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Α) Γενική περιγραφή 

 

            Σο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν (Π.Μ..) απονζμει Μεταπτυχιακό 

Δίπλωμα Ειδίκευςθσ (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Διαχείριςθ και Μεταφορά Φυςικοφ αερίου 

και πετρελαίου» και αγγλικό τίτλο  (Petroleum oil and  gas management and 

transportation)  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.3685/2008 (Αϋ 148) και το  ΦEK-

1171τ.β./18 Ιουνίου 2015 ίδρυςθσ του ΠΜ-MOGMAT. 

         Κφριοσ ςκοπόσ του διιδρυματικοφ προγράμματοσ μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν 

(ΠΜ) με  τίτλο «Διαχείριςθ και Μεταφορά Φυςικοφ αερίου και πετρελαίου» και 

αγγλικό τίτλο  (Petroleum oil and  gas management and transportation) είναι θ 

εξειδίκευςθ πτυχιοφχων ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ ςτουσ τομείσ τθσ οικονομίασ και 

τεχνολογίασ των μονάδων παραγωγισ  πετρελαίου και φυςικοφ αερίου.  

 Απονεμόμενοσ ακαδημαϊκόσ τίτλοσ 

 

             Σο Π.Μ.. απονζμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ (Μ.Δ.Ε.) με  τίτλο 

«Διαχείριςθ και Μεταφορά Φυςικοφ αερίου και πετρελαίου» και αγγλικό τίτλο  

(MSc. Petroleum oil and  gas management and transportation).   Οι τίτλοι ςπουδϊν 

του Π.Μ.. απονζμονται από κοινοφ με ςυνυπογραφι από το Κρατικό Οικονομικό 

Πανεπιςτιμιο του Αηερμπαϊτηάν  (Πόλθ Μπακοφ, Αηερμπαϊτηάν) και το Σ.Ε.Ι. Δυτικισ 

Μακεδονίασ και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 3685 και τισ ακόλουκεσ 

ςυμπλθρϊςεισ και τροποποιιςεισ του που ιςχφουν ςιμερα και το άρκρο 3 του ΦEK-

1171τ.β./18 -06- 2015 ίδρυςθσ του ΠΜ-MOGMAT.   

        Η εγγραφι των φοιτθτϊν γίνεται ςτο ΣΕΙ ΔΜ επομζνωσ οι τίτλοι ςπουδϊν είναι 

ελλθνικοί και δεν απαιτείται θ αναγνϊριςθ από το ΔΟΑΣΑΠ. 

 

 Προϋποθζςεισ ειςαγωγήσ 

            το Π.Μ.. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογι πτυχιοφχοι όλων των χολϊν 

Διοίκθςθσ και Οικονομίασ, των πολυτεχνικϊν ςχολϊν και ςχολϊν τεχνολογικϊν 

εφαρμογϊν των ανϊτατων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων (ΑΕΙ) τθσ θμεδαπισ ι 



 

ομοταγϊν αναγνωριςμζνων ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ κακϊσ και άλλων 

ειδικοτιτων μετά τθν απόφαςθ τθσ Διιδρυματικισ/διατμθματικισ Επιτροπισ   

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ 

1. Αίτθςθ υποψθφιότθτασ (αναρτθμζνθ ςτθν ιςτοςελίδα του ΠΜ-ΜOGMAT)  

2. Πτυχίο ι Δίπλωμα 

3. Αναλυτικι βακμολογία πτυχίου ι διπλϊματοσ 

4. Αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα όπου πρζπει να αναγράφεται το Α.Φ.Μ 

του/θσ υποψθφίου/ασ και ζνασ τραπεηικόσ λογαριαςμόσ ςε μορφι ΙΒΑΝ ςτον 

οποίο, ςε περίπτωςθ μθ επιλογισ του υποψθφίου, κα του/θσ επιςτραφεί το 

παράβολο υποψθφιότθτασ. 

5. Δθμοςιευμζνεσ εργαςίεσ – ερευνθτικι δραςτθριότθτα. 

