
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 με τίτ-
λο «Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε συστήματα εξ 
αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης - Επιστήμες 
της Αγωγής» της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστη-
μών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και 
έγκριση της οργάνωσης και της λειτουργίας του. 

2 Επανίδρυση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 
με τίτλο «Master in Business Administration (MBA)» 
της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου και έγκριση της οργάνω-
σης και της λειτουργίας του. 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΤΕΚ: 1062 (1)
  Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 

με τίτλο «Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε συστή-

ματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης - 

Επιστήμες της Αγωγής» της Σχολής Ανθρωπιστι-

κών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπι-

στημίου και έγκριση της οργάνωσης και της λει-

τουργίας του. 

  Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
(Αριθ. Συνεδρίασης 377/3.2.ακ./23-4-2018) 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5 και 10 του 

ν. 2552/1997 «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες 
διατάξεις» (Α' 266/24.12.1997), όπως ισχύουν .

2. Τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 85, 
του άρθρου 32 και 37 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις (Α΄ 114/4.8.2017), όπως 
ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α' 189/2.8.2005) 
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 

Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως ισχύουν.

4. Την υπ' αριθμόν 132065/Ζ1/24.8.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
616/27.8.2015) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παι-
δείας και Θρησκευμάτων με την οποία διορίσθηκε Πρόε-
δρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου ο Καθηγητής Βασίλειος Καρδάσης.

5. Την υπ' αριθμόν 27537/Ζ1/16.2.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
102/28.2.2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων περί ανασυγκρότησης της 
Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανε-
πιστημίου.

6. Το με αριθμό 147/13-3-2018 πρακτικό της Κοσμητεί-
ας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου.

7. Το με αριθμό 377/23.4.2018 πρακτικό της Διοικού-
σας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

8. Το υπ' αριθ. 80441/Ζ1/17-5-2018 έγγραφο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε 
εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.

9. Την υπ' αριθ. 800/25-2-2014 έκθεση εξωτερικής 
αξιολόγησης της Α.Δ.Ι.Π. που αφορά τη Σχολή Ανθρω-
πιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπι-
στημίου.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την ίδρυση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπου-
δών με τίτλο «Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε συστήματα 
εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης - Επιστήμες 
της Αγωγής» στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει από το ακα-
δημαϊκό έτος 2018-19 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε συ-
στήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης - 
Επιστήμες της Αγωγής» σύμφωνα με τις διατάξεις της 
απόφασης αυτής, τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και τις 
διατάξεις του ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266,τ. Α') όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το ΜΠΣ «Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε συστήματα 
εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης - Επιστήμες 
της Αγωγής» έχει ως αντικείμενο και αναφέρεται στην 
εξειδίκευση ανοικτών πανεπιστημίων, εξ αποστάσεως 
πανεπιστημίων, συμβατικών ΑΕΙ που προσφέρουν εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση και κατάρτιση στην πρωτο-
βάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
στη δια βίου εκπαίδευση και εκπαίδευση ενηλίκων, στην 
ενδουπηρεσιακή εκπαίδευση (Δήμοι, επιχειρήσεις, τρά-
πεζες, εταιρείες), στα ΙΕΚ και ΚΕΚ και στην εκπαίδευση 
ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Ο σκοπός του ΜΠΣ «Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε 
συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης - 
Επιστήμες της Αγωγής» είναι η παροχή εξειδικευμένων 
γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων στο διεπιστημο-
νικό αντικείμενο της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκ-
παίδευσης και της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, με έμφα-
ση στην αξιοποίηση της ψηφιακής και συμβατικής εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης, στις σύγχρονες διαδικασίες 
διδασκαλίας και μάθησης, στο σχεδιασμό και ανάπτυξη 
του εκπαιδευτικού υλικού, στην έρευνα και σε όλες τις 
σύγχρονες μορφές τεχνολογίας.

Οι βασικοί στόχοι του ΜΠΣ είναι η εξειδίκευση των 
σπουδαστών στην οργάνωση συστημάτων ανοικτής 
και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στο σχεδιασμό, στην 
ανάπτυξη, στη διαχείριση, στην εφαρμογή και στην αξι-
ολόγηση τους.

Οι επιμέρους γενικότεροι στόχοι του ΜΠΣ είναι:
• Η ανάπτυξη και επεξεργασία των θεωριών που καλύ-

πτουν όλα τα γνωστικά πεδία του προτεινόμενου προ-
γράμματος και οι αλληλεπιδράσεις που δημιουργούνται 
μεταξύ τους.

• Η σύνδεση και επεξεργασία όλων των γνωστικών 
πεδίων του προγράμματος με τις θεωρίες/ επιστήμες, οι 
οποίες αποτελούν τα θεμέλια της δομής του (παιδαγω-
γική, κριτική παιδαγωγική, κοινωνιολογία εκπαίδευσης, 
θεωρίες μάθησης, διδακτική, επικοινωνία, εκπαίδευση 
ενηλίκων, τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, 
ψηφιακά μέσα και αξιοποίηση τους στην εκπαίδευση, 
αξιολόγηση, ιστορία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και 
ανοικτών ιδρυμάτων, ψηφιακή διαχείριση εκπαιδευτικών 
δομών [e-learning και on line learning] ανοικτοί εκπαι-
δευτικοί πόροι, σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού 
υλικού, έρευνα και εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.α.).

