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ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

Κατά την έναρξη του 3ου εξαμήνου σπουδών, και εφόσον έχει  ολοκληρώσει 

επιτυχώς το σύνολο των μαθημάτων του ΠΜΣ, κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής έχει τη 

δυνατότητα, εναλλακτικά της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, να 

πραγματοποιήσει Κλινική άσκηση και να παρακολουθήσει Τακτικό Διαβητολογικό 

Εξωτερικό ιατρείο  σε Νοσοκομείο. 

Σκοπός της Κλινικής Άσκησης είναι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να έρθουν σε επαφή 

με τους ασθενείς και να εφαρμόσουν τις θεωρητικές γνώσεις, που απέκτησαν κατά 

τα δύο προηγούμενα εξάμηνα σπουδών τους, στην πράξη. Οι μεταπτυχιακοί 

φοιτητές που εναλλακτικά της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας επιθυμούν να 

κάνουν Κλινική Άσκηση θα καταθέτουν αντίστοιχη αίτηση στη γραμματεία του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών πριν από την έναρξη του τρίτου 

εξαμήνου. Η Κλινική Άσκηση γίνεται σε τακτικά διαβητολογικά εξωτερικά ιατρεία 

και σε θαλάμους νοσηλείας ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη νοσηλευτικών 

ιδρυμάτων. Στο πλαίσιο της Κλινικής Άσκησης οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα 

ασκούνται από τον επιβλέποντα καθηγητή στη λήψη ιστορικού, στην κλινική 

εξέταση των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη, στη διαγνωστική και στη 

θεραπευτική προσέγγιση, σε όλες τις σύγχρονες από του στόματος και ενέσιμες 

αντιδιαβητικές θεραπείες, στα σύγχρονα σχήματα ινσουλινοθεραπείας καθώς 

επίσης και στην τεχνική των σύγχρονων αντλιών ινσουλίνης. Η διάρκεια της Κλινικής 

Άσκησης είναι 13 εβδομάδες και θα αντιστοιχεί σε 30 ECTs, όπως δηλαδή και η 

μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, στο πλαίσιο της 

Κλινικής άσκησης κάνουν είτε μια οκτάωρη παρουσία την εβδομάδα, είτε δυο 

τετράωρες. Εναλλακτικά μπορούν να κάνουν μια τετράωρη παρουσία την 

εβδομάδα, οπότε σε αυτήν την περίπτωση η διάρκεια της Κλινικής άσκησης θα είναι 

26 εβδομάδες. Προκειμένου να θεωρείται πλήρης η Κλινική Άσκηση δεν θα πρέπει 

να υπάρχουν συνολικά περισσότερες από δύο απουσίες. Τηρείται βιβλίο Κλινικής 

Άσκησης, όπου καταγράφονται ανά εβδομάδα, όλες οι εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες του κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή. Από τη Γενική Συνέλευση του 

τμήματος ανατίθεται σε κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ο επιβλέπων καθηγητής, ο 

οποίος είναι υπεύθυνος για την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής 
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διαδικασίας. Ο επιβλέπων καθηγητής είναι επαγγελματίας υγείας ιατρός 

παθολόγος ή νοσηλευτής με πιστοποιημένη εξειδίκευση στο σακχαρώδη διαβήτη ή 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Σακχαρώδη διαβήτη ή συναφή Διδακτορική 

διατριβή και αποδεδειγμένη διετή τουλάχιστον κλινική εμπειρία σε ασθενείς με 

σακχαρώδη διαβήτη. Μετά το πέρας της, η αξιολόγηση της Κλινικής Άσκησης των 

μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται στο Νοσοκομείο από τριμελή επιτροπή, στην 

οποία θα συμμετέχει ο επιβλέπων καθηγητής και άλλα δύο μέλη, που θα είναι 

καθηγητές με τα αντίστοιχα προσόντα, με προφορική εξέταση πάνω σε ασθενείς με 

σακχαρώδη διαβήτη. Μετά το πέρας της ,η αξιολόγηση της Κλινικής Άσκησης των 

μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνεται στο Νοσοκομείο από τριμελή επιτροπή, στην 

οποία θα συμμετέχει ο επιβλέπων καθηγητής και άλλα δύο μέλη, που θα είναι 

καθηγητές με τα αντίστοιχα προσόντα, με προφορική εξέταση πάνω σε ασθενείς με 

σακχαρώδη διαβήτη. 

