Εσωτερικός Κανονισμός
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση και στον Χρηματοοικονομικό
Σχεδιασμό για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα / Executive MBA in
Financial Planning»
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Άρθρο 1
Αντικείμενο - Σκοπός
Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη
Διοίκηση και στον Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα / Executive MBA
in Financial Planning», που οργανώνει και λειτουργεί το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής
Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Πελοποννήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 213/1-3-2017
απόφασης του Προέδρου του ΤΕΙ Πελοποννήσου (Έγκριση λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Πελοποννήσου με τίτλο «με τίτλο: «Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση και στον Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού
Τομέα / Executive MBA in Financial Planning») (ΦΕΚ Β: 808/14-3-2017) και τις διατάξεις του ν. 3685/2008
«Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού
επιπέδου προς πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας με την
προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη των κατάλληλων ικανοτήτων και δεξιοτήτων σχετικών με την οργάνωση,
διοίκηση και λειτουργία των Επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, καθώς και η απόκτηση
εξειδικευμένων γνώσεων σε σχέση με την βέλτιστη χρηματοοικονομική στρατηγική κάθε εταιρικής μονάδας, από
την εξεύρεση πηγών χρηματοδότησης, έως και την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και εφαρμόσιμου
οικονομικού προγραμματισμού. O Εσωτερικός Κανονισμός του Π.Μ.Σ. εξειδικεύει το προβλεπόμενο από το ν.
3685/2008 θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

Άρθρο 2
Όργανα του ΠΜΣ
Για την οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. αρμόδια όργανα είναι τα εξής:
1. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής, η οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη Ε.Π. της
Συνέλευσης του Τμήματος και δύο (2) εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος οι
οποίοι εκλέγονται από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Η Γ.Σ.Ε.Σ. είναι αρμόδια για την κατάρτιση και
εισήγηση προτάσεων για Π.Μ.Σ., τον ορισμό των μελών των συμβουλευτικών επιτροπών, των
εξεταστικών επιτροπών, της συντονιστικής επιτροπής, την απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων, καθώς
και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επί μέρους διατάξεις.
2. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. η οποία απαρτίζεται από τους καθηγητές του
Τμήματος που είναι κάτοχοι Διδακτορικού Τίτλου και οι οποίοι ορίζονται από τη ΓΣΕΣ του Τμήματος.
Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του προγράμματος. Σε
περίπτωση που αριθμός των καθηγητών ξεπερνά τους 9 τότε η Σ.Ε.Σ. επιλέγει 9 μεταξύ των ανώτερων
βαθμίδων.
3. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, ορίζεται για
διετή θητεία με απόφαση της ΓΣΕΣ του Τμήματος στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους με έναρξη θητείας
την αρχή (1η Σεπτεμβρίου) του επομένου του ορισμού ακαδημαϊκού έτους. Προεδρεύει της Σ.Ε. του
ΠΜΣ. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ εισηγείται στη ΓΣΕΣ του Τμήματος κάθε θέμα που αφορά στην
αποτελεσματική εφαρμογή του Π.Μ.Σ. Εκπροσωπεί το Π.Μ.Σ. στα όργανα του ΤΕΙ Πελοποννήσου.
Μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του με μερική απαλλαγή από τις διδακτικές του υποχρεώσεις με
απόφαση της ΓΣΕΣ.
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Άρθρο 3
Εισακτέοι στο ΠΜΣ – Διαδικασία επιλογής
1.

Η Σ.Ε.
I.
II.
III.

του ΠΜΣ με απόφασή της μετά από εισήγηση του Διευθυντή του ΠΜΣ καθορίζει ανά έτος:
τις θέσεις για εισαγωγή στο ΠΜΣ
τα προσόντα επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών
την ημερομηνία έναρξης και την ημερομηνία λήξης για την υποβολή αιτήσεων των
υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών.
Όλα τα παραπάνω μπορούν να τροποποιούνται με απόφαση της Σ.Ε. και ανακοινώνονται στον
ιστότοπο του Τμήματος και του ΠΜΣ.

2.

Η Σ.Ε. του ΠΜΣ με απόφασή της μετά από εισήγηση του Διευθυντή του ΠΜΣ ορίζει Τριμελή
Επιτροπή Επιλογής (Τ.Ε.Ε.) από τα μέλη της για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών.

3.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από την Τ.Ε.Ε. και επικυρώνεται από τη Σ.E. του
ΠΜΣ σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί και οι πίνακες των επιτυχόντων
δημοσιοποιούνται στον ιστότοπο του Τμήματος και του ΠΜΣ.

4.

