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Εισαγωγή
Ο Κανονισμό ς του Προγρά μματος Προπτυχιακώ ν Σπουδώ ν του Τμή ματος
Οργά νωσης και Διοίκησης Επιχειρή σεων συντά χθηκε σύ μφωνα με τις κείμενες
διατά ξεις των νό μων 4009/2011 και 4485/2017. Το Τμή μα δύ ναται να
διαμορφώ νει Κανονισμό για ιδιαίτερα και επί μέρους θέματα που χρή ζουν
αντιμετώ πισης και οι ό ποιες ρυθμίσεις θα πρέπει να είναι σύ μφωνες με τα
προβλεπό μενα στον Οργανισμό και στον Κανονισμό του Διεθνού ς
Πανεπιστημίου Ελλά δας, καθώ ς και με το ισχύ ον κά θε φορά θεσμικό πλαίσιο.
Με τον παρό ντα Κανονισμό Προπτυχιακώ ν Σπουδώ ν καθορίζονται:
α) Η οργά νωση των μαθημά των και το ωρολόγιο πρό γραμμα.
β) Η διδασκαλία ξένων γλωσσώ ν.
γ) Η οργά νωση της διδασκαλίας και η διά ρκεια διδασκαλίας μαθημά των.
δ) Οι εκπαιδευτικές εκδρομές.
ε) Οι εξεταστικές περίοδοι και το πρόγραμμα εξετά σεων.
στ) Η διαδικασία διεξαγωγής των εξετά σεων.
ζ) Οι βαθμοί εργαστηρίων και εξετά σεων και η βαθμολογική κλίμακα.
η) Η εκπό νηση εργασιώ ν.
θ) Ο βαθμός πτυχίου, η ανακήρυξη πτυχιούχων, οι τίτλοι σπουδώ ν και το
Παρά ρτημα Διπλώ ματος.
ι) Η αναγνώ ριση μαθημά των λό γω μετεγγραφή ς ή κατά ταξης και οι
φιλοξενού μενοι φοιτητές.
ια) Η Πολιτική Διασφά λισης Ποιό τητας και η Αξιολό γηση.
ιβ) Ο Οδηγό ς Σπουδώ ν.
ιγ) Η Ορκωμοσία, το Πτυχίο και τα Πιστοποιητικά .
Ο Κανονισμό ς Προπτυχιακώ ν Σπουδώ ν του Τμή ματος Οργά νωσης και
Διοίκησης Επιχειρή σεων καταρτίστηκε με την υπ΄ αριθ. ……… από φαση της
Συνέλευσης του Τμή ματος και εγκρίθηκε από τη Διοικού σα Επιτροπή του
Διεθνού ς Πανεπιστημίου με την υπ΄ αριθ. ………… από φασή της και αναρτή θηκε
στον διαδικτυακό τό πο του Τμή ματος.
Νικόλαος Γιοβάνης
Πρόεδρος του Τμήματος

Άρθρο 1
Οργάνωση μαθημάτων – Ωρολόγιο Πρόγραμμα
1. Οι σπουδές στο Τμήμα Οργά νωσης και Διοίκησης Επιχειρή σεων
οργανώ νονται με βάση το εξαμηνιαίο μά θημα και το πρόγραμμα της εκπαιδευτικής
διαδικασίας (μαθήματα, εξετά σεις, αργίες κ.λπ.) οργανώ νεται σύμφωνα με το
Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του ΔΙΠΑΕ. Τα μαθήματα του Προγρά μματος Προπτυχιακώ ν
Σπουδώ ν του Τμήματος Οργά νωσης και Διοίκησης Επιχειρή σεων διακρίνονται σε:.
α) Μαθή ματα γενική ς υποδομή ς (ΜΓΥ) που είναι υποχρεωτικά για όλους
τους Φοιτητές του Τμήματος.
β) Μαθή ματα ειδική ς υποδομή ς (ΜΕΥ), τα οποία είναι υποχρεωτικά για
όλους τους Φοιτητές του Τμήματος.
γ) Μαθήματα εξειδίκευσης (ΜΕ) που είναι επιλεγόμενα και συγκροτού ν την
κύ ρια κατεύθυνση σπουδώ ν (major) και την δευτερεύ ουσα κατεύ θυνση σπουδώ ν
(minor) που επιλέγουν οι φοιτητές.
2. Η Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει με βά ση το Πρόγραμμα Σπουδώ ν για
τα ακόλουθα: α) τον διαχωρισμό της διδασκαλίας των μαθημά των σε Θεωρία (Θ),
Ασκήσεις Πράξης (ΑΠ) και Εργαστήρια (Ε), και β) την ειδικότερη ανά λυση του
περιγράμματος και των εβδομαδιαίων ωρώ ν κά θε μαθήματος.
3. Πριν από την έναρξη των μαθημά των κά θε διδακτικού εξαμήνου
συντά σσεται με την φροντίδα της Συνέλευσης του Τμήματος και ανακοινώ νεται με
ευθύ νη του Προέδρου του Τμήματος το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρό γραμμα
μαθημά των του Τμήματος (ή τουλά χιστον σχέδιό του), το οποίο περιέχει:
α) Το τυπικό πρόγραμμα σπουδώ ν του εξαμήνου.
β) Τα μέλη ΔΕΠ που θα διδά ξουν κά θε μά θημα, αφού προηγηθεί σχετική
έγγραφη δήλωση του διδακτικού έργου και επικυρωθεί το διδακτικό έργο όλων των
μελώ ν ΔΕΠ από τη Συνέλευση του Τμήματος.
γ) Το Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό που ενδεχομένως κληθεί να διδά ξει
ορισμένα μαθήματα, αφού προηγηθεί η ανά θεση μαθημά των στα μέλη Έκτακτου
Εκπαιδευτικού Προσωπικού από τους Διευθυντές των Τομέων και η ανά θεση
εγκριθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος.
δ) Την ημέρα, την ώ ρα και την αίθουσα ή τον χώ ρο που θα πραγματοποιείται
κά θε μά θημα.
4. Κατά την κατά ρτιση του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγρά μματος του
Τμήματος λαμβά νεται πρό νοια ώ στε να συμπίπτει ελεύ θερος χρό νος περίπου δύο (2)
ωρώ ν σε συγκεκριμένη ημέρα της εβδομά δας, που θα χρησιμοποιείται για τη σύ γκληση
των οργά νων του Τμήματος.
5. Η Γραμματεία του Τμήματος, αμέσως μετά την ανακοίνωση του ωρολογίου
προγρά μματος, ανακοινώ νει το χρονοδιά γραμμα, με βά ση το οποίο θα υποβληθού ν οι
δηλώ σεις των μαθημά των εκ μέρους των φοιτητώ ν μέσω της Ηλεκτρονικής
Γραμματείας. Οι δηλώ σεις των μαθημά των αρχίζουν την δεύ τερη εβδομά δα και
ολοκληρώ νονται το αργότερο την έκτη εβδομά δα του εξαμήνου, εκτό ς αν συντρέχουν
ειδικές συνθήκες που καθιστού ν αναγκαία την μετατροπή αυτού του
χρονοδιαγρά μματος. Στο διά στημα αυτό ο φοιτητή ς έχει τη δυνατό τητα να
υποβά λει αρχική δή λωση μαθημά των και να την τροποποιεί, εώ ς ό του την
οριστικοποιή σει (οριστική υποβολή ).
