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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 10347/05-10-2018 από-
φασης της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής «Κανονισμός Σπουδών του 
Π.Μ.Σ. «Προηγμένα Συστήματα και Μέθοδοι στη 
Βιοϊατρική Τεχνολογία» του Τμήματος Μηχανικών 
Βιοϊατρικής της Σχολής Μηχανικών» (Β’ 4826). 

2 Επανίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διαχείριση 
Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες Αρχεία, Μουσεία» 
του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας 
και Συστημάτων Πληροφόρησης της Σχολής Διοι-
κητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 1403 (1)
Τροποποίηση της υπ’  αρ. 10347/05-10-2018 

απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του Πανε-

πιστημίου Δυτικής Αττικής «Κανονισμός Σπου-

δών του Π.Μ.Σ. «Προηγμένα Συστήματα και Μέ-

θοδοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία» του Τμήματος 

Μηχανικών Βιοϊατρικής της Σχολής Μηχανικών» 

(Β’ 4826).  

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής και Άλλες Διατάξεις» (Α’ 38).
2. Τον ν. 4009/2011 «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της 

Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτά-
των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α’ 195).

3. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της 
Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και 
Άλλες Διατάξεις» (Α’ 114) και ιδίως τα άρθρα 30 έως και 
37, 43, 45 και 85.

4. Τον ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 «Δι-
ασφάλιση της Ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών 

Μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος» (Α’ 189) και ιδίως 
τα άρθρα 14 και 15.

5. Τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλ-
λες Διατάξεις» (Α’ 83). 

6. Τον ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 
Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειρα-
ματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 70).

7. Την υπ’ αρ. 163204/Ζ1/29-09-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  
«Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) 
για Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Εκπόνησης 
Διδακτορικών Διατριβών - Λοιπά Θέματα».

8. Την υπ’ αρ. 216772/Z1/08-12-2017 υπουργική από-
φαση «Τρόπος Κατάρτισης του Αναλυτικού Προϋπολο-
γισμού Λειτουργίας και της Έκθεσης Βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).

9. Την υπ’ αρ. 10347/05-10-2018 (Β’ 4826) απόφαση 
της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Σπουδών 
του ΠΜΣ με τίτλο «Προηγμένα Συστήματα και Μέθοδοι 
στη Βιοϊατρική Τεχνολογία» του Τμήματος Μηχανικών 
Βιοϊατρικής της Σχολής Μηχανικών.

10. Την υπ΄αρ. 17/30-09-2021 (θέμα 6ο) πράξη της 
Συνέλευσης, του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής της 
Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 
σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Σπουδών 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
«Προηγμένα Συστήματα και Μέθοδοι στη Βιοϊατρική 
Τεχνολογία».

11. Την υπ’ αρ. 20/21-12-2021 (θέμα 28ο) απόφαση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Έγκριση 
τροποποίησης της υπ’ αρ. 10347/05-10-2018 (Β’ 4826) 
απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Αττικής του Κανονισμού Σπουδών του Π.Μ.Σ. 
«Προηγμένα Συστήματα και Μέθοδοι στη Βιοϊατρική 
Τεχνολογία» του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής της 
Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

12. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/06-08-2019 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός 
Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 564), καθώς και την 
υπό στοιχεία105167/Ζ1/12-08-2020 απόφαση «Παρά-
ταση της Θητείας του Πρύτανη και των Τεσσάρων (4) 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

15 Φεβρουαρίου 2022 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 647

6515



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ6516 Τεύχος B’ 647/15.02.2022

Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 650).

13. Την υπ’ αρ. 65311/31-08-2021 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Συγκρότηση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

14. Την υπ’ αρ. 84625/12-10-2021 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Ανασυγκρότηση 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

15. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 10347/05-10- 2018 από-
φασης της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής (Β’ 4826) περί κανονισμού σπουδών 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
«Προηγμένα Συστήματα και Μέθοδοι στη Βιοϊατρική 
Τεχνολογία» του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής, 
της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 17/30-9-2021 (θέμα 
6ο) απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχα-
νικών Βιοϊατρικής Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών, 
ως ακολούθως:

Άρθρο 2
Διοικητική Οργάνωση

Όργανα του Π.Μ.Σ Όργανα του Π.Μ.Σ. είναι:
- η Σύγκλητος του Ιδρύματος,
- η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής 

(Σ.Τ.),
- η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.,
- η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ε. Μ. Σ.) και
- ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.,
όπως προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 31 του 

ν. 4485/2017.
Α) Η Σύγκλητος του Ιδρύματος
Η Σύγκλητος είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα 

ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού 
χαρακτήρα των Π.Μ.Σ. Επίσης, η Σύγκλητος ασκεί όσες 
αρμοδιότητες σχετικά με τα Π.Μ.Σ. δεν ανατίθενται από 
το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα. Οι αρμοδιότητες της 
Συγκλήτου περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 13 
του ν. 4485/2017.

Β) Η Συνέλευση του Τμήματος 
Η Συνέλευση του Τμήματος έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) εισηγείται στη Σύγκλητο δια της Επιτροπής Μετα-

πτυχιακών Σπουδών της παρ. 5 του άρθρου 32 για την 
αναγκαιότητα ίδρυσης Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 32,

β) ορίζει τα μέλη της Σ.Ε.,
γ) κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκό-

ντων του Π.Μ.Σ.,
δ) συγκροτεί επιτροπές επιλογής ή εξέτασης των υπο-

ψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών,
ε) διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης 

προκειμένου να απονεμηθεί το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.),

στ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται 
από τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4485/2017.

