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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 
Το Γραφείο ∆ιασύνδεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΕΣΠΑ 2007-2013, Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», Κατηγορία 
Πράξεων «∆ΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ (∆ΑΣΤΑ) 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ»), ανταποκρινόµενο στο πάγιο και επιτακτικό 
αίτηµα για συµβουλευτική στήριξη και πληροφόρηση σε ζητήµατα 
εκπαιδευτικού και επαγγελµατικού σχεδιασµού, προχώρησε στην 
έκδοση του παρόντος οδηγού µεταπτυχιακών σπουδών. 
 
Ο οδηγός απευθύνεται κυρίως σε τελειοφοίτους και αποφοίτους 
τµηµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, οι οποίοι διανύουν το στάδιο 
διερεύνησης των εναλλακτικών διαδροµών, που έπονται της 
ολοκλήρωσης των βασικών σπουδών και είναι δυνατόν να 
συµβάλουν στην επίτευξη ακαδηµαϊκών,  ερευνητικών και, εν γένει, 
επαγγελµατικών στόχων. Ο οδηγός αναφέρεται σε προγράµµατα 
µεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και αποτελείται από δύο 
ενότητες: 
 
Στην πρώτη ενότητα περιλαµβάνονται αναφορές και πληροφορίες 
συµβουλευτικού χαρακτήρα, που ενθαρρύνουν τον σχεδιασµό  
«στρατηγικής» για την επιλογή προγράµµατος και την προετοιµασία 
για µεταπτυχιακές σπουδές. Συγκεκριµένα, αναδεικνύονται  
ζητήµατα, όπως ο ρόλος της αυτοαξιολόγησης (π.χ. γνώσεις, 
δεξιότητες, ενδιαφέροντα, αξίες, επαγγελµατικοί στόχοι) και της 
ικανότητας λήψης απόφασης σχετικά µε τις µεταπτυχιακές σπουδές, 
η διεργασία της συλλογής και της αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά 
µε τα υπάρχοντα µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών, οι γενικές 
προϋποθέσεις και τα κριτήρια εισαγωγής σε µεταπτυχιακά 
προγράµµατα σπουδών, η συνολική προπαρασκευή ενόψει της 
παρακολούθησης ενός µεταπτυχιακού προγράµµατος. Η θεµατολογία 
αυτής της ενότητας έχει αποτελέσει αντικείµενο εργαστηρίου 
επαγγελµατικής συµβουλευτικής στο πλαίσιο λειτουργίας του 
Γραφείου ∆ιασύνδεσης, το οποίο έχουν παρακολουθήσει µε 
ενδιαφέρον δεκάδες φοιτητές και απόφοιτοι. 
 
Στη δεύτερη ενότητα καταγράφονται τα αναγνωρισµένα 
µεταπτυχιακά προγράµµατα που λειτουργούν σε δηµόσια 
τριτοβάθµια ιδρύµατα της χώρας µας κατά το ακαδηµαϊκό έτος 
2009-2010, καθώς και οι ηλεκτρονικές σελίδες τους. Επίσης, 
παρέχονται µε κωδικοποιηµένο τρόπο πληροφορίες σχετικά µε τη 
διαδικασία εισαγωγής, τη διάρκεια και το κόστος φοίτησης. Η 
συγκέντρωση και η επεξεργασία των σχετικών πληροφοριών έλαβε 
χώρα κατά το διάστηµα µεταξύ Ιανουαρίου και Ιουλίου 2010 και 
βασίστηκε στις ιστοσελίδες των αρµόδιων τµηµάτων και στις 
υπουργικές αποφάσεις που καθορίζουν την οργάνωση κάθε 
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µεταπτυχιακού προγράµµατος. Εξαιτίας του όγκου των 
πληροφοριών, ο ανά χείρας κατάλογος κρίθηκε απαραίτητο να είναι 
ονοµαστικός (ανά ίδρυµα και τµήµα), ενώ οι αναλυτικές 
πληροφορίες ανά πρόγραµµα (π.χ. κατηγορίες πτυχιούχων που 
γίνονται δεκτοί, απαιτούµενα δικαιολογητικά, πρόγραµµα σπουδών, 
γλώσσα διδασκαλίας) είναι διαθέσιµες στους σχετικούς δικτυακούς 
τόπους.  
 
Ο οδηγός αποτελεί προϊόν οµαδικής εργασίας. Ειδικότερα, για τη 
δηµιουργία και την έκδοση του οδηγού συνετέλεσαν:  

§ Για την αρχική απογραφή των υφιστάµενων προγραµµάτων και τη 
διαµόρφωση του καταλόγου µε τις ηλεκτρονικές πηγές 
πληροφόρησης για τα µεταπτυχιακά, η Κατιάνα Ευσταθίου, η 
Παρασκευή Κακαρούχα και η Βιολέττα Μουστακαλή, σύµβουλοι 
σταδιοδροµίας του Γραφείου ∆ιασύνδεσης. 