6. Δφο ςυςτατικζσ επιςτολζσ από μζλθ Ε.Π. ι Δ.Ε.Π. ι επαγγελματικό φορζα. 

7. Πιςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ. Οι υποψιφιοι που 

δεν κατζχουν πιςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ κα εξεταςτοφν 

ςτθν αγγλικι γλϊςςα από επιτροπι θ οποία ορίηεται από τθ υντονιςτικι Επιτροπι 

του ΠΜ. Σο επαρκζσ επίπεδο γνϊςθσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ μπορεί να 

πιςτοποιείται και με τθν κατοχι πτυχίου ι μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν 

αγγλόφωνθσ χϊρασ. 

8. Σίτλοι ςπουδϊν, εκτόσ του βαςικοφ, εάν υπάρχουν. 

9. Βεβαιϊςεισ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ. 

10. Φωτοτυπία διαβατθρίου ι ταυτότθτασ,  

11.   Δφο φωτογραφίεσ 

 

             Για τθν επιλογι των υποψθφίων τα κριτιρια αξιολόγθςθσ και θ αντίςτοιχθ 

ποςοςτιαία μοριοδότθςθ είναι τα ακόλουκα: 

 

 1. Ο γενικόσ βακμόσ του Πρϊτου πτυχίου (20%)  

2. Υπαρξθ δεφτερου πτυχίου ι μεταπτυχιακοφ τίτλου (10%).  

3. Ερευνθτικι δραςτθριότθτα (εκτόσ τθσ πτυχιακισ/διπλωματικισ εργαςίασ) του 

υποψθφίου, θ οποία αποδεικνφεται με δθμοςιεφςεισ ι με πιςτοποιθτικά και 

βεβαιϊςεισ για ςυμμετοχι ςε ερευνθτικά προγράμματα, θ τυχόν υποτροφίεσ (10%). 



 

 4. Η κατοχι Proficiency ι πιςτοποιθτικοφ αντίςτοιχου επιπζδου που αποδεικνφει 

τθν άριςτθ γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ (μόρια 10%). Οι υποψιφιοι γίνονται δεκτοί 

με πτυχία αγγλικισ γλϊςςασ επιπζδου Β1, Β2 – LOWER που πιςτοποιοφν τθν καλι 

γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ * α) Cambridge - FCE First Certificate in English, β) 

Michigan - ECCE Examination for the Certificate of Competency in English, γ) Edexcel 

- Level 3, δ) KPG - B2, ε) TOEIC - score 505-780+. Οι υποψιφιοι που δεν κατζχουν 

πιςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ κα εξεταςτοφν ςτθν αγγλικι 

γλϊςςα από επιτροπι θ οποία ορίηεται από τθ Διιδρυματικι Επιτροπι του ΠΜ. Σο 

επαρκζσ επίπεδο γνϊςθσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ μπορεί να πιςτοποιείται και με τθν 

κατοχι πτυχίου ι μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν αγγλόφωνθσ χϊρασ .  

5. Αξιολόγθςθ δφο ςυςτατικϊν επιςτολϊν (5%).  

6. Επαγγελματικι δραςτθριότθτα του υποψθφίου ςε κζςεισ διοίκθςθσ ςε ιδιωτικζσ 

ι δθμόςιεσ επιχειριςεισ ι ΝΠΔΔ ςε ςχζςθ με το ΠΜ – MOGMAT. (5%). 

 7. Αξιολόγθςθ τθσ Επιτροπισ υνζντευξθσ του ΠΜ – MOGMAT (40%).  

 

           Η αξιολόγθςθ των υποψθφίων φοιτθτϊν, που ζχουν προςκομίςει 

εμπρόκεςμα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά γίνεται ςε τρεισ φάςεισ: 

 

 

 

 Α' Φάςη Προκριματική:  

          Η Ειδικι Διιδρυματικι Επιτροπι (E.Δ.Ε.) του ΠΜ – MOGMAT ελζγχει όλα των 

απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει διευκρινιςτικά 

ςτοιχεία ςχετικά με τα δικαιολογθτικά που ζχουν κατατεκεί ι / και να ηθτιςει τθν 

πιςτοποίθςθ γνϊςεων που κεωροφνται απαραίτθτεσ για τθν παρακολοφκθςθ του 

ΠΜ.  