Γ) Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.)

Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. απαρτίζε-
ται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, οι οποίοι 
έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από 
τη Συνέλευση του Τμήματος για διετή θητεία. Η θητεία 
του Προέδρου της Σ.Ε. μπορεί να ανανεωθεί μία φορά.

Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το 
συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος. H Σ.Ε. 
είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό 
λειτουργίας του Π.M.Σ. και προτείνει τον επιβλέποντα 
για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή, καθώς και την τριμελή 
εξεταστική επιτροπή της διπλωματικής εργασίας του με-
ταπτυχιακού φοιτητή. Για την άσκηση των καθηκόντων 
της είναι δυνατή η μερική απαλλαγή από τις διδακτικές 
υποχρεώσεις των μελών της, η οποία θα καθορίζεται με 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΠΑ.Δ.Α.

Δ) Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών
Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών συστήνεται σε 

κάθε Ίδρυμα, αποτελείται από τον Αντιπρύτανη Ακαδη-
μαϊκών Υποθέσεων, ο οποίος εκτελεί χρέη προέδρου 
και τους Κοσμήτορες του οικείου Ιδρύματος ως μέλη 
και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παρ. 
5 του άρθρου 32.

Ε) O Διευθυντής του Π.M.Σ.
Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι μέλος της Σ.Ε. και ορίζε-

ται μαζί με τον Αναπληρωτή του, με απόφαση της Συνέ-
λευσης του Τμήματος για διετή θητεία. Προεδρεύει της 
Σ.Ε., είναι μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας 
του αναπληρωτή, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού 
αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και 
ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο 31 του 
ν. 4485/2017 και στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου-
δών. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. εισηγείται στα αρμόδια 
όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά στην 
αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος.

Ο Διευθυντής δεν μπορεί να έχει περισσότερες από 
δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον 
αμοιβή για το διοικητικό του έργο ως Διευθυντής.

Άρθρο 3
Εισακτέοι και κριτήρια επιλογής φοιτητών

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, διπλω-
ματούχοι του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής και πτυ-
χιούχοι ή διπλωματούχοι άλλων συναφών Τμημάτων κα-
τεύθυνσης Τεχνολογικής, Θετικής και Επιστημών Υγείας 
των Τ.Ε.Ι. και Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή Ομοταγών 
και Αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ Ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής.

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο 
όριο σε είκοσι (25) μεταπτυχιακούς φοιτητές. Σε περί-
πτωση ισοψηφίας υποψηφίων αυξάνεται ο αριθμός των 
εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών, ώστε να εισαχθεί 
και ο τελευταίος ισοψηφών υποψήφιος.

Η Συνέλευση Τμήματος, αποφασίζει ανάλογα με το 
Τμήμα Προέλευσης του υποψηφίου, τα επιπλέον μαθή-
ματα που θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί 
επιτυχώς ο υποψήφιος. Τα μαθήματα αυτά που προτείνο-
νται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Εισακτέων (την οποία 
αποτελούν τα μέλη της Σ.Ε.) επιλέγονται από το σύνολο 
των μαθημάτων του προπτυχιακού Προγράμματος Σπου-
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δών του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής και χρεώνονται 
στον υποψήφιο με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με 
συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Κ1 Γενικός βαθμός πτυχίου 40%
Κ2 Τυχόν ερευνητική  δραστηριότητα 

του  υποψηφίου, επαγγελματική 
εμπειρία ή τεκμηριωμένη 
ενασχόλησή του με τα 
αντικείμενα του προγράμματος.

20%

Κ3 Συστατικές Επιστολές 15%
Κ4 Συνέντευξη 25%

Σε κάθε ένα από τα παραπάνω κριτήρια (Κ1-Κ4) ο 
υποψήφιος βαθμολογείται στην κλίμακα 0-10. Ο υπο-
λογισμός της τελικής βαθμολογίας (Β) του κάθε υποψη-
φίου υπολογίζεται βάσει των ανωτέρω κριτηρίων και της 
αντίστοιχης βαρύτητάς τους.

Απαραίτητη θεωρείται η γνώση της Αγγλικής η οποία 
τεκμηριώνεται, όπως περιγράφεται στο παράρτημα Α.

H προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγ-
γραφή φοιτητών στο Π.Μ.Σ. γίνεται μέχρι το τέλος Μαΐου 
για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Η σχετική προκήρυξη 
δημοσιεύεται μέσω των ιστοσελίδων του Ιδρύματος.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν προς τη Γραμματεία του 
Π.Μ.Σ. για κάθε ακαδημαϊκό έτος τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υποψηφιότητας, σε τυποποιημένο έντυπο 
που χορηγείται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ή από τον 
ιστότοπο: https://asmbe.uniwa.gr/.

2. Αντίγραφο τίτλων σπουδών και αναλυτικής βαθ-
μολογίας. (Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από 
ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να έχουν την αναγνώριση 
ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ).

3. Κείμενο προθέσεων φοίτησης, έως μία (1) σελίδα 
(έως 500 λέξεις), στο οποίο ο/η υποψήφιος/α θα εξηγεί 
τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολου-
θήσει το Π.Μ.Σ. Επιπλέον οι υποψήφιοι θα αναφέρονται 
στα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά τους και τη μέχρι 
τώρα επαφή τους με τα επιστημονικά αντικείμενα του 
προγράμματος καθώς και τις επιδιώξεις τους μετά την 
ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. (Παράρτημα Γ).