• Η εξειδίκευση σε θέματα οργάνωσης και διαχείρισης 
ανοικτών, εναλλακτικών και εξ αποστάσεως εκπαιδευτι-
κών φορέων όλων των επιπέδων και βαθμίδων.

• Η αξιοποίηση και χρήση όλων των εναλλακτικών 
μορφών επικοινωνίας και τεχνολογίας στην εκπαίδευση.

• Η εξειδίκευση και αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνο-
λογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας στην εκπαί-
δευση [e-learning και on line learning].

• Η ανάλυση, η επεξεργασία και εξειδίκευση σε θέματα 
διδασκαλίας και μάθησης.

• Η εξειδίκευση σε ζητήματα μεθοδολογίας της έρευ-
νας στα γνωστικά αντικείμενα που θεμελιώνουν το συ-
γκεκριμένο μεταπτυχιακό.

• Η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη σε όλο το φά-
σμα και τα επιστημονικά πεδία του προγράμματος.

• Η υιοθέτηση και εφαρμογή καινοτόμων και πρωτο-
ποριακών πρακτικών στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη 
του προγράμματος και του εκπαιδευτικού υλικού που 
δεν έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα στο ΕΑΠ

Το ΕΑΠ, ως θεσμοθετημένο δημόσιο πανεπιστήμιο για 
ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μέχρι σήμερα 
δεν έχει ΜΠΣ στο αντικείμενο με το οποίο διαχειρίζε-
ται όλα τα προγράμματα του και την εκπαίδευση που 
προσφέρει.

Το ΜΠΣ «Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε συστήματα 
εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης - Επιστήμες 
της Αγωγής» θα ενδυναμώσει το κύρος του και την δυ-
ναμική του διότι θα μπορέσει να προσφέρει ολοκληρω-
μένες σπουδές στην ίδια του τη φιλοσοφία, μεθοδολο-
γία, στρατηγική, εκπαίδευση και έρευνα, έτσι ώστε να 
μεταλαμπαδεύσει με σύγχρονους όρους την ίδια του 
την ταυτότητα σε ένα διαρκές αναπτυσσόμενο επιστη-
μονικό πεδίο.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ-
σης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε 
συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης - 
Επιστήμες της Αγωγής». Ο τίτλος θα απονέμεται από τη 
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του ΕΑΠ.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε συστήματα 
εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης - Επιστήμες 
της Αγωγής» γίνονται δεκτοί απόφοιτοι όλων των ΑΕΙ 
ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλο-
δαπής. Οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να διαθέτουν:

α. Τίτλο Σπουδών ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών 
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

και
β. Πιστοποιημένη επάρκεια της Αγγλικής Γλώσσας, 

επιπέδου τουλάχιστον Β2.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Το Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε συστήματα 
εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης - Επιστήμες 
της Αγωγής» διαρθρώνεται σε δύο (2) έτη ή τέσσερα (4) 
ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν οκτώ 
(8) Θεματικές Ενότητες χωρίς διπλωματική εργασία ή 
έξη (6) Θεματικές Ενότητες και εκπόνηση διπλωματικής 
εργασίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλή-
ρωση του προγράμματος είναι δύο (2) έτη. Το σύνολο 
των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την 
απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) είναι 120 ECTS.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας

Η διάρθρωση του προγράμματος είναι η ακόλουθη:
Α. Χωρίς Διπλωματική Εργασία
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8 υποχρεωτικές εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες (η 
κάθε Θεματική Ενότητα αντιστοιχεί σε 15 ECTS: Σύνολο 
120 ECTS).

• Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: θεωρία, 
θεσμοί και λειτουργίες.

• Καινοτομία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: παιδα-
γωγικές και τεχνολογικές εφαρμογές.

• Το εκπαιδευτικό υλικό και ο σχεδιασμός της διδασκα-
λίας και μάθησης.

• Διδάσκοντες και Διδασκόμενοι σε περιβάλλοντα 
ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: εφαρμογές 
και υποστήριξη.

•Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας 
στην Εκπαίδευση: online learning και e-learning.

• Ψηφιακά Μέσα στην εκπαίδευση και την επικοινωνία
• Σχεδιασμός, ανάπτυξη και διαχείριση προγραμμάτων 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
• Μεθοδολογία Έρευνας, σχεδιασμός και συγγραφή 

επιστημονικής εργασίας.
Β. Με Διπλωματική Εργασία.
6 εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες και επιπλέον Διπλω-

ματική Εργασία.
• Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: θεωρία, 

θεσμοί και λειτουργίες.
• Καινοτομία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: παιδα-

γωγικές και τεχνολογικές εφαρμογές.
• Το εκπαιδευτικό υλικό και ο σχεδιασμός της διδασκα-

λίας και μάθησης.
• Διδάσκοντες και Διδασκόμενοι σε περιβάλλοντα 

ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: εφαρμογές 
και υποστήριξη.

• Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας 
στην Εκπαίδευση: online learning και e-learning.

• Μεθοδολογία Έρευνας, σχεδιασμός και συγγραφή 
επιστημονικής εργασίας.

• Διπλωματική Εργασία.
(Η κάθε Θεματική Ενότητα αντιστοιχεί σε 15 ECTS και 

η Διπλωματική Εργασία 30 ECTS : Σύνολο 120 ECTS).
Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική. Η 

γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η 
Ελληνική και δυνητικά μπορεί να γίνει στα Αγγλικά.