6. Διαμορφώ νοντας τη δή λωση μαθημά των, ο φοιτητής καταρτίζει το
ατομικό του πρόγραμμα σπουδώ ν, το οποίο περιλαμβάνει τα μαθήματα που επιθυμεί
και πρόκειται να παρακολουθήσει. Κατά την κατά ρτιση του ατομικού προγρά μματος
σπουδώ ν του εξαμήνου οι φοιτητές πρέπει να λαμβάνουν πρόνοια ώ στε:
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α) Οι νεοεισαχθέντες φοιτητές δηλώ νουν και παρακολουθού ν τα μαθήματα
του πρώ του εξαμήνου του προγρά μματος σπουδώ ν.
β) Οι υπόλοιποι φοιτητές συμπεριλαμβά νουν στη δήλωσή τους και
παρακολουθού ν μαθήματα του τυπικού εξαμήνου σπουδώ ν τους, στα οποία έχουν τη
δυνατότητα να προσθέσουν και μαθήματα παρελθόντων εξαμήνων, μέχρι το όριο των
σαρά ντα πέντε (45) πιστωτικώ ν μονά δων. Ειδικά οι φοιτητές που έχουν εξεταστεί
επιτυχώ ς σε όλα τα μαθήματα των παρελθόντων προσφερόμενων τυπικώ ν εξαμήνων
έχουν τη δυνατότητα να δηλώ σουν και μαθήματα του αμέσως επόμενου του τυπικού
εξαμήνου σπουδώ ν που παρακολουθούν, μέχρι το όριο των σαρά ντα πέντε (45)
πιστωτικώ ν μονά δων..
γ) Ειδικά οι επί πτυχίω φοιτητές μπορούν να δηλώ σουν το σύνολο των
μαθημά των του τυπικού και παρελθόντων εξαμήνων, χωρίς περιορισμό στις πιστωτικές
μονά δες.
Άρθρο 2
Διδασκαλία ξένων γλωσσών
1. Το Πρό γραμμα Σπουδώ ν περιλαμβά νει και μαθή ματα για την εκμά θηση
ξένων γλωσσώ ν. Η διδασκαλία ξένων γλωσσώ ν αποσκοπεί στο να μπορού ν οι
φοιτητές να διαβά ζουν και να κατανοού ν κείμενα της ειδικό τητά ς τους που είναι
γραμμένα στις γλώ σσες αυτές.
2. Τα μαθήματα Αγγλικής Γλώ σσας είναι μαθήματα γενικής υποδομής (ΜΓΥ)
και είναι υποχρεωτικά . Οι φοιτητές πρέπει να τα περά σουν για να λά βουν πτυχίο,
αλλά δεν φέρουν μονά δες ECTS και επομένως δεν συνυπολογίζονται στο βαθμό του
πτυχίου. Η αξιολόγηση των φοιτητώ ν στις εξετά σεις της Αγγλικής Γλώ σσας θα φέρει
τον χαρακτηρισμό «Επιτυχής Εξέταση» ή «Αποτυχία». Εναλλακτικά , οι φοιτητές
μπορού ν να περά σουν τα μαθήματα Αγγλικής Γλώ σσας προσκομίζοντας Κρατικό
Πιστοποιητικό Γλωσσομά θειας ή ά λλο αντίστοιχο δίπλωμα αναγνωρισμένο από το
Α.Σ.Ε.Π. ως εξής: α) επιπέδου Β2 (τουλά χιστον) για το μά θημα Αγγλικά για Διοίκηση
Επιχειρήσεων Ι, και β) επιπέδου Γ2 για το μά θημα Αγγλικά για Διοίκηση
Επιχειρήσεων ΙΙ. Η επιτυχής εξέταση στην Αγγλική Γλώ σσα αναγρά φεται στην
Αναλυτική Βαθμολογία και το Συμπλήρωμα Διπλώ ματος του φοιτητή.
Άρθρο 3
Οργάνωση Διδασκαλίας
1. Η εκπαιδευτική διαδικασία κά θε μαθήματος περιλαμβά νει μία ή
περισσότερες από τις παρακά τω τυπικές μορφές διδασκαλίας: Θεωρητική (Θ) ή από
έδρας διδασκαλία, Ασκήσεις Πρά ξη (ΑΠ), Εργαστηριακές (Ε) ασκήσεις. Στο πλαίσιο
της εκπαιδευτικής διαδικασίας μπορεί να οργανώ νονται επιπλέον σεμινά ρια και
ά λλες εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας, ό πως επιχειρηματικά παιγνίδια,
διαγωνισμοί, εκπαιδευτικές επισκέψεις, κλπ.. Με όλες τις μορφές διδασκαλίας
επιδιώ κονται συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα, με βά ση τα προσό ντα
που αναγνωρίζονται σε φοιτητές του πρώ του κύ κλου σπουδώ ν, και
καλλιεργού νται οι γνώ σεις, δεξιό τητες και ικανό τητες με βά ση τους δείκτες
Επιπέδου έξι (6) (πρώ τος κύ κλος σπουδώ ν) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου
Προσό ντων Διά Βίου Μά θησης, ό πως αυτά προσδιορίζονται στο περίγραμμα του
κά θε μαθή ματος.
2. α) Η θεωρητική ή από έδρας διδασκαλία μαθήματος, παρουσιά ζει εποπτικά
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μια ευρεία περιοχή ενό ς γνωστικού αντικειμένου και τον σχετικό με αυτή
επιστημονικό προβληματισμό, σύμφωνα με το εγκεκριμένο περίγραμμα του
μαθήματος.
β) Τμήμα της θεωρητικής διδασκαλίας μπορεί να περιλαμβά νει και ασκήσεις
(Ασκή σεις Πρά ξης) για την εμπέδωση των θεωρητικώ ν γνώ σεων, οι οποίες συχνά
έχουν τη μορφή μελετώ ν περιπτώ σεων ή σχετικώ ν προβλημά των, κλπ.
γ) Οι εργαστηριακές ασκήσεις πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη και με την
καθοδήγηση του διδακτικού προσωπικού , με στόχο την εφαρμογή θεωρητικώ ν ή
τεχνολογικώ ν μεθόδων, τον χειρισμό υπολογιστικώ ν ή τεχνικώ ν συστημά των, την
προώ θηση της ομαδικής εργασίας, τη σύ νταξη τεχνικώ ν εκθέσεων κ.λπ., ώ στε οι
φοιτητές να αποκτού ν τις κατά λληλες πρακτικές δεξιότητες.
δ) Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας μπορεί να ανατίθεται η
εκπό νηση εργασιώ ν, ατομικά ή ομαδικά , σε θέματα που προτείνει ο διδά σκων ή και ο
ίδιος ο φοιτητής, με βά ση το περίγραμμα του μαθήματος. Στην περίπτωση που ο
βαθμό ς της εργασίας συμμετέχει στον τελικό βαθμό του φοιτητή στο συγκεκριμένο
μά θημα, το ποσοστό συμμετοχής θα πρέπει να ανακοινώ νεται στον φοιτητή κατά
την ανά θεση της εργασίας.