4. Βιογραφικό σημείωμα.
5. Αποδεικτικά καλής γνώσης ξένης γλώσσας (Αγγλι-

κής), όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α..
6. Δύο (2) συστατικές επιστολές γραπτές
7. Αποδεικτικά ερευνητικού, συγγραφικού και επαγ-

γελματικού έργου (εφόσον υπάρχουν).
8. Τέσσερις φωτογραφίες.
9. Τίτλος και Περίληψη Διπλωματικής-Πτυχιακής ερ-

γασίας (εφόσον προβλέπεται).
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιπρόσθετα οι φοιτητές 

που διενεργούν την πρακτική τους άσκηση με τις εξής 
προϋποθέσεις:

Α. Να έχουν εκπληρώσει όλες τις άλλες υποχρεώσεις 
λήψης πτυχίου ή διπλώματος και η περάτωση της πρα-
κτικής τους άσκησης να είναι η αποκλειστική και μονα-
δική εκκρεμότητα.

Β. Η πρακτική άσκηση να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 
πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.

Οι υποψήφιοι που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία 
προσκομίζουν μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά (1-9) 
και σχετική βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος 
που ανήκουν, η οποία να πιστοποιεί ότι πληρούνται οι 
προϋποθέσεις Α και Β.

Δικαιολογητικά συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν 
και οι τελειόφοιτοι υπό την προϋπόθεση ότι με την έναρ-
ξη των μαθημάτων θα έχουν προσκομίσει πιστοποιητικό 
αποφοίτησης ή βεβαίωση λήψης διπλώματος ή πτυχίου.

H Γραμματεία του Π.Μ.Σ. παρέχει πληροφορίες σχε-
τικές με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι αλλοδαποί 
υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας 
οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα.

Η συνέντευξη των υποψηφίων διενεργείται από την 
Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Κατά την προφορική συνέντευξη η επι-
τροπή κρίνει την προσωπικότητα του υποψηφίου και 
αξιολογεί την επιστημονική του συγκρότηση, το τυχόν 
προγενέστερο ερευνητικό και επαγγελματικό του έργο 
και την κριτική του ικανότητα.

Οι διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής των υποψη-
φίων ολοκληρώνονται μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου, 
το αργότερο, οπότε με ευθύνη της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., κα-
ταρτίζεται ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων, η τελική 
έγκριση του οποίου γίνεται από τη Σ.Τ.

H εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται υπο-
χρεωτικά εντός 15 ημερών από την ανακοίνωση της 
επιλογής των επιτυχόντων. Κατά την εγγραφή τους οι 
μεταπτυχιακοί φοιτητές καταθέτουν επιπλέον των δι-
καιολογητικών που υπέβαλαν με την αίτησή τους και 
τα εξής:

- Δήλωση ατομικών στοιχείων.
- Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Δήμου ή φω-

τοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του δια-
βατηρίου τους.

- Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας και Αποδεικτικό ΑΦΜ
- Υπεύθυνη δήλωση (ν. 1599/1986), στην οποία δηλώ-

νουν ότι δεν φοιτούν σε άλλο Π.M.Σ.
- Τέσσερις φωτογραφίες.
- Αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης της πρώ-

της δόσης των διδάκτρων στο λογαριασμό του ΠΜΣ 
της πρώτης δόσης των διδάκτρων (με εξαίρεση εκεί-
νων που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 35 του 
ν. 4485/2017).

Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης είναι δυνατή η εγγρα-
φή μεταπτυχιακού φοιτητή εντός δεκαπέντε (15) ημερών 
από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, με απόφαση της 
Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση του 
ενδιαφερομένου.

Άρθρο 5 
Διδάσκοντες στα Π.Μ.Σ. - Επιβλέποντες - 
Διπλωματική εργασία

Τη διδασκαλία των μαθημάτων, των εργαστηριακών 
και των φροντιστηριακών ασκήσεων καθώς και την επί-
βλεψη διπλωματικών εργασιών στο Π.Μ.Σ. αναλαμβά-
νουν κυρίως και κατά προτεραιότητα μέλη Δ.Ε.Π. του 
Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής και κατόπιν άλλων 
Τμημάτων του ΠΑΔΑ.

Αναθέσεις δύναται να γίνουν και σε μέλη Δ.Ε.Π. Τμημά-
των άλλου Α.Ε.Ι., σε ομότιμους καθηγητές, σε επισκέπτες 
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καθηγητές και σε ειδικούς επιστήμονες κάτοχους διδα-
κτορικού διπλώματος με την ιδιότητα του επιστημονικού 
συνεργάτη οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή 
σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., 
αλλά και σε όσους προβλέπονται από την παρ. 1 του 
άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

Έκαστος εκ των διδασκόντων αναλαμβάνει διδακτικό 
έργο κατά μέγιστο ένα πλήρες μάθημα (ή το ισοδύναμό 
του σε επιμέρους μαθήματα) σε ολόκληρο τον κύκλο 
σπουδών. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορούν να υπάρξουν 
μικρές αποκλίσεις για την διευκόλυνση της λειτουργίας 
του Π.Μ.Σ. μετά από έγκριση της Σ.Τ.

