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ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΎΝΟΝΤΑΙ

ΤΑ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ (ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΑΊΤΗΣΗΣ);

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί απόφοιτοι όλων των Ελληνικών Στρατιωτικών Σχολών
και Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), απόφοιτοι των
αντιστοίχων και ισοδύναμων Στρατιωτικών Σχολών της αλλοδαπής, διπλωματούχοι
των Τμημάτων Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανολόγων Μηχανικών,
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών,
Πολιτικών Μηχανικών, Τοπογράφων Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,
Ναυπηγών Μηχανικών, Μαθηματικών, Πληροφορικής, Φυσικής, Χημείας,
Γεωλογίας, Γεωπονίας, Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ιατρικών
και Βιολογικών Επιστημών των Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
(ΑΕΙ), των αντιστοίχων και ισοδύναμων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της
αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι Ελληνικών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της
αλλοδαπής.

ΠΟΙΟΣ ΕΊΝΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΌΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΚΤΈΩΝ;
Ο συνολικός αριθμός των εισακτέων στο Δ.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 εβδομήντα (70) άτομα.

ΥΠΆΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΜΕΡΙΚΉΣ ΦΟΊΤΗΣΗΣ;

Ναι. Οι φοιτητές που επιθυμούν να ακολουθήσουν το πρόγραμμα μερικής φοίτησης θα πρέπει
να το δηλώσουν κατά την έγγραφή τους. Η δήλωση αυτή είναι δεσμευτική και δεν μπορεί να
τροποποιηθεί στη διάρκεια των σπουδών. Φοιτητές μερικής φοίτησης δεν μπορούν να
ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σε διάστημα μικρότερο των παραπάνω προβλεπόμενων
ακαδημαϊκών εξαμήνων.
Οι φοιτητές που επιθυμούν να ακολουθήσουν το πρόγραμμα μερικής φοίτησης θα πρέπει να
το δηλώσουν κατά την έγγραφή τους. Η δήλωση αυτή είναι δεσμευτική και δεν μπορεί να
τροποποιηθεί στη διάρκεια των σπουδών. Φοιτητές μερικής φοίτησης δεν μπορούν να
ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σε διάστημα μικρότερο των παραπάνω προβλεπόμενων
ακαδημαϊκών εξαμήνων.

ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ Η ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΏΝ;
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.

Για τη λήψη Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση οκτώ (8) μεταπτυχιακών μαθημάτων και η
εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής που αντιστοιχούν σε ενενήντα πιστωτικές μονάδες (90 ECTS).
Η φοίτηση στο Δ.Π.Μ.Σ. για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. 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 εξαμήνων μετά από εισήγηση του
επιβλέποντος μέλους Δ.Ε.Π. και απόφαση της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.
Για εξαιρετικούς λόγους (π.χ. για λόγους υγείας, από εργαζόμενους, υπηρετούντες στρατιωτική
θητεία, κ.λπ.) είναι δυνατή η χορήγηση αναστολής φοίτησης ενός (1) ή έως δύο (2) εξαμήνων. Κατά
το χρονικό διάστημα της αναστολής αναστέλλονται και τα δικαιώματα του μεταπτυχιακού φοιτητή. Ο
χρόνος της αναστολής δεν προσμετράτε στο χρόνο μέγιστης διάρκειας φοίτησης.
Αιτήσεις για παράταση ή αναστολή φοίτησης γίνονται δεκτές το αργότερο δύο (2) εβδομάδες πριν
την έναρξη της διδασκαλίας των μαθημάτων του εξαμήνου στο οποίο αναφέρονται και εγκρίνονται
από την Ε.Δ.Ε., ύστερα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.). Αναστολή φοίτησης δεν
χορηγείται για το Α’ εξάμηνο του Δ.Π.Μ.Σ.

ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΦΟΙΤΗΤΏΝ: ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΥΝ ΟΙ ΑΙΤΉΣΕΙΣ;
Οι αιτήσεις περιλαμβάνουν:
•

Έντυπη αίτηση, σε ειδικό έντυπο (όπως στο Παράρτημα Α’) που θα διατίθεται από την ιστοσελίδα των Δ.Π.Μ.Σ. (www.sse-tuc.edu.gr ). Στην
αίτηση θα πρέπει να προσδιορίζεται η σειρά προτίμησης εισαγωγής στα Δ.Π.Μ.Σ..

•

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

•

Επίσημο αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου (εκτός τελειόφοιτων). Εάν το πτυχίο έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα πρέπει να συνοδεύεται και
από την επίσημη αναγνώριση του Δ.O.Α.Τ.Α.Π.. Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της επίσημης αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
κατά την υποβολή της αίτησης, με βάση το άρθρο 34, §7. του Ν. 4485/4-8-2017, δεν απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε φοιτητή
του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

•

Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. Για τους τελειόφοιτους θα πρέπει να αναφέρονται ρητώς από τη Γραμματεία της
Σχολής/Τμήματος: α) τα μαθήματα που υπολείπονται για τη λήψη πτυχίου, β) ο προσωρινός βαθμός πτυχίου με βάση τα μαθήματα που έχουν
ήδη κατοχυρώσει και γ) ο συντελεστής βαρύτητας της διπλωματικής εργασίας στον τελικό βαθμό (εφόσον προβλέπεται η εκπόνηση
διπλωματικής εργασίας).

•

Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας.

•

Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων, λοιποί τίτλοι σπουδών πλην του πρώτου πτυχίου, πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά
προγράμματα και υποτροφίες/διακρίσεις (υποτροφίες ΙΚΥ, βραβεία αριστείας, βραβεύσεις από επιστημονικούς φορείς, κλπ.) (εάν υπάρχουν).

•

Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ (

•

Αποδεικτικό Β2 καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας ή/και άλλων γλωσσών (άρθρο 1 ΠΔ. 146/2007). Σε περίπτωση μη προσκόμισης
αποδεικτικού, η αξιολόγηση της επάρκειας γλωσσομάθειας θα γίνεται μέσω διαδικασίας που θα καθορίζει η Ε.Δ.Ε..

•

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να πιστοποιούν την ελληνομάθειά τους με την κατάθεση των οριζομένων από το νόμο Πιστοποιητικών
Επάρκειας και Βεβαίωσης Ελληνομάθειας.

•

Φωτοτυπία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

•

Μία Φωτογραφία (στην αίτηση).

ΤΙ ΛΑΜΒΆΝΕΤΑΙ

ΥΠΌΨΗ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ;
Για την επιλογή αξιολογούνται και συνεκτιμώνται τα ακόλουθα στοιχεία, όπως προκύπτουν από
επικυρωμένα έγγραφα που επισυνάπτονται στην αίτηση των υποψηφίων:
• Συνολικός βαθμός πτυχίου, αναλυτική βαθμολογία και η βαθμολογία σε μαθήματα συγγενή με
την κατεύθυνση σπουδών για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.
• Συγγένεια μαθημάτων του βασικού προπτυχιακού διπλώματος με τη μεταπτυχιακή ειδίκευση
σπουδών για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.
• Ερευνητική δραστηριότητα όπως προκύπτει από δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια και
επιστημονικά περιοδικά καθώς και αποδεδειγμένη συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά
προγράμματα.
• Συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. που να σχολιάζουν ουσιαστικά και να αξιολογούν την
ικανότητα του υποψηφίου ή της υποψηφίας να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του προγράμματος
μεταπτυχιακών σπουδών.

• Επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενα συναφή με τη μεταπτυχιακή κατεύθυνση σπουδών για την
οποία υποβάλλεται η αίτηση.
• Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, η οποία κατά κανόνα προκύπτει από σχετικά
πιστοποιητικά (επιπέδου Β2) ή κατά περίπτωση, και σύμφωνα με την κρίση της Σ.Ε., από σπουδές
σε Πανεπιστήμια με επίσημη γλώσσα την Αγγλική.

ΔΗΛΏΣΕΙΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΆΤΩΝ;
Οι δηλώσεις παρακολούθησης μαθημάτων καθώς και η καταβολή των τελών φοίτησης
γίνονται κατά την πρώτη εβδομάδα κάθε εξαμήνου.
Φοιτητές πλήρους φοίτησης
• Οι φοιτητές που ακολουθούν το πρόγραμμα σε όλες τις ειδικεύσεις οφείλουν να
παρακολουθήσουν:
• τέσσερα (4) μαθήματα κατά το Α’ εξάμηνο (συνολικά 30 πιστωτικές μονάδες),
• τέσσερα (4) μαθήματα στο Β’ εξάμηνο (συνολικά 30 πιστωτικές μονάδες), και
• να εκπονήσουν την Μεταπτυχιακή τους Διπλωματική Εργασία (30 πιστωτικές μονάδες).
Φοιτητές μερικής φοίτησης
• Οι φοιτητές που ακολουθούν το πρόγραμμα σε όλες τις ειδικεύσεις οφείλουν να
παρακολουθήσουν τουλάχιστον δύο (2) μαθήματα ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο ανεξάρτητα
από την κατηγορία στην οποία αυτά ανήκουν υπό την προϋπόθεση ότι στο τέλος θα έχουν
καλύψει τις υποχρεώσεις που ισχύουν για τους πλήρους φοίτησης και να εκπονήσουν την
Μεταπτυχιακή τους Διπλωματική Εργασία κατά το Ε’ εξάμηνο.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική;
Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Η εξέταση
κάθε μαθήματος γίνεται με τρόπο που καθορίζει ο διδάσκων και
πραγματοποιείται στο πλαίσιο μίας και μόνον εξεταστικής
περιόδου.
•
Υπάρχει δυνατότητα εξ αποστάσεως διδασκαλίας;

Τα μαθήματα μπορεί να προσφέρονται και εξ αποστάσεως με
χρήση κατάλληλων εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνολογικού
εξοπλισμού (e−learning). Η διδασκαλία αυτή θα γίνεται μέσα στα
προβλεπόμενα από την §3, άρθρο 30 του Ν. 4485/2017 πλαίσια.
Ειδικές απαιτήσεις μαθημάτων θα καλυφθούν με εναλλακτικούς
τρόπους όπως εντατικά δια ζώσης μαθήματα / εργαστήρια στην
αρχή ή το τέλος των εξαμήνων.

ΠΩΣ ΓΊΝΕΤΑΙ Η ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ ΜΑΘΗΜΆΤΩΝ;

Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθούν ανελλιπώς την διδασκαλία των μαθημάτων στα
οποία εγγράφονται. Κατά την αξιολόγηση σε κάποιο μάθημα, λαμβάνονται υπ' όψη η συμμετοχή
μέσα στην τάξη και οι επιδόσεις στις κατ' οίκον ασκήσεις, εργασίες και διαγωνίσματα. Ο ακριβής
τρόπος αξιολόγησης καθορίζεται από τον διδάσκοντα του κάθε μαθήματος.
Ο τελικός βαθμός εκφράζεται σε δεκαδική κλίμακα από 0 έως 10 με διαβαθμίσεις του 0,5. Για να
θεωρηθεί επιτυχής η επίδοση σε κάποιο μάθημα θα πρέπει να έχει βαθμολογηθεί με τουλάχιστον έξι
(6) (μαθήματα που δηλώνονται αλλά δεν ολοκληρώνονται με επιτυχία προσμετρώνται ως
αποτυχίες). Εάν, μέσα στις τακτές προθεσμίες, ο φοιτητής εκπληρώσει τουλάχιστον το 50% των
απαιτήσεων ενός μαθήματος και δεν εκπληρώσει τις υπόλοιπες για σοβαρούς λόγους, ο διδάσκων
του μαθήματος δύναται να χαρακτηρίσει την επίδοσή του με την ειδική βαθμολογική ένδειξη «ΜΗ
ΠΛΗΡΕΣ». Η ένδειξη αυτή πρέπει να αντικατασταθεί οριστικά με βαθμό, μέσα σε τρίμηνη τακτή
προθεσμία από την ημέρα της κανονικής εξέτασης του μαθήματος.
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
• Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία πραγματοποιείται, για το πρόγραμμα πλήρους και μερικής
φοίτησης, στο 3ο και 5ο εξάμηνο σπουδών αντίστοιχα.