ε) Τα σεμινά ρια στοχεύ ουν στην επεξεργασία συγκεκριμένων θεμά των σε
μεγαλύτερο βά θος και έκταση, με τη συνεργασία και καθοδήγηση του διδά σκοντα και
τη βοή θεια σχετικής βιβλιογραφίας και οργανώ νονται μετά από εισήγηση του
διδά σκοντα και έγκριση από τη Γενική Συνέλευση του Τομέα.
3. Οι διδά σκοντες πρέπει να παροτρύ νουν και να ενθαρρύ νουν τους φοιτητές
να παρακολουθού ν τη διδασκαλία των μαθημά των.
4. Στην περίπτωση κατά την οποία διδά σκων κωλύ εται για λό γους υγείας,
διοικητικές ή ά λλες ακαδημαϊκές υποχρεώ σεις (π.χ συμμετοχή σε συνέδριο ή
εκλεκτορικό σώ μα, κοκ.) να παραδώ σει μά θημα, μεριμνά για την έγκαιρη ενημέρωση
των φοιτητώ ν, μέσω ανά ρτησης σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του
Τμήματος και στον πίνακα ανακοινώ σεων στην αίθουσα διδασκαλίας, σε
συνεννό ηση με μέλη του ΕΤΕΠ, και φροντίζει για την αναπλήρωση του
συγκεκριμένου μαθήματος σε συγκεκριμένη ημέρα και ώ ρα, ενημερώ νοντας σχετικά
τον Πρό εδρο του Τμήματος.
Άρθρο 4
Διάρκεια διδασκαλίας μαθημάτων
1. Η διά ρκεια της ωριαίας διδασκαλίας των θεωρητικώ ν μαθημάτων, των
ασκήσεων και των εργαστηρίων ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) τουλάχιστον λεπτά της
ώ ρας, μετά τη λήξη οποίας ακολουθεί διάλειμμα, μέχρι δέκα πέντε (15) λεπτώ ν.
2. Η διάρκεια των ωριαίων εργαστηριακώ ν ασκήσεων σε ειδικές περιπτώ σεις
και εφό σον αυτό επιβά λλεται από διατά ξεις διασφά λισης δημόσιας υγείας, ή ά λλους
τεκμηριωμένους λόγους, μπορεί να προσαρμόζεται με απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης του Τομέα, ύστερα από εισήγηση του διδά σκοντα.
Άρθρο 5
Εκπαιδευτικές εκδρομές
1. Για την αποτελεσματικότερη εμπέδωση των θεωρητικώ ν γνώ σεων των
φοιτητώ ν μπορεί να οργανώ νονται με πρωτοβουλία και ευθύ νη του Τμή ματος και
ύ στερα από σχετική εισή γηση των διδασκό ντων εκπαιδευτικές επισκέψεις και
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εκδρομές μικρή ς χρονική ς διά ρκειας, που δεν υπερβαίνουν τις τρεις (3)
συνεχόμενες εργά σιμες ημέρες, σε χώ ρους εργασίας και βιομηχανικώ ν
εγκαταστά σεων. Η έγκριση παρέχεται μετά από από φαση της Γενικής Συνέλευσης
του Τομέα, σύ μφωνη γνώ μη του Προέδρου του Τμήματος και του Κοσμήτορα της
Σχολής και έγκριση του Αντιπρύ τανη Ακαδημαϊκώ ν Υποθέσεων – και εφό σον
επιβεβαιωθεί προηγουμένως η δυνατό τητα κά λυψης της αναγκαίας δαπά νης.
2. Πολυήμερες εκπαιδευτικές εκδρομές, ά νω των τριώ ν (3) ημερώ ν, στο
εσωτερικό ή το εξωτερικό, πραγματοποιού νται μετά από έγκριση που παρέχεται από
τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμά των, ύστερα από εισήγηση του Τμήματος και
σύμφωνη γνώ μη της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης και της
Συγκλήτου του ΔΙΠΑΕ, στην οποία περιλαμβά νεται το πρό γραμμα εκπαιδευτικώ ν
επισκέψεων και εκτίμηση της απαιτού μενης δαπά νης μεταφορά ς των Φοιτητώ ν.
Άρθρο 6
Εξετάσεις - Εξεταστικές περίοδοι - Πρόγραμμα εξετάσεων
1. Η αξιολόγηση επίδοσης σε κά θε μά θημα μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους
παρακά τω τρόπους: α) γραπτή εξέταση με την ολοκλήρωση του εξαμήνου, β)
προφορική εξέταση με την ολοκλήρωση του εξαμήνου, γ) αξιολόγηση γραπτής
εργασίας που εκπονείται κατά τη διά ρκεια του εξαμήνου, δ) αξιολόγηση σεμιναριακής ή
εργαστηριακής εργασίας που εκπονείται κατά τη διά ρκεια του εξαμήνου, ε) αξιολόγηση
γραπτής ή προφορικής προόδου ή ά λλου τύ που ενδιά μεσης δοκιμασίας κατά τη
διά ρκεια του εξαμήνου, στ) αξιολόγηση της συμμετοχής στο πλαίσιο θεωρητικώ ν,
σεμιναριακώ ν ή εργαστηριακώ ν μαθημά των, ζ) συνδυασμός δύο ή και περισσότερων
από τις παραπά νω μεθόδους. Ο καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας
αξιολόγησης σε κά θε μά θημα αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη του διδά σκοντα του
μαθήματος.
2. α) Μετά τη λήξη των μαθημά των κά θε διδακτικού εξαμή νου ακολουθεί η
εξεταστική περίοδος διά ρκειας έως τριώ ν (3) εβδομά δων, κατά τη διά ρκεια της
οποίας οι φοιτητές εξετά ζονται γραπτά ή προφορικά , κατά την κρίση του
διδά σκοντα το μά θημα, σε ό λη τη διδακτέα ύλη κά θε μαθήματος που προβλέπεται από
το αναλυτικό πρόγραμμα και έχουν δηλώ σει. Στις εξετά σεις περιό δου μπορούν να
συμμετέχουν μόνο οι φοιτητές που έχουν δηλώ σει τα αντίστοιχα μαθήματα.
β) Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετά σεις, οι φοιτητές δικαιού νται να
επανεξεταστού ν σε ό λα τα μαθή ματα, και των δύ ο εξαμή νων στην κοινή
επαναληπτική εξεταστική περίοδο που διεξά γεται πριν από την έναρξη του
χειμερινού εξαμή νου του επό μενου ακαδημαϊκού έτους. Η επαναληπτική
εξεταστική περίοδος ξεκινά την πρώ τη Δευτέρα του Σεπτεμβρίου και διαρκεί
τρεις (3) εβδομά δες, εκτό ς αν συντρέχουν ιδιαίτεροι λό γοι που απαιτού ν την
διαμό ρφωση διαφορετικού χρονοδιαγρά μματος.
3. Οι εξετά σεις διεξά γονται με βά ση το πρό γραμμα που συντά σσεται και
ανακοινώ νεται με ευθύ νη του Προέδρου του Τμήματος, τουλά χιστον δέκα (10)
ημέρες πριν την έναρξη της εξεταστικής περιό δου. Το πρό γραμμα εξετά σεων
περιλαμβά νει: το εξεταζόμενο μά θημα, τον εισηγητή των θεμά των, την
ημερομηνία, την ώ ρα και την αίθουσα εξετά σεων.