Β' Φάςη:  

         τθ ςυνζχεια, θ Δ.Ε. του Π.Μ.– MOGMAT διαμορφϊνει τθν κατάταξθ των 

υποψθφίων με τθν κατάρτιςθ ςχετικοφ πίνακα για τθν επιλογι των φοιτθτϊν. Ο 

κατάλογοσ των επιτυχόντων ανακοινϊνεται ςτθ Γραμματεία του Σμιματοσ 

Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και τθσ Γραμματείασ του ΠΜ-MOGMAT με ςχετικό 



 

πρωτόκολλο ανάρτθςθσ. Οι υποψιφιοι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ μποροφν να 

υποβάλλουν τισ ενςτάςεισ τουσ ςε διάςτθμα εντόσ 5 εργάςιμων θμερϊν. 

 Γ Φάςη:  

           Μετά τθν εξζταςθ των ενςτάςεων θ Ε.Δ.Ε του ΠΜ – MOGMAT καταρτίηει τον 

τελικό πίνακα αξιολόγθςθσ. Οι επιτυχόντεσ υποψιφιοι καλοφνται να απαντιςουν 

γραπτϊσ, εντόσ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν, αν αποδζχονται ι όχι τθν ζνταξθ τουσ 

ςτο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν. Η μθ απάντθςθ από επιλεγζντα 

υποψιφιο, μζςα ςτθν παραπάνω προκεςμία, ιςοδυναμεί με άρνθςθ αποδοχισ. 

Εφόςον υπάρξουν αρνιςεισ, θ Γραμματεία ενθμερϊνει τουσ αμζςωσ επόμενουσ ςτθ 

ςειρά αξιολόγθςθσ από το ςχετικό κατάλογο επιτυχίασ.  

 

Εκπαιδευτικοί και επαγγελματικοί ςτόχοι 

 

            Σο αντικείμενο του μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ ςπουδϊν διακρίνεται ςε 

δφο άξονεσ: 

α) Σθν υψθλι εκπαίδευςθ ςτελεχϊν  διοίκθςθσ και οργάνωςθσ μονάδων 

αξιοποίθςθσ προϊόντων απόςταξθσ πετρελαίου και του φυςικοφ αερίου. Σα 

εξειδικευμζνα αυτά ςτελζχθ κα καλφψουν τισ ανάγκεσ πετρελαϊκϊν επιχειριςεων 

και διεκνικϊν  επιχειριςεων μεταφοράσ και πϊλθςθσ φυςικοφ αερίου.  

β) Σθν υψθλι τεχνολογικι εκπαίδευςθ ςτελεχϊν οργάνωςθσ και λειτουργίασ 

μονάδων παραγωγισ και μεταφοράσ προϊόντων απόςταξθσ πετρελαίου και φυςικοφ 

αερίου. 

       Οι εκπαιδευτικοί και επαγγελματικοί  ςτόχοι του Διιδρυματικοφ ΠΜ – 

MOGMAT είναι: 

1. Να εξειδικεφςει ςτελζχθ ςτθ  διοίκθςθ τθσ βιομθχανίασ φυςικοφ αερίου και 

πετρελαίου και τθ μεταφορά τουσ μζςω αγωγϊν  αργοφ πετρελαίου και φυςικοφ 

αερίου. Σα εξειδικευμζνα αυτά ςτελζχθ κα καλφψουν τισ ανάγκεσ τθσ ελλθνικισ 

βιομθχανίασ και ςυςτιματοσ μεταφοράσ φυςικοφ αερίου (ΣΑΡ).   



