ΕΛΛΗΝΙΚΗ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (Π.Μ.Σ.)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
Αυτό το παράρτηµα διπλώµατος ακολουθεί το πρότυπο που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συµβούλιο της Ευρώπης και η
UNESCO/CEPES. Στόχος του Παραρτήµατος είναι να παράσχει επαρκή ανεξάρτητα στοιχεία για τη βελτίωση της διεθνούς ''διαφάνειας'' και
της δίκαιης ακαδηµαϊκής και επαγγελµατικής αναγνώρισης των τίτλων σπουδών (διπλώµατα, πτυχία, πιστοποιητικά κ.τ.λ.). Σχεδιάστηκε για
να δίνει περιγραφή της φύσης, του επιπέδου, του υπόβαθρου, του περιεχοµένου και του καθεστώτος των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν
µε επιτυχία, από το άτοµο που αναγράφεται ονοµαστικά στο πρωτότυπο του τίτλου, στον οποίο επισυνάπτεται αυτό το παράρτηµα. Στο
παράρτηµα αυτό δεν κρίνεται η αξία και δεν υπάρχουν δηλώσεις ισοτιµίας ή προτάσεις σχετικά µε την αναγνώριση του τίτλου. Σε αυτό
υπάρχουν πληροφορίες και στα οκτώ τµήµατά του. Όπου δεν υπάρχουν πληροφορίες δίδεται η σχετική εξήγηση.

1.
1.1
1.2
1.3

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Επώνυµο(α):
Όνοµα(τα):
Ηµεροµηνία γέννησης (ηµέρα/µήνας/έτος) - Τόπος γέννησης - Χώρα γέννησης:

1.4

Αριθµός φοιτητικής ταυτότητας ή αριθµός µητρώου ή κωδικός αριθµός (αν υπάρχει): 23320XXXXX

2.
2.1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙ∆ΟΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Ονοµασία του τίτλου σπουδών και (αν υπάρχει) ο συγκεκριµένος τίτλος (στην πρωτότυπη γλώσσα):
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ∆ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
Κύριος τοµέας σπουδών για την απόκτηση του τίτλου:
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ονοµασία και καθεστώς του απονέµοντος ιδρύµατος (στην πρωτότυπη γλώσσα):
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ∆ΗΜΟΣΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ, ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.∆.∆.)
Ονοµασία και καθεστώς του Ιδρύµατος (αν διαφέρει από το σηµείο 2.3) που παρέχει τις σπουδές (στην
πρωτότυπη γλώσσα):
Όπως στη 2.3.
Γλώσσα (-ες) διδασκαλίας / εξετάσεων:
Ελληνική

2.2
2.3
2.4
2.5

3.
3.1
3.2
3.3

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
Επίπεδο του τίτλου:
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης (2ος Κύκλος Σπουδών)
Επίσηµη διάρκεια του προγράµµατος:
∆ιάρκεια
: 1 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
: 75 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ECTS
Απαιτήσεις εισαγωγής:
Με πτυχίο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. (Α΄ Κύκλου Σπουδών) της ηµεδαπής ή οµοταγών αναγνωρισµένων Ιδρυµάτων της
αλλοδαπής. Οι κάτοχοι τίτλου Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής οφείλουν να προσκοµίσουν την αναγνώριση ισοτιµίας του τίτλου

4.
4.1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΑΝ
Τρόπος σπουδών:
ΠΛΗΡΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ

4.2

Απαιτήσεις του προγράµµατος:
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης απαιτείται η φοίτηση επί 2 εξάµηνα σπουδών, η
επιτυχής εξέταση 9 υποχρεωτικών µαθηµάτων, η επιτυχής υποβολή της ∆ιπλωµατικής Εργασίας και η
συγκέντρωση 75 πιστωτικών µονάδων (ECTS).
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Σελίδα: 1