4. Τη γενική ευθύνη της εύρυθμης διεξαγωγής των εξετά σεων έχει ο Πρό εδρος
του Τμή ματος, ο οποίος μεριμνά έγκαιρα για τον ορισμό εποπτώ ν και επιτηρητώ ν, την
καταλληλότητα των χώ ρων, τη διαθεσιμότητα των υλικώ ν και μέσων καθώ ς και για
το αδιά βλητο των εξετά σεων.
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5. Ως επιτηρητές των εξετά σεων ορίζονται ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, μέλη του Έκτακτου
Εκπαιδευτικού Προσωπικού και υποψήφιοι Διδά κτορες, στα πλαίσια των ωρώ ν
απασχόλησής τους. Σε περίπτωση έλλειψης του προαναφερόμενου προσωπικού, με
ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος ορίζονται ως επιτηρητές και μέλη ΔΕΠ και
Διοικητικού Προσωπικού . Ως επιτηρητές είναι δυνατόν να ορίζονται και
μεταπτυχιακοί φοιτητές, σύ μφωνα με τον Κανονισμό του ΠΜΣ.
6. α) Τα θέματα των εξετά σεων εισηγείται αυτό ς ή αυτοί που δίδαξαν το
μά θημα κατά το εξά μηνο που έληξε («εισηγητής») και σε περίπτωση απουσίας του ή
κωλύ ματος, τα θέματα εισηγείται ά λλος διδά σκων από τον ίδιο Τομέα, που ορίζεται με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα.
β) Τα θέματα των εξετά σεων πρέπει να είναι κατανοητά , να μην δημιουργούν
συγχύσεις στους εξεταζόμενους, να είναι σχετικά με τη διδαχθείσα ύλη, με
εναλλασσό μενο βαθμό δυσκολίας μεταξύ των θεμά των της ίδιας περιό δου ή και
των διαφορετικώ ν εξεταστικώ ν περιό δων και να χαρακτηρίζονται από ποικιλία ως
προς τον τύπο (ανά πτυξης, κρίσεως, συσχετίσεως, πολλαπλής επιλογής κ.λπ.), έτσι
ώ στε οι φοιτητές που έχουν παρακολουθή σει το μά θημα να είναι σε θέση να τα
απαντή σουν στο σύ νολο ή μέρος των, ανά λογα με τον βαθμό προετοιμασίας
τους.
7. Η διά ρκεια της γραπτή ς εξέτασης κά θε μαθήματος ορίζεται γενικά στις
δύ ο (2) ώ ρες και για κά θε ά λλη περίπτωση αποφασίζει σχετικά ο εισηγητή ς. Οι
εξετά σεις κά θε μαθήματος διεξά γονται με την ευθύ νη του εισηγητή , σε συνεργασία με
τον επόπτη και τους επιτηρητές, οι οποίοι από κοινού διαχειρίζονται οποιοδήποτε
πρόβλημα προκύψει κατά τη διά ρκεια της εξέτασης, ενώ σε περίπτωση αδυναμίας τους,
το πρόβλημα ρυθμίζεται με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος.
8. Στην περίπτωση των προφορικώ ν εξετά σεων, την ευθύνη της οργά νωσης και
διεξαγωγής της διαδικασίας την έχει ο διδάσκων το εξεταζόμενο μάθημα, ο οποίος
μπορεί να συνεπικουρείται ως προς το διαδικαστικό σκέλος από τις κατηγορίες ατόμων
που μπορεί να λειτουργούν ως επιτηρητές εξετά σεων. Στις προφορικές εξετά σεις οι
φοιτητές εξετά ζονται σε ομά δες των δύο τουλά χιστον ατόμων.
9. Στην περίπτωση γραπτής ή προφορικής προόδου ή ά λλου τύπου ενδιά μεσης
δοκιμασίας κατά τη διά ρκεια του εξαμήνου, την ευθύνη της οργάνωσης και διεξαγωγής
της διαδικασίας την έχει ο διδάσκων το εξεταζόμενο μά θημα, ο οποίος μπορεί να
συνεπικουρείται ως προς το διαδικαστικό σκέλος από τις κατηγορίες ατόμων που
μπορεί να λειτουργούν ως επιτηρητές εξετά σεων.
10. Ειδική μέριμνα λαμβά νεται για την προφορική εξέταση φοιτητώ ν με
αποδεδειγμένη πριν από την εισαγωγή τους στο Ίδρυμα δυσλεξία, η οποία
πιστοποιείται με έγγραφο δημό σιου νοσοκομείου ή ά λλου δημό σιου
υγειονομικού ιδρύ ματος. Ο ενδιαφερό μενος Φοιτητή ς υποβά λλει σχετική αίτηση
μαζί με το πιστοποιητικό δυσλεξίας στη Γραμματεία του Τμή ματος και
αποφασίζει σχετικά η Συνέλευση του Τμή ματος. Οι εν λό γω φοιτητές θα πρέπει
να ενημερώ νουν με e-mail το διδά σκοντα το μά θημα για την επιλογή της
προφορική ς εξέτασης τρεις (3) ημέρες πριν την εξέταση του μαθή ματος. Σε
περίπτωση μη-ειδοποίησης του διδά σκοντα, και αυτοί οι φοιτητές θα
εξετά ζονται γραπτώ ς.
Άρθρο 7
Διαδικασία διεξαγωγής γραπτών εξετάσεων
1. Για την ανά πτυξη των θεμά των, χορηγού νται με ευθύ νη των επιτηρητώ ν
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της αίθουσας στους εξεταζόμενους φοιτητές ειδικές σφραγισμένες με τη σφραγίδα
του Τμήματος κόλλες αναφορά ς ή τυπωμένες έντυπες φόρμες θεμά των ή
ερωτηματολογίων. Είναι δυνατή η εξέταση των φοιτητώ ν με τη χρήση βιβλίων,
σημειώ σεων, τυπολογίων, ασκήσεων κ.λπ., έπειτα από έγκριση του εισηγητή και με
την ευθύ νη του.
2. Με ευθύ νη των επιτηρητώ ν και του επό πτη διασφαλίζεται το
αδιά βλητο και η αντικειμενικό τητα των εξετά σεων. Η κατανομή των
επιτηρητώ ν στις αίθουσες γίνεται με ευθύ νη του επό πτη και του εισηγητή . Στην
αρχή της εξέτασης ή κατά την παρά δοση των γραπτώ ν γίνεται από τους επιτηρητές
έλεγχος των στοιχείων ταυτό τητας των εξεταζό μενων. Κατά την παρά δοση του
γραπτού ο επιτηρητή ς σημειώ νει το τέλος των απαντή σεων διαγραμμίζοντας
το σημείο που τελειώ νουν οι απαντή σεις του φοιτητή , διαγρά φοντας τα κενά
και υπογρά φοντας.
