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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
11 Αυγούστου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 7913
Έγκριση τροποποίησης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοικητικής
Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνία και Ηγεσία».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(Συνεδρίαση 115/02-07-2020)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 92/2003 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» (Α΄ 83).
2. Το π.δ. 72/2013 «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση και ανασυγκρότηση
Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» (Α΄ 119).
3. Την παρ. 2 του άρθρου του άρθρου 13 του
ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).
4. Τις διατάξεις του ν. 4635/2019 (Α΄167) και ιδίως το
άρθρο 171 «Τροποποιήσεις στο ν. 4485/2017 (Α΄114)».
5. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 κεφ. Γ΄ «Πανεπιστήμιο
Δυτικής Μακεδονίας» άρθρα 13 και 14 παρ. 1δ.
6. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 32,
35, 37 και 85.
7. Την υπ’ αρ. 216772/Ζ1 υπουργική απόφαση «Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης Βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄4334).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του
ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄195), όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. γ΄ του ν. 4025/2011
(Α΄228), του άρθρου 5 παρ. 8 του ν. 4076/2012 (Α΄159)
και του άρθρου 34 παρ. 2 του ν. 4115/2013 (Α΄24).
9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα
14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
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εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων-Παράρτημα διπλώματος» (Α΄189).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(Α΄98).
11. Τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018
(Α΄102).
12. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
13. Την υπ΄ αρ. 4932 απόφαση Συγκλήτου που αφορά στην ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και
Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνία και Ηγεσία»
(Β΄1148).
14. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση
υπ’ αρ. 11/11-6-2020).
15. Το υπ΄ αρ. 1451/12-6-2020 διαβιβαστικό έγγραφο
του Τμήματος.
16. Την υπ’ αρ. 137444/Ζ1 διαπιστωτική πράξη της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός
Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 709), με θητεία
τριών (3) ετών, από 01-09-2019 έως 31-08-2022.
17. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την Τροποποίηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνία και Ηγεσία», ως εξής:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της
Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί και οργανώνει από το ακα-
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δημαϊκό έτος 2019-2020 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού,
Επικοινωνία και Ηγεσία», σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 2
Σκοπός
Σκοπός του μεταπτυχιακού είναι η εκπαίδευση στην
οργάνωση της Διοίκησης και στη διαχείριση της Επικοινωνίας, καθώς και στην εκπαίδευση αποτελεσματικών
Ηγετών στη διοίκηση και διαχείριση του ανθρώπινου
δυναμικού στις Επιχειρήσεις και στους Οργανισμούς.
Στόχος είναι η εξειδικευμένη επιστημονική εκπαίδευση
και η έρευνα. Η εκπαίδευση, η έρευνα και οι πρακτικές
ασκήσεις προσανατολίζονται σε ζητήματα απόχτησης
εμπειρίας μέσα από την εφαρμογή της γνώσης των εργαλείων και των συστημάτων με θεωρητική και πρακτική εξειδίκευση σε κάθε πεδίο της διοίκησης, στη
Βελτίωση και ανάπτυξη της επικοινωνίας, στην ανάδειξη ηγετικών προσωπικοτήτων, στην ανάπτυξη των
διαπροσωπικών σχέσεων, στην επίλυση και αποφυγή
συγκρούσεων, στη βελτιστοποίηση της απόδοσης στις
μεθόδους λήψης αποφάσεων, διαχείρισης κρίσεων σε
επικείμενες αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, στην εταιρική διακυβέρνηση, στην ηθική των οργανισμών και
των επιχειρήσεων, στην ηγεσία, στη γραφειοκρατική
οργάνωση και νομοθεσία.
Το εν λόγω Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε:
Α) Εν ενεργεία εκπαιδευτικούς
Β) Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχους Τμημάτων των πρώην
Τ.Ε.Ι. συναφούς αντικειμένου.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ είναι
τρία (3) εξάμηνα. Στο τελευταίο εξάμηνο εκπονείται διπλωματική εργασία.
Το πρόγραμμα σπουδών υλοποιείται με δια ζώσης
διδασκαλίες σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονης και
ασύγχρονης διαδικτυακής επικοινωνίας.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
στην «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνία
και Ηγεσία».
Η Γ.Σ. μετά από σχετική αιτιολογημένη εισήγηση της
Ε.Δ.Ε., μπορεί να αποφασίσει την αναστολή λειτουργίας
του ΠΜΣ ή κατεύθυνσης για ένα ακαδημαϊκό έτος.
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών
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ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος ορίζεται κατ΄ ανώτατο
όριο σε πενήντα (50) άτομα κατ΄ έτος. Η Γ.Σ.Ε.Σ. σε ειδικές
περιπτώσεις, μετά από αιτιολόγηση και σχετική έγκριση,
μπορεί να τροποποιήσει τον αριθμό των εισακτέων.
Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου
της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως
υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος, αρκεί να υπηρετεί
σε οικείο Τμήμα του Ιδρύματος όπου οργανώνεται το
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα
σπουδών, δεκατριών (13) πλήρων διδακτικών εβδομάδων. Ο μέγιστος χρόνος φοίτησης και απόκτησης του
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία
έτη από την εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών στο
Π.Μ.Σ. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης κατά το Α΄
εξάμηνο τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται
και η θέση αναπληρώνεται από τον πρώτο επιλαχόντα/
ούσα. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να
παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα
μαθήματα και να εκπονήσει επιτυχώς τη διπλωματική
του εργασία. Η παρακολούθηση και εξέταση των μαθημάτων γίνεται στα εξάμηνα Α΄ και Β΄. Κατά τη διάρκεια
του Γ΄ εξαμήνου ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να συγγράψει τη διπλωματική του εργασία, εφόσον
έχει εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα των δύο
πρώτων εξαμήνων.
Με πρόταση της Γ.Σ. του Τμήματος μπορεί να γίνει ανακατανομή των μαθημάτων, εάν χρειαστεί. Τόσο τα υποχρεωτικά όσο και τα επιλεγόμενα μαθήματα δύναται να
περιλαμβάνουν θεωρητική και εργαστηριακή διδασκαλία.
Το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ) απονέμεται μετά τη συμπλήρωση ενενήντα (90) ECTS (European
Credit Transfer System), σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών
μονάδων.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών-Γλώσσα Διδασκαλίας
Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η παρακολούθηση κύκλου μαθημάτων διάρκειας τριών εξαμήνων
είκοσι οχτώ ωρών (28) ο κάθε κύκλος μαθήματος και
εκπόνηση η Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
Αναλυτικά, η διάρθρωση του προγράμματος είναι η
ακόλουθη:
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Α/Α μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος
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Κατηγορία Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες ECTS

