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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠMΣ 

Δ5.01 

Πιστωτικές μονάδες ανά 

εξάμηνο για την 

απόκτηση διπλώματος 

Αναλογία   του αριθμού των 

πιστωτικών μονάδων ECTS του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών ως προς την  ελάχιστη 

διάρκεια σπουδών σε εξάμηνα. 

Υποδεικνύει, κατά μέσο όρο, πόσες πιστωτικές 

μονάδες ECTS πρέπει να συγκεντρώνει ο φοιτητής ανά 

εξάμηνο, προκειμένου να αποκτήσει το δίπλωμα. 

𝛭5.001

𝛭5.005
 30,00 

Δ5.02 

Πιστωτικές μονάδες ανά 

μάθημα για την απόκτηση 

διπλώματος 

Αναλογία   του αριθμού των 

πιστωτικών μονάδων ECTS του ΠΜΣ 

ως προς τον ελάχιστο αριθμό 

μαθημάτων για απόκτηση 

διπλώματος. 

Υποδεικνύει, κατά μέσο όρο, τις πιστωτικές μονάδες 

ECTS ανά μάθημα που παρακολουθεί ο φοιτητής, 

προκειμένου να αποκτήσει το δίπλωμα. 

𝛭5.001

𝛭5.024 
 8,00 

Δ5.03 Δίδακτρα ανά εξάμηνο 

Χρηματικό ποσό διδάκτρων  ως προς 

την  ελάχιστη διάρκεια σπουδών σε 

εξάμηνα. 

Υποδεικνύει το χρηματικό ποσό των διδάκτρων που 

αντιστοιχεί σε κάθε διδακτικό εξάμηνο του ΠΜΣ. 

𝛭5.019

𝛭5.005
 1,18 € 

Δ5.04 

Αναλογία συμμετεχόντων 

Τμημάτων  εσωτερικού 

εκτός Ιδρύματος ως προς 

τα Τμήματα του 

Ιδρύματος 

Αναλογία του αριθμού των 

συμμετεχόντων Τμημάτων άλλων 

εθνικών Ιδρυμάτων ως προς τον 

αριθμό των συμμετεχόντων  

Τμημάτων του Ιδρύματος. 

Υποδεικνύει πόσα Τμήματα από άλλα Ιδρύματα της 

Χώρας που συμμετέχουν στο ΠΜΣ αντιστοιχούν σε 

κάθε Τμήμα του Ιδρύματος που συμμετέχει στο ΠΜΣ. 

𝛭5.010

𝛭5.009
  

Δ5.18 

Αναλογία συμμετεχόντων 

Τμημάτων εξωτερικού ως 

προς τα Τμήματα του 

Ιδρύματος 

Αναλογία του αριθμού των 

συμμετεχόντων Τμημάτων Ιδρυμάτων 

του εξωτερικού ως προς τον αριθμό 

των συμμετεχόντων  Τμημάτων του 

Ιδρύματος. 

Υποδεικνύει πόσα Τμήματα από άλλα Ιδρύματα του 

εξωτερικού που συμμετέχουν στο ΠΜΣ αντιστοιχούν 

σε κάθε Τμήμα του Ιδρύματος που συμμετέχει στο 

ΠΜΣ. 

𝛭5.011

𝛭5.009
  

Δ5.05-21 

Ετήσιο ποσοστό 

αποφοίτων προς τους 

εγγεγραμμένους 

Ποσοστό του αριθμού των αποφοίτων 

ως προς τον αριθμό των 

εγγεγραμμένων. 

Υποδεικνύει το ποσοστό των αποφοίτων στο σύνολο 

των εγγεγραμμένων φοιτητών, κατά το εν λόγω 

ακαδημαϊκό έτος. 

∑ 𝑀5. 𝑖.063
𝑖=060

∑ 𝑀5. 𝑖.063
𝑖=060 + ∑ 𝑀5. 𝑖.057

𝑖=056

∙ 100 36,00 % 
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ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Δ5.06 

Ποσοστό ελάχιστου 

αριθμού μαθημάτων ως 

προς τα προσφερόμενα 

Ποσοστό % του ελάχιστου αριθμού 

μαθημάτων για απόκτηση 

διπλώματος ως προς τον αριθμό  των 

προσφερόμενων μαθημάτων στο 

ΠΜΣ. 