3. Φοιτητής που καταλαμβά νεται να αντιγρά φει από βιβλία ή σημειώ σεις ή
από γραπτό συμφοιτητή του ή συνεννοείται με ά λλον ή ά λλους φοιτητές, εντός ή εκτός
της αίθουσας, ή παρεμποδίζει την ομαλή διεξαγωγή των εξετά σεων, ή
συμπεριφέρεται απρεπώ ς, μηδενίζεται, αφού σημειωθεί και μονογραφηθεί το
γραπτό του από τον επιτηρητή που έκανε τη διαπίστωση αυτή . Κατά τη διαδικασία
των εξετά σεων δεν επιτρέπεται η χρήση κινητώ ν ή ά λλων ηλεκτρονικώ ν συσκευώ ν,
βιβλίων, σημειώ σεων κ.λπ., εκτό ς των περιπτώ σεων που κά ποια από αυτά είναι
αναγκαία κατά την κρίση του εισηγητή και ύ στερα από ενημέρωση του επό πτη και
των επιτηρητώ ν.
4. Η γραμματειακή – τεχνική υποστήριξη της διαδικασίας των εξετά σεων
(προετοιμασία εντύ πων, παρουσιολό γιο εποπτώ ν, επιτηρητώ ν κ.λπ.) διενεργείται
από τα μέλη ΕΤΕΠ του Τμήματος.
5. Τα γραπτά φυλά σσονται με ευθύ νη του εξεταστή για ένα (1) έτος, μετά την
παρέλευση του οποίου διατίθενται για ανακύ κλωση με ευθύ νη του ιδίου. Στην
περίπτωση εξέτασης από τριμελή επιτροπή , τα γραπτά φυλά σσονται από τον
πρό εδρο της τριμελού ς επιτροπή ς. Τα γραπτά φυλά σσονται στο γραφείο του
διδά σκοντα, στους χώ ρους του Πανεπιστημίου ή , στην περίπτωση που ο
διδά σκων ανή κει στο έκτακτο προσωπικό , στο γραφείο του ΕΤΕΠ.
6. Ο φοιτητή μπορεί να ενημερωθεί για το γραπτό του και να λά βει τις
αναγκαίες εξηγή σεις και διευκρινή σεις για τη βαθμολογία που έλαβε από τον
διδά σκοντα-εισηγητή του μαθή ματος εντό ς 2 μηνώ ν από την εξέταση του
μαθή ματος.
7. Οι φοιτητές που έχουν αποτύχει στην εξέταση μαθήματος τρεις (3) φορές
μπορούν να ζητήσουν με αίτησή τους στην Κοσμητεία επανεξέταση του γραπτού τους
από τριμελή επιτροπή Καθηγητώ ν του ίδιου ή συναφού ς γνωστικού αντικειμένου,
η οποία συγκροτείται με από φαση του Κοσμή τορα και στην οποία δεν
συμμετέχει ο υπεύ θυνος διδά σκων- εισηγητή ς του μαθή ματος.
8. Ο εισηγητή ς κά θε μαθήματος υποχρεού ται να παραδίδει στη γραμματεία
των εξετά σεων ένα (1) αντίγραφο των θεμά των των εξετά σεων, μετά την παρά δοσή
τους στους εξεταζό μενους φοιτητές. Δημιουργείται στο Τμήμα «Τράπεζα Θεμάτων»,
σκοπός της οποίας είναι η διευκόλυνση των εξεταστικώ ν διαδικασιώ ν. Ειδικότερα,
στην περίπτωση κατά την οποία εισηγητής δεν προσέλθει στις εξετά σεις και δεν έχει
αποστείλει θέματα, τα θέματα των εξετά σεων ορίζονται από την «Τράπεζα Θεμάτων»,
με ευθύ νη του Επόπτη και σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο του Τμήματος. Ο
χαρακτήρας των θεμά των είναι εμπιστευτικό ς. Η «Τράπεζα Θεμάτων» λειτουργεί και
ως δανειστική μεταξύ των μελώ ν ΔΕΠ του Τμήματος.
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Άρθρο 8
Βαθμολογία
1. Μετά τη διεξαγωγή των εξετά σεων του μαθή ματος και πριν την έναρξη του
επό μενου εξαμή νου (εαρινού για τις εξετά σεις του Ιανουαρίου και χειμερινού για
τις εξετά σεις Σεπτεμβρίου), καθώ ς και πριν την έναρξη των θερινώ ν διακοπώ ν
για τις εξετά σεις του Ιουνίου, ο διδά σκων καταχωρεί τον τελικό βαθμό του
μαθή ματος, μέσω της Ηλεκτρονική ς Γραμματείας. Μετά την καταχώ ρηση του
βαθμού στην Ηλεκτρονική Γραμματεία, διόρθωση βαθμολογίας του επιτρέπεται μετά
από σχετική εισήγηση του διδά σκοντα προς τη Γραμματεία του Τμήματος, η οποία
ενημερώ νει τον Πρόεδρο του Τμήματος. Διόρθωση βαθμού δεν μπορεί να γίνει μετά
την παρέλευση δύο (2) μηνώ ν από την καταχώ ρηση, στους οποίους δεν υπολογίζεται
η διά ρκεια των διακοπώ ν.
2. Η βαθμολογία σε όλα τα μαθήματα εκφρά ζεται με την αριθμητική κλίμακα
μηδέν έως δέκα (0 έως 10) και με βά ση επιτυχίας το βαθμό πέντε (5).
3. Ο χαρακτηρισμός της επίδοσης των φοιτητώ ν ορίζεται ως εξής:
- από 0 - 4,99: «κακώ ς»,
- από 5 - 6,49: «καλώ ς»,
- από 6,50 - 8,49: «λίαν καλώ ς»,
- από 8,50 -10 : «άριστα».
4. Η παρακολού θηση σε ένα μά θημα θεωρείται επιτυχή ς, εφό σον ο βαθμό ς
που έλαβε ο φοιτητής στις εξετά σεις του μαθήματος είναι τουλά χιστον «Πέντε» (5)
και επομένως έχει την ένδειξη τουλά χιστον «Καλώς».
5. Όλοι οι βαθμοί υπολογίζονται και καταχωρού νται με προσέγγιση ενός
δεκαδικού ψηφίου
6. Η καταχώ ρηση βαθμού στην Ηλεκτρονική Γραμματεία επιτρέπεται μόνο εά ν
ο φοιτητής έχει δηλώ σει το εξεταζόμενο μά θημα.
Άρθρο 9
Εκπόνηση Πτυχιακών Εργασιών
1. Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα
να αναλαμβάνουν να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία σε θέματα που είναι σχετικά με
το γνωστικό αντικείμενο των μαθημά των και με την κατεύ θυνση του Τμήματος. Η
πτυχιακή εργασία μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική, με τη συμμετοχή έως δύ ο
φοιτητώ ν.
2. Τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και του Έκτακτου Προσωπικού μπορούν να προτείνουν
στους φοιτητές θέματα ή θεματικά πεδία πτυχιακώ ν εργασιώ ν που είναι συγγενή με
το γνωστικό αντικείμενο των διδασκό μενων από αυτού ς μαθημά των.
3. Ο Επιβλέπων Καθηγητής παρακολουθεί και ελέγχει την πρό οδο στην
επεξεργασία του σχεδίου και του θέματος της πτυχιακή ς εργασίας και στη
διερεύ νηση της βιβλιογραφίας, καθοδηγεί τους φοιτητές στην αναζή τηση της
καλύτερης λύσης, φροντίζει για την παροχή των αναγκαίων διευκολύ νσεων σε χώ ρους
και σε εξοπλισμό, εφόσον απαιτού νται.