 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – 

AFTERPLACEMENT ΜΕΣΩ ERASMUS 

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού κοινοτικού προγράμματος ERASMUS+, δίνεται 

η δυνατότητα σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους 

διδάκτορες, οι οποίοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο ΔΙΠΑΕ, να 

πραγματοποιήσουν κλινική  άσκηση στο εξωτερικό σε 

Πανεπιστήμια/Επιχειρήσεις/Οργανισμούς, προσφέροντάς τους ταυτόχρονα 

υποτροφία κινητικότητας μέσω της τομεακής δράσης ERASMUS+ Πρακτική Άσκηση. 

Για την κλινική άσκηση δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει συμφωνία ανταλλαγής 

φοιτητών μεταξύ του ΔΙΠΑΕ και του φορέα Υποδοχής. 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής για Πρακτική Άσκηση-After placement 

Οι φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι: 

1. Εγγεγραμμένοι σε επίσημο πρόγραμμα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και 

διδακτορικών σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΔΙΠΑΕ. 

2. Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+ 
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3. Υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών του 

Ιδρύματος σύμφωνα με τη Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (ΦΕΚ 272Β/01-03-

07) Υπουργική Απόφαση και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία, εφόσον πληρούν 

τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής που ορίζονται από το πρόγραμμα 

και το Ίδρυμα αντίστοιχα. 

Περίοδος κινητικότητας 

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να μετακινηθούν για κλινική άσκηση σε όλους 

τους κύκλους σπουδών. Ο αριθμός των υποψήφιων δικαιούχων και η διάρκεια της 

κινητικότητας θα καθορίζονται από τις εκάστοτε προκηρύξεις του Ιδρύματος σε 

κινητικότητα με φυσική παρουσία, ανά κύκλο σπουδών. 

Διαδικασία Συμμετοχής 

Α. Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Νοσηλευτικής που επιθυμούν να επιθυμούν να 

πραγματοποιήσουν κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση –AfterPlacement μέσω 

Erasmus, μπορούν να επικοινωνούν και να συμβουλεύονται την Τριμελή Επιτροπή 

Erasmusπου αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. και ορίζεται με απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης του Τμήματος. 

Β. Οι φοιτητές/τριες υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο Γραφείο Erasmusτης 

Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του ΔΙΠΑΕ μετά από Προκήρυξη που εκδίδεται 

από το ΔΙΠΑΕ και αναρτάται στον ιστότοπο του Ιδρύματος 

(https://www.ihu.gr/monades/intprogrs) καθώς και στον ιστότοπο του Τμήματος 

Νοσηλευτικής (http://www.nurse.teithe.gr/erasmus.php και 

http://www.nurse.teithe.gr/anakoinoseis.php ).  

Γ. Μετά τη λήξη της προθεσμίας ακολουθεί  η αξιολόγηση των αιτήσεων και η 

έκδοση αποτελεσμάτων. 

Γ. Οι φοιτητές/τριες που θα επιλεγούν θα λάβουν σχετική πληροφόρηση από το 

Τμήμα Erasmus της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης, σχετικά με τα 

δικαιολογητικά, τον τρόπο και την προθεσμία υποβολής τους. 

Αξιολόγηση και επιλογή 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των δικαιολογητικών, οι αιτήσεις 

https://www.ihu.gr/monades/intprogrs
http://www.nurse.teithe.gr/erasmus.php
http://www.nurse.teithe.gr/anakoinoseis.php
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προωθούνται στην Τριμελή Επιτροπή Erasmus του Τμήματος Νοσηλευτικής, η οποία 

έχει οριστεί από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και η οποία προχωρά στην 

αξιολόγηση των Υποψηφίων μέσω συνεντεύξεων και  σε συνδυασμό με τα 

ακόλουθα κριτήρια: 

1. 50% του συνόλου των πιστωτικών μονάδων μέχρι και το τρέχον εξάμηνο 

φοίτησης 

2. Επαρκής γνώση της γλώσσας του προγράμματος που πρόκειται να 

παρακολουθήσει ο φοιτητής 

3. Επίπεδο σπουδών του φοιτητή (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) 

4. Έτος εισαγωγής. Προτιμώνται οι μη λιμνάζοντες φοιτητές. 