Περιγραφή του Προγράμματος.
Η δημιουργία ενός Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

Σπουδών για τα συστήματα εξ αποστάσεως εκπαί-
δευσης, είναι ένα σημαντικό και δομικό στοιχείο ενός 
ανοικτού πανεπιστημίου, καθώς δίνει τη δυνατότητα 
για σπουδές σ' ένα πεδίο, το οποίο χαρακτηρίζει τη φι-
λοσοφία και τη φυσιογνωμία του ίδιου του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Το γνωστικό πεδίο της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκ-
παίδευσης διδάσκεται αυτή τη στιγμή ως μία Θεματική Ενό-
τητα (ΕΚΠ65) στο πλαίσιο του ΜΠΣ «Επιστήμες Αγωγής». 
Η αναβάθμιση του σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών 
επιβάλλεται και δικαιολογείται από το γεγονός ότι:

• Το ΕΑΠ είναι το μόνο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα με 
αποκλειστική μέθοδο παροχής σπουδών εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης και εμπειρία πολλών χρόνων, συνεπώς είναι 
το πλέον κατάλληλο Πανεπιστήμιο να ιδρύσει ΜΠΣ στη 
θεματική της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

• Αποτελεί τον εκπαιδευτικό πυλώνα και τον πυρήνα 
του ΕΑΠ.

• Γνωρίζει τεράστια ανάπτυξη σε όλες τις μορφές και 
βαθμίδες εκπαίδευσης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 
εξωτερικό.

• Υιοθετείται ως ουσιαστική μεθοδολογία και φιλοσο-
φία εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας και εκα-
τοντάδες φορείς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, εκ-
παιδευτικούς φορείς κάθε είδους, επιπέδου και μορφής.

• Αξιοποιεί και αναπτύσσει όλες τις σύγχρονες τεχνο-
λογίες και τις εφαρμόζει στην εκπαίδευση.

• Ενεργοποιείται για πρώτη φορά σε ΜΠΣ στην Ελλάδα 
η ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση και η σύνδεση 
της με τις τεχνολογίες (πάγιο αίτημα Υπουργείου Παιδεί-
ας, πανεπιστημίων, εκπαιδευτικών φορέων δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα, ερευνητών, εκπαιδευτικών, φοιτητών).

• Απορροφά και αξιοποιεί κονδύλια από την Ευρωπα-
ϊκή Ένωση και την Ελλάδα.

• Συνδέεται με την επίλυση πολλών εκπαιδευτικών 
προβλημάτων που προκύπτουν στην ελληνική εκπαί-
δευση, λόγω της κοινωνικοοικονομικής κρίσης, των απο-
στάσεων, της δυσκολίας πρόσβασης μεγάλου μέρους 
του πληθυσμού.

• Δίνει διέξοδο για μεταπτυχιακές σπουδές σε τομείς 
παιδαγωγικών και μεθοδολογίας εξ αποστάσεως εκπαί-
δευσης και των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινω-
νίας, ελκύοντας μεγάλο αριθμό φοιτητών.

• Στοχεύει στις συνεργασίες με άλλα ανοικτά ή συμ-
βατικά πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, 
σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών, διπλωματικών 
εργασιών, διδακτορικών, ερευνητικών προγραμμάτων, 
συνεδρίων, σεμιναρίων, διεπιστημονικών προσεγγίσεων, 
ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού, επιστημονικών φορέ-
ων ή ενώσεων κ.α.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκ-
παίδευση: θεωρία, θεσμοί και λειτουργίες.

Μαθησιακά Αποτελέσματα.
Με την ολοκλήρωση της ΘΕ Ανοικτή και εξ Αποστά-

σεως Εκπαίδευση: θεωρία, θεσμοί και λειτουργίες ο/η 
φοιτητής/τρια θα μπορεί να:

• Εξηγεί με σαφήνεια τα ανοικτά εκπαιδευτικά συστή-
ματα και πώς συνδέονται με την ανοικτή και εξ αποστά-
σεως εκπαίδευση.

• Αναγνωρίζει την ιστορική πορεία και το κοινωνικό 
πλαίσιο των ανοικτών ιδρυμάτων εξ αποστάσεως εκ-
παίδευσης.

• Κατανοεί τη θεωρία πίσω από την πράξη και πώς 
έχουν διαμορφωθεί.

• Γνωρίζει την λειτουργία και τις υποδομές των εκπαι-
δευτικών φορέων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

• Συμμετέχει αποτελεσματικά σε εκπαιδευτικά ιδρύ-
ματα και προγράμματα σπουδών που εφαρμόζουν 
στρατηγικές ανοικτών προσβάσεων και εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης.

• Συμμετέχει στην οργάνωση και διοικητική υποστή-
ριξη θεσμών ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

• Κατανοεί τα ηθικά και νομικά ζητήματα και αξιοποι-
εί θέματα που έχουν σχέση με πνευματικά δικαιώματα, 
ασφάλεια, προστασία περιεχομένων, διαδίκτυο.
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• Διαμορφώνει μια σφαιρική εικόνα για την πορεία και 
την ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών εκπαίδευσης 
και τις σύγχρονες τάσεις.

• Διακρίνει τις κοινωνικές και εκπαιδευτικές διαστάσεις 
της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης.

• Κατανοήσει τα κοινωνικά και πολιτικά δρώμενα που 
οδήγησαν στην ίδρυση του ΕΑΠ.