5. Το Τμήμα συντά σσει Οδηγό Εκπό νησης Πτυχιακώ ν Εργασιώ ν, ο οποίος
περιγρά φει αναλυτικά τις οδηγίες ανά πτυξης και σύ νταξης της πτυχιακή ς εργασίας
και τις διαδικασίες υποβολής και εξέτασή ς της.
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6. Η λογοκλοπή κατά την εκπό νηση Εργασιώ ν αποτελεί πειθαρχικό
παρά πτωμα, για το οποίο η προβλεπό μενη ποινή , καθώ ς και η διαδικασία
επιβολή ς της ορίζονται στον Οργανισμό του Ιδρύ ματος. Μαζί με την υποβολή
της πτυχιακή ς εργασίας ο φοιτητή ς καταθέτει δή λωση στην οποία αναφέρει:
«Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται στον
Κανονισμό και στον Οδηγό Εκπόνησης Πτυχιακώ ν Εργασιώ ν του Τμήματος,
δηλώνω υπεύθυνα ότι για τη συγγραφή της Εργασίας μου δεν χρησιμοποίησα
ολόκληρο ή μέρος έργου άλλου συγγραφέα χωρίς να γίνεται αναφορά στην πηγή
προέλευσης (βιβλίο, άρθρο από επιστημονικό περιοδικό ή εφημερίδα, ιστοσελίδα
κ.λπ.) και ότι χρησιμοποίησα μόνον τις πηγές που αναφέρονται στη
βιβλιογραφία».

Άρθρο 10
Βαθμός πτυχίου, Ανακήρυξη πτυχιούχων, Τίτλοι σπουδών
1. Ο βαθμό ς πτυχίου εξά γεται με προσέγγιση δύ ο (2) δεκαδικώ ν ψηφίων και
προκύπτει από τον τύ πο: Β = δ1β1+δ2β2+...δνβν ,
δ1 + δ2 + …δν
όπου β1, β2, βν είναι οι βαθμοί όλων των μαθημάτων που παρακολούθησε ο
Φοιτητής και δ1, δ2, δν, οι αντίστοιχες διδακτικές μονά δες, σύ μφωνα με το
πρόγραμμα σπουδώ ν του Τμήματος.
2. Ο τελειόφοιτος ανακηρύσσεται «Πτυχιού χος του Τμή ματος Οργά νωσης
και Διοίκησης Επιχειρή σεων της Σχολή ς Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνού ς
Πανεπιστημίου Ελλά δας», εφό σον συμπληρωθού ν ό λες οι απαιτού μενες
προϋποθέσεις, ό πως αυτές ορίζονται στον παρό ντα Κανονισμό και στον
Κανονισμό του Ιδρύ ματος.
3. Στους Πτυχιού χους του Τμή ματος Οργά νωσης και Διοίκησης
Επιχειρή σεων χορηγού νται οι ακό λουθοι τίτλοι σπουδώ ν: α) Βεβαίωση
φοιτητική ς κατά στασης, β) Πιστοποιητικό αποφοίτησης και γ) Πτυχίο. Το
πιστοποιητικό αποφοίτησης επέχει θέση αντιγρά φου πτυχίου.
4. Ο τύ πος του Πτυχίου καθορίζεται σύ μφωνα με τα όσα ο νόμος ορίζει κά θε
φορά .
Άρθρο 11
Παράρτημα Διπλώματος
1. Στους πτυχιού χους του Τμή ματος Οργά νωσης και Διοίκησης
Επιχειρή σεων, χορηγείται Παρά ρτημα Διπλώ ματος, ο τύ πος και το περιεχό μενο
του οποίου καθορίζεται σύ μφωνα με τα προβλεπό μενα στον νό μο 3374/2005.
2. Το Παρά ρτημα Διπλώ ματος είναι ένα επεξηγηματικό έγγραφο, το
οποίο δεν υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο σπουδώ ν ή την αναλυτική βαθμολογία
που παρέχουν τα Ιδρύ ματα Ανώ τατης Εκπαίδευσης. Επισυνά πτεται στους
τίτλους προπτυχιακώ ν και μεταπτυχιακώ ν σπουδώ ν που χορηγού ν τα Ιδρύ ματα
Ανώ τατης Εκπαίδευσης (πτυχία, διπλώ ματα κ.λπ.). Στο Παρά ρτημα δεν γίνονται
αξιολογικές κρίσεις και δεν υπά ρχουν δηλώ σεις ισοτιμίας ή προτά σεις σχετικά
με την αναγνώ ριση του τίτλου στο εξωτερικό . Το Παρά ρτημα Διπλώ ματος
ακολουθεί το υπό δειγμα που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή , το Συμβού λιο
της Ευρώ πης και η UNESCO / CEPES. Στό χος του είναι να παρά σχει επαρκή
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ανεξά ρτητα στοιχεία για τη βελτίωση της διεθνού ς «διαφά νειας» και τη δίκαιη
ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώ ριση των τίτλων σπουδώ ν (διπλώ ματα,
πτυχία, πιστοποιητικά κ.λπ.). Σχεδιά στηκε για να δίνει περιγραφή της φύ σης,
του επιπέδου, του υπό βαθρου, του περιεχομένου και του καθεστώ τος των
σπουδώ ν, οι οποίες ολοκληρώ θηκαν με επιτυχία από το ά τομο που αναγρά φεται
ονομαστικά στο πρωτό τυπο του τίτλου, στον οποίο επισυνά πτεται το
Παρά ρτημα Διπλώ ματος.
3. Το Παρά ρτημα Διπλώ ματος εκδίδεται χωρίς καμία οικονομική
επιβά ρυνση στην ελληνική και στην αγγλική γλώ σσα. Το πρωτό τυπο του
παραρτή ματος πρέπει να πληροί τις προϋ ποθέσεις γνησιό τητας που
απαιτού νται για τον χορηγού μενο τίτλο σπουδώ ν. Η ημερομηνία έκδοσης του
παραρτή ματος δεν συμπίπτει υποχρεωτικά με την ημερομηνία χορή γησης του
τίτλου, αλλά δεν μπορεί ποτέ να είναι προγενέστερη από αυτή . Σε κά θε σελίδα
του παραρτή ματος θα πρέπει να αναγρά φεται το ονοματεπώ νυμο του
πτυχιού χου και ο αριθμό ς μητρώ ου. Όπως ορίζεται στον νό μο και στη σχετική
υπουργική από φαση το βασικό περιεχό μενο του παραρτή ματος είναι ενιαίο για
ό λα τα Ιδρύ ματα Ανώ τατης Εκπαίδευσης. Το ίδιο ισχύ ει και για τον τύ πο και
τους τομείς του παραρτή ματος.
Άρθρο 12
Αναγνώριση μαθημάτων λόγω μετεγγραφής ή κατάταξης
1. Στους φοιτητές που εγγρά φονται στο Τμή μα με μετεγγραφή ή
κατατακτή ριες εξετά σεις μπορεί να αναγνωρίζονται τα μαθή ματα στα οποία
έχουν εξεταστεί επιτυχώ ς στο Τμή μα προέλευσης και με τον ίδιο βαθμό που
έχουν λά βει στο Τμή μα προέλευσης.
