E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
KONSTANTINOS
MOSCHONAS
Date: 2020.10.05 20:45:51
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

47155

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
2 Οκτωβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έγκριση ίδρυσης Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού
Τμήματος Νηπιαγωγών με το Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Κοινωνικών
και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με τίτλο «Επιστήμες της
Αγωγής: Η Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής γλώσσας».

2

Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με τίτλο «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακό Μάρκετινγκ».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 571
(1)
Έγκριση ίδρυσης Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού
Τμήματος Νηπιαγωγών με το Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Κοινωνικών
και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με τίτλο «Επιστήμες
της Αγωγής: Η Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής
γλώσσας».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(Συνεδρίαση υπ΄ αρ. 117/29.7.2020)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 92/2003 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Α΄ 83)».
2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα
14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α΄ 189).
3. 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).
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4. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ’ του άρθρου 47 του
ν. 4025/2011 (Α΄ 228), της παρ. 8 του άρθρου 5 του
ν. 4076/2012 (Α΄ 159) και της παρ. 2 του άρθρου 34 του
ν. 4115/2013 (Α΄ 24).
5. Το π.δ. 72/2013 «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και ίδρυση - συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας»
(Α΄ 119).
6. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).
8. 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.
9. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1 υπουργική απόφαση
«Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού
λειτουργίας και της έκθεσης Βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334/2017).
10. Τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018
(Α΄ 102).
11. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ' (άρθρα 13-22 «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του ν. 4610/2019
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70).
12. Την υπό στοιχεία 137444/Ζ1/6-9-2019 απόφαση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα
«Διορισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» (Υ.Ο.Δ.Δ.
709).
13. Τις διατάξεις του ν. 4635/2019 (Α΄ 167) και ιδίως το
άρθρο 171 «Τροποποιήσεις στον ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».
14. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
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Δυτικής Μακεδονίας (συνεδριάσεις υπ’ αρ. 344/5-6-2020
και 346/15-7-2020).
15. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της
Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση υπ’
αρ. 356/26-6-2020).
16. Το υπ’ αρ. 1193/20-07-2020 διαβιβαστικό έγγραφο
του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών.
17. Το υπ’ αρ. 1069/13-07-2020 διαβιβαστικό έγγραφο
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.
18. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του
Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής
Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
19. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την ίδρυση και λειτουργία του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Παιδαγωγικών
Τμημάτων(Νηπιαγωγών και Δημοτικής Εκπαίδευσης)
της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής
Γλώσσας (Educational Studies: Teaching Modern Greek
Language)», από το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021,ως
ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας οργανώνουν και λειτουργούν
από το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021 ΔιατμηματικόΠρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής
Γλώσσας (Educational Studies: Teaching Modern Greek
Language)»,σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017
(Α΄ 114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Αντικείμενο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) είναι η μελέτη της ελληνικής γλώσσας και η προσφορά στους απόφοιτους
του της κατάλληλης κατάρτισης και ειδίκευσης, ώστε να
διαχειρίζονται με αποτελεσματικό τρόπο τη διδασκαλία
της νέας ελληνικής σε όλες τις Βαθμίδες της εκπαίδευσης
(στο Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο καθώς
και στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) τόσο ως μητρικής
όσο και ως δεύτερης/ξένης. Οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού προγράμματος θα αποκτούν μια στέρεη κατάρτιση
γύρω από την ελληνική γλώσσα, τις γλωσσοδιδακτικές
τάσεις και απόψεις που επικρατούν και θα είναι ικανοί
να διεξάγουν ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες σχετικές
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με το γνωστικό αντικείμενο «Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας».
Βασικοί στόχοι του ΔΠΜΣ είναι:
- Η κατάρτιση εξειδικευμένων αποφοίτων με στέρεο
θεωρητικό υπόβαθρο καθώς και ικανότητα διεπιστημονικής διαχείρισης ζητημάτων που αφορούν τη διδασκαλία της Ελληνικής ως πρώτης (Γ1), δεύτερης (Γ2) ή
ξένης γλώσσας (ΞΓ).
- Η κατάρτισή τους σε θέματα γλωσσικής ποικιλότητας
και διαχείρισης της με συνειδητοποίηση της άρρηκτης
σύνδεσης της γλώσσας με την κοινωνία (γλωσσική ετερογένεια και ποικιλότητα).
- Η προαγωγή της διεπιστημονικής έρευνας σε θέματα
γλωσσικής διδασκαλίας καθώς και η εκπόνηση υψηλού επιπέδου συναφών μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών.
- Η επιστημονική κατάρτιση για τη στελέχωση εκπαιδευτικών μονάδων και υπηρεσιών, φορέων και κέντρων
έρευνας, που απαιτούν την εξειδίκευση σε τομείς της
γλωσσολογίας και της διδακτικής της γλώσσας και αφορούν στην ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού καθώς
και την εφαρμογή ποικίλων μεθόδων αξιολόγησης του
γλωσσικού μαθήματος.
- Η διασφάλιση της ποιότητας και της συνεχούς Βελτίωσης κάθε πτυχής του προγράμματος.
- Η προώθηση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας σε γνωστικά πεδία των Επιστημών της Αγωγής
και ειδικότερα της γλωσσικής διδασκαλίας,
- Η προώθηση συνεργασιών με συναφή Προγράμματα
και Κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού.
- Η χρήση και αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών και
των ψηφιακών πόρων κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των μαθημάτων γλωσσικής διδασκαλίας.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής:
Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Educational
Studies: Teaching Modern Greek Language)».
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Δ.Π.Μ.Σ.«Επιστήμες της Αγωγής: Η διδασκαλία της
Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Educational Studies: Teaching
Modern Greek Language)» γίνονται δεκτοί απόφοιτοι
Παιδαγωγικών Τμημάτων, Ελληνικής Φιλολογίας και
Ξένων Φιλολογιών, χωρίς να αποκλείονται απόφοιτοι
άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Το Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Η διδασκαλία της
Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Educational Studies: Teaching
Modern Greek Language)» διαρθρώνεται σε τρία (3)
ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο
χρόνος εκπόνησης και κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
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Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών
Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα
του Α΄ και Β΄ εξαμήνου καθώς και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στο Γ΄ εξάμηνο.
Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμεται μετά τη συμπλήρωση ενενήντα(90) πιστωτικών μονάδων (ECTS).
Αναλυτικά, η διάρθρωση του προγράμματος είναι η ακόλουθη:
«Επιστήμες της Αγωγής: Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας
(Educational Studies: Teaching Modern Greek Language)»
Α΄ Εξάμηνο
A/A