• Η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι υποχρεωτική και η συνολική διάρκεια
εκπόνησής της δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών (3) μηνών.

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.

• Πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πολυτεχνείου Κρήτης (λογισμικό, βιβλιοθήκες,
…)
• Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν δικαίωμα απαλλαγής από την καταβολή των τελών
φοίτησης (άρθρο 6).

ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΏΝ ΦΟΙΤΗΤΏΝ;
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι:
•

Να ολοκληρώνουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες:

•

την εγγραφή τους στο Δ.Π.Μ.Σ.,

•

τις δηλώσεις πλήρους ή μερικής φοίτησης,

•

τις οριστικές δηλώσεις παρακολούθησης μαθημάτων,

•

την καταβολή των τελών φοίτησης.

•

την υποβολή αιτήσεων για παράταση ή αναστολή φοίτησης το αργότερο δύο (2) εβδομάδες πριν την έναρξη της
διδασκαλίας των μαθημάτων του εξαμήνου στο οποίο αναφέρονται. Αναστολή φοίτησης δεν δικαιούνται όσοι
εγγράφονται στο Α’ εξάμηνο του Δ.Π.Μ.Σ.

• Να παρακολουθούν επιτυχώς τα μεταπτυχιακά μαθήματα.
• Να προσέρχονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις.
• Να συγγράψουν διπλωματική εργασία σε θέμα συναφές με τα μαθήματα του προγράμματος, το οποίο μετά
από έγκριση της Σ.Ε. επικυρώνεται από την Ε.Δ.Ε..
• Να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά όρια.
• Να προσφέρουν επικουρικό έργο στην υποστήριξη μαθημάτων, σε επιτηρήσεις, στα εργαστήρια της Σχολής
και γενικότερα όπου υπάρχει ανάγκη κατά την κρίση της Ε.Δ.Ε..
• Να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των οργάνων του Δ.Π.Μ.Σ. καθώς και την ακαδημαϊκή
δεοντολογία.

ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ

ΚΑΙ

ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΏΝ ΦΟΙΤΗΤΏΝ;

Διαγραφή από το Π.Μ.Σ.
Φοιτητής ή φοιτήτρια που:
• υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπτό χρόνο φοίτησης,
• απουσιάζει αδικαιολόγητα ένα (1) εξάμηνο από τις σπουδές και τις υποχρεώσεις του
μεταπτυχιακού φοιτητή,
• συμπληρώνει τρεις (3) αποτυχίες στα μαθήματα,
• αποτυγχάνει δύο (2) φορές στην προφορική εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής, και
• δεν καταβάλει τα τέλη φοίτησης στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα,

διαγράφεται από το πρόγραμμα, αλλά δικαιούται να λάβει πιστοποιητικό παρακολούθησης όσων
μαθημάτων έχει ολοκληρώσει.
Συμμετοχή σε αντιγραφή ή εν γένει φαλκίδευση της διαδικασίας εξέτασης μεταπτυχιακού μαθήματος
ή της συγγραφής εργασίας ή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, συνεπάγεται διαγραφή από
το πρόγραμμα μετά από σχετική απόφαση της Ε.Δ.Ε.. Στις ίδιες περιπτώσεις, προβλέπεται αφαίρεση
του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών όταν η παράβαση διαπιστωθεί μετά την αποφοίτηση.
Οι έλεγχοι εκπλήρωσης των υποχρεώσεων και οι διαγραφές των μεταπτυχιακών φοιτητών
διενεργούνται πριν την υποβολή των δηλώσεων ή της εγγραφής τους κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

ΤΈΛΗ ΦΟΊΤΗΣΗΣ:

Τα τέλη φοίτησης ορίζονται ανά έτος εισαγωγής από την Ε.Δ.Ε. και ανέρχονται σε 3000 €, για
φοιτητές προερχόμενους από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε 6000 €, για φοιτητές
προερχόμενους από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η καταβολή τους γίνεται ως
εξής:
• Φοιτητές πλήρους φοίτησης: σε τρεις (3) δόσεις (40%, 40% & 20%) πριν την έναρξη κάθε
ακαδημαϊκού εξαμήνου, και
• Φοιτητές μερικής φοίτησης: σε πέντε (5) δόσεις (20%, 20%, 20%, 20%, 20%) πριν την έναρξη
κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

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 των
Δ.Π.Μ.Σ. σε ημερομηνίες που θα καθορίζονται από την προκήρυξη εισαγωγής νέων
φοιτητών. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή.

Α’ Εξάμηνο
Μαθήματα Κορμού (υποχρεωτικά)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ
ECTS Α’ Εξαμήνου:
B’ Εξάμηνο
Μάθημα Κορμού (υποχρεωτικό)
ΛΗΨΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Μαθήματα Επιλογής (επιλογή τριών μαθημάτων)
ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΑΧΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΉ ΝΟΗΜΟΣΎΝΗ KAI ΕΥΦΥΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΘΕΩΡΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΧΟΥ
ECTS Β’ Εξαμήνου:

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Σύνολο ECTS

ECTS
7,5
7,5
7,5
7,5
30

ECTS
7,5

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
30

30
90

Α’ Εξάμηνο
Μαθήματα Κορμού (υποχρεωτικά)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ
ECTS Α’ Εξαμήνου:
B’ Εξάμηνο
Μάθημα Κορμού (υποχρεωτικό)
ΛΗΨΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΆΣΕΩΝ
Μαθήματα Επιλογής (επιλογή τριών μαθημάτων)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΦΥΙΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΎΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΜΑΘΗΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΉ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ KAI ΕΥΦΥΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ECTS Β’ Εξαμήνου:

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Σύνολο ECTS

ECTS
7,5
7,5
7,5
7,5
30

ECTS
7,5

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
30

30
90

Α’ Εξάμηνο
Μαθήματα Κορμού (υποχρεωτικά)
ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΉ ΝΟΗΜΟΣΎΝΗ KAI ΕΥΦΥΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ECTS Α’ Εξαμήνου:
B’ Εξάμηνο
Μάθημα Κορμού (υποχρεωτικό)
ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΜΑΘΗΣΗ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΜΗ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Μαθήματα Επιλογής (επιλογή τριών μαθημάτων)
ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΑ/ΣΤΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΕΡΓΗΤΕΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΜΗΝΩΝ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΟΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΏΝ
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ
ECTS Β’ Εξαμήνου:
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Σύνολο ECTS

ECTS
7,5
7,5
7,5
7,5
30
ECTS
7,5

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
30
30
90

Α’ Εξάμηνο
Μαθήματα Κορμού (υποχρεωτικά)
ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΉ ΝΟΗΜΟΣΎΝΗ KAI ΕΥΦΥΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ECTS Α’ Εξαμήνου:
B’ Εξάμηνο
Μάθημα Κορμού (υποχρεωτικό)
ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΜΑΘΗΣΗ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΕΥΦΥΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Μαθήματα Επιλογής (επιλογή τριών μαθημάτων)
ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΦΥΙΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
ΕΥΦΥΕΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ECTS Β’ Εξαμήνου:
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Σύνολο ECTS

ECTS
7,5
7,5
7,5
7,5
30
ECTS
7,5

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
30
30
90

ΑΊΤΗΣΗ & ΑΠΑΙΤΟΎΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ
•

•

HTTPS://E-GRADUATE.TUC.GR/JMSCAPPLICATION

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διιδρυματικά
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΉ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΚΑΤΆΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΉΣΕΩΝ ΕΊΝΑΙ Η

ΚΥΡΙΑΚΉ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ, ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΌΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΑΠΕΥΘΎΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ
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