Η ανάθεση διδασκαλίας στα μαθήματα του Π.Μ.Σ. 
γίνεται με απόφαση από τη Σ.Τ. Οι ειδικότερες προϋπο-
θέσεις ανάθεσης διδασκαλίας και τα κριτήρια επιλογής 
των διδασκόντων ορίζονται ως εξής:

1. Προγενέστερη εμπειρία στην διδασκαλία του αντί-
στοιχου ή ομόλογου μαθήματος σε προπτυχιακό ή με-
ταπτυχιακό κύκλο σπουδών ή/και

2. Ερευνητική ενασχόληση με το αντικείμενο του μα-
θήματος.

Σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4485/2017 οι διδάσκο-
ντες σε Π.Μ.Σ. προέρχονται κατά εξήντα τοις εκατό (60%) 
τουλάχιστον από μέλη Δ.Ε.Π. και 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 (Α’ 112) ή 
το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α’ 173) ή την παρ. 7 του 
άρθρου 29 του ν. 4009/2011. Για τα μέλη Δ.Ε.Π. η αμειβό-
μενη και η χωρίς αμοιβή διδασκαλία είναι ίσης διάρκειας 
και παρέχονται μέσα στο ίδιο ή άλλο ακαδημαϊκό εξάμη-
νο, σε κάθε, όμως, περίπτωση μέσα στο ίδιο ακαδημαϊκό 
έτος. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν ισχύουν για όσα 
μέλη Δ.Ε.Π. έχουν νόμιμες υποχρεώσεις δέκα (10) του-
λάχιστον ωρών εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης.

Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή, ο οποίος παρακολου-
θεί το Π.Μ.Σ., ορίζεται από τη Σ.Τ., ύστερα από πρόταση 
της Σ.Ε., ένα μόνιμο μέλος Δ.Ε.Π. του ΠΔΑ στο οποίο έχει 
γίνει ανάθεση διδασκαλίας στο Π.Μ.Σ. ως σύμβουλος. Η 
Σ.Ε. και ο σύμβουλος έχουν την ευθύνη της παρακολού-
θησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του 
μεταπτυχιακού φοιτητή.

Με ευθύνη της Σ.Ε. ανακοινώνονται στις αρχές κάθε ακα-
δημαϊκού έτους πιθανά θέματα μεταπτυχιακών διπλωματι-
κών εργασιών, που έχουν προταθεί από τους διδάσκοντες 
στο Π.Μ.Σ. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής σε συνεννόηση με 
έναν από τους διδάσκοντες του Π.Μ.Σ αναλαμβάνει την 
εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ο 
οποίος και αναλαμβάνει την επίβλεψή της.

Για την εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής ερ-
γασίας ορίζεται από τη Σ.Τ. του Τμήματος Μηχανικών 
Βιοϊατρικής μετά από σχετική εισήγηση της Σ.Ε. τριμελής 
επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο 
(2) άλλα μέλη διδάσκοντες του Π.Μ.Σ.

Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργα-
σίας έχει σκοπό να δείξει την εκ μέρους του μεταπτυχι-
ακού φοιτητή κατοχή ικανοτήτων ανάλυσης, σύνθεσης, 
αποτίμησης και συλλογής δεδομένων, αξιοποίησής τους 
στην έρευνα ενός συγκεκριμένου θέματος, καθώς και την 
ικανότητα του να συμβάλει στον επιστημονικό διάλογο 

και να συμμετέχει στην ερευνητική διαδικασία.
Ειδικότερα, στοχεύει στα ακόλουθα:
- επιλογή, ανάλυση και σαφή διατύπωση ερευνητικού 

θέματος,
- σχεδιασμό ερευνητικού πλάνου,
- κριτική επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας (και 

αναφορά στη συναφή συζήτηση) γύρω από το επιλεγ-
μένο θέμα,

- εντοπισμό των σχετικών γενικότερων ερευνητικών 
ερωτήσεων,

- οργάνωση ενός συγκεκριμένου επιχειρήματος, το 
οποίο οδηγεί σε νέες θεωρητικές ερωτήσεις που θα συ-
νεισφέρουν στη σχετική βιβλιογραφία,

- συζήτηση/αποτίμηση των αποτελεσμάτων (ή συμπε-
ρασμάτων),

- συνεισφορά στον επιστημονικό διάλογο μέσω των 
πρωτότυπων ευρημάτων. 

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εγκρίνεται κατ’ 
αρχήν από τον επιβλέποντα και τα άλλα δύο μέλη της 
τριμελούς επιτροπής και στη συνέχεια, υποστηρίζεται 
δημόσια από τον φοιτητή ενώπιον της τριμελούς επι-
τροπής από την οποία βαθμολογείται. Εάν παρέλθουν 
τρία (3) εξάμηνα μετά την ανάθεση του θέματος χωρίς ο 
επιβλέπων να έχει στοιχεία για την πορεία εκπόνησης της 
εργασίας, η ανάθεση του θέματος ακυρώνεται. Επίσης, 
μπορεί να δίνεται παράταση μετά από αίτησή του και 
τη σύμφωνη γνώμη του εισηγητή ο οποίος θα φέρει το 
θέμα στη Συνέλευση Τμήματος.

Το άρθρο 8 «Παράρτημα διπλώματος» διαγράφεται εξ 
ολοκλήρου και τα επόμενα άρθρα αναριθμούνται αντι-
στοίχως, ήτοι το άρθρο 9 «Πόροι του Π.Μ.Σ. - Διαχείριση 
Εσόδων» σε άρθρο 8, το άρθρο 10 «Αξιολόγηση Π.Μ.Σ» 
σε άρθρο 9 και το άρθρο 11 «Αναθεώρηση του εσωτε-
ρικού κανονισμού μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήμα-
τος Μηχανικών Βιοϊατρικής» σε άρθρο 10.