Τίτλος μαθήματος

Κατηγορία

Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)

1

Η νέα ελληνική γλώσσα

Υποχρεωτικό

7,5

Υποχρεωτικό

7,5

Υποχρεωτικό

7,5

Εμβάθυνσης

7,5

2
3
4

Γλωσσοδιδακτικές μέθοδοι και Προγράμματα
Σπουδών της νέας ελληνικής
Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι έρευνας: δεδομένα
από έρευνες στη διδασκαλία της νέας ελληνικής
Μάθημα Εμβάθυνσης
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Α΄ Εξαμήνου

30

Β΄ Εξάμηνο
1

Αξιολόγηση του γλωσσικού μαθήματος

Υποχρεωτικό

7,5

2

Γλωσσική ποικιλία και η διδακτική της αξιοποίηση

Υποχρεωτικό

7,5

3

Μάθημα Εμβάθυνσης

Υποχρεωτικό

7,5

4

Μάθημα Εμβάθυνσης

Υποχρεωτικό

7,5

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Β΄ Εξαμήνου

30

Γ΄ Εξάμηνο
Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

30

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων

90

Μαθήματα Εμβάθυνσης
Α/Α

Τίτλος μαθήματος

1

Στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης και διαπολιτισμικής επικοινωνίας

Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)
7,5

2

Διδασκαλία της γλώσσας και Νέα Ψηφιακά Περιβάλλοντα

7,5

3

Κοινωνιογλωσσολογίες διαστάσεις της νέας ελληνικής

7,5

4

Ο Κριτικός Γραμματισμός στη σχολική πράξη

7,5

5

Διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

7,5

6

Διγλωσσία και Διαπολιτισμικότητα στην Εκπαίδευση

7,5

7

Η γλώσσα στα κείμενα

7,5

8

Γλώσσα και ύφος

7,5

9

Διδασκαλία της δομής και του λεξιλογίου

7,5

10

Διδασκαλία της γλώσσας και παιδαγωγικό υλικό

7,5

11

Κειμενικοί τύποι και κειμενικά είδη

7,5
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Η γλώσσα διδασκαλίας του Δ.Π.Μ.Σ είναι η ελληνική.
Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι
η ελληνική ή/και η αγγλική.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
0 αριθμός εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται σε πενήντα
(50) φοιτητές κατ' έτος. Επίσης, 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 του
ν. 4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι
και μόνο ένας κατ' έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται
στα Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο
είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που
επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.
Άρθρο 8
Υποτροφίες
Το Δ.Π.Μ.Σ. δύναται να χορηγεί υποτροφίες ή βραβεία
αριστείας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται
στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Άρθρο 9
Προσωπικό
Στο Δ.Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π.,
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. των
συνεργαζόμενων Τμημάτων ή διδάσκοντες σύμφωνα
με το π.δ. 407/1980 καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
Άρθρο 10
Υλικοτεχνική υποδομή
Για την υλοποίηση του Διατμηματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή (αίθουσες διδασκαλίας,
εργαστήρια, βιβλιοθήκες, εξοπλισμός) της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και οι ειδικές
εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Άρθρο 11
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος
2020 - 2021 για πέντε (5) έτη, οπότε 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, το 70%
του συνολικού κόστους του Δ.Π.Μ.Σ., που αφορά στις
λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 84.000
ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
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ΚΑΤ. ΔΑΠΑΝΗΣ
Αμοιβές διδασκαλίας
διδακτικού προσωπικού που
συμμετέχει στις εκπαιδευτικές
και οργανωτικές διαδικασίες
του ΠΜΣ (Καθηγητές, Ε.Ε.Π.,
Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π., έκτακτο
διδακτικό προσωπικό
καθώς και άλλες κατηγορίες
διδασκόντων σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις διατάξεις του
άρθρου 36 του ν. 4485/2017)
Αμοιβές διοικητικής/
γραμματειακής και τεχνικής
υποστήριξης
Λοιπά έξοδα (π.χ. έξοδα
δημοσιότητας - προβολής,
παραγωγής ή/και αγοράς
εκπαιδευτικού υλικού,
οργάνωσης συνεδρίου,
δαπάνες εργασιών πεδίου
κ.λπ.)
Δαπάνες εξοπλισμού και
δαπάνες λογισμικού
Χορήγηση υποτροφιών σε
μεταπτυχιακούς φοιτητές
Δαπάνες αναλωσίμων
Δαπάνες μετακινήσεων
(διδασκόντων του Π.Μ.Σ.,
φοιτητών του Π.Μ.Σ. για
εκπαιδευτικούς σκοπούς κ.λπ.)
Μερικό σύνολο (70%)
Λειτουργικά έξοδα (30%) για
την κάλυψη λειτουργικών
εξόδων του ιδρύματος,
εργαστηρίων κ.λπ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