• Γνωρίζει τις οργανωτικές, εκπαιδευτικές και διαχειρι-
στικές λειτουργίες και ιδιαιτερότητες του ΕΑΠ.

• Συγκρίνει τις ομοιότητες και διαφορές των συμβατι-
κών πανεπιστημίων και του ΕΑΠ.

• Κατανοήσει και γνωρίσει τις εκπαιδευτικές και ακα-
δημαϊκές λειτουργίες του ΕΑΠ και άλλων ανάλογων εκ-
παιδευτικών ιδρυμάτων.

• Εφαρμόζει την αξιολόγηση θεσμών και διαδικασιών 
ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καινοτομία στην εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση: παιδαγωγικές και τεχνολογικές εφαρμογές

Μαθησιακά Αποτελέσματα.
Με την ολοκλήρωση της ΘΕ «Καινοτομία στην εξ απο-

στάσεως εκπαίδευση: παιδαγωγικές και τεχνολογικές 
εφαρμογές», ο/η φοιτητής/τρια θα μπορεί να:

• Συνδυάζει τη θεωρία με τις πρακτικές εφαρμογές στη 
διδασκαλία και μάθηση.

• Κατανοεί στη θεωρία και στην πράξη τη σημαντικό-
τητα των γνωστικών δεξιοτήτων και πως αυτές οδηγούν 
στη μάθηση.

• Έχει μια αρχική εικόνα για τις τεχνολογίες και τη θε-
ωρία που σκιαγραφούν τα συστήματα ανοικτής και εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης.

• Διαχωρίζει τις βασικές αρχές και κοινωνικές διαστά-
σεις της εκπαίδευσης ενηλίκων και της σχολικής εκπαί-
δευσης.

• Σκιαγραφεί τις εφαρμογές και κοινωνικές διαστάσεις 
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε φορείς μη τυπικής 
μάθησης.

• Ερμηνεύει τις πολιτικές και στρατηγικές που εφαρ-
μόζονται στην εκπαίδευση ενηλίκων και στη δια βίου 
μάθηση.

• Κατανοεί τα βασικά χαρακτηριστικά και τις προϋπο-
θέσεις της πιστοποίησης και αξιολόγησης της σχολικής 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικό και θε-
σμικό επίπεδο.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Το εκπαιδευτικό υλικό και ο σχε-
διασμός της διδασκαλίας και μάθησης.

Μαθησιακά Αποτελέσματα.
Με την ολοκλήρωση της ΘΕ «Το εκπαιδευτικό υλικό 

και ο σχεδιασμός της διδασκαλίας και μάθησης», ο/η 
φοιτητής/τρια θα μπορεί να:

• Κατανοεί τις διεργασίες που απαιτούνται για τον σχε-
διασμό εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού.

• Κατανοεί τις θεωρίες που σχετίζονται με τις επιλογές 
και το σχεδιασμό εκπαιδευτικού υλικού.

• Διαχωρίσει τα μοντέλα και τους τρόπους που σχεδι-
άζεται το εκπαιδευτικό υλικό.

• Αναλύσει τις διεργασίες της ομάδας εκπαιδευτικού 
υλικού.

• Προσδιορίσει τις διαφορές του έντυπου από το ψη-
φιακό υλικό.

• Προσδιορίσει τις ιδιαιτερότητες που συνδέονται με 
κάθε τύπο ψηφιακού υλικού.

• Γνωρίζει το θεωρητικό εύρος και συγκεκριμένες παι-
δαγωγικές μεθόδους που οδηγούν στη μάθηση.

• Κατανοεί τις διαφοροποιήσεις μεταξύ διδασκαλίας 
και μάθησης.

• Προσδιορίσει τις γνωστικές δεξιότητες που απαιτού-
νται και αναπτύσσονται στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού 
υλικού.

• Αναγνωρίζει τους τύπους των δραστηριοτήτων και 
ασκήσεων αυτοαξιολόγησης που εντάσσονται στο υλικό.

• Σχεδιάζει ο ίδιος/α εκπαιδευτικό υλικό κάθε μορφής 
αξιοποιώντας κάθε είδους εργαλεία.

• Διακρίνει τις κακές από τις καλές πρακτικές εκπαι-
δευτικού υλικού.

• Σχεδιάσει εκπαιδευτικό υλικό έχοντας υπόψη τις ιδι-
αιτερότητες και τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

• Προσδιορίσει το εκπαιδευτικό υλικό με βάση διαδι-
κασίες διδασκαλίας και μάθησης.

• Αξιοποιεί διδακτικές τεχνικές μέσα από παραδείγμα-
τα και μελέτες περίπτωσης.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διδάσκοντες και Διδασκόμενοι 
σε περιβάλλοντα ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευ-
σης: εφαρμογές και υποστήριξη

Μαθησιακά αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση της ΘΕ «Διδάσκοντες και Διδα-

σκόμενοι σε περιβάλλοντα ανοικτής και εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης: εφαρμογές και υποστήριξη», ο/η φοιτη-
τής/τρια θα μπορεί να:

Σχεδιάσει και οργανώσει ομαδικές συμβουλευτικές 
συναντήσεις σε δια ζώσης περιβάλλον με βάση τη δυ-
ναμική της ομάδας.

Σχεδιάσει και οργανώσει ομαδικές συμβουλευτικές 
συναντήσεις (τηλεσυναντήσεις) σε ψηφιακό περιβάλλον.