Με την απόκτηση του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης, ο κάτοχος θα είναι σε θέση να:
1. Να κατανοεί τις βασικές αρχές της επιστήµης της οικονοµίας και της επιστήµης της διοίκησης
(συµπεριλαµβανοµένης της χρηµατοοικονοµικής διοίκησης και της δηµόσιας διοίκησης) και να αντιλαµβάνεται
πλήρως την αλληλεξάρτησή τους στην ανάλυση, σύνθεση και µοντελοποίηση σύνθετων διεπιστηµονικών
προβληµάτων.
2. Να αναγνωρίζει σύνθετα προβλήµατα σχετιζόµενα µε την οικονοµία, τη διοίκηση τη χρηµατοοικονοµική και
την τεχνολογία και να εφαρµόζει κατάλληλες ποσοτικές και υπολογιστικές µεθόδους για την αποτελεσµατική
επίλυση τους.
3. Να εκπονεί και να συντάσσει εφαρµοσµένες µελέτες όπως: αξιολόγησης επενδύσεων, οικονοµοτεχνικής
εφικτότητας, κλαδικής ανάλυσης, έρευνας αγοράς, επιχειρησιακής στρατηγικής, επιχειρησιακού
προγραµµατισµού, αναδιοργάνωσης και µετασχηµατισµού επιχειρήσεων, εκτίµησης και διαχείρισης κ.α..
Αναλόγως της ειδίκευσης που θα επιλέξει ο/η απόφοιτος θα είναι σε θέση:
Α. Να αναλύει χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα και αγορές, να αναγνωρίζει σχετικές επενδυτικές ευκαιρίες και να
σχεδιάζει και να υλοποιεί συστήµατα υποστήριξης χρηµατοοικονοµικών αποφάσεων (κατεύθυνση
«Χρηµατοοικονοµική Μηχανική»).
Β. Να διαχειρίζεται πολύπλοκα τεχνολογικά συστήµατα και συστήµατα διοίκησης, να διασφαλίζει την
οικονοµική αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας τους και τη βέλτιστη οργάνωση, να χαράσσει στρατηγικές, να
αναπτύσσει επιχειρησιακά σχέδια και µελέτες αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων και να διαχειρίζεται κατά τρόπο
βέλτιστο το κόστος και το χρόνο σε έργα και κατασκευές (κατεύθυνση «Μηχανική της ∆ιοίκησης»).
Γ. Να ασκεί αποτελεσµατική διοίκηση σε δηµόσιους φορείς και οργανισµούς µε βάση τις σύγχρονες αρχές της
επιστήµης της διοίκησης, να προτείνει µεταρρυθµίσεις για την αναδιοργάνωση του δηµοσίου τοµέα, την
ενδυνάµωση της τεχνολογικής υποδοµής, την αναβάθµιση των προσφερόµενων υπηρεσιών και να διαχειρίζεται
αποτελεσµατικά τις διαθέσιµες χρηµατοδοτήσεις και τα προγράµµατα επενδύσεων (κατεύθυνση «∆ιοίκηση και
Οικονοµία ∆ηµοσίων Οργανισµών και Φορέων»).
4.3

Λεπτοµέρειες του προγράµµατος (π.χ. ενότητες µαθηµάτων ή µαθήµατα) και οι ατοµικοί
βαθµοί/διδακτικές µονάδες/πιστωτικές µονάδες που ελήφθησαν:
Τα µαθήµατα στα οποία η διπλωµατούχος έχει εξεταστεί και έχει πάρει προαγώγιµο βαθµό, καθώς και τα
µαθήµατα για τα οποία έχει τύχει αναγνώρισης ή απαλλαγής είναι τα κάτωθι:

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Π.Μ.
(ECTS)

I/II/ΙΙΙ-10

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

∆Ε

15

ΙΙ-4/III-5

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΥΚ

6

ΙΙ-3/III-4

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΥΚ

6

I-1/II-1/III-1

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

ΥΚ

6

Ι-2/ΙΙ-2/III-2

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

ΥΚ

6

ΙΙ-5

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ
EΡΕΥΝΑΣ

ΥΚ

6

ΙΙ-9

∆ΙΟIΚΗΣΗ EΡΓΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧEIΡΙΣΗ
ΚΙΝ∆YΝΩΝ

ΥΚ

8

ΙΙ-8

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ

ΥΚ

8

ΙΙ-7

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΥΚ

8

Ι-6/ΙΙ-6

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΛΗΨΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΥΚ

6

ΣΥΝΟΛΟ Π.Μ. (ECTS)