Υποδεικνύει το ποσοστό των προσφερόμενων 

μαθημάτων από το ΠΜΣ αποτελεί ο ελάχιστος 

αριθμός μαθημάτων που απαιτείται για την απόκτηση 

διπλώματος. 

𝛭5.024

𝛭5.025
. 100 100,00 % 

Δ5.07 
Ποσοστό υποχρεωτικών 

μαθημάτων 

Ποσοστό % του αριθμού των  

υποχρεωτικών μαθημάτων ως προς 

τον αριθμό  των προσφερόμενων 

μαθημάτων. 

Υποδεικνύει το ποσοστό των υποχρεωτικών 

μαθημάτων του ΠΜΣ στο σύνολο των 

προσφερόμενων μαθημάτων. 

𝛭5.026

𝛭5.025
. 100 100,00 % 

Δ5.08 
Ποσοστό μαθημάτων 

ελεύθερης επιλογής 

Ποσοστό % του αριθμού των  

μαθημάτων ελεύθερης επιλογής ως 

προς τον αριθμό  των 

προσφερόμενων μαθημάτων. 

Υποδεικνύει το ποσοστό των μαθημάτων ελεύθερης 

επιλογής του ΠΜΣ στο σύνολο των προσφερόμενων 

μαθημάτων. 

𝛭5.027

𝛭5.025
. 100 0,00 % 

Δ5.09 

Ποσοστό μαθημάτων 

κατ’επιλογή 

υποχρεωτικών 

Ποσοστό % του αριθμού των  

υποχρεωτικών μαθημάτων 

κατ’επιλογή ως προς τον αριθμό  των 

προσφερόμενων μαθημάτων. 

Υποδεικνύει το ποσοστό των  υποχρεωτικών 

μαθημάτων κατ’επιλογή του ΠΜΣ στο σύνολο των 

προσφερόμενων μαθημάτων. 

𝛭5.028

𝛭5.025
. 100 0,00 % 

Δ5.10 

Ποσοστό 

προαπαιτούμενων 

μαθημάτων 

Ποσοστό % του αριθμού των  

προαπαιτούμενων μαθημάτων του 

Προγράμματος Σπουδών, ως προς τον 

αριθμό  των προσφερόμενων 

μαθημάτων. 

Υποδεικνύει το ποσοστό των  προαπαιτούμενων 

μαθημάτων του ΠΜΣ στο σύνολο των 

προσφερόμενων μαθημάτων. 

𝛭5.030

𝛭5.025
. 100 0,00 % 

Δ5.11 
Ποσοστό μαθημάτων με 

φροντιστήριο 

Ποσοστό % του αριθμού των  

μαθημάτων με φροντιστήριο,  ως 

προς τον αριθμό  των 

προσφερόμενων μαθημάτων. 

Υποδεικνύει το ποσοστό των  μαθημάτων με 

φροντιστήριο του ΠΜΣ στο σύνολο των 

προσφερόμενων μαθημάτων. 

𝛭5.031

𝛭5.025
. 100 0,00 % 
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Δ5.12 
Ποσοστό εργαστηριακών 

μαθημάτων 

Ποσοστό % του αριθμού των  

μαθημάτων με εργαστηριακή άσκηση 

ή τα εργαστηριακά,  ως προς τον 

αριθμό  των προσφερόμενων 

μαθημάτων. 

Υποδεικνύει το ποσοστό των μαθημάτων με 

εργαστηριακή άσκηση ή τα εργαστηριακά, στο 

σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων του ΠΜΣ. 

𝛭5.032

𝛭5.025
. 100 0,00 % 

Δ5.13 
Ποσοστό  κλινικών 

μαθημάτων 

Ποσοστό % του αριθμού των  

μαθημάτων με κλινική άσκηση ή τα 

κλινικά,  ως προς τον αριθμό  των 

προσφερόμενων μαθημάτων. 

Υποδεικνύει το ποσοστό των  μαθημάτων με κλινική 

άσκηση ή τα κλινικά  του ΠΜΣ στο σύνολο των 

προσφερόμενων μαθημάτων. 

𝛭5.033

𝛭5.025
. 100 0,00 % 

Δ5.14 
Ποσοστό μαθημάτων με 

άσκηση υπαίθρου 

Ποσοστό % του αριθμού των  

μαθημάτων με άσκηση υπαίθρου,  ως 

προς τον αριθμό  των 

προσφερόμενων μαθημάτων. 

Υποδεικνύει το ποσοστό των  μαθημάτων με άσκηση 

υπαίθρου,   του ΠΜΣ στο σύνολο των 

προσφερόμενων μαθημάτων. 

𝛭5.034

𝛭5.025
. 100 0,00 % 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΜΣ 

Δ5.19-

212 

Αναλογία Διδασκομένων - 

Διδασκόντων ΔΕΠ του 

Τμήματος 

Αναλογία εγγεγραμμένων φοιτητών 

προς τον αριθμό των μελών ΔΕΠ του 

Τμήματος που διδάσκουν στο ΠΜΣ. 

Υποδεικνύει τον αριθμό των φοιτητών που αντιστοιχεί 

σε κάθε τακτικό μέλος ΔΕΠ του Τμήματος που 

διδάσκει στο ΠΜΣ. 

𝛭5.056 + 𝛭5.057

𝛭5.035
 3,20 

Δ5.20-

212 

Αναλογία Διδασκομένων - 

Διδασκόντων ΔΕΠ 

Αναλογία εγγεγραμμένων φοιτητών 

προς τον αριθμό των μελών ΔΕΠ 

(όλων των Ιδρυμάτων) που διδάσκουν 

στο ΠΜΣ. 

Υποδεικνύει τον αριθμό των φοιτητών που αντιστοιχεί 

σε κάθε τακτικό μέλος ΔΕΠ (όλων των Ιδρυμάτων) που 

διδάσκει στο ΠΜΣ. 

𝛭5.056 + 𝛭5.057

𝛭5.035 + 𝛭5.036 + 𝛭5.041
 0,80 

Δ5.21-

212 

Αναλογία Διδασκομένων - 

Συνόλου Διδασκόντων 

Αναλογία εγγεγραμμένων φοιτητών 

προς τον αριθμό του συνόλου των 

διδασκόντων στο ΠΜΣ. 

Υποδεικνύει τον αριθμό των φοιτητών που αντιστοιχεί 

στο σύνολο των διδασκόντων του ΠΜΣ. 

𝛭5.056 + 𝛭5.057

(
𝛭5.035 + 𝛭5.036 + 𝛭5.041

+𝛭5.039 + 𝛭5.040 + 𝛭5.037
)

 
0,52 

Δ5.16-

211 

Ποσοστό Διδασκόντων 

μελών ΔΕΠ από άλλα 

Τμήματα 

Ποσοστό των διδασκόντων μελών ΔΕΠ 

από άλλα Τμήματα ως προς το σύνολο 

των διδασκόντων του ΠΜΣ. 

Υποδεικνύει το ποσοστό των διδασκόντων μελών ΔΕΠ 

από άλλα Τμήματα στο σύνολο των διδασκόντων του 

ΠΜΣ. 

𝛭5.036

𝛭5.035 + 𝛭5.036 + 𝛭5.037
+𝑀5.039 + 𝑀5.040 + 𝛭5.041

∙ 100 

35,48 % 
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Δ5.17-

211 

Ποσοστό Διδασκόντων 

εξωτερικών συνεργατών 

Ποσοστό των διδασκόντων –

εξωτερικών συνεργατών ως προς το 

σύνολο των διδασκόντων του ΠΜΣ. 

Υποδεικνύει το ποσοστό των  διδασκόντων –

εξωτερικών συνεργατών στο σύνολο των 

διδασκόντων του ΠΜΣ. 

𝛭5.037

𝛭5.035 + 𝛭5.036 + 𝛭5.037
+𝑀5.039 + 𝑀5.040 + 𝛭5.041

∙ 100 

32,26 % 

 