Σχεδιάσει, οργανώσει και υλοποιήσει διδακτικές δρα-
στηριότητες σε περιβάλλον ανοικτής και εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης.

Σχεδιάσει, με βάση συγκεκριμένες προϋποθέσεις, χρο-
νοδιάγραμμα μελέτης για τους φοιτητές.

Σχεδιάσει, με βάση συγκεκριμένες προϋποθέσεις, χρο-
νοδιάγραμμα διδασκαλίας για τους διδάσκοντες.

Σχεδιάσει και υποστηρίξει προϋποθέσεις και μεθοδο-
λογία εκπόνησης ακαδημαϊκής γραφής.

Κατανοήσει πλήρως και να οργανώσει ο ίδιος/α δεδο-
μένα και ζητούμενα ακαδημαϊκής εργασίας.

Αξιοποιήσει ψηφιακά επικοινωνιακά εργαλεία για την 
υποστήριξη της μελέτης και μάθησης.

Σχεδιάζει και αξιοποιεί συστήματα υποστήριξης των 
φοιτητών.

Γνωρίζει τα χαρακτηριστικά της ομάδας.
Κατανοεί και αξιοποιεί τη δυναμικής της ομάδας.
Γνωρίζει και ενεργοποιεί το πνεύμα της ομαδικής ερ-

γασίας σε όλες τις εκπαιδευτικές εκφάνσεις.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Τεχνολογίες της Πληροφορίας 

και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: online learning 
και e-learning.

Μαθησιακά αποτελέσματα.
Με την ολοκλήρωση της ΘΕ «Τεχνολογίες της Πληρο-

φορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: online 
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learning και e-learning», ο/η φοιτητής/τρια θα μπορεί να:
• Αναγνωρίζει την οργάνωση και λειτουργία των μο-

ντέλων εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση,
• Παρουσιάζει την εφαρμογή των ΤΠΕ και την ΑεξΑΕ, 

στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, στα προγράμμα-
τα σπουδών και στην επιμόρφωση, στις Ευρωπαϊκές 
εκπαιδευτικές πολιτικές και τις σχετικές εκπαιδευτικές 
μεταρρυθμίσεις.

• Ερμηνεύει το θεωρητικό εύρος και συγκεκριμένες 
μεθόδους της Παιδαγωγικής θεμελίωσης της εκπαιδευ-
τικής τεχνολογίας.

• Αναλύει τη λειτουργία των ΤΠΕ ως διδακτικό/μαθη-
σιακό εργαλείο - μέσα από παραδείγματα, μελέτες πε-
ρίπτωσης και εφαρμογές.

• Αναδεικνύει τη διάσταση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 
σε σχέση με άλλα επιστημονικά πεδία.

• Προσεγγίζει κριτικά τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαί-
δευση.

• Αναγνωρίζει τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση των ΑΜΕΑ.
• Αναδεικνύει/προσδιορίζει τις διαστάσεις της Online 

εκπαίδευσης και τα Περιβάλλοντα μάθησης στο Διαδί-
κτυο μέσα από παραδείγματα, μελέτες περίπτωσης και 
εφαρμογές.

• Συμμετέχει ενεργά σε περιβάλλοντα μάθησης στο 
Διαδίκτυο.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ψηφιακά Μέσα στην εκπαίδευση 
και την επικοινωνία.

Μαθησιακά αποτελέσματα.
Με την ολοκλήρωση της ΘΕ «Ψηφιακά Μέσα στην 

εκπαίδευση και την επικοινωνία», ο/η φοιτητής/τρια θα 
μπορεί να:

• Περιγράφει την ιστορική αναδρομή και εξέλιξη των 
ΤΠΕ στην εκπαίδευση - τάσεις και προοπτικές

• Οργανώνει ψηφιακά συνεργατικά περιβάλλοντα μά-
θησης και συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου

• Σχεδιάζει παιδαγωγικές εφαρμογές web2.0.
• Δημιουργεί δραστηριότητες μάθησης αξιοποιώντας 

ψηφιακό περιεχόμενο.
• Εξετάζει κριτικά/αξιολογεί νέες τάσεις και προοπτικές 

στην online εκπαίδευση, στις διαδικτυακές εξελίξεις και 
στα κοινωνικά δίκτυα (web 3.0, web 4.0 κτλ.)

• Αναδεικνύει/προσδιορίζει τις διαστάσεις της Online 
εκπαίδευσης και τα Περιβάλλοντα μάθησης στο Διαδί-
κτυο μέσα από παραδείγματα, μελέτες περίπτωσης και 
εφαρμογές

• Συμμετέχει ενεργά σε περιβάλλοντα μάθησης στο 
Διαδίκτυο.

• Συνδυάζει δημιουργικά εναλλακτικές μορφές εκ-
παίδευσης και επικοινωνίας όπως π.χ. Mobile learning, 
Game based learning, Ψηφιακή Αφήγηση.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχεδιασμός, ανάπτυξη και δι-
αχείριση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Μαθησιακά αποτελέσματα.
Με την ολοκλήρωση της ΟΕ «Σχεδιασμός, ανάπτυξη 

και διαχείριση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευ-
σης», ο/η φοιτητής/τρια θα μπορεί να:

• Αναγνωρίζει, κατανοήσει και σχεδιάσει ο ίδιος/α προ-
γράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

• Διαχειριστεί όλα το φάσμα των παραμέτρων και προ-

ϋποθέσεων για να σχεδιάσει εξ αρχής προγράμματα εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης.