5. Ακαδημαϊκή επίδοση (μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων που έχει 

περάσει ο φοιτητής μέχρι τη στιγμή υποβολής της αίτησης), και 

6. Βιογραφικό σημείωμα (υποβάλλεται στον ακαδημαϊκό συντονιστή Erasmus 

του Τμήματος) ή συνέντευξη. 

7. Βαθμός και διάρκεια κτήσης πτυχίου/μεταπτυχιακού διπλώματος σε 

περίπτωση μεταπτυχιακού φοιτητή/υποψήφιου διδάκτορα. Ειδικότερα για 

την επιλογή υποψηφίων διδακτόρων είναι απαραίτητη η αιτιολογημένη 

εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, στην οποία θα 

αναγράφεται το θέμα της διατριβής και θα βεβαιώνεται ότι το πρόγραμμα 

που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος στο εξωτερικό θα αποτελέσει μέρος της 

ερευνητικής του εργασίας για την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής 

καθώς και ότι θα προσμετρηθεί στον συνολικό χρόνο των σπουδών του. 

 

Μοριοδότηση αιτήσεων 

1. Επίπεδο Ξένης Γλώσσας: 

B1= 0 μόρια  Β2= 10 μόρια,C1= 20 μόρια, C2= 30 μόρια 

2. Mέσος όρος βαθμολογίας x10 

3. Βιογραφικό ή Συνέντευξη έως 10 μόρια 
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4. Μοριοδότηση Φοιτητών/τριών με λιγότερες ευκαιρίες 20 μόρια 

 

Αναζήτηση φορέα υποδοχής 

Η αναζήτηση φορέα πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης ή 

AfterPlacement, γίνεται από τους συμμετέχοντες οι οποίοι μπορούν να 

συμβουλεύονται και τον ιστότοποhttps://erasmusintern.org/   όπου αναρτώνται 

αγγελίες φορέων για απασχόληση φοιτητών Erasmus. 

 

Μη επιλέξιμοι φορείς για πρακτική άσκηση 

Δεν είναι επιλέξιμοι φορείς για πρακτική άσκηση οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και άλλοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένων των 

εξειδικευμένων μονάδων (ο πλήρης κατάλογος διατίθεται στον 

ιστότοπο https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en) 

καθώς και οργανισμοί οι οποίοι διαχειρίζονται προγράμματα της Ε.Ε. (με στόχο την 

αποφυγή πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων ή /και διπλής χρηματοδότησης) 

 

Επιστολή Αποδοχής από τον Φορέα  

Το σημαντικότερο έντυπο είναι η Συμφωνία Μάθησης για Πρακτική Άσκηση 

(Learning Agreement for Traineeships) που εγγυάται τη δέσμευση των τριών 

εμπλεκομένων μερών στην Πρακτική Άσκηση, δηλαδή του φοιτητή, του Ιδρύματος 

Προέλευσης και του Φορέα Υποδοχής, ώστε να εξασφαλίζονται τα παρακάτω: 

• ότι ο φοιτητής θα ανταποκριθεί στα όσα προβλέπονται από το Πρόγραμμα 

της Πρακτικής Άσκησης 

• ότι ο Φορέας Υποδοχής θα δώσει τη δυνατότητα στον φοιτητή να ασκηθεί 

στο αντικείμενο που έχει ήδη περιγραφεί στην Επιστολή 

Αποδοχής (LetterofAcceptance) με τους όρους που αναφέρονται σε αυτήν 

• ότι το Ίδρυμα Προέλευσης θα αναγνωρίσει το διάστημα της Πρακτικής 

Άσκησης στο εξωτερικό. 

 

https://erasmusintern.org/
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en
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Απαραίτητα Δικαιολογητικά 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης –

AfterPlacement θα πρέπει να υποβληθούν 2 μήνες πριν την έναρξη της 

κινητικότητας και είναι τα ακόλουθα: 

• LearningAgreementforTraineeship 

• Σύμβαση Επιχορήγησης (εκδίδεται από τα Τμήμα γErasmus και υπογράφεται 

από τους φοιτητές) 

• Δήλωση Ατομικών Στοιχείων  

• Αποδεικτικό Τραπεζικού Λογαριασμού 

• Αντίγραφο Ακαδημαϊκής Ταυτότητας 

• Έκδοση Βεβαίωση Απογραφής Ε.Φ.Κ.Α 

• Αποδεικτικό ΑΦΜ 

• ΕΚΑΑ ( Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας) 

• Αποδεικτικό Α.Μ.Κ.Α. 

• Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο για προσωπικό ατύχημα και αστική ευθύνη προς 

τρίτους (σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η έκδοση ΕΚΑΑ το συμβόλαιο 

θα πρέπει να περιλαμβάνει και την ιατροφαρμακευτική κάλυψη). 

 

Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης – AfterPlacement 

Αμέσως μετά την άφιξή στον Φορέα Υποδοχής, και προκειμένου να 

πιστοποιηθεί η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης ή του AfterPlacement, θα πρέπει οι 

φοιτητές να αποστείλουν στο Τμήμα Erasmus της  Αλεξάνδρειας 

Πανεπιστημιούπολής  όσο το δυνατό πιο άμεσα το CertificateofArrival 

υπογεγραμμένο από τον Φορέα Υποδοχής. 

Αν κατά τη διάρκεια της μετακίνησής υπάρξουν αλλαγές στην αρχική 

Συμφωνία Μάθησης για Πρακτική Άσκηση, είτε ως προς το περιεχόμενο της 

πρακτικής  άσκησης είτε προς τη διάρκεια ή ως προς τον επιβλέποντα, θα πρέπει οι 

αλλαγές αυτές να καταγραφούν στο έντυπο Αλλαγές στη Συμφωνία Μάθησης για 

Πρακτική Άσκηση , να υπογραφούν από το υπεύθυνο άτομο στο Φορέα Υποδοχής 

και να αποσταλούν στο Τμήμα Νοσηλευτικής προς έγκριση από τον αρμόδιο 

https://www.ihu.gr/wp-content/uploads/2021/04/%CE%94%CE%91%CE%A3-2021.docx
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Συντονιστή Erasmus. Η αποστολή του παραπάνω εντύπου θα πρέπει να γίνει όσο το 

δυνατόν πιο άμεσα. 

Εφόσον οι φοιτητές το επιθυμούν και η εργασία τους στον Φορέα Υποδοχής 

αποδειχθεί ιδιαίτερα ικανοποιητική και αποδοτική, υπάρχει η δυνατότητα να 

ζητήσουν την παράταση της περιόδου της Πρακτικής Άσκησης. Αυτή η δυνατότητα 

προσφέρεται εφόσον, ένα τουλάχιστον μήνα πριν από την προγραμματισμένη 

ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης στον Φορέα Υποδοχής,  οι φοιτητές 

εξασφαλίσουν τα παρακάτω: 

• Επικοινωνία με το Τμήμα Erasmus της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολής για 

τη δυνατότητα κάλυψης της παράτασης από τα διαθέσιμα κονδύλια. 

• Επιβεβαίωση ότι η παράταση αφορά περίοδο η οποία ακολουθεί αμέσως μετά 

την τρέχουσα περίοδο Πρακτικής Άσκησης (συμπεριλαμβανομένων των 

επίσημων αργιών και περιόδων εορτών) 

• Εξασφάλιση της σύμφωνης γνώμης του Φορέα Υποδοχής και του Συντονιστή 

Erasmusτου Τμήματος Νοσηλευτικής 

• Κάλυψη των ασφαλιστικών (καλύψεις υγείας, προσωπικού ατυχήματος και 

γενικής αστικής ευθύνης) για το διάστημα παράτασης. 

• Τροποποίηση του πεδίου  DuringtheMobility στο 

LearningAgreementforTraineeshipsαπό τον Φορέα Υποδοχής το με τις σχετικές 

τροποποιήσεις . 

• Αποστολή του εντύπου μέσω email στο Τμήμα Erasmus της Αλεξάνδρειας 

Πανεπιστημιούπολης . 

Στη συνέχεια, το Τμήμα Erasmus θα ελέγξει την αίτησή και θα  ενημερώσει 

σχετικά με την έγκριση ή την απόρριψη της παράτασης της Πρακτικής Άσκησής των 

φοιτητών. Εφόσον εγκριθεί, θα κατατεθεί στον λογαριασμό σας η ανάλογη 

χρηματοδότηση. 

Πριν από την αναχώρηση από τον Φορέα Υποδοχής 

Με την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης και πριν την αναχώρησή των 

φοιτητών από τον Φορέα Υποδοχής, πρέπει συμπληρώσουν την ενότητα 

«AftertheMobility» από το LearningAgreementforTraineeships όπου θα 
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περιγράφεται η διάρκεια και το περιεχόμενο της Πρακτικής Άσκησης, και το οποίο 

θα υπογραφεί από τον επιβλέποντα και του Φορέα απασχόλησης. 

Επίσης το Τμήμα Νοσηλευτικής χορηγεί στους φοιτητέςβιβλιάριο Πρακτικής 

Άσκησης με εβδομαδιαία καταγραφή των αντικειμένων άσκησης τους. Το βιβλιάριο 

Πρακτικής Άσκησης πρέπει να συμπληρωθεί από τους φοιτητές και να υπογραφεί 

από αυτούς καθώς και από τον επιβλέποντα του Φορέα Υποδοχής. Τέλος στο 

Βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης ο Φορέας Υποδοχής αξιολογεί την απόδοση των 

φοιτητών. 

Μετά την επιστροφή 

Αμέσως μετά την επιστροφή από τον  Φορέα Υποδοχής και το αργότερο μέσα 

σε 1 μήνα, θα πρέπει οι φοιτητές να: 

• συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την Τελική Έκθεση 

Αξιολόγησης (EU- Survey). Ο σχετικός σύνδεσμος αποστέλλεται από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοντά στην προγραμματισμένη ημερομηνία ολοκλήρωσης 

της μετακίνησης με email στον ιδρυματικό λογαριασμό του/της κάθε 

φοιτητή/τριας. 

• συμπληρώσουν το τελικό τεστ γλωσσικής αξιολόγησης (OLS) (εφόσον είχατε 

υποβάλει το αρχικό). 

• καταθέσουν ηλεκτρονικά στο Τμήμα Erasmus της Αλεξάνδρειας 

Πανεπιστημιούπολής το έγγραφο AftertheMobility . 

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω, το Τμήμα Erasmus  της Αλεξάνδρειας 

Πανεπιστημιούπολη ελέγχει την περίοδο Πρακτικής Άσκησης ή AfterPlacement στον 

Φορέα Υποδοχής όπως αυτή βεβαιώνεται από τις ημερομηνίες που αναγράφονται 

 στο AftertheMobility και αφού τα αντιπαραβάλει με την περίοδο για την οποία 

δόθηκε η προβλεπόμενη χρηματοδότηση θα προχωρήσει στις παρακάτω ενέργειες 

(λαμβάνοντας πάντα υπόψη την προϋπόθεση για την επιστροφή τουλάχιστον του 

50% των δηλωθεισών πιστωτικών μονάδων): 

• Σε περίπτωση που δεν υπάρχει καμιά διαφορά, θα σας καταβάλει το 

υπολειπόμενο 20% του συνολικού ποσού της, 
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• Σε περίπτωση που προκύπτει ότι η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ή 

AftePlacement στον Φορέα Υποδοχής ήταν μικρότερη από την 

προγραμματισμένη -με βάση την οποία υπολογίστηκε η πρώτη δόση της 

χρηματοδότησης-, θα υπάρξει συμψηφισμός με το υπολειπόμενο 20% του 

συνολικού ποσού και είτε θα προκύψει μηδενικό υπόλοιπο, είτε θα κατατεθεί 

στο λογαριασμό το δικαιούχο ποσό μικρότερο από το αρχικά υπολογιζόμενο, 

είτε θα ζητηθεί από τον φοιτητή να επιστρέψειμέρος της πρώτης δόσης που 

έχει ήδη λάβει. 

• Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν  τα παραπάνω απαιτούμενα δικαιολογητικά 

το ΔΙΠΑΕ διατηρεί  το δικαίωμα να σας ζητήσει την επιστροφή μέρους ή του 

συνόλου της χρηματοδότησης την όποια ο φοιτητής έχει πάρει, καθώς δεν 

μπορεί να πιστοποιηθεί η ολοκληρωμένη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα. 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Κατά την έναρξη του 3ου εξαμήνου σπουδών, και εφόσον έχει παρακολουθήσει και 

ολοκληρώσει επιτυχώς το σύνολο των μαθημάτων του ΠΜΣ, κάθε μεταπτυχιακός 

φοιτητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει σε συνεργασία με τον επιβλέποντα 

Καθηγητή το θέμα της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας που θα εκπονήσει. Η 

πρόταση για το θέμα της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και ο ορισμός του 

επιβλέποντα Καθηγητή επικυρώνονται από την Γ.Σ. του τμήματος μετά από 

εισήγηση του Διευθυντού και της ΣΕ. Η διάρκεια εκπόνησης της μεταπτυχιακής 

διπλωματικής εργασίας είναι ένα (1) εξάμηνο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από 

αιτιολογημένη εισήγηση της ΣΕ, ο χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί μέχρι και ένα 

(1) εξάμηνο ακόμη. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία εξετάζεται από τριμελή 

εξεταστική επιτροπή, στην οποία συμμετέχει ο επιβλέπων Καθηγητής (μέλος ΔΕΠ) 

και δυο μέλη- διδάσκοντες στο ΠΜΣ, εκ των οποίων ο ένας πρέπει να είναι μέλος 

ΔΕΠ. Η τριμελής εξεταστική επιτροπή ορίζεται από την Γ.Σ. ,μετά από πρόταση του 

επιβλέποντος καθηγητή και της ΣΕ. Για την έγκριση της Μεταπτυχιακής 

Διπλωματικής Εργασίας, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη δύο (2) τουλάχιστον μελών 

της Επιτροπής. Μετά την εξέταση και έγκρισή της, η διορθωμένη από τον υποψήφιο 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, κατατίθεται σε δύο (2) αντίτυπα και σε 
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ηλεκτρονική μορφή (CD)  στη Γραμματεία του ΠΜΣ και στη βιβλιοθήκη του 

Ιδρύματος. Σε περίπτωση απόρριψης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, 

καθορίζεται από τη Σ.Ε. νέα ημερομηνία εξέτασης, τουλάχιστον τρεις (3) μήνες μετά 

την πρώτη κρίση. Κατά το διάστημα αυτό, ο φοιτητής έχει υποχρέωση να κάνει τις 

τυχόν διορθώσεις που ζήτησε η τριμελής εξεταστική επιτροπή.  

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει την ευθύνη να καταθέσει στη βιβλιοθήκη του 

Ιδρύματος ανανεωμένα αντίτυπα της εγκεκριμένης Μεταπτυχιακής Διατριβής, με τις 

τυχόν διορθώσεις που πρότεινε η Εξεταστική Επιτροπή. Το Π.Μ.Σ. διατηρεί το 

δικαίωμα δημοσίευσης των μεταπτυχιακών διατριβών των φοιτητών στον δικτυακό 

τόπου του Τμήματος ή και σε διαδικτυακώς προσβάσιμα αποθετήρια ψηφιακών 

εγγράφων στα οποία συμμετέχει το Τμήμα.  

Παρακάτω επισυνάπτεται ο Κανονισμός εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής 

εργασίας, στον οποίον αναφέρονται λεπτομερώς οι διαδικασίες. 
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