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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Καθηγητής Νικόλαος Ματσατσίνης
Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο:
«Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business
Administration (ΜΒΑ)»,
στις ακόλουθες ειδικεύσεις:
– Μάρκετινγκ,
– Χρηματοοικονομική, και
– Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης.

Σε ποιους απευθύνεται;
Απευθύνεται σε επιστήμονες, στελέχη επιχειρήσεων και
οργανισμών καθώς και ερευνητές με στόχο
(α) την εξειδίκευσή τους στα σύγχρονα συστήματα οργάνωσης
και διοίκησης, του μάρκετινγκ, της χρηματοοικονομικής
διοίκησης, των τεχνολογιών και της καινοτομίας στις
επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση,
(β) την ανάπτυξη των οργανωτικών, διοικητικών και
τεχνολογικών προσόντων και γνώσεων που θα τους είναι
αναγκαία για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία και
(γ) την προετοιμασία τους για αποδοτική διοίκηση
επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών και μονάδων.

Ποιοι έχουν δικαίωμα εισαγωγής;
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι απόφοιτοι
Πανεπιστημίων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,
Α.Σ.Ε.Ι. της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών
ιδρυμάτων της αλλοδαπής από τους χώρους της Υγείας, της
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, της Δημόσιας
Διοίκησης, των φορέων του ευρύτερου Δημόσιου, των
Τραπεζών, των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων, αλλά και από το
χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας
και της Πυροσβεστικής, κ.α..

Πόσα E.C.T.S. έχει;
• Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (E.C.T.S.) που
απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών ανέρχονται στις ενενήντα
(90).

Δυνατότητα φοίτησης
Υπάρχει η δυνατότητα:
• πλήρους φοίτησης, και
• μερικής φοίτησης.
Η δήλωση του τρόπου παρακολούθησης
είναι δεσμευτική και δεν μπορεί να
τροποποιηθεί στη διάρκεια των σπουδών.

Ποια είναι διάρκεια φοίτησης;
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή
του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
είναι:
• τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, για τους
φοιτητές πλήρους φοίτησης, και
• πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα για τους
φοιτητές μερικής φοίτησης.
Φοιτητές μερικής φοίτησης δεν μπορούν να
ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σε διάστημα
μικρότερο των παραπάνω προβλεπόμενων
ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Ρυθμίσεις κατά τη φοίτηση

Αναστολή & Παράταση Φοίτησης
Η φοίτηση στο Π.Μ.Σ. για την απόκτηση
Μ.Δ.Ε. έχει μέγιστη διάρκεια τρία (3)
ημερολογιακά έτη.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την
ολοκλήρωση εκπόνησης της μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας μπορεί να δοθεί
παράταση ενός (1) ή έως δύο (2) επιπλέον
εξάμηνα μετά από εισήγηση του
επιβλέποντος μέλους Δ.Ε.Π. και απόφαση της
Συνέλευσης του Τμήματος.

Αιτήσεις & Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Οι αιτήσεις στο πρόγραμμα ‘Διοίκηση Επιχειρήσεων’ ‘Master in
Business Administration (ΜΒΑ)’, περιλαμβάνουν τη συμπλήρωση ή/και
υποβολή μέσω του on line application system (https://egraduate.tuc.gr/jMScApplication/?lang=el_GR), των ακόλουθων
δικαιολογητικών:
• Αίτηση,
• Αντίγραφων τίτλων σπουδών, αναλυτικής βαθμολογίας ανά μάθημα,
πιστοποιητικών αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για
τίτλους που αποκτήθηκαν από ιδρύματα της αλλοδαπής, και
αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσομάθειας και τυχόν εργασιών που
έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια,
• Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας,
• Βιογραφικό σημείωμα,
• Δύο συστατικές επιστολές.