 

2. Να εξειδικεφςει ςτελζχθ ςε κζματα διαχείριςθσ ζργων και λειτουργικισ 

αξιοπιςτίασ ςχετικά με αγωγοφσ πετρελαίου, φυςικοφ αερίου και εγκαταςτάςεων 

αποκικευςισ τουσ. Σα εξειδικευμζνα αυτά ςτελζχθ κα καλφψουν τισ ανάγκεσ των 

ζργων εγκαταςτάςεων αποκικευςθσ, τθσ αξιοπιςτίασ  τουσ κακϊσ και των 

αντίςτοιχων κεμάτων του αγωγοφ μεταφοράσ φυςικοφ αερίου (ΣΑΡ).   

3. Να εξειδικεφςει πτυχιοφχουσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, ςτουσ τομείσ τθσ 

οικονομίασ και τθσ διοίκθςθσ επιχειριςεων πετρελαίου και φυςικοφ αερίου. Σα 

εξειδικευμζνα αυτά ςτελζχθ κα μποροφν να καλφψουν αφενόσ μεν τισ ανάγκεσ τθσ 

ελλθνικισ οικονομίασ και αφετζρου τθσ διεκνοφσ αγοράσ,  όπωσ αυτζσ εξελίςςονται 

και διαμορφϊνονται ςτα πλαίςια τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθσ παγκόςμιασ 

οικονομίασ.    

4. Να δθμιουργιςει υψθλά ειδικευμζνα ςτελζχθ, με αναπτυγμζνεσ ικανότθτεσ 

και δεξιότθτεσ, ϊςτε αυτοί να ανταποκρίνονται ςτισ πρακτικζσ και επιςτθμονικζσ 

ανάγκεσ τθσ αγοράσ πετρελαίου και φυςικοφ αερίου. Επίςθσ να τουσ καταςτιςει 

ικανοφσ και ανταγωνιςτικοφσ ςτο εκνικό και το διεκνζσ περιβάλλον.  

5. Να εκπαιδεφςει ανκρϊπινο δυναμικό ςτθ διοίκθςθ και τθν πρακτικι των 

διεκνικϊν επιχειριςεων, ωσ θγετικά ςτελζχθ και γενικοφσ διευκυντζσ για τθν 

ενίςχυςθ των εκνικϊν πετρελαϊκϊν επιχειριςεων με γνϊμονα τθν εξωςτρζφεια τθσ 

ελλθνικισ οικονομίασ ςτθν ευρωπαϊκι και διεκνι αγορά. 

             Με τθν ολοκλιρωςθ του ΜΠ οι διπλωματοφχοι κα καλφψουν τισ ανάγκεσ 

τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και τθσ διεκνοφσ αγοράσ ςε κζματα οργάνωςθσ και 

λειτουργίασ μονάδων παραγωγισ φυςικοφ αερίου και προϊόντων απόςταξθσ 

πετρελαίου. Ωσ υψθλά ειδικευμζνα ςτελζχθ, κα καλφψουν τισ πρακτικζσ και 

επιςτθμονικζσ ανάγκεσ τθσ αγοράσ πετρελαίου και φυςικοφ αερίου, και κα μποροφν 

να αξιοποιθκοφν ωσ θγετικά ςτελζχθ και διευκυντζσ ςτθν  ελλθνικι, ευρωπαϊκι και 

διεκνι αγορά. 

                χετικά με τισ προοπτικζσ ςταδιοδρομίασ, οι  απόφοιτοι του ΠΜ-

MOGMAT δφνανται να αξιοποιθκοφν ωσ διοικθτικά και τεχνικά ςτελζχθ ςε  



 

διεκνικζσ, πολυεκνικζσ ι εκνικζσ εταιρείεσ φυςικοφ αερίου και πετρελαίου ςτθν 

Ελλάδα, ςτο Αηερμπαϊτηάν και ςε άλλεσ χϊρεσ. 

             ιμερα οι γνωςτότερεσ εταιρείεσ που δραςτθριοποιοφνται ςτθ διαχείριςθ 

και μεταφορά φυςικοφ αερίου και πετρελαίου είναι: 

 Η Κοινοπραξία του Διαδριατικοφ Αγωγοφ Φυςικοφ Αερίου (Trans Adriatic 

Pipeline,TAP-AG). 