§ Για τη συγκέντρωση, τη διασταύρωση και την καταγραφή 
λεπτοµερών στοιχείων ανά πρόγραµµα, η ∆ήµητρα ∆ήµα, 
µεταπτυχιακή φοιτήτρια Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού 
Προσανατολισµού, ασκούµενη στο Γραφείο ∆ιασύνδεσης κατά την 
περίοδο εκπόνησης του οδηγού.  

§ Για τη σύλληψη της ιδέας, τη σύνταξη του συµβουλευτικού µέρους, 
καθώς και τη συνολική επιµέλεια της έκδοσης του οδηγού, η 
Παρασκευή Κακαρούχα, σύµβουλος σταδιοδροµίας του Γραφείου 
∆ιασύνδεσης. 
 
Το περιεχόµενο του οδηγού  είναι εκ των πραγµάτων δυναµικό, 
καθώς ανά πάσα στιγµή µεταβολές µπορεί να επέλθουν στο πλήθος, 
στα είδη ή στους οδηγούς σπουδών των µεταπτυχιακών 
προγραµµάτων. Ως εκ τούτου, προτείνεται η επιβεβαίωση των 
παρεχόµενων πληροφοριών µέσω των πρωτογενών πηγών από κάθε 
ενδιαφερόµενο, ώστε να προληφθούν τυχόν άστοχες αποφάσεις 
λόγω ελλιπών ή ανεπίκαιρων πληροφοριών. 
 
Το πλήθος των εν Ελλάδι µεταπτυχιακών προγραµµάτων έχει 
αυξηθεί σε σηµαντικό βαθµό. Υπάρχει πληθώρα εναλλακτικών 
επιλογών. Αυτό δηµιουργεί ευκαιρίες, αλλά ενέχει και κινδύνους 
αστοχιών. Επαφίεται στην αυτογνωσία του καθενός τι θα απορρίψει 
και τι θα προτάξει. Καλή σας επιλογή! 

 
 
 

Παναγιώτης Γεωργιάδης 
Καθηγητής Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών  

Επιστηµονικός Υπεύθυνος Γραφείου ∆ιασύνδεσης  
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Γενικές επισηµάνσεις 
Η επιλογή προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών: 
- αποτελεί µία από τις σηµαντικές αποφάσεις στο πλαίσιο ενός 
προγράµµατος επαγγελµατικού σχεδιασµού,   
- είναι δυνατόν να επηρεάσει θετικά τη µετέπειτα πορεία του 
ενδιαφεροµένου στην αγορά εργασίας εφόσον ενταχθεί αρµονικά στο 
«επαγγελµατικό χαρτοφυλάκιό» του, 
- βασίζεται σε διεργασία ειλικρινούς και ενδελεχούς αυτοαξιολόγησης 
σχετικά µε τους επαγγελµατικούς στόχους, τις προτιµήσεις, τις 
ικανότητες, τα ενδιαφέροντα και την εν γένει ετοιµότητα του 
υποψηφίου, 
- προϋποθέτει συστηµατική συγκέντρωση και αξιοποίηση πληροφοριών 
σχετικά µε τα προσφερόµενα προγράµµατα. 
 
 
Λέξεις – κλειδιά 
- σχεδιασµός σταδιοδροµίας 
- επαγγελµατικό χαρτοφυλάκιο 
- στοχοθεσία 
- αυτοαξιολόγηση 
- πληροφόρηση 
- προϋποθέσεις και κριτήρια εισαγωγής 
- λήψη απόφασης 
 
Σηµείωση 
Το Γραφείο ∆ιασύνδεσης του ΕΚΠΑ προωθεί µε τις δράσεις του τις αρχές 
ισότητας αναφορικά µε το φύλο που υπαγορεύονται από το Ελληνικό 
Σύνταγµα, τις εθνικές πολιτικές και τις κατευθυντήριες γραµµές  της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Η χρήση του αρσενικού γένους στο κείµενο γίνεται αποκλειστικά για 
λόγους οικονοµίας. 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄: 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ                                      
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ 
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1. ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
 

Α. Γιατί να προχωρήσει κάποιος σε µεταπτυχιακές σπουδές; 
 