Άρθρο 9 
Αξιολόγηση Π.Μ.Σ

Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιείται αξιολόγηση 
κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος από τους μεταπτυ-
χιακούς φοιτητές (παρ. του άρθρου 44 του ν. 4485/2017). 
Η αξιολόγηση γίνεται με βάση ερωτηματολόγιο που 
συμπληρώνουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές. Το σχετικό 
έντυπο, που μπορεί να εντάσσεται και σε ηλεκτρονική 
πλατφόρμα που επίσης θα πρέπει να εξασφαλίζει την ανω-
νυμία του φοιτητή, καλύπτει το μάθημα ως προς το περι-
εχόμενο, τον τρόπο διδασκαλίας, το βαθμό συσχέτισής 
του με την πράξη και τις αρχές και τη φιλοσοφία του μετα-
πτυχιακού προγράμματος. Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο οι 
μεταπτυχιακοί φοιτητές συμπληρώνουν ενιαίο ερωτημα-
τολόγιο σε όλα τα μαθήματα που παρακολουθούν βάση 
του όποιου αξιολογούν την διδαχθείσα ύλη, το εποπτικό 
υλικό, τα συγγράμματα και τα εκπαιδευτικά βοηθήματα 
τους χώρους διδασκαλίας τους διδάσκοντες και το επι-
κουρικό προσωπικό. Κάθε φορά που ο κύκλος σπουδών 
ολοκληρώνεται συντάσσεται έκθεση εσωτερικής αξιο-
λόγησης από τα μέλη της Σ.Ε. και έναν εκπρόσωπο των 
μεταπτυχιακών φοιτητών. Κάθε πέντε έτη διενεργείται 
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εξωτερική αξιολόγηση. Στην αξιολόγηση συμπεριλαμ-
βάνονται δείκτες που αναδεικνύουν: (α) τη συνεισφορά 
του ΠΜΣ στην ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος 
και ευρύτερα στο επιστημονικό του αντικείμενο, (β) την 
προτίμησή του από τους υποψήφιους φοιτητές και (γ) τον 
κοινωνικό αντίκτυπο (π.χ. στις υπηρεσίες Υγείας κ.λπ.), την 
εικόνα του στην αγορά εργασίας κ.λπ.

Κατά τα λοιπά, η υπ’ αρ. 10347/05-10-2018 απόφαση 
της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής Κανονισμός Σπουδών του Π.Μ.Σ. «Προηγμένα 
Συστήματα και Μέθοδοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία» του 
Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής της Σχολής Μηχανι-
κών» (Β’ 4826), εξακολουθεί να ισχύει.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από το Ακαδημαϊκό Έτος 
2021-2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω, 12 Ιανουαρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

Ι

    Αριθμ. 1409 (2)
Επανίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διαχείριση 

Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες Αρχεία, Μουσεία» 

του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας 

και Συστημάτων Πληροφόρησης της Σχολής Δι-

οικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστη-

μών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής και Άλλες Διατάξεις» (Α’ 38).
2. Τον ν. 4009/2011 «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της 

Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτά-
των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α’ 195).

3. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της 
Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και 
Άλλες Διατάξεις» (Α’ 114) και ιδίως τα άρθρα 30 έως και 
37, 43, 45 και 85.

4. Τον ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 «Δι-
ασφάλιση της Ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών 
Μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος» (Α’ 189).

5. Τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλ-
λες Διατάξεις» (Α’ 83). 

6. Τον ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 
Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειρα-
ματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 70 ).

7. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-09-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για 

Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Εκπόνησης Διδα-
κτορικών Διατριβών - Λοιπά Θέματα».

8. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/08-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος Κατάρτισης του Αναλυτικού Προϋ-
πολογισμού Λειτουργίας και της Έκθεσης Βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).

9. Την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4653/2020, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του ν. 4692/2020 
(Α’ 111).

10. Την υπ’ αρ. 6854/06-07-2018 (Β’ 3308) απόφαση 
της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η ίδρυση του Π.Μ.Σ. με 
τίτλο «Διαχείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες Αρχεία, 
Μουσεία» .

11. Την υπ’ αρ. 9981/28-09-2018 (Β’ 4755) απόφαση 
της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο κανονισμός σπουδών 
του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Διαχείριση Πληροφοριών σε Βιβλι-
οθήκες Αρχεία, Μουσεία».

12. Τη σχετική «Μελέτη Σκοπιμότητας και Έκθεση 
Βιωσιμότητας» για την επανίδρυση και λειτουργία του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δια-
χείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία».

13. Τη σχετική «Έκθεση Υλικοτεχνικής Υποδομής» για 
την επανίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διαχείριση Πληροφο-
ριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία».

14. Τις υπ΄αρ. 15/28.07.2021 (θέμα 3ο) και 20/ 
5.10.2021(θέμα 3ο) πράξεις της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων 
Πληροφόρησης, της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών 
και Κοινωνικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής σχετικά με την επανίδρυση του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαχείριση Πληροφοριών σε 
Βιβλιοθήκες Αρχεία, Μουσεία».

15. Την υπ’ αρ. 11/05-10-2021 (θέμα 1ο) απόφαση της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Αττικής, περί επανίδρυσης του ΠΜΣ με τίτ-
λο «Διαχείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, 
Μουσεία».