 Η μθτρικι αηζρικθ εταιρεία πετρελαίου και φυςικοφ αερίου SOCAR (State Oil 

Company of the Azerbaijan Republic) ςτο Μπακοφ ι ςτθν κυγατρικι εταιρεία 

τθσ ςτθν Ελλάδα SOCAR Energy Greece. 

 Οι ελλθνικζσ εταιρείεσ ΔΕΦΑ (Διαχειριςτισ Εκνικοφ υςτιματοσ Φυςικοφ 

Αερίου (ΔΕΦΑ) Α.Ε., θ Motor Oil Ελλάσ , ο όμιλοσ ΕΛΠΕ Α.Ε., Anangel Maran 

Tankers and Maran Gas, Gaslog Ltd, Dynagas Ltd, Almi Gas S.A., Dryships 

groups, Navios group, Nikos Tsakos group, Marmaras Navigation Ltd,  θ 

Εταιρεία Παροχισ Αερίου Θεςςαλονίκθσ Α.Ε., κ.α. 

 Κακϊσ και ςε άλλεσ διεκνικζσ και πολυεκνικζσ εταιρείεσ πετρελαίου και 

φυςικοφ αερίου ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό (BP, Statoil, Fluxys, Enagás και 

Axpo Group κ.α). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Β) Περιγραφή μαθημάτων προγράμματοσ Σπουδών  

Η χρονικι διάρκεια του Π.Μ.. είναι τζςςερα (4) διδακτικά εξάμθνα πλιρουσ 

φοίτθςθσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εκπόνθςθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ. 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 

α/α Κωδικόσ  Εξάμθνο Α’  

Μακιματα  Τποχρεωτικά 

Ώρεσ 

\εβδομά

δα 

Πιςτωτικζσ 

Μονάδεσ 

(ECTS) 

1 ΜΟ 1110 Ποςοτικζσ Μζκοδοι των επιχειριςεων 

πετρελαίου και φυςικοφ αερίου, τθσ 

βιομθχανίασ και των μεταφορϊν. 

Quantitative Methods in petroleum oil 

and gas business, industry and 

transportation 

3 7,5 

 

2 ΜΟ 1120 Βιομθχανικι Οικονομικι του πετρελαίου 

και αερίου  

(Economics for the Oil and Gas Industry) 

3 7,5 

3 ΜΟ 1130 Βιομθχανικζσ Σεχνολογίεσ Πετρελαίου και 

Φυςικοφ Αερίου 

(Oil and Natural Gas industry technologies)  

3 7,5 

4 ΜΟ 1140 Σο ευρωπαϊκό δίκαιο πετρελαίου και 

φυςικοφ αερίου και θ περιβαλλοντικι 

πολιτικι τθσ ενζργειασ  

(European oil and gas law and energy 

environment policy ) 

3 7,5 

  φνολο πιςτωτικϊν μονάδων και ωρϊν    30 

 

 

 

 



 

α/α Κωδικόσ  Εξάμηνο Β’  

Μαθήματα  Τποχρεωτικά 

Ϊρεσ/ 

εβδομάδ

α 

Πιςτωτικζσ 

Μονάδεσ 

(ECTS) 

1 ΜΟ 1210 Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ ςτθ 

βιομθχανία φυςικοφ αερίου και 

πετρελαίου και τθ μεταφορά. 

Financial management in petroleum oil 

and gas industry and transportation   

3 7,5 

2 ΜΟ 1220 Διαχείριςθ ζργων και θ λειτουργικι 

αξιοπιςτία των αγωγϊν πετρελαίου και 

φυςικοφ αερίου και οι εγκαταςτάςεισ 

αποκικευςθσ. 

Project Management and operational 

reliability of oil and gas pipelines and 

storage facilities.     