2. Ο ενδιαφερό μενος φοιτητή ς υποβά λλει σχετική αίτηση στη
Γραμματεία του Τμή ματος, στην οποία αναφέρονται τα προτεινό μενα για
αναγνώ ριση μαθή ματα, ο βαθμό ς που έχει λά βει σε αυτά , καθώ ς και το
περίγραμμά τους από το Τμή μα προέλευσης.
3. Για την αναγνώ ριση μαθή ματος, αποφασίζει η ο διδά σκων που έχει την
ευθύ νη για τη διδασκαλία κά θε μαθή ματος του προγρά μματος σπουδώ ν του
Τμή ματος Οργά νωσης και Διοίκησης Επιχειρή σεων, λαμβά νοντας υπό ψη και
συγκρίνοντας το περίγραμμα μαθή ματος του Τμή ματος προέλευσης με αυτό του
Τμή ματος Οργά νωσης και Διοίκησης Επιχειρή σεων. Για να υπά ρχει θετική
εισή γηση αναγνώ ρισης μαθημά των, τα περιγρά μματα μαθή ματος και των δύ ο
(2) Τμημά των θα πρέπει να συμπίπτουν τουλά χιστον κατά το 70% των
διδακτικώ ν ενοτή των. Η εισή γηση του διδά σκοντα για την αναγνώ ριση
μαθημά των επικυρώ νεται από τη Συνέλευση του Τμή ματος.
4. Ειδικό τερα στους φοιτητές που προέρχονται από κατατακτή ριες
εξετά σεις αναγνωρίζονται υποχρεωτικά τα μαθή ματα στα οποία εξετά στηκαν
κατά τις κατατακτή ριες εξετά σεις, με τους αντίστοιχους βαθμού ς που πέτυχαν.
Άρθρο 13
Φιλοξενούμενοι Φοιτητές
1. Οι φοιτητές Ιδρυμά των της αλλοδαπής που φοιτού ν στο Τμή μα
Οργά νωσης και Διοίκησης Επιχειρή σεων στα πλαίσια προγραμμά των διεθνού ς
συνεργασίας εγγρά φονται ως φιλοξενού μενοι φοιτητές. Οι φιλοξενού μενοι φοιτητές
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έχουν τα ίδια δικαιώ ματα και υποχρεώ σεις που έχουν οι φοιτητές του Ιδρύματος, για
όσο χρόνο διαρκεί η φοίτησή τους, σύ μφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα
συνεργασίας.
2. Στους φιλοξενού μενους φοιτητές που ολοκληρώ νουν την παρακολούθηση
μαθημά των και έλαβαν μέρος επιτυχώ ς σε εξετά σεις χορηγείται πιστοποιητικό
σπουδώ ν στο οποίο αναγρά φεται ο τίτλος του μαθήματος, ο βαθμός και οι αντίστοιχες
πιστωτικές μονά δες.
Άρθρο 14
Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας και Αξιολόγηση
1. Το Τμή μα Οργά νωσης και Διοίκησης Επιχειρή σεων δεσμεύ εται για την
εφαρμογή Πολιτική ς Διασφά λισης Ποιό τητας που θα υποστηρίζει την
ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του προγρά μματος
σπουδώ ν, θα προωθεί τον σκοπό και το αντικείμενό του, θα υλοποιεί τους
στρατηγικού ς του στό χους και θα καθορίζει τα μέσα και τους τρό πους επίτευξή ς
τους, θα εφαρμό ζει τις ενδεικνυό μενες διαδικασίες ποιό τητας, με τελικό σκοπό
τη διαρκή βελτίωσή του, στο πλαίσιο των σχετικώ ν αποφά σεων της Συγκλή του
του ΔΙΠΑΕ και του Εσωτερικού Συστή ματος Διασφά λισης Ποιό τητας (Ε.Σ.Δ.Π.)
και της δομή ς λειτουργίας και των αρμοδιοτή των της ΜΟΔΙΠ. Ειδικό τερα, για
την υλοποίηση της πολιτική ς αυτή ς, το Τμή μα δεσμεύ εται να εφαρμό σει
διαδικασίες Διασφά λισης Ποιό τητας που θα αποδεικνύ ουν:
- Την καταλληλό τητα της δομή ς και της οργά νωσης του προγρά μματος
σπουδώ ν.
- Την επιδίωξη μαθησιακώ ν αποτελεσμά των και προσό ντων, σύ μφωνα
με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσό ντων Ανώ τατης Εκπαίδευσης.
- Την προώ θηση της ποιό τητας και αποτελεσματικό τητας του διδακτικού
έργου.
- Την καταλληλό τητα των προσό ντων του διδακτικού προσωπικού .
- Την προώ θηση της ποιό τητας και ποσό τητας του ερευνητικού έργου
των μελώ ν του Τμή ματος.
- Τους τρό πους σύ νδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα.
- Το επίπεδο ζή τησης των αποκτώ μενων προσό ντων των αποφοίτων
στην αγορά εργασίας.
- Την ποιό τητα των υποστηρικτικώ ν υπηρεσιώ ν, ό πως οι διοικητικές
υπηρεσίες, οι βιβλιοθή κες και οι υπηρεσίες φοιτητική ς μέριμνας.
- Τη διενέργεια της ετή σιας ανασκό πησης και εσωτερική ς επιθεώ ρησης
του Συστή ματος Διασφά λισης Ποιό τητας του ΠΠΣ, καθώ ς και τη συνεργασία της
ΟΜΕΑ με τη ΜΟΔΙΠ του ΔΙΠΑΕ.
2. Η διασφά λιση της ποιό τητας του εκπαιδευτικού έργου υποστηρίζεται
από τη διαδικασία της εσωτερική ς αξιολό γησης, την αξιολό γηση των
διδασκό ντων από τους φοιτητές, το Πληροφοριακό Σύ στημα Διασφά λισης
Ποιό τητας της ΜΟΔΙΠ του ΔΙΠΑΕ, την ΟΜΕΑ του Τμή ματος, καθώ ς και από τα
συλλογικά ό ργανα του Τμή ματος (Συνέλευση, Γενικές Συνελεύ σεις Τομέων),
αλλά και τα μονομελή ό ργανα Πρό εδρος Τμή ματος και Διευθυντές Τομέων.
3. Η αξιολό γηση των διδασκό ντων από τους φοιτητές γίνεται με ευθύ νη
των Ε.Τ.Ε.Π. του Τμή ματος μεταξύ της 7ης και 9ης εβδομά δας των παραδό σεων
και τα συμπληρωμένα ανωνύ μως έντυπα σφραγίζονται σε ειδικό φά κελο.