30.000

6.000

16.000

18.000
3.000
2.000
9.000
84.000
36.000

Οι πηγές χρηματοδότησης του Δ.Π.Μ.Σ. προέρχονται
από τα τέλη φοίτησης (το ύψος των οποίων ανέρχεται
στο ποσό των 2.400 ευρώ), από δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φυσικών προσώπων,
από πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
καθώς και ερευνητικά προγράμματα και άλλες διαφανείς
χρηματικές εισροές, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρο 37 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 13
Μεταβατικές Διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα
απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 28 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
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Αριθμ. 572
(2)
Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με τίτλο «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακό Μάρκετινγκ»».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(Συνεδρίαση υπ΄ αρ. 117/29.7.2020)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 92/2003 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» (Α΄ 83).
2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα
14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α΄ 189).
3. 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).
4. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47 του
ν. 4025/2011 (Α΄ 228), της παρ. 8 του άρθρου 5, του
ν. 4076/2012 (Α΄ 159) και της παρ. 2 του άρθρου 34 του
ν. 4115/2013 (Α΄ 24).
5. Το π.δ. 72/2013 «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και ίδρυση - συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας»
(Α΄ 119)Α.
6. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).
8. 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.
9. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1 υπουργική απόφαση
«Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού
λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334/2017).
10. Τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018
(Α΄ 102).
11. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ (άρθρα 13-22 «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του ν. 4610/2019
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70).
12. Την υπό στοιχεία 137444/Ζ1/6-9-2019 απόφαση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα
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«Διορισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 709).
13. Τις διατάξεις του ν. 4635/2019 (Α΄ 167) και ιδίως το
άρθρο 171 «Τροποποιήσεις στον ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».
14. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του
Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της
Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση υπ’ αρ. 14/14-7-2020).
15. Το υπ’ αρ. 1562/17-07-2020 διαβιβαστικό έγγραφο
του Τμήματος.
16. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο « Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
και Ψηφιακό Μάρκετινγκ», ως εξής:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της
της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί και οργανώνει από
το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και
Ψηφιακό Μάρκετινγκ», σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 2
Σκοπός
Σκοπός του μεταπτυχιακού είναι η εκπαίδευση στην
οργάνωση, δημιουργία και διοίκηση σύγχρονων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό
επιχειρείν, την ενσωμάτωση τεχνικών ηλεκτρονικού
επιχειρείν σε παραδοσιακές επιχειρήσεις, αλλά και στη
χρήση σύγχρονων τεχνικών ψηφιακού μάρκετινγκ από
επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα. Στόχος είναι η εξειδικευμένη και εφαρμοσμένη επιστημονική εκπαίδευση και έρευνα σε σύγχρονα θέματα και πρακτικές ηλεκτρονικού επιχειρείν και
ψηφιακού μάρκετινγκ. Η εκπαίδευση, η έρευνα και οι
πρακτικές ασκήσεις του προγράμματος εστιάζονται σε
θέματα απόκτησης ικανοτήτων και εμπειρίας μέσα από
την εφαρμογή των ψηφιακών εργαλείων και συστημάτων με παράλληλη θεωρητική και πρακτική εξειδίκευση
στα απαραίτητα πεδία του ψηφιακού περιβάλλοντος,
για την δημιουργία και λειτουργία νέων επιχειρήσεων
εστιασμένων στο ηλεκτρονικό επιχειρείν, τον ψηφιακό
μετασχηματισμό υπαρχόντων επιχειρήσεων και οργανισμών, και στη βελτίωση και ανάπτυξη της προβολής
επιχειρήσεων και οργανισμών με τη χρήση αρχών μάρκετινγκ και τεχνικών συμβατών με το σύγχρονο ψηφιακό
περιβάλλον και τεχνολογία.
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Το εν λόγω Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε:
Α) πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της
αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχους Τμημάτων των πρώην Τ.Ε.Ι.
Β) Διοικητικούς υπαλλήλους και στελέχη Δημοσίου
και Ιδιωτικού Φορέα.
Γ) Εν ενεργεία εκπαιδευτικούς, ΕΠΑΛ, Οικονομικών,
Πληροφορικής, Μαθηματικών και θετικών επιστημών.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ είναι
τρία (3) εξάμηνα. Στο τελευταίο εξάμηνο εκπονείται διπλωματική εργασία.
Το πρόγραμμα σπουδών υλοποιείται με συνδυασμό
δια ζώσης και εξ αποστάσεως, σύγχρονης, διδασκαλίας. Επιπλέον, υιοθετείται και η ασύγχρονη διαδικτυακή
επικοινωνία.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
στην «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακό Μάρκετινγκ».
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 ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών
ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ για την απόκτηση
Μεταπτυχιακού Διπλώματος ορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο
σε σαράντα (40) 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.
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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. 0 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 ΓΣ 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
CreditTransferSystem), 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 τριάντα έξι ωρών (36) ο κάθε κύκλος μαθήματος
και εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
Αναλυτικά, η διάρθρωση του προγράμματος είναι η
ακόλουθη:
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A/A
μαθήματος