Εισαγωγή φοιτητών
• Η εισαγωγή των φοιτητών γίνεται ανά ειδίκευση. Ο συνολικός αριθμός των
εισακτέων στο Π.Μ.Σ. για όλες τις ειδικεύσεις όπως και η επιμέρους κατανομή
του αριθμού ανά ειδίκευση, ορίζεται κάθε ακαδημαϊκό έτος από τη Συνέλευση
του Τμήματος με ανώτερο όριο τα εξήντα (60) άτομα ανά έτος.
• Η επιλογή των φοιτητών γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος μετά από
εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.), η οποία θα συνεκτιμά τα
βιογραφικά στοιχεία καθώς και κάθε πληροφορία που θα υποβάλλεται από
τους υποψηφίους όπως οι βαθμοί πτυχίου/διπλώματος και συγγενικών με την
ειδίκευση μαθημάτων και διπλωματικής/πτυχιακής, η ερευνητική δραστηριότητα
(δημοσιεύσεις, συνέδρια, ερευνητικά προγράμματα), η επαγγελματική εμπειρία,
οι συστατικές επιστολές.

Αιτήσεις & Δυνατότητες
παρακολούθησης Μαθημάτων

Το πρόγραμμα των μαθημάτων προσφέρεται
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική
νομοθεσία και με δυνατότητα εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης.
• Οι αιτήσεις θα είναι δυο κατηγοριών: Με φυσική
παρουσία και εξ αποστάσεως. Ο αριθμός των
προς εισαγωγή από κάθε κατηγορία θα καθοριστεί
από τη Συνέλευση μετά την ολοκλήρωση της
υποβολής των αιτήσεων.
• Όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν το ΠΜΣ εξ
αποστάσεως θα πρέπει να το δηλώνουν στις
αιτήσεις τους, οι οποίες θα εξεταστούν ξεχωριστά
από τις υπόλοιπες αιτήσεις (φυσική παρουσία).

Τέλη Φοίτησης & Απαλλαγή Διδάκτρων
Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 4.000€ και η
καταβολή τους γίνεται ως εξής:
• Φοιτητές πλήρους φοίτησης: σε τρεις (3)
δόσεις (40%, 40% & 20%) πριν την
έναρξη των τριών (3) πρώτων
ακαδημαϊκών εξαμήνων, και
• Φοιτητές μερικής φοίτησης: σε πέντε (5)
δόσεις (20%, 20%, 20%, 20%, 20%) πριν
την έναρξη των πέντε (5) πρώτων
ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Υπάρχει δυνατότητα Απαλλαγής των Τελών
Φοίτησης;
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές απαλλάσσονται από
την καταβολή των τελών φοίτησης εάν πληρούν
τις προϋποθέσεις του άρθρου 35§2 του Ν.
4485/2017 έως του 30% των εισαγομένων.
Η υποβολή της σχετικής αίτησης και των
απαραίτητων δικαιολογητικών θα πρέπει να
γίνεται μετά από την ολοκλήρωση της
διαδικασίας επιλογής των φοιτητών, σε
ημερομηνίες που καθορίζονται από την
προκήρυξη εισαγωγής νέων φοιτητών.
Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν
δικαιούνται απαλλαγή.

Προγραμματισμός διαδικασίας
εισαγωγής Μεταπτυχιακών
• Πέρας υποβολής αιτήσεων: 28 Αυγούστου 2022
• Ανακοίνωση επιλεγέντων: 13 Σεπτεμβρίου 2022
• Αιτήσεις απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης: 14 – 15
Σεπτεμβρίου 2022
• Ανακοίνωση Αρχικού Πίνακα Απαλλασσόμενων: 19
Σεπτεμβρίου 2022
• Πέρας εγγραφών, δήλωσης μαθημάτων και
καταβολής τελών φοίτησης: 27 Σεπτεμβρίου 2022
• Ανακοίνωση οριστικού Πίνακα Απαλλασσόμενων: 30
Σεπτεμβρίου 2022
• Έναρξη μαθημάτων: 10 Οκτωβρίου 2022

Μαθήματα
• Τα μαθήματα είναι όλα υποχρεωτικά και διακρίνονται για
κάθε σε κοινά και μαθήματα Ειδίκευσης.
• Η διδασκαλία των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. και η συγγραφή
των διπλωματικών εργασιών γίνεται στην Ελληνική ή
Αγγλική γλώσσα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
• Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Τα
μαθήματα προσφέρονται με τη μορφή εξαμηνιαίων
μαθημάτων, εντατικών ή σύντομων μαθημάτων ή/και
σεμιναρίων ή/και εργαστηρίων ή/και εργασιών ή
συνδυασμού αυτών, όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά
από τη Συνέλευση του Τμήματος.
• Η εξέταση κάθε μαθήματος γίνεται με τρόπο που καθορίζει ο
διδάσκων και πραγματοποιείται στα πλαίσια μίας και μόνον
εξεταστικής περιόδου.

