρονο κόσμο και
πολιτισμό.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο:
«Σπουδές στη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική
Μεσόγειο» (Master of Arts in Black Sea and Eastern
Mediterranean Studies), στις ακόλουθες δύο (2) κατευθύνσεις:
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Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Σπουδές στη
Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο» (Master
of Arts in Black Sea and Eastern Mediterranean Studies)
με κατεύθυνση «Αρχαιολογία» (Archaeology Stream).
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Σπουδές στη
Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο» (Master
of Arts in Black Sea and Eastern Mediterranean Studies)
με κατεύθυνση «Νεότερη Ιστορία και Πολιτική» (Modern
Politics and Economy Stream).
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος γίνονται δεκτοί, μετά
από επιλογή, πτυχιούχοι των Φιλοσοφικών Σχολών, των
Σχολών Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών,
Τμημάτων Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Εθνογραφίας,
Γεωγραφίας, Διεθνών Σχέσεων, Κοινωνιολογίας, Θεολογίας, Δημοσιογραφίας, Βαλκανικών, Μεσογειακών ή
Ανατολικών Σπουδών και άλλων συναφών Τμημάτων
Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι
τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια της φοίτησης για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3)
ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα διδασκαλίας
και ένα (1) εξάμηνο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Για το πρόγραμμα μερικής
φοίτησης η χρονική διάρκεια διπλασιάζεται σε έξι (6)
ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων
Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτούνται ενενήντα (90)
ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS). Οι απαιτούμενες
ενενήντα (90) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS)
συγκεντρώνονται με τη συμμετοχή των μεταπτυχιακών
φοιτητών σε όλες τις δραστηριότητες του προγράμματος, όπως αυτές περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα. 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)
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
Εξάμηνο

Α
Α

Μάθημα
ECTS
Α’ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ (CORE COURSES)
Ιστορική γεωγραφία και χαρτογραφία της Μαύρης Historical Geography and Cartography of
7.5
Θάλασσας στην Αρχαιότητα
the Black Sea in Antiquity
Η Μαύρη Θάλασσα και η Ανατολική Μεσόγειος
The Black Sea and the Eastern
στην ελληνιστική περίοδο: Τα ελληνιστικά
Mediterranean in the Hellenistic period:
7.5
βασίλεια
The Hellenistic Kingdoms
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Α
Α
Σύνολο

Β
Β
Β
Β
Β
Β
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Η Μαύρη Θάλασσα και η Ανατολική Μεσόγειος
στους μεσαιωνικούς χρόνους
Ο ελληνισμός στις χώρες της Μαύρης Θάλασσας

Β’ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ (ARCHAEOLOGY STREAM)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 AΠO 6 STREAM ELECTIVE COURSES 4 OUT OF 6
Topics in the Prehistoric Archaeology
Θέματα προϊστορικής αρχαιολογίας της Μαύρης
of the Black Sea and the Eastern
Θάλασσας και της Ανατολικής Μεσογείου
Mediterranean
Αρχαία τέχνη και μνημειακή τοπογραφία στη
Ancient Art and Monumental
Μαύρη Θάλασσα
Topography in the Black Sea
Αρχαία θρησκεία και μυθολογία στη Μαύρη
Ancient Religion and Mythology in the
Θάλασσα
Black Sea
Ιστορικές και πολιτισμικές πτυχές της Μαύρης
Historical and Cultural Aspects of the
Θάλασσας και της Ανατολικής Μεσογείου στην
Black Sea and the Eastern Mediterranean
ελληνιστική και ρωμαϊκή εποχή
in the Hellenistic and Roman periods
Θέματα βυζαντινής και ισλαμικής τέχνης στη
Topics in Byzantine and Islamic Art in the
Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο
Black Sea and the Eastern Mediterranean
Ανασκαφή
Excavation
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (MODERN HISTORY AND POLITICS STREAM)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 AΠO 6 STREAM ELECTIVE COURSES 4 OUT OF 6

Β

Σταυροδρόμι πολιτισμών. Θεσσαλονίκη,
πολυπολιτισμικότητα και πόλεις λιμάνια στη
Μαύρη Θάλασσα και στην Ανατολική Μεσόγειο

Β

Η Μαύρη Θάλασσα και η Ανατολική Μεσόγειος
από τον 19ο μέχρι το τέλος του 20ού αιώνα

Β
Β
Β
Β

The Black Sea and the Eastern
Mediterranean in the Middle Ages
The Hellenism in the Black Sea countries

Ο Δρόμος του Μεταξιού και η Μαύρη Θάλασσα/
Ανατολική Μεσόγειος: Κλασική Γεωπολιτική,
Ενέργεια, και Διλήμματα Ασφάλειας με μια
Ιστορική Προοπτική
Το πολιτικό Ισλάμ ανάμεσα σε τρεις ηπείρους
Μαζική βία και μετακινήσεις πληθυσμών τον 20ό
αιώνα
Αρχειακή έρευνα και πρακτική εκπαίδευση σε
ιστορικά αρχεία και ΜΚΟ

Where civilizations meet. Thessaloniki,
multiculturalism and port cities in the
Black Sea and the Eastern Mediterranean.
The Black Sea and the Eastern
Mediterranean from the 19th until the
end of the 20th century
The Silk Road and the Black Sea/Eastern
Mediterranean Regions: Classical
Geopolitics, Energy and Security
Dilemmas in a Historical Perspective
Political Islam between three Continents
Mass Violence and Population Transfers
in 20th century
Archival research and internship in
historical archive and NGOs
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7.5
7.5
30

7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5

7.5

7.5

7.5
7.5
7.5
7.5

Σύνολο

30

ΤΡΙΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Γ
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Dissertation
Γενικό Σύνολο πιστωτικών μονάδων - Total ECTs

30
90

Η ανακατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα
πλήρους και μερικής φοίτησης γίνεται με αποφάσεις
οργάνων και αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
O αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο
όριο σε εκατόν είκοσι (120) φοιτητές κατ’ έτος σπουδών.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. «Σπουδές στη Μαύρη Θάλασσα και την
Ανατολική Μεσόγειο (Master of Arts in Black Sea and

Eastern Mediterranean)» θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ
της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Διεθνούς
Πανεπιστημίου της Ελλάδος και άλλων Σχολών και Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής. Επίσης, στο Π.Μ.Σ.
μπορούν να απασχοληθούν και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.
3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ. Α΄) 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
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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 Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό

Τεύχος Β’ 2177/12.06.2018

έτος 2022-23 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 42.575 € και
αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Κατηγορία Δαπάνης
Ι. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού
ΙΙ. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές
ΙΙΙ. Δαπάνες αναλωσίμων
ΙV. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ.
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 προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.
VIΙΙ. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017
ΙΧ. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης
Χ. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα 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 δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500€) ευρώ.
Άρθρο 13
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Π.Μ.Σ. «Σπουδές στη Μαύρη Θάλασσα και
την Ανατολική Μεσόγειο» (Master of Arts in Black Sea
and Eastern Mediterranean Studies) 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

Ποσό
0
2.500
0
300
0
0
0
37.275
0
2.500

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
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