Οι υποψήφιοι έχουν πέντε (5) εργάσιμες μέρες για να υποβάλλουν ένσταση επί των πινάκων των
επιτυχόντων. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την Σ.Ε. του ΠΜΣ και οι τελικοί πίνακες των
επιτυχόντων προωθούνται από τη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. για επικύρωση και στη Γ.Σ.Ε.Σ του Τμήματος
και δημοσιοποιούνται στον ιστότοπο του Τμήματος και του ΠΜΣ.

.

Άρθρο 4
Φοίτηση
1.

Με την εγγραφή του φοιτητή στο Π.Μ.Σ. και ύστερα από σχετική εισήγηση του Διευθυντή του
Π.Μ.Σ. η Σ.Ε. του ΠΜΣ ορίζει τον επόπτη των σπουδών του ο οποίος είναι μέλος ΔΕΠ/ΕΠ
τμήματος (απαραίτητη η κατοχή Διδακτορικού). Έργο του επόπτη είναι να παρακολουθεί και
ελέγχει τη μεταπτυχιακή πορεία του φοιτητή στο σύνολό της. Κατά την επιλογή του επόπτη, η Σ.Ε.
του ΠΜΣ λαμβάνει υπόψη τις προγραμματισμένες εκπαιδευτικές άδειες των μελών ΔΕΠ/ΕΠ για
την επόμενη διετία, ώστε να αποτραπούν τυχόν κενά στην παρακολούθηση του φοιτητή. Λαμβάνει
ακόμη υπόψη τον συνολικό αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών που εποπτεύει κάθε μέλος ΔΕΠ/ΕΠ
έτσι ώστε το μεταπτυχιακό έργο στο Τμήμα να κατανέμεται όσο το δυνατόν πιο ισομερώς.

2.

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής παρακολουθεί τα μαθήματα εμβάθυνσης και προετοιμασίας (ΜΕΠ),
εκπονεί εργασίες και εξετάζεται στα μαθήματα του εξαμήνου του σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών.
Η Σ.Ε. του ΠΜΣ με απόφασή της στην αρχή κάθε εξαμήνου καθορίζει ποια από τα μαθήματα
επιλογής του Προγράμματος Σπουδών θα διδαχθούν από τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του τμήματος,
λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητά τους. Μέρος των μαθημάτων δύναται να ανατεθεί σε
εξωτερικούς συνεργάτες, καθηγητές ΑΕΙ ή/και Ερευνητές εγνωσμένου κύρους και πολυετούς
εξειδικευμένης επαγγελματικής εμπειρίας. Η φοίτηση στο ΠΜΣ ολοκληρώνεται με την εκπόνηση
γραπτής διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακού επιπέδου.

3.

Σε περίπτωση που ο φοιτητής αποτύχει στην τελική εξέταση ενός μαθήματος τότε έχει δικαίωμα
για μία ακόμα εξέταση σε χρόνο που θα καθορίσει η Σ.Ε. του ΠΜΣ. Σε περίπτωση που ο φοιτητής
αποτύχει και στην δεύτερη εξέταση τότε πρέπει να πάρει το μάθημα από την αρχή (καταβάλλοντας
και τα αντίστοιχα δίδακτρα όπως αυτά καθορίζονται από την ΣΕΜ).

4.

Η βαθμολόγηση της διπλωματικής εργασίας του σπουδαστή γίνεται με την παράδοση της τελικής
της μορφής, στο τέλος του τρίτου εξαμήνου των σπουδών του για την πλήρη φοίτηση και ο βαθμός
αυτός αντιπροσωπεύει το 1/3 του συνόλου της βαθμολογίας του. Η διπλωματική εργασία
βαθμολογείται από τριμελή επιτροπή, αποτελούμενη από τον επόπτη του φοιτητή και δύο άλλα
μέλη ΕΠ του τμήματος της ιδίας ή συγγενούς επιστημονικής περιοχής με το αντικείμενο της
διπλωματικής εργασίας. Το ένα εκ των μελών της επιτροπής μπορεί να ανήκει σε άλλο τμήμα του
ΤΕΙ Πελοποννήσου ή άλλου ελληνικού ΑΕΙ. H ως άνω επιτροπή ορίζεται από τη Σ.Ε. του ΠΜΣ
ύστερα από εισήγηση του αρμοδίου επόπτη έναν τουλάχιστον μήνα πριν από την κατάθεση της
διπλωματικής εργασίας στην τελική της μορφή.
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5.

Η συνολική διάρκεια παραμονής του φοιτητή στο πρόγραμμα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 6
εξάμηνα. Σε περίπτωση επιλογής από τον φοιτητή του καθεστώτος μερικής φοίτησης για το σύνολο
ή μέρος των σπουδών, το ανωτέρω χρονικό διάστημα αναπροσαρμόζεται καταλλήλως.

6.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων εμβάθυνσης και προετοιμασίας (ΜΕΠ) είναι υποχρεωτική για
τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Ο αριθμός των επιτρεπόμενων απουσιών σε ΜΕΠ καθορίζεται με
απόφαση της Σ.Ε του ΠΜΣ.