16. Την υπ’ αρ. 18/26-10-2021 (θέμα 15ο) απόφαση 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
«Έγκριση επανίδρυσης και λειτουργίας του Π.Μ.Σ. με 
τίτλο «Διαχείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, 
Μουσεία» Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και 
Συστημάτων Πληροφόρησης της Σχολής Διοικητικών, 
Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής».

17. Το υπ’ αρ. 94609/1-11-2021 έγγραφο του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής, με το οποίο διαβιβάστηκε 
στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η έγκριση 
επανίδρυσης και λειτουργίας του ΠΜΣ «Διαχείριση Πλη-
ροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία».

18. Το γεγονός ότι παρήλθε η αποκλειστική προθεσμία 
των εξήντα (60) ημερών από την επομένη κοινοποίησης 
στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων (υπό στοι-
χεία 140464/Ζ1/03-11-2021) της πρότασης επανίδρυσης 
και λειτουργίας του ΠΜΣ.

19. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/06-08-2019 απόφαση 
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της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός 
Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 564), καθώς και την 
υπό στοιχεία 105167/Ζ1/12- 08-2020 απόφαση «Παρά-
ταση της Θητείας του Πρύτανη και των Τεσσάρων (4) 
Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 650).

20. Την υπ’ αρ. 65311/31-08-2021 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Συγκρότηση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

21. Την υπ’ αρ. 84625/12-10-2021 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Ανασυγκρότηση 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

22. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Την επανίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Αρχειο-
νομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρη-
σης, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με τίτλο «Δια-
χείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία» 
της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών 
Επιστημών του Ιδρύματος, από το εαρινό εξάμηνο του 
ακαδημαϊκού έτους 2021 - 2022, ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστη-
μάτων Πληροφόρησης της Σχολής Διοικητικών, Οικονο-
μικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής επανιδρύει από το Ακαδημαϊκό Έτος 
2021-2022 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΠΜΣ) με τίτλο «Διαχείριση πληροφοριών σε Βιβλιοθή-
κες, Αρχεία, Μουσεία» (τίτλος στα αγγλικά: “Information 
management in Libraries, Archives, Museums”) σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστη-
μάτων Πληροφόρησης, της Σχολής Διοικητικών, Οικονο-
μικών και Κοινωνικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής, οργανώνει και λειτουργεί από το εαρινό 
εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021 - 2022, Πρόγραμ-
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο: 
«Διαχείριση πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μου-
σεία» και αγγλικό τίτλο: «Information management in 
Libraries, Archives, Museums» με δύο ειδικεύσεις:

Α. Διαχείριση Υλικού και Συστημάτων Πληροφόρησης 
σε ΒΑΜ (Content Management and Information Systems 
in LAM)

Β. Διαχείριση Δεδομένων σε ΒΑΜ Data Management 
in LAM),

 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114).
Ο κύριος τόπος διεξαγωγής της εκπαιδευτικής δια-

δικασίας είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και η 
διοικητική στήριξη του προγράμματος παρέχεται από 
το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στις εγκαταστάσεις 
του Πανεπιστημίου στην Αθήνα.

Το ΠΜΣ «Διαχείριση πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, 
Αρχεία, Μουσεία» λειτουργεί στο Τμήμα Αρχειονομίας, 
Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, της 

Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επι-
στημών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 57-61 του Μέρους Α’ του 
Κεφ. Α’ του ν. 4610/2019 (Α’ 70).

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός - 
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με 
τίτλο «Διαχείριση πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, 
Μουσεία» έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση πληροφο-
ριών στον ενιαίο ιστό των βιβλιοθηκών, αρχείων και 
μουσείων με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και των 
δυνατοτήτων του ψηφιακού περιβάλλοντος μέσα στο 
οποίο οι οργανισμοί αυτοί εντοπίζουν, οργανώνουν, δι-
αθέτουν και αξιοποιούν το πληροφοριακό απόθεμα και 
αναπτύσσουν ανάλογες υπηρεσίες για το κοινό τους.

Σκοπό του Π.Μ.Σ. αποτελεί η παροχή εξειδικευμένης 
θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης για τον εντοπι-
σμό, την οργάνωση, την παροχή και διαχείριση πληρο-
φοριών με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων 
στο ψηφιακό περιβάλλον. Το Π.Μ.Σ. ενισχύει την κριτική 
αντιμετώπιση της πληροφορίας, την ανάπτυξη ερευνη-
τικών και διαχειριστικών δεξιοτήτων στο πληροφοριακό 
γίγνεσθαι και την αξιοποίηση καλών πρακτικών στον 
ψηφιακό χώρο των βιβλιοθηκών, αρχείων και μουσείων. 

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών έχει τους ακόλουθους στόχους:

- Να καλύψει τις ανάγκες υποψηφίων που επιζητούν: 
(α) να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους σε σύγχρονα ζη-
τήματα της Διαχείρισης Πληροφοριών με έμφαση στις 
νέες τεχνολογίες, (β) να αποκτήσουν το απαραίτητο επι-
στημονικό υπόβαθρο για να συνεχίσουν σε περαιτέρω 
ερευνητική δραστηριότητα.

- Να αναδείξει την τεχνολογική διάσταση του τμήμα-
τος μέσω της διάχυσης των αποτελεσμάτων της ερευ-
νητικής του δραστηριότητας.

- Να δημιουργήσει δίαυλο επικοινωνίας με συγγενείς 
επιστημονικούς κλάδους και να αναδείξει τη διεπιστη-
μονικότητα του τομέα της ολοκληρωμένης διαχείρισης 
των πληροφοριών. 