Τίτλος μαθήματος
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Κατηγορία
Μαθήματος

Πιστωτικές
Μονάδες ECTS

Υποχρεωτικό

7,5

Υποχρεωτικό

7,5

Υποχρεωτικό

7,5

Υποχρεωτικό

7,5

Κατηγορία
Μαθήματος

Πιστωτικές
Μονάδες ECTS

Μαθήματα Α΄ Εξάμηνο

1

2

3

4

Διαχείριση Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνίας
(ICT Management)
Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Μάρκετινγκ
Κοινωνικής Δικτύωσης
(Digital and Social Media Marketing)
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών
Εφαρμογών
(Web Application Design and Development)
Έρευνα Αγοράς και Επιστήμη Δεδομένων I
(Market Research and Data Science I)
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Α΄ Εξαμήνου 30 ECTS

A/A
μαθήματος

Τίτλος μαθήματος

Μαθήματα Β΄ Εξάμηνο

1

Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ψηφιακές Αγορές
(Ε-Commerce and DigitalMarkets)

Υποχρεωτικό

7,5

2

Στρατηγική Ηλεκτρονικής Επιχείρησης
και Ψηφιακού Μάρκετινγκ
(Ε-Business and Digital Marketing Strategy)

Υποχρεωτικό

7,5

3

Ανάπτυξη και Χρηματοδότηση Έργων
Ηλεκτρονικού Επιχειρείν
(Developing and Financing and E-Business Project)

Υποχρεωτικό

7,5

4

Έρευνα Αγοράς και Επιστήμη Δεδομένων II
(Market Research and Data Science ll)

Υποχρεωτικό

7,5

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Β΄ Εξαμήνου 30 ECTS
Γ΄ Εξάμηνο
Μεταπτυχιακής Εργασία

30 ECTS

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων ΠΜΣ 90 ECTS
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.
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Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να αποφασίσει την
αναστολή λειτουργίας του ΠΜΣ για ένα ακαδημαϊκό έτος.
Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η ελληνική.
Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι ελληνική ή αγγλική.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Α/Α
1.
2.
3.

Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε σαράντα (40) 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
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Το ΠΜΣ θα χορηγεί υποτροφίες σε φοιτητές, βάσει
ακαδημαϊκών κριτηρίων, ανάλογα με τον αριθμό των
φοιτητών που εμπίπτουν στη διάταξη του άρθρου 35
παρ. 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).
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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.
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 (Α΄ 114) το
70% των εσόδων του ΠΜΣ αφορά λειτουργικά έξοδα του
προγράμματος τα οποία κατανέμονται ως εξής:
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Τεύχος B’ 4307/02.10.2020

ΚΑΤ. ΔΑΠΑΝΗΣ
Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες
λογισμικού
Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές
Δαπάνες αναλώσιμων
Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ.
Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών
του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς
σκοπούς
Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού
προσωπικού των Α.Ε.Ι. και
ερευνητικών κέντρων και
ινστιτούτων που συμμετέχουν
στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.
Αμοιβές έκτακτου διδακτικού
προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνωση του
Π.Μ.Σ.,
Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού
της παρ. 5 του άρθρου 36 του
ν. 4485/2017
Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής
υποστήριξης
Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως
έξοδα δημοσιότητας - προβολής,
αγοράς εκπαιδευτικού υλικού,
οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες
εργασιών πεδίου
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%)
Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος (30%)
με προτεραιότητα στην κάλυψη
των αναγκών των Π.Μ.Σ. που
λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2.500,00 €
5.000,00 €
1.000,00 €
3.000,00 €
1.500,00 €

32.300,00 €

1.600,00 €

1.600,00 €
16.500,00 €

5.000,00 €

70.000,00 €
30.000,00 €
100.000,00 €

Το κόστος θα καλυφθεί από δίδακτρα, καθώς και από
άλλες πηγές χρηματοδότησης, όπως χορηγίες, αμοιβές
από άλλες παράλληλες δραστηριότητες, μελέτες ή έρευνες
που εκπονεί το προσωπικό στα πλαίσια του ΠΜΣ, 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, 28 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
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