75

Η στήλη ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ χαρακτηρίζει το µάθηµα ως Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης (ΥΚ) ∆ιπλωµατική
Εργασία (∆Ε) .
Τα µαθήµατα που εµφανίζονται µε αστερίσκο (*) δε λαµβάνονται υπόψη στις προϋποθέσεις λήψης πτυχίου.
(ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ - 23320ΧΧΧΧΧ)
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Η στήλη "Π.Μ. (ECTS)" απεικονίζει τις πιστωτικές µονάδες σύµφωνα µε το σύστηµα Μεταφοράς και Συσσώρευσης
Πιστωτικών Μονάδων που αντιστοιχούν σε κάθε µάθηµα.
Τίτλος ∆ιπλωµατικής Εργασίας:
4.4

Σύστηµα βαθµολογίας και, αν υπάρχει, κλίµακα κατανοµής των βαθµών:
Οι βαθµοί επιτυχούς εξέτασης είναι ίσοι ή µεγαλύτεροι του 5 σε κλίµακα από 0 έως 10.
Ο βαθµός του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης συνοδεύεται από χαρακτηρισµό ως εξής:
α) «Άριστα», για βαθµό από 8,50 έως 10
β) «Λίαν Καλώς», για βαθµό από 6,50 έως 8,49
γ) «Καλώς», για βαθµό από 5,00 έως 6,49

4.5

Γενική ταξινόµηση του τίτλου (στην πρωτότυπη γλώσσα):
X,XX (ΑΡΙΣΤΑ)

5.
5.1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ
Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές:
Το Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης παρέχει την δυνατότητα πρόσβασης σε διδακτορικές σπουδές (3ο
Κύκλο Σπουδών).

5.2

Επαγγελµατικό καθεστώς (εάν υπάρχει):
Εγγραφή στο Οικονοµικό Επιµελήτηριο Ελλάδας.

6.
6.1

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Συµπληρωµατικές πληροφορίες:
∆εν υπάρχουν
Άλλες πηγές πληροφοριών:
· Ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου
http://www.aegean.gr

6.2

·

Ιστοσελίδα του Τµήµατος Μηχανικών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης
http://www.fme.aegean.gr/

·

Ιστοσελίδα του προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών στην Οικονοµική και ∆ιοίκηση για
Μηχανικούς (πλήρους φοίτησης)
http://odim.aegean.gr/

·

Ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού
http://www.minedu.gov.gr/

·

Ιστοσελίδα των ENIC (European Network of Information Centers in the European Region) και
NARIC (National Academic Recognition Information Centers in the European Union)
http://www.enic-naric.net/index.aspx?c=Greece

·

Ιστοσελίδα του ∆ΟΑΤΑΠ (∆ιεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών &
Πληροφόρησης)
http://www.doatap.gr/

·

Ιστοσελίδα του IKY (Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών)
http://www.iky.gr/

·

Ιστοσελίδα της UNESCO (Εκπαιδευτικός, Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των
Ηνωµένων Εθνών)
http://www.unesco.org
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·

Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
http://europa.eu

·

Ιστοσελίδα του Συµβουλίου της Ευρώπης
http://www.european-council.europa.eu

·

Ταχυδροµική διεύθυνση του προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών στην Οικονοµική και ∆ιοίκηση
για Μηχανικούς
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 41 Τ.Κ. 82132 ΧΙΟΣ
E-mail: odim_gram@chios.aegean
Τηλέφωνο: +302271035422
Fax: +302271035429

7.
7.1
7.2

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
Ηµεροµηνία: ΧΧ/ΧΧ/20ΧΧ
(Με εντολή Πρύτανη) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΓΚΟΥΡΑΣ, ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Όνοµα και Υπογραφή:

7.3
7.4

Ο/Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ιδιότητα:
Επίσηµη Σφραγίδα:
Το πιστοποιητικό αυτό υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Τµήµατος, µε βάση την υπ' αρίθµ. Απόφαση
7/17.03.2011 (Θέµα 5.1) της Συγκλήτου του Ιδρύµατος.