- Να παρέχει ένα δομημένο ευέλικτο πρόγραμμα μα-
θημάτων, με δύο κατευθύνσεις, το οποίο θα προσφέρει 
σύγχρονο και υψηλής αξίας επιστημονικό περιεχόμενο, 
με τη χρήση εξελιγμένων μεθόδων εκπαίδευσης.

- Να συμβάλλει στην εκπαίδευση και ανάπτυξη εξειδι-
κευμένων και ικανών μεταπτυχιακού επιπέδου επιστημό-
νων, ερευνητών και στελεχών που θα προωθήσουν και 
θα προάγουν τον τομέα της διαχείρισης πληροφοριών. 

Ειδικότερα:
Οι φοιτητές της Ειδίκευσης Α (Διαχείριση υλικού και 

Συστημάτων Πληροφόρησης σε ΒΑΜ), πέρα από τις γνώ-
σεις που θα λάβουν γύρω από το θεωρητικό πλαίσιο 
των βασικών αρχών διαχείρισης των πληροφοριών, θα 
είναι σε θέση να διαχειριστούν υλικό αξιοποιώντας το 
κατάλληλο πληροφοριακό σύστημα και σχεδιάζοντας 
ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον πληροφόρησης σε πα-
ραγωγική λειτουργία. Επίσης θα μπορούν να συνδέουν 
το περιβάλλον αυτό με άλλα περιβάλλοντα και να σχεδι-
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άζουν και να δημιουργούν νέα πληροφοριακά προϊόντα.
Οι φοιτητές της Ειδίκευσης Β (Διαχείριση Δεδομένων 

σε ΒΑΜ), αφού και αυτοί εμβαθύνουν στο θεωρητικό 
πλαίσιο των βασικών αρχών διαχείρισης των πληροφο-
ριών, θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να υλοποιούν 
μια σειρά από προηγμένες ψηφιακές υπηρεσίες διαχείρι-
σης δεδομένων σε ΒΑΜ και σε άλλους πληροφοριακούς 
οργανισμούς με έμφαση στη διαχείριση δεδομένων με 
τεχνητή νοημοσύνη, την αξιολόγηση της απήχησης της 
ερευνητικής δραστηριότητας με τη χρήση βιβλιομετρι-
κών δεικτών, τη διατήρηση όλων των μορφών δεδο-
μένων, καθώς και την οπτικοποίηση της πληροφορίας.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του ΠΜΣ, το Τμήμα 
Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πλη-
ροφόρησης, της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και 
Κοινωνικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής, θα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) «Διαχείριση πληροφοριών σε Βιβλιοθή-
κες, Αρχεία, Μουσεία» και αγγλικό τίτλο: «Information 
management in Libraries, Archives, Museums» με δύο 
ειδικεύσεις:

Α. Διαχείριση Υλικού και Συστημάτων Πληροφόρησης 
σε ΒΑΜ (Content Management and Information Systems 
in LAM)

Β. Διαχείριση Δεδομένων σε ΒΑΜ Data Management 
in LAM)

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαχεί-
ριση πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία» 
του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και 
Συστημάτων Πληροφόρησης, της Σχολής Διοικητικών, 
Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, γίνονται δε-
κτοί, μετά από επιλογή, κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου 
σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
34 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια Σπουδών - 
Γλώσσα Διδασκαλίας -
 Πιστωτικές Μονάδες

Το ΠΜΣ διαρκεί 18 μήνες και δομείται σε τρία (3) ακα-
δημαϊκά εξάμηνα. Οι φοιτητές που επιθυμούν να το πα-
ρακολουθήσουν οφείλουν να επιλέξουν μία εκ των δύο 
ειδικεύσεων. 

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι ενενήντα (90).

Γλώσσα συγγραφής της διπλωματικής εργασίας
Η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασί-

ας πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα. Μπορεί να 
πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα μετά από αίτηση 
του μεταπτυχιακού φοιτητή με σύμφωνη γνώμη του επι-
βλέποντος και έγκριση από τη Συντονιστική Επιτροπή.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το πρόγραμμα μαθημάτων αποτελείται από σεμιναρι-
ακά και υποχρεωτικά μαθήματα. Οι φοιτητές υποχρεού-
νται να παρακολουθήσουν δυο σεμιναριακά μαθήματα 
α) Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφόρησης και β) 
Ακαδημαϊκές δεξιότητες προκειμένου να προχωρήσουν 
στο πρώτο εξάμηνο σπουδών. Τα μαθήματα διαφορο-
ποιούνται ανά ειδίκευση. Οι φοιτητές υποχρεούνται να 
παρακολουθήσουν συνολικά οκτώ (8) μαθήματα [από 
τέσσερα (4) στο Α και Β εξάμηνο και τη Διπλωματική 
Εργασία η οποία εκπονείται στο Γ εξάμηνο. Η παρακο-
λούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Η διδα-
σκαλία των μαθημάτων γίνεται δια ζώσης και με μέσα 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η διδασκαλία με μέσα εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης θα γίνεται σε ποσοστό όχι 
μεγαλύτερο του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) σύμφω-
να με την παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4485/2017 ή ως 
ορίζεται από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.