Ενναλακτικά διανέμονται κωδικοί στους φοιτητές για τη συμπλή ρωση του
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ερωτηματολογίου ηλεκτρονικά . Η ανά λυση των ερωτηματολογίων με τις
παρατηρή σεις των φοιτητώ ν και οι συγκριτικοί πίνακες εκδίδονται μέσω του
Πληροφοριακού Συστή ματος (ΠΣ) της ΜΟΔΙΠ του Διεθνού ς Πανεπιστημίου
Ελλά δας (Πανεπιστημιού πολης Σερρώ ν). Μετά την ολοκλή ρωση του
ακαδημαϊκού εξαμή νου, τα αναλυτικά αποτελέσματα της αξιολό γησης γίνονται
γνωστά σε ό λους τους διδά σκοντες (προσωπικά ), στον Υπεύ θυνο ΟΜΕΑ του
Τμή ματος και στον Πρό εδρο του Τμή ματος. Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα
της αξιολό γησης αναρτώ νται για κά θε εξά μηνο διδασκαλίας σε μό νιμο χώ ρο της
ιστοσελίδας του Τμή ματος. Το περιεχό μενο των συνοπτικώ ν αποτελεσμά των
αποφασίζεται από τη Συνέλευση του Τμή ματος.
4. Όλοι οι διδά σκοντες κά θε εξά μηνο συμπληρώ νουν στο Πληροφοριακό
Σύ στημα της ΜΟΔΙΠ τα Απογραφικά Δελτία Διδασκό ντων και τα Απογραφικά
Δελτία Μαθημά των.
Άρθρο 15
Οδηγός Σπουδών
1. Μέχρι τον Ιού νιο κά θε ακαδημαϊκού έτους καταρτίζεται ή
επικαιροποιείται και εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμή ματος ο Οδηγό ς
Σπουδώ ν, ο οποίος αναρτά ται στον δικτυακό τό πο του Τμή ματος και μπορεί να
διανέμεται (εφό σον το επιτρέπει η οικονομική κατά σταση του Ιδρύ ματος) στους
φοιτητές, με προτεραιό τητα στους πρωτοετείς,
στην αρχή του επό μενου
ακαδημαϊκού έτους από τη Γραμματεία του Τμή ματος. Εά ν δεν υπά ρχουν
ουσιώ δεις αλλαγές, διανέμεται επικαιροποιημένος ο Οδηγό ς Σπουδώ ν του
προηγού μενου ή των προηγού μενων ακαδημαϊκώ ν ετώ ν.
2. Ο Οδηγό ς Σπουδώ ν περιλαμβά νει ιδίως: α) το πρό γραμμα μαθημά των,
τα περιγρά μματα των μαθημά των, τους Τομείς μαθημά των, τα θέματα
πρακτική ς ά σκησης και γενικώ ς τα θέματα της εκπαιδευτική ς διαδικασίας και
του ισχύ οντος Κανονισμού Σπουδώ ν, β) τη διαδικασία χορή γησης κοινωνικώ ν
παροχώ ν προς τους Φοιτητές (υποτροφίες, δά νεια, συγγρά μματα κ.λπ.), γ)
πληροφορίες για το Διεθνές Πανεπιστή μιο Ελλά δας, τη Σχολή και το Τμή μα, δ)
τα ονοματεπώ νυμα και την ιδιό τητα των μελώ ν ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και του
Διοικητικού Προσωπικού του Τμή ματος, ε) πληροφορίες για τη λειτουργία των
εργαστηρίων, υπηρεσιώ ν του Τμή ματος και της Βιβλιοθή κης και ζ) κά θε ά λλη
πληροφορία που κρίνει αναγκαία η Συνέλευση του Τμή ματος.
Άρθρο 16
Ορκωμοσία -Πτυχίο -Πιστοποιητικά
1. Φοιτητή ς που ολοκλή ρωσε επιτυχώ ς ό λες τις προϋ ποθέσεις, όπως αυτές
ορίζονται στον παρόντα
Κανονισμό και στον Κανονισμό του Ιδρύματος,
ανακηρύ σσεται πτυχιού χος και δίδει την προβλεπό μενη από τον νό μο
καθομολό γηση για να λά βει Πτυχίο. Η καθομολό γηση (ορκωμοσία) γίνεται
ενώ πιον του Πρύ τανη του Διεθνού ς Πανεπιστημίου Ελλά δας, του Κοσμή τορα
της Σχολή ς Οικονομίας και Διοίκησης και του Προέδρου και των μελώ ν ΔΕΠ του
Τμή ματος Οργά νωσης και Διοίκησης Επιχειρή σεων σε τακτική ημέρα και ώ ρα
που ορίζεται από τον Πρό εδρο του Τμή ματος. Η καθομολό γηση είναι αναγκαία
προϋ πό θεση για την χορή γηση του έγγραφου πτυχιακού τίτλου. Πριν από την
καθομολό γηση μπορεί να δίδεται στους αποφοίτους σχετική βεβαίωση για την
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επιτυχή περά τωση των σπουδώ ν τους. Για να ορκισθεί ο πτυχιού χος πρέπει να
καταθέσει στη Γραμματεία του Τμή ματος το βιβλιά ριο περίθαλψης που του έχει
χορηγηθεί, την ακαδημαϊκή ταυτό τητα και βεβαίωση της Βιβλιοθή κης ό τι δεν
υπά ρχει εκκρεμό τητά του σε αυτή .
2. To πιστοποιητικό αποφοίτησης επέχει θέση αντιγρά φου πτυχίου. Τα
πτυχία, τα αντίγραφα πτυχίων και τα πιστοποιητικά αποφοίτησης
προσυπογρά φονται από τον Πρό εδρο του Τμή ματος και υπογρά φονται από τον
Πρύ τανη του ΔΙΠΑΕ. Το πτυχίο (σε μεμβρά νη) σφραγίζεται με την ανά γλυφη
σφραγίδα του Ιδρύ ματος. Κά θε πτυχιού χος δικαιού ται να λά βει δωρεά ν δύ ο (2)
πιστοποιητικά αποφοίτησης (αντίγραφα πτυχίων) και ένα πιστοποιητικό
τελική ς αναλυτική ς βαθμολογίας των μαθημά των του προγρά μματος σπουδώ ν
και της πτυχιακή ς εργασίας. Προκειμένου να χορηγηθεί το πτυχίο (σε
μεμβρά νη), πρέπει ο πτυχιού χος να καταθέσει σε λογαριασμό του Ιδρύ ματος
ποσό ν, η αξία του οποίου ορίζεται από τη Σύ γκλητο του ΔΙ.ΠΑ.Ε.
3.
Στο
Τμή μα
Οργά νωσης
και
Διοίκησης
Επιχειρή σεων
πραγματοποιού νται δύ ο (2) ορκωμοσίες τον χρό νο. Μία (1) μεταξύ 1 ης και 15ης
Ιουλίου και μία (1) μεταξύ της 15ης Νοεμβρίου και της 15ης Δεκεμβρίου.
4. Η γραμματεία του Τμή ματος ανακοινώ νει στους πτυχιού χους δύ ο (2)
εβδομά δες πριν την ορκωμοσία την ημερομηνία, την ώ ρα και το χώ ρο της
τελετή ς, καθώ ς και τις υποχρεώ σεις τους μέχρι την ορκωμοσία.
Άρθρο 18
Έγκριση και Τροποποίηση του Κανονισμού
Ο Κανονισμό ς Σπουδώ ν διαμορφώ νεται ή τροποποιείται με από φαση της
Συνέλευσης του Τμή ματος και εγκρίνεται από τη Σύ γκλητο του Διεθνού ς
Πανεπιστημίου Ελλά δας.
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