Η απόφαση να προχωρήσει ένας απόφοιτος τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης στην πραγµατοποίηση σπουδών µεταπτυχιακού 
επιπέδου αποτελεί έναν σηµαντικό σταθµό στην επαγγελµατική του 
πορεία. Η φοίτηση σε ένα µεταπτυχιακό πρόγραµµα συνιστά µία από 
τις φάσεις που διέρχεται η σταδιοδροµία ενός ατόµου, κατά τη 
διάρκεια της οποίας βιώνονται ποικίλες εµπειρίες που σχετίζονται µε 
το επάγγελµα και σηµειώνονται πολλαπλές µεταβάσεις. 
Ιδανικά, κάθε άτοµο αναπτύσσει ένα σχέδιο επαγγελµατικής πορείας,  
το οποίο αντανακλάται στο επαγγελµατικό του χαρτοφυλάκιο 
(“career portfolio”) και αποτυπώνεται στο βιογραφικό του σηµείωµα 
(“curriculum vitae”). Ένα ολοκληρωµένο επαγγελµατικό 
χαρτοφυλάκιο συγκροτείται από επιµέρους «επενδύσεις», οι οποίες 
αφορούν στην κύρια και τη δευτερεύουσα απασχόληση, τη δια βίου 
µάθηση και τον εθελοντισµό ή τις δραστηριότητες ελεύθερου 
χρόνου. Οι πόροι που ένα άτοµο αφιερώνει στον κάθε «επενδυτικό» 
τοµέα (χρόνος, χρήµατα, ενέργεια, δεξιότητες κ.λπ.) εξαρτώνται από 
υποκειµενικούς, περιβαλλοντικούς, συγκυριακούς ή άλλους 
παράγοντες, οι οποίοι όµως ενσωµατώνονται στην προσωπική 
προσέγγιση για τη σταδιοδροµία.   
Εξάλλου, ο επαγγελµατικός σχεδιασµός περιλαµβάνει έναν 
µακροπρόθεσµο σκοπό (πώς φαντάζεται κανείς τον εαυτό του στο 
απώτερο µέλλον, µετά από είκοσι-τριάντα χρόνια) και πολλούς 
ενδιάµεσους στόχους (πώς φαντάζεται κανείς τον εαυτό του σε 
µικρότερα χρονικά διαστήµατα, πέντε-δέκα ετών).  
Η πραγµατοποίηση µεταπτυχιακών σπουδών µπορεί να θεωρηθεί ως 
επένδυση και ταυτόχρονα να συνθέσει έναν µεσοπρόθεσµο στόχο 
κατά τον επαγγελµατικό σχεδιασµό ενός ατόµου. Ως εκ τούτου, 
πρόκειται για µια απόφαση καθοριστική, εφόσον η υλοποίησή της 
αφενός σηµαίνει απορρόφηση πόρων µε προσδοκία για απόδοση στο 
µέλλον και αφετέρου συνδέει ορισµένα βήµατα της επαγγελµατικής 
πορείας, όπως οι σπουδές και η απασχόληση, αποτελώντας 
συγχρόνως στόχο και µέσο για την επίτευξη επόµενων στόχων.    
Εξαιτίας, λοιπόν, της σηµασίας που φαίνεται να προσλαµβάνει η 
συµµετοχή σε πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών, είναι χρήσιµο να 
συνειδητοποιεί εγκαίρως ο ενδιαφερόµενος τους λόγους για τους 
οποίους επιθυµεί να προβεί σε µια τέτοια απόφαση. Οι λόγοι µπορεί 
να διαφέρουν για κάθε υποψήφιο, όπως µπορεί να διαφέρει η 
βαρύτητα κάθε λόγου τη στιγµή της απόφασης. Επίσης, 
υπογραµµίζεται ότι κανένας από τους λόγους που επικαλείται ένας 
υποψήφιος δεν πρέπει να θεωρείται επιλήψιµος, αρκεί να 
συνεκτιµάται σοβαρά από τον ίδιο και να εναρµονίζεται µε τη 
συνολική επαγγελµατική στοχοθεσία του. 
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Μερικά από τα ερωτήµατα που µπορεί να θέσει ένας υποψήφιος στον 
εαυτό του, προκειµένου να διερευνήσει τους λόγους που τον 
οδηγούν στην απόφαση να φοιτήσει σε ένα µεταπτυχιακό 
πρόγραµµα, παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί. Οι απαντήσεις 
µπορούν να βοηθήσουν είτε στη λήψη της ίδιας της απόφασης για 
µεταπτυχιακές σπουδές, είτε στη σύγκριση ανάµεσα σε διαφορετικά 
προγράµµατα, µε τη χρήση συντελεστών βαρύτητας.  
 
 
ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΣΠΟΥ∆ΩΝ: 

i. Επειδή η συµµετοχή σε ένα µεταπτυχιακό πρόγραµµα µπορεί 
να συντελέσει στην αναβάθµιση των  γνώσεων και των 
δεξιοτήτων µου; 

ii. Επειδή ένα µεταπτυχιακό πρόγραµµα µπορεί να προσδώσει νέο 
χαρακτήρα, κύρος  και προοπτική στον βασικό τίτλο σπουδών 
µου; 

iii. Επειδή ένας µεταπτυχιακός τίτλος συνιστά αποτελεσµατικό 
µέσο για την εξεύρεση ή τη διατήρηση µιας θέσης εργασίας; 

iv. Επειδή ένας µεταπτυχιακός τίτλος συνεπάγεται αύξηση µισθού 