Α’ Εξάμηνο για ειδίκευση Α και Β
Τίτλος μαθήματος Τύπος

μαθήματος
Πιστωτικές 
μονάδες (ECTS)

Σύγχρονα πρότυπα μεταδεδομένων Υ 7,5

Εφαρμογές Πληροφορικής Υ 7,5

Δίκαιο της Πληροφορίας – 
Πνευματικά Δικαιώματα

Υ 7,5

Διατήρηση αναλογικών και 
ψηφιακών Τεκμηρίων

Υ 7,5

Σύνολο 30

Β’ Εξάμηνο ειδίκευση Α
Τίτλος μαθήματος Τύπος μαθήματος 

για Ειδίκευση Α
Πιστωτικές 
μονάδες (ECTS)

Διαχείριση Αρχειακού Υλικού Υ 7,5

Διαχείριση Βιβλιοθηκονομικών 
Συστημάτων

Υ 7,5

Διαχείριση Μουσειακών Συλλογών Υ 7,5

Μέθοδοι Έρευνας Υ 7,5

Σύνολο 30

Β’ Εξάμηνο ειδίκευση Β
Τίτλος μαθήματος Τύπος μαθήματος 

για Ειδίκευση Β
Πιστωτικές 
μονάδες (ECTS)

Διαχείριση Δεδομένων Υ 7,5

Οπτικοποίηση Δεδομένων -
Ερευνητικά δεδομένα

Υ 7,5

Από την Πληροφορία στη 
Σημασιολογία

Υ 7,5

Μέθοδοι Έρευνας Υ 7,5

Σύνολο 30

Γ’ Εξάμηνο Ειδικεύσεις Α και Β
Τύπος Πιστωτικές 

μονάδες (ECTS)

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής 

Διπλωματικής Εργασίας

Υ 30

Στο Β’ εξάμηνο οι Μέθοδοι έρευνας είναι κοινό υποχρε-
ωτικό μάθημα και για τις 2 κατευθύνσεις. Οι φοιτητές της 
Κατεύθυνσης Α και Β είναι υποχρεωμένοι να παρακολου-
θούν όλα τα μαθήματα της κατεύθυνσής τους.
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Για τους μερικής φοίτησης φοιτητές, η Συντονιστική 
Επιτροπή αποφασίζει την επιλογή των μαθημάτων με 
βάση τη διαθεσιμότητά τους και τα προσφερόμενα ανά 
εξάμηνο μαθήματα.

Τροποποίηση του προγράμματος σπουδών και ανακα-
τανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με αποφά-
σεις των αρμοδίων οργάνων, όπως διατυπώνεται στον 
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος.

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο 
Π.Μ.Σ. ορίζεται σε 25 κατ’ έτος. Γίνονται δεκτοί ως υπε-
ράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, 
ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 
34 του ν. 4485/2017. Στον αριθμό των εισακτέων λαμ-
βάνονται υπόψη και οι φοιτητές με δωρεάν φοίτηση, 
30% του συνόλου των νεοεισερχομένων φοιτητών, 
δηλαδή έως εννέα (9) φοιτητές, οι οποίοι δεν θα κα-
ταβάλλουν τέλη φοίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 35 
του ν. 4485/2017.

Άρθρο 8 
Διδακτικό Προσωπικό

Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του ΠΜΣ 
θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και 
Ε.Τ.Ε.Π. ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος 
Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πλη-
ροφόρησης ή διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 
(Α’ 112) ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α’ 173) ή την 
παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, μέλη Δ.Ε.Π. άλ-
λων τμημάτων του ιδίου Α.Ε.Ι ή άλλων Α.Ε.Ι ή ερευνητών 
από ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής, όπως επίσης κα-
ταξιωμένοι επιστήμονες της αλλοδαπής που έχουν θέση 
ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, 
καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με 
εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστι-
κό αντικείμενο του ΠΜΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

Τη γραμματειακή υποστήριξη θα αναλάβει η γραμμα-
τεία του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και 
Συστημάτων Πληροφόρησης.

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η 
υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή (αίθουσες διδασκα-

λίας, εργαστήρια, Βιβλιοθήκη κ.λπ.) του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και ειδικότερα του Τμήματος Αρχειο-
νομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφό-
ρησης.

Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας

Η διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ορίζεται σε πέντε (5) 
ακαδημαϊκά έτη δηλαδή μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2025-
2026, εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και 
εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ-
θρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4485/2017 
(με δυνατότητα ανανέωσης της λειτουργίας του κατά 
τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας).

Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. προβλέπεται να 
καλυφθεί σε τακτική βάση από τέλη φοίτησης. Τα τέλη 
φοίτησης, ανέρχονται στο ποσό των 1.800 ευρώ τα 
οποία καταβάλλονται σε τρεις ισόποσες δόσεις δηλαδή 
600,00€ για κάθε ένα από τα τρία εξάμηνα σπουδών. 

Έκτακτη χρηματοδότηση από δωρεές, παροχές, 
κληροδοτήματα, χορηγίες, ερευνητικά προγράμμα-
τα και από άλλους, κατά τον νόμο, πόρους, εφόσον 
προκύψουν, δύνανται να χρησιμοποιηθούν προκει-
μένου να μειωθεί η επιβάρυνση των φοιτητών σε τέλη 
φοίτησης, είτε για να χορηγηθούν πρόσθετες παροχές 
στους φοιτητές.

Η εκπαίδευση παρέχεται χωρίς τέλη φοίτησης στους 
δικαιούχους μεταπτυχιακούς φοιτητές και μέχρι το 30% 
του συνολικού αριθμού των συμμετεχόντων ανά εισαγω-
γή, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 12 
Μεταβατικές Διατάξεις

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα 
απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω, 12 Ιανουαρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ    

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02006471502220008*
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