7.

Η εκπόνηση εργασιών και ασκήσεων στα πλαίσια των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Σε κάθε
μάθημα ο φοιτητής εκπονεί 2 Γραπτές Εργασίες (ΓΕ) που είναι υποχρεωτικές. Κάθε εργασία
βαθμολογείται στην δεκαβάθμια κλίμακα (μέχρι και ένα δεκαδικό). Και στις δύο εργασίες ο
φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει συνολικό άθροισμα 10 για να αποκτήσει δικαίωμα στην τελική
γραπτή εξέταση του μαθήματος

8.

Η τελική γραπτή εξέταση (ΤΓΕ) του μαθήματος γίνεται υποχρεωτικά με τη φυσική παρουσία του
φοιτητή. Η ΤΓΕ βαθμολογείται στην δεκαβάθμια κλίμακα (με ένα δεκαδικό) και ο φοιτητής πρέπει
να λάβει τουλάχιστον 5 (πέντε) για να θεωρηθεί ότι πέρασε το μάθημα.

9.

Η τελική βαθμολογία του μαθήματος δίνετε από τον τύπο: ΤΒ=(0.6*ΤΓΕ)+(0.4* μέση βαθμολογία
στις 2 ΓΕ)

10. Η συνολική διάρκεια των εξαμήνων καθώς και το ωρολόγιο πρόγραμμα καθορίζεται με απόφαση
της Σ.Ε. του ΠΜΣ.
11. Η εντιμότητα κατά τη συγγραφή επιστημονικών εργασιών θεωρείται αυτονόητη, ενώ η λογοκλοπή
σε οποιαδήποτε μορφή της είναι απάτη και συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα. Φοιτητής που
οικειοποιείται, εν όλω ή εν μέρει, ξένο πνευματικό έργο και το υποβάλλει ως δικό του διαγράφεται
αυτομάτως από το Πρόγραμμα.
12. Αναστολή της φοίτησης, ύστερα από αίτηση του φοιτητή, είναι δυνατή μόνο με απόφαση της ΓΣΕΣ
του Τμήματος. Κατά τη διάρκεια της αναστολής αίρεται η φοιτητική ιδιότητα και αναστέλλονται
όλα τα σχετικά δικαιώματα. H μέγιστη διάρκεια αναστολής είναι τέσσερα (4) εξάμηνα. O χρόνος
αναστολής δεν υπολογίζεται στη διάρκεια των σπουδών.
13. Οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να ζητήσουν να μπουν σε καθεστώς μερικής φοίτησης (σύμφωνα
με το ΦΕΚ). Στην περίπτωση αυτή η Σ.Ε. καθορίζει με απόφασή της τις διαδικασίες, την χρονική
διάρκεια των σπουδών, την αναπροσαρμογή των διδάκτρων καθώς και ότι άλλο σχετικό με την
οργάνωση της διαδικασίας φοίτησης.

Άρθρο 5
Τίτλος Σπουδών
Ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. του ΠΜΣ, η ΓΣΕΣ του Τμήματος απονέμει μεταπτυχιακό δίπλωμα
ειδίκευσης στους φοιτητές που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις σπουδαστικές υποχρεώσεις όπως αυτές
ορίζονται στο Πρόγραμμα Σπουδών του Π.Μ.Σ. και συνέγραψαν διπλωματική εργασία που κρίθηκε ως
επιτυχής. Ως επιτυχία λογίζεται η βαθμολόγηση τουλάχιστον με πέντε (5) στη δεκαβάθμια κλίμακα. Η
απονομή των διπλωμάτων ειδίκευσης μπορεί να γίνεται σε χρόνο που αποφασίζει η Γ.Σ.Ε.Σ του
Τμήματος.

Άρθρο 6
Άλλα Θέματα
α) Θέματα Διδάκτρων, Υποτροφιών, Αμοιβών μελών ΕΠ και των υπολοίπων οικονομικών θεμάτων
αποφασίζονται από την Σ.Ε. του ΠΜΣ ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή.
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β) Στην αρχή κάθε εξαμήνου ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει τα αντίστοιχα δίδακτρα,
όπως αυτά προβλέπονται από το ΦΕΚ του ΠΜΣ. Η καταβολή διδάκτρων είναι απαραίτητη προϋπόθεση
για την παρακολούθηση των μαθημάτων
γ) Ο ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Πελοποννήσου έχει την οικονομική Διαχείριση του Π.Μ.Σ.
δ) Η γραμματειακή υποστήριξη του ΠΜΣ ανατίθεται με απόφαση της ΣΕ του ΠΜΣ σε έκτακτο
συνεργάτη (σύμβαση) με εμπειρία στη διοικητική υποστήριξη ερευνητικού προγράμματος κατάλληλου
επιπέδου.
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