Κανονισμός Σπουδών
Μαθήματα
Μαθήματα (όλες οι κατευθύνσεις)

Ερευνητική Μεθοδολογία (Σεμινάριο)
Επιστημονικό Λογισμικό (Σεμινάριο)
Σύνολο

Ώρες/Εβδο
μάδα
9
21
30

ECTS

-

Κανονισμός Σπουδών
Α’ Εξάμηνο (κοινά μαθήματα υποχρεωτικά)
Υποχρεωτικά Μαθήματα (όλες οι κατευθύνσεις) Ώρες/Εβδ
ομάδα
Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
3
και Οργανισμών
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
3
Διοίκηση Μάρκετινγκ
3
Επιχειρηματική
Αναλυτική
και
Λήψη
3
Αποφάσεων
Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
3
Σύνολα
15

ECTS
6
6
6
6
6
30

Κανονισμός Σπουδών
Β’ Εξάμηνο (μαθήματα ειδίκευσης)
Ειδίκευση Μάρκετινγκ: Μαθήματα

Ώρες/Εβδ
ομάδα

ECTS

Έρευνα
Αγοράς
&
Συμπεριφορά
Καταναλωτή
Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων & Καινοτομία
Ειδικά Θέματα Μάρκετινγκ
Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακό
Μάρκετινγκ
Σύνολο

3

6

3
3
3
3

6
6
6
6

15

30

Κανονισμός Σπουδών
Β’ Εξάμηνο (μαθήματα ειδίκευσης)
Ειδίκευση Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Ώρες/Εβδο
Μαθήματα
μάδα
Λήψη Χρηματοοικονομικών Αποφάσεων
3
Διοικητική Λογιστική
3
Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων
3
Στρατηγική Διοίκηση
3
Χρηματοοικονομικές Αγορές και Προϊόντα
3
Σύνολο
15

ECTS
6
6
6
6
6
30

Κανονισμός Σπουδών
Β’ Εξάμηνο (μαθήματα ειδίκευσης)
Ειδίκευση Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης: Ώρες/Εβδο
Μαθήματα
μάδα
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού σε
3
Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς
Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων και
3
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων
3
Συστήματα Διοίκησης Ποιότητας στη
3
Δημόσια Διοίκηση
Διοίκηση και Διαχείριση της Ασφάλειας στο
3
Δημόσιο
Σύνολο
15

ECTS

6
6
6
6

6
30

Κανονισμός Σπουδών
Εκπόνηση Μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας (30 ECTS)

Κανονισμός Σπουδών
Φοιτητές πλήρους φοίτησης
Οι φοιτητές που ακολουθούν το πρόγραμμα σε
όλες τις ειδικεύσεις οφείλουν να
παρακολουθήσουν:
• πέντε (5) κοινά υποχρεωτικά μαθήματα κατά
το Α’ εξάμηνο (συνολικά 30 πιστωτικές
μονάδες),
• πέντε (5) μαθήματα ειδίκευσης στο Β’
εξάμηνο (συνολικά 30 πιστωτικές μονάδες),
και
• να εκπονήσουν την Μεταπτυχιακή τους
Διπλωματική κατά το Γ’ εξάμηνο.

Κανονισμός Σπουδών
Φοιτητές μερικής φοίτησης
Οι φοιτητές που ακολουθούν το πρόγραμμα σε όλες τις
ειδικεύσεις οφείλουν να παρακολουθήσουν:
• δύο ή τρία (3) κοινά υποχρεωτικά μαθήματα κατά το Α’
εξάμηνο,
• δύο ή τρία (3) μαθήματα ειδίκευσης στο Β’ εξάμηνο,
• δύο ή τρία (3) κοινά υποχρεωτικά μαθήματα κατά το Γ’
εξάμηνο,
• δύο ή τρία (3) μαθήματα ειδίκευσης στο Δ’ εξάμηνο,
• να εκπονήσουν την Μεταπτυχιακή τους Διπλωματική κατά
το Ε’ εξάμηνο.
Συνολικά θα πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς πέντε (5)
κοινά υποχρεωτικά μαθήματα και τα πέντε (5) μαθήματα της
ειδίκευσής τους.

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις
Μεταπτυχιακών Φοιτητών
• Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές δικαιούνται όλες τις παροχές
των προπτυχιακών Φοιτητών όπως αυτές καθορίζονται
από τους Νόμους 3685/2008, 1268/82 και 2083/92
(κάρτα σίτισης, φοιτητικό εισιτήριο, μειωμένα έξοδα
συμμετοχής σε πολιτιστικές-ψυχαγωγικές εκδηλώσεις,
ασφάλιση μέσω του Πανεπιστημίου, κ.λπ.), πλην του
δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων.
Τα Ιδρύματα υποχρεούνται να εξασφαλίζουν στους
φοιτητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
προσβασιμότητα στα προτεινόμενα συγγράμματα και τη
διδασκαλία.
• Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν δικαίωμα απαλλαγής από
την καταβολή των τελών εγγραφής εάν πληρούν τις
προϋποθέσεις του άρθρου 35§2 του Ν. 4485/2017.

Υπηρεσίες Πολυτεχνείου Κρήτης
Ιστοσελίδα Τμήματος:
• www.pem.tuc.gr
Ιστοσελίδα ΜΒΑ:
• www.mba.pem.tuc.gr
Κανονισμός Σπουδών ΜΒΑ:
• https://www.mba.pem.tuc.gr/el/spoydes/ka
nonismos-spoydon/
• Email MBA: mba@pem.tuc.gr

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Πολυτεχνείου Κρήτης
• Με την εγγραφή σας στο ΜΒΑ έχετε
πρόσβαση σε μία σειρά ηλεκτρονικών
υπηρεσιών, παρεχόμενων από το
Πολυτεχνείο Κρήτης, μέσω της ιστοσελίδας:
https://www.tuc.gr/index.php?id=services

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Πολυτεχνείου
Κρήτης
Αποκτάται:
• Προσωπικό λογαριασμό χρήστη και
λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
στο ΠΚ
• Πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του ΠΚ,
όπως φοιτητολόγιο, πλατφόρμες τηλεεκπαίδευσης, βιβλιοθήκη, λογισμικό,
forum, …

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Πολυτεχνείου Κρήτης
Φοιτητολόγιο: Αφού έχετε αποκτήσει λογαριασμό χρήστη, αποκτάται
πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας:
https://websrv.stdnet.tuc.gr/unistudent/
• Το φοιτητολόγιο είναι ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη δήλωση των
μαθημάτων σας κάθε εξάμηνο και την ανάρτηση των βαθμών από
τους καθηγητές. Μέσω του φοιτητολογίου μπορείτε να
παρακολουθείτε την πρόοδό σας.
• Η δήλωση των μαθημάτων στο φοιτητολόγιο γίνεται κάθε εξάμηνο,
είναι υποχρεωτική για όλους και την κάνει ο κάθε φοιτητής μόνος
του.
• Στο φοιτητολόγιο πρέπει να δηλώνονται όλα τα μαθήματα που θα
παρακολουθήσει ο φοιτητής το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο, και
υποχρεωτικά και επιλογής.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το φοιτητολόγιο είναι διαφορετικό και ανεξάρτητο από την
πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης eClass.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Πολυτεχνείου Κρήτης

Πλατφόρμα Τηλε-εκπαίδευσης eClass:
• https://www.eclass.tuc.gr/
• Μέσω αυτής λαμβάνεται πληροφορίες και
υλικό (διαφάνειες, …) για τα μαθήματα ενώ
λαμβάνεται ανακοινώσεις και μηνύματα
από τους διδάσκοντες, κλπ.
Πλατφόρμα εξ αποστάσεως:
• https://tuc-gr.zoom.us/

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων αρχίζει
την 6η Ιουνίου και λήγει την 28η Αυγούστου
2022.
Υποβολή αιτήσεων μέσω του on line
application system (https://egraduate.tuc.gr/jMScApplication/?lang=el_G
R).

Πληροφορίες – Επικοινωνία
Γραμματεία MBA
• κα. Λουκία Παπαδάκη
Τηλ. +30.28210.37161; 37302
e-mail: mba@tuc.gr

Ευχαριστώ
Ερωτήσεις