• Εκτιμήσει τα πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά στοι-
χεία που επηρεάζουν τη δημιουργία προγραμμάτων και 
να διαχειριστεί το σχεδιασμό και την υλοποίηση τους.

• Αναγνωρίζει παράγοντες κλειδιά στη διαδικασία σχε-
διασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης προγραμμάτων εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης.

• Κατανοεί τον ρόλο του πλαισίου στο οποίο σχεδιάζε-
ται, αναπτύσσεται και αξιολογείται ένα εξ αποστάσεως 
πρόγραμμα εκπαίδευσης.

• Αναγνωρίζει βασικές έννοιες και όρους σχετικούς με 
τη διασφάλιση και τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας 
στην πανεπιστημιακή εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

• Διακρίνει τις σχέσεις ανάμεσα στην αξιολόγηση, τη 
διασφάλιση ή τη βελτίωση και την πιστοποίηση της ποι-
ότητας.

• Κατανοεί τον κομβικό ρόλο της αξιολόγησης για τη 
διασφάλιση και διαρκή βελτίωση της ποιότητας σε κάθε 
λειτουργία ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος.

• Διακρίνει την εσωτερική από την εξωτερική αξιολό-
γηση, τη στοχοθεσία και τη συμπληρωματική λειτουργία 
τους.

• Αναγνωρίζει βασικούς παράγοντες σε συστήματα 
διαρκούς βελτίωσης της ποιότητας στη διδασκαλία και 
μάθηση όπως προκύπτουν από τη διερεύνηση της μα-
θησιακής εμπειρίας των φοιτητών και της διδακτικής 
εμπειρίας των διδασκόντων.

• Διακρίνει χαρακτηριστικά ποιότητας του εκπαιδευ-
τικού υλικού σε έντυπη αλλά και σε ψηφιακή μορφή.

• Κρατά κριτική στάση απέναντι σε κατατάξεις πανε-
πιστημίων και αξιολογήσεις τύπου ISO.

• Σχεδιάζει συστήματα αξιολόγησης για εξ αποστάσε-
ως εκπαιδευτικά προγράμματα.

• Αξιοποιεί τεχνικές αξιολόγησης μέσα από παραδείγ-
ματα και μελέτες περίπτωσης.

• Κατανοεί το σημαντικό ρόλο της Πιστοποίησης στη 
λειτουργία, στις δομές, στα προγράμματα σπουδών που 
παρέχουν εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανισμοί και γενι-
κότερα φορείς εκπαίδευσης, όσον αφορά στην ποιότητα 
των υπηρεσιών που προσφέρουν.

• Γνωρίζει τα κριτήρια ποιότητας που εφαρμόζουν 
εκπαιδευτικοί πάροχοι στην εκπαιδευτική διαδικασία.

• Κατανοεί πώς τα χαρακτηριστικά της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης επηρεάζουν τη διαμόρφωση των κριτη-
ρίων πιστοποίησης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οργανι-
σμών και προγραμμάτων σπουδών.

• Κατανοεί τα κριτήρια πιστοποίησης των οποίων την 
ύπαρξη, απαιτεί ένας φορέας πιστοποίησης.

• Αναγνωρίζει τα κριτήρια που με βάση τα χαρακτηρι-
στικά της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, πιστοποιούν το 
έντυπο και ψηφιακό διδακτικό υλικό.

• Αξιοποιεί το μοντέλο - κριτήρια πιστοποίησης και 
χρησιμοποιεί με ευέλικτο τρόπο το περιεχόμενο του, 
προσαρμόζοντας το στις εκάστοτε απαιτήσεις εκπαι-
δευτικών δραστηριοτήτων.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μεθοδολογία Έρευνας, σχεδια-
σμός και συγγραφή επιστημονικής εργασίας.

Μαθησιακά αποτελέσματα.
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Με την ολοκλήρωση της ΘΕ «Μεθοδολογία και έρευνα 
στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τις τεχνολογίες», 
ο/η φοιτητής/τρια θα μπορεί να:

• Είναι σε θέση να κατανοήσει πλήρως το σχεδιασμό 
ερευνητικής πρότασης διπλωματικής εργασίας.

• Σχεδιάσει τα βήματα της διπλωματικής του εργασίας, 
έτσι ώστε να ξεκινήσει την ολοκλήρωση της στη διάρ-
κεια της ΘΕ.

• Προσδιορίζει ερευνητικά ερωτήματα ή υποθέσεις 
που να εντάσσονται στα επιστημονικά πεδία της ΘΕ «Με-
θοδολογία και έρευνα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
και τις τεχνολογίες» ή του συγκεκριμένου ΜΠΣ.

• Εντοπίζει και αξιολογεί τις πηγές που είναι διαθέσιμες 
για την πραγματοποίηση της έρευνας.

• Αναγνωρίζει τη θέση και τη σημασία των θεωριών 
τόσο στις ποσοτικού τύπου, όσοι και στις ποιοτικού τύ-
που έρευνες.

• Αναζητά και αξιοποιεί σύγχρονη βιβλιογραφία σε 
επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια βιβλία κτλ. προκει-
μένου να πραγματοποιήσει βιβλιογραφική επισκόπηση 
στο πλαίσιο της έρευνας του.

• Διαμορφώνει με επάρκεια κατάλληλο θεωρητικό 
πλαίσιο για την έρευνα του, τηρώντας όλα τα απαραί-
τητα κριτήρια.