Μαθήματα Α΄ εξαμήνου
1

Ρητορική, Επικοινωνία και Επικοινωνιακά Μοντέλα

Υποχρεωτικό

10

2

Ερευνητική Μεθοδολογία και Ποσοτικές Μέθοδοι

Υποχρεωτικό

10

3

Επιχειρησιακή Ηθική, Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη και Εταιρική
Διακυβέρνηση

Υποχρεωτικό

5

4

Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Υποχρεωτικό

5

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Α΄ εξαμήνου 30 ECTS

Α/Α μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

Κατηγορία Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες ECTS

Μαθήματα Β΄ εξαμήνου
1

Ηγεσία στη Διοίκηση Ανθρώπινου
Δυναμικού

Υποχρεωτικό

10

2

Εργασιακές Σχέσεις, Εργατικό Δίκαιο και Πολιτισμικές Ετερότητες

Υποχρεωτικό

10

3

Μέθοδοι λήψης αποφάσεων και
επίλυσης διαφορών

Υποχρεωτικό

5

4

Εφαρμογή και Διαχείριση Οργανωτικών Αλλαγών

Υποχρεωτικό

5

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Β΄ εξαμήνου 30 ECTS
Γ΄ εξάμηνο
Μεταπτυχιακή Εργασία

30

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Π.Μ.Σ.

90

Πέραν των παραπάνω μαθημάτων θα προγραμματιστούν επιπρόσθετα σεμιναριακά και φροντιστηριακά
μαθήματα, τα οποία θα προσφέρονται στους φοιτητές
κατ’ επιλογήν.
Οποιαδήποτε αλλαγή του προγράμματος σπουδών και
ανακατανομή των μαθημάτων στα εξάμηνα θα εγκρίνεται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα ενσωματώνεται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.
Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να αποφασίσει την
αναστολή λειτουργίας του Π.Μ.Σ. για ένα ακαδημαϊκό έτος.
Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η ελληνική.
Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι
ελληνική ή και αγγλική.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται
σε πενήντα (50) φοιτητές. Επίσης, καθ΄ υπέρβαση του
προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων, θα γίνονται επιπλέον δεκτοί όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017. Είναι
δυνατή η λειτουργία 2ου τμήματος με απόφαση της Συντονιστικής που θα τροποποιεί αριθμό εισακτέων και
αριθμό τμημάτων σε κάθε κύκλο σπουδών, με αντίστοιχη
τροποποίηση του προϋπολογισμού.

Άρθρο 8
Υποτροφίες
Το Π.Μ.Σ. θα χορηγεί υποτροφίες σε φοιτητές, βάσει
ακαδημαϊκών κριτηρίων, ανάλογα με τον αριθμό των
φοιτητών που εμπίπτουν στη διάταξη του άρθρου 35
και 2 του ν. 4485/2017 και σύμφωνα με όσα ειδικότερα
ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Το ΠΜΣ χορηγεί υποτροφίες στα πλαίσια και με τις διαδικασίες που προβλέπει το ισχύον κάθε φορά νομικό
πλαίσιο).
Άρθρο 9
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. μπορούν να διδάξουν Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π.
και Ε.Τ.Ε.Π. ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου
Τμήματος ή διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 10
Υλικοτεχνική υποδομή
Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η
υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή και οι ειδικές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
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Άρθρο 11
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 για πέντε έτη και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα
συνέχισης της λειτουργίας του σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α΄114).
Άρθρο 12
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114) το 70% των εσόδων του ΠΜΣ αφορά λειτουργικά έξοδα
του προγράμματος τα οποία κατανέμονται ως εξής:
ΚΑΤ. ΔΑΠΑΝΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού

4.000,00

2.

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές

2.500,00

3.

Δαπάνες αναλωσίμων

2.000,00

4.

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ.

3.000,00

5.

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς

1.000,00

6.

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων και
ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.

46.000,00

7.

Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.

200,00

8.

Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017

9.

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης

10.

Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας-προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού
υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου

35.000,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%)
11.

2,800,00
5.000,00
101.500,00

Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος (30%) με προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών
των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης.
ΣΥΝΟΛΟ

43.500,00
145.000

Το κόστος θα καλυφθεί από δίδακτρα, καθώς και από άλλες πήγες χρηματοδότησης, όπως χορηγίες, αμοιβές από
άλλες παράλληλες δραστηριότητες, μελέτες ή έρευνες που εκπονεί το προσωπικό στα πλαίσια του Π.Μ.Σ., δωρεές
φυσικών προσώπων, κονδύλια από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διαφανείς χρηματικές εισροές.
Άρθρο 13
Μεταβατικές Διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από το Εσωτερικό Κανονισμό
Μεταπτυχιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 5 Αυγούστου 2020
Ο Πρύτανης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
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