8.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
(i) ∆οµή και Λειτουργία
Σύµφωνα µε το νόµο 2916/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα, η ανώτατη εκπαίδευση (Α.Ε.Ι.)
περιλαµβάνει δύο παράλληλους τοµείς:
α) τον πανεπιστηµιακό (Πανεπιστήµια, Πολυτεχνείο, Σχολή Καλών Τεχνών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο) και το
∆ιεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδας (∆Ι.ΠΑ.Ε.), και
β) τον τεχνολογικό (Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα / Τ.Ε.Ι. και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης / Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).
Στην παραπάνω αναφερόµενη νοµοθεσία ρυθµίζονται θέµατα λειτουργίας της ανώτατης εκπαίδευσης προς την
κατεύθυνση της διευρυµένης συµµετοχής, µεγαλύτερης διαφάνειας, λογοδοσίας και ενίσχυσης της αυτοδιοίκησης των
ιδρυµάτων.
Επίσης, υπάρχουν κρατικά ιδρύµατα ανώτερης επαγγελµατικής κατάρτισης τα οποία παρακολουθούνται από άλλα
Υπουργεία, και προσφέρουν προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης, µε διάρκεια που κυµαίνεται από δύο έως τρία
έτη.
(ii) Εισαγωγή
∆ικαίωµα εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση έχουν όλοι οι απόφοιτοι Λυκείου (Γενικού και Επαγγελµατικού).
Το σύστηµα εισαγωγής στα ιδρύµατα της ανώτατης εκπαίδευσης βασίζεται στις προγραµµατισµένες διαθέσιµες θέσεις
(numerus clausus), στις προτιµήσεις σχολών/τµηµάτων από τους υποψηφίους και στον Γενικό Βαθµό Πρόσβασής τους.
Για ορισµένες σχολές απαιτείται εξέταση σε ειδικά µαθήµατα (π.χ. σχέδιο για την Αρχιτεκτονική, κλπ.) ή πρακτικές
δοκιµασίες.
(iii) Τίτλοι σπουδών
Η ολοκλήρωση του προγράµµατος σπουδών των σχολών των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης οδηγεί στην απόκτηση
αντίστοιχου Πτυχίου, το οποίο εφοδιάζει τον πτυχιούχο µε επαγγελµατικά δικαιώµατα για την σταδιοδροµία του στην
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αγορά εργασίας. Επιπρόσθετα, δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε σπουδές του µεταπτυχιακού κύκλου: δηλαδή σε
σπουδές του δεύτερου κύκλου που οδηγούν στο Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (ισότιµο µε πτυχίο Master) και
του τρίτου κύκλου που οδηγούν στο ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα. Το Πτυχίο είναι τίτλος που απονέµεται µε την
ολοκλήρωση σπουδών του πρώτου κύκλου, οι οποίες διαρκούν από τέσσερα έως έξι έτη ανάλογα µε το αντικείµενο.
Ο Νόµος 3374/2005 καθορίζει την διασφάλιση της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση και το σύστηµα µεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων, καθώς και το πλαίσιο των διαδικασιών και των κριτηρίων για την αξιολόγηση
των τµηµάτων των ΑΕΙ, όπως επίσης και την πιστοποίηση των σπουδών των φοιτητών. Τα µέτρα αυτά στοχεύουν στην
ενίσχυση της κινητικότητας των φοιτητών και συµβάλλουν στη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης
Εκπαίδευσης, όπως αυτός καθορίζεται από τη διαδικασία της Μπολόνια.
(iv) Τρέχουσες Μεταρρυθµίσεις και Πρωτοβουλίες
Αναφορικά µε την τριτοβάθµια εκπαίδευση και συγκεκριµένα µε τη ∆ιαδικασία της Μπολόνια καθώς και σε συνέχεια
του Ν. 2916/2001, πραγµατοποιήθηκαν ευρείες µεταρρυθµίσεις µε συνεχείς εξελίξεις. Χαρακτηριστικά, µε το Ν.
3794/2009 εναρµονίστηκε η λειτουργία των δύο παράλληλων τοµέων της ανώτατης εκπαίδευσης και ολοκληρώθηκε
ουσιαστικά η ανωτατοποίηση των Τ.Ε.Ι. ενώ µε τους νόµους 4009/2011, 4071/2012, 4076/2012 και 4115/2013
επιχειρείται η διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών στην Ελλάδα, η τροποποίηση της δοµής και της λειτουργίας των
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων καθώς και η διεθνοποίηση αυτών.
(http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summary_sheets/047_EL_EL.pdf)
Λεπτοµερής περιγραφή του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος υπάρχει και στον Εθνικό Φάκελο που συντάχθηκε
από την Ελληνική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου για την Εκπαίδευση ΕΥΡΥ∆ΙΚΗ.
http://www.eurydice.org
http://www.eurydice.org/Eurybase/frameset_eurybase.html
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