• Αναλύει και ερμηνεύει κριτικά τη σύγχρονη βιβλιο-
γραφία.

• Τεκμηριώνει και να περιγράφει τις μεθοδολογικές 
επιλογές στην έρευνα του και να μπορεί να τις πραγ-
ματοποιεί.

• Δημιουργεί τα κατάλληλα εργαλεία για τις ποιοτι-
κού και ποσοτικού τύπου έρευνες και να τα αξιοποιεί 
προκειμένου να πραγματοποιήσει την έρευνα που έχει 
σχεδιάσει.

• Αναγνωρίζει και αξιοποιεί τις κατηγοριοποιήσεις της 
έρευνας στην εκπαίδευση (εφαρμοσμένη, βασική, αξιο-
λόγηση, ανάπτυξης, έρευνα δράσης).

• Εξοικειωθεί με την απαραίτητη τεκμηρίωση και επι-
χειρηματολογία στο πλαίσιο μιας έρευνας στα επιστη-
μονικά πεδία του συγκεκριμένου ΜΠΣ.

• Συλλέγει και αναλύει δεδομένα ποιοτικού και ποσο-
τικού τύπου στην έρευνα στην εξ αποστάσεως εκπαί-
δευση.

• Περιγράφει τους περιορισμούς της έρευνας του.
• Διατυπώνει τεκμηριωμένες προτάσεις για περαιτέρω 

έρευνα.
• Αναγνωρίζει και τηρεί τη δεοντολογία της έρευνας σε 

ζητήματα ηθικής και πνευματικών δικαιωμάτων.
• Είναι ικανός να παρουσιάσει τα ευρήματα της έρευνας 

του γραπτά και προφορικά και να τα συζητήσει κριτικά.
• Συγγράψει επιστημονικά άρθρα για δημοσίευση σε 

επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

Άρθρο 7
Προσωπικό

Δύναται να απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και 
ΕΤΕΠ των ΑΕΙ της ημεδαπής, ερευνητές, διδάσκοντες 
ομοταγων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 36 και του άρθρου της περ. ι της παρ. 2 του άρ-

θρου 5 του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240/τ.Α΄) όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 
83 του ν. 4485/2017. Οι διδάσκοντες (Συνεργαζόμενο 
Επιστημονικό Προσωπικό ΣΕΠ) στο πρόγραμμα επιλέγο-
νται ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Άρθρο 8
Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιη-
θεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου, των Παραρτημάτων του και 
των κτιρίων ή άλλων υποδομών που θα απατηθεί να μι-
σθωθούν από το ίδρυμα ανάλογα με τις ανάγκες που θα 
προκύψουν από τον αριθμό των τελικώς εγγεγραμμένων 
φοιτητών του Προγράμματος.

Άρθρο 9
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημα-
ϊκό έτος 2023-2024 με την επιφύλαξη των διατάξεων 
της παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/
τ.Α΄), και τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του 
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α') όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

Άρθρο 10
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης. 

  Πάτρα, 18 Μαΐου 2018

Ο Πρόεδρος

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΔΑΣΗΣ

Ι

    Αριθμ. TEK: 1083 (2)
Επανίδρυση κοινού Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών σύμφωνα με τις διατάξεις 

του ν. 4485/2017 με τίτλο «Master in Business 

Administration (MBA)» της Σχολής Κοινωνικών 

Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστη-

μίου και έγκριση της οργάνωσης και της λειτουρ-

γίας του. 

  Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
(Aριθ. Συνεδρίασης 377/2.4.3.ακ./23-4-2018) 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1,2,3,4,5 και 10 του 

ν. 2552/1997 «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες 
διατάξεις» (Α' 266/24.12.1997), όπως ισχύουν .

2. Τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 85, 
του άρθρου 32 και 37 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
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την έρευνα και άλλες διατάξεις (Α' 114/4.8.2017), όπως 
ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α' 189/2.8.2005) 
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως ισχύουν.

4. Την υπ' αριθμόν 132065/Ζ1/24.8.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
616/27.8.2015) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παι-
δείας και Θρησκευμάτων με την οποία διορίσθηκε Πρόε-
δρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου ο Καθηγητής Βασίλειος Καρδάσης.

5. Την υπ' αριθμόν 27537/Ζ1/16.2.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
102/28.2.2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων περί ανασυγκρότησης της Διοικούσας 
Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

6. Το με αριθμό 3/23-01-2018 πρακτικό της Κοσμη-
τείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου.

7. Το με αριθμό 377/23.4.2018 πρακτικό της Διοικού-
σας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

8. Το υπ' αριθ. 80441/Ζ1/17-5-2018 έγγραφο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε 
εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.