3 7,5 

3 ΜΟ 1230 Διεκνισ διοικθτικι των  επιχειριςεων και 

οι διεκνικζσ εταιρείεσ  πετρελαίου και 

φυςικοφ αερίου  

(International business and multinational 

oil and gas companies ) 

3 7,5 

4 ΜΟ 1240 Σεχνολογίεσ μεταφοράσ   μζςω αγωγϊν  

αργοφ πετρελαίου και φυςικοφ αερίου   

(Oil and Gas Technologies of  pipeline 

transportation crude  oil and natural gas) 

3 7,5 

  φνολο πιςτωτικϊν μονάδων   30 

 

 

α/α Κωδικόσ  Εξάμηνο Γ’  

Μαθήματα  Τποχρεωτικά 

Ώρεσ/ 

εβδομάδ

Πιςτωτικζσ 

Μονάδεσ 

(ECTS) 



 

α 

1 ΜΟ 1310 Μεκοδολογία Ζρευνασ. 

Περιπτωςιολογικζσ μελετϊν για το 

πετρζλαιο, τθν Διοίκθςθ και μεταφορά 

του φυςικοφ αερίου και πετρελαίου 

Research Methodology. Case studies on oil 

and gas management and transportation 

3 7,5 

2 ΜΟ 1320 Αςφάλεια και περιβαλλοντικζσ  

επιπτϊςεισ ςτθν βιομθχανία και από τθν 

μεταφορά πετρελαίου και φυςικοφ 

αερίου. 

Safety and Environmental Impacts in Oil 

and Natural Gas Industry and 

Transportation 

3 7,5 

3 ΜΟ 1330 

Petroleum oil and gas logistics and supply 

chain management 

Διανομι  πετρελαίου και φυςικοφ αερίου 

και θ διαχείριςθ τθσ εφοδιαςτικισ 

αλυςίδασ 

3 7,5 

4 ΜΟ 1340 

τρατθγικι διοίκθςθ και επενδυτικά 

ςχζδια   ςτθ βιομθχανία πετρελαίου και 

φυςικοφ αερίου και τθν  μεταφορά τουσ 

Strategic Management and investment 

projects in petroleum oil and gas industry 

and transportation 

3 7,5 

  φνολο πιςτωτικϊν μονάδων και ωρϊν  30 

  

α/α Κωδικόσ  Εξάμθνο Δ’  Πιςτωτικζσ 

Μονάδεσ 



 

Μακιματα  Τποχρεωτικά (ECTS) 

 ΜΟ 1310 Μεταπτυχιακι Διπλωματικι Εργαςία − Master Thesis  30 

 

 

Φοιτθτισ του προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν γίνεται κάτοχοσ του 

μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ ειδίκευςθσ όταν: 

 Ζχει  παρακολουκιςει  με  επιτυχία  όλα  τα  μακιματα ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του εςωτερικοφ κανονιςμοφ. 

 Ζχει εγκρικεί , παρουςιαςτεί και αξιολογθκεί  κετικά θ μεταπτυχιακι του 

εργαςία. 

 

 Κανονιςμοί εξετάςεων και αξιολόγηςησ/βαθμολόγηςησ 

 

           Για κάκε μάκθμα που παρζχεται με μορφι κεωρθτικισ διδαςκαλίασ, 

προβλζπεται  ςυνεχισ αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ του φοιτθτι που 

περιλαμβάνει: προφορικζσ παρουςιάςεισ ατομικϊν εργαςιϊν, ομαδικζσ 

εργαςίεσ, γραπτά reports κακϊσ και ςυμμετοχι ςτισ τελικζσ εξετάςεισ. Ε ίναι  

υποχρεωτικι  θ  παρακολοφκθςθ τουλάχ ιςτον  κατά 80% των 

μακθμάτων  

Ο χαρακτθριςμόσ τθσ επίδοςθσ των ςπουδαςτϊν κατά μάκθμα κακορίηεται ωσ εξισ: 

0-3,9 «κακϊσ», 4-4,9 «ανεπαρκϊσ», 5-6,9 «καλϊσ», 7-8,4 «λίαν καλϊσ», 8,5-10 

«άριςτα» 

 

Συντονιςτήσ ECTS του Προγράμματοσ Μεταπτυχιακών Σπουδών-MOGMAT :  

    Αναπληρωτής Κακθγθτισ  Δρ. Σςανακτςίδθσ Κωνςταντίνοσ 

 