9. Την υπ' αριθ. 492/3-2-2014 έκθεση εξωτερικής αξι-
ολόγησης της Α.Δ.Ι.Π. που αφορά τη Σχολή Κοινωνικών 
Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την επανίδρυση του κοινού Μεταπτυχιακού Προ-
γράμματος Σπουδών με τίτλο «Master in Business 
Administration (MBA)» στη Σχολή Κοινωνικών Επιστη-
μών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοι-
κτού Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει από το ακαδημα-
ϊκό έτος 2018-19 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο «Master in Business Administration (MBA)» 
(Διοίκηση Επιχειρήσεων) σύμφωνα με τις διατάξεις της 
απόφασης αυτής, τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και τις 
διατάξεις του ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266,τ. Α') όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Κύριος σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να εξοπλιστούν οι 
σπουδαστές με τα κατάλληλα εργαλεία και γνώση έτσι 
ώστε να γίνουν αποδοτικά και ικανά στελέχη επιχειρήσε-
ων και οργανισμών, ώστε να είναι σε θέση να αξιολογούν 
και να αναλύουν εξωτερικά ή εσωτερικά δεδομένα σε 
οποιοδήποτε επιχειρησιακό περιβάλλον προκειμένου 
να εφαρμόζουν τις κατάλληλες αποφάσεις.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ-
σης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Master in Business Administration 

(MBA)». Ο τίτλος θα απονέμεται από τη Σχολή Κοινωνι-
κών Επιστημών του ΕΑΠ.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των ΑΕΙ της ημε-
δαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (σύμφω-
να με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017), με 
επάρκεια γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον 
επιπέδου Γ1 (C1) σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαί-
σιο Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Το Π.Μ.Σ. «Master in Business Administration» διαρ-
θρώνεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά έτη, τα οποία περιλαμ-
βάνουν τέσσερις (4) θεματικές ενότητες και εκπόνηση 
διπλωματικής εργασίας. Για την απόκτηση του ΜΔΕ είναι 
υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων θε-
ματικών ενοτήτων καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλή-
ρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτού-
νται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 120 ECTS.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Σπουδών - 
Γλώσσα Διδασκαλίας

1°Έτος
ΘΕ: Οικονομική για Διοικητικά Στελέχη (Economies for 

Managers) (Y, 20 ECTS), με γνωστικά αντικείμενα:
• Αγορές, Στρατηγικές των Επιχειρήσεων και Πολιτι-

κή Ανταγωνισμού (Markets, Business Strategies, and 
Competition Policy).

• Διεθνές Εμπόριο, Αμεσες Ξένες Επενδύσεις και Οικο-
νομική Ολοκλήρωση (International Trade, Foreign Direct 
Investment, and Economic Integration).

• Μακροοικονομική και Διεθνής Χρηματοοικονομική 
(Macroeconomics and International Finance).

ΘΕ: Προχωρημένες Ποσοτικές Μέθοδοι για Διοικητικά 
Στελέχη (Advanced Quantitative Methods for Managers) 
(Y, 20 ECTS) με γνωστικά αντικείμενα:

• Προχωρημένη Ποσοτική Ανάλυση (Advanced 
Quantitative Analysis).

• Οικονομικά και Επιχειρηματικά Υποδείγματα 
(Economic and Business Modelling).

• Λήψη Αποφάσεων (Decision Making).
ΘΕ: Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Λογιστική 

(Financial Management & Accounting) (Y, 20 ECTS) με 
γνωστικά αντικείμενα:

• Λογιστική για Στελέχη Επιχειρήσεων (Accounting for 
Managers).

• Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Corporate Finance).
• Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Αποτίμηση Επιχει-

ρήσεων (Financial Analysis & Business Valuation).
ΘΕ: Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών 

(Management of People & Organisations) (Y, 20 ECTS) 
με γνωστικά αντικείμενα:

• Διοικητική Επιχειρήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού 
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(Management and Human Resource Management).
• Διοίκηση Μάρκετινγκ (Marketing Management).
• Στρατηγική Διοίκηση (Strategic Management).
2°Έτος
ΘΕ: Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Λογιστική 

(Financial Management & Accounting) (Y, 20 ECTS) με 
γνωστικά αντικείμενα:

• Λογιστική για Στελέχη Επιχειρήσεων (Accounting for 
Managers).

• Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Corporate Finance).
• Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Αποτίμηση Επιχει-

ρήσεων (Financial Analysis & Business Valuation).
ΘΕ: Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών 

(Management of People & Organisations) (Y, 20 ECTS) 
με γνωστικά αντικείμενα:

• Διοικητική Επιχειρήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού 
(Management and Human Resource Management)

• Διοίκηση Μάρκετινγκ (Marketing Management)
• Στρατηγική Διοίκηση (Strategic Management)
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υ, 40 ECTS)
H γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Αγγλική. Η 

γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η Αγ-
γλική.

Άρθρο 7
Προσωπικό

Δύναται να απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και 
ΕΤΕΠ των ΑΕΙ της ημεδαπής, ερευνητές, διδάσκοντες 
ομοταγων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλ-
λες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 36 και του άρθρου της περ. ι της παρ. 2 
του άρθρου 5 του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240/τ.Α΄) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 
12 του άρθρου 83 του ν. 4485/2017. Οι διδάσκοντες 
(Συνεργαζόμενο Επιστημονικό Προσωπικό ΣΕΠ) στο 

πρόγραμμα επιλέγονται ύστερα από πρόσκληση εκ-
δήλωσης ενδιαφέροντος.

Άρθρο 8
Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιη-
θεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου, των Παραρτημάτων του και 
των κτιρίων ή άλλων υποδομών που θα απατηθεί να μι-
σθωθούν από το ίδρυμα ανάλογα με τις ανάγκες που θα 
προκύψουν από τον αριθμό των τελικώς εγγεγραμμένων 
φοιτητών του Προγράμματος.

Άρθρο 9
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2023-2024 με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α'), 
και τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του 
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α') όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

Άρθρο 10
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Πάτρα, 18 Μαΐου 2018 

Ο Πρόεδρος

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΔΑΣΗΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02021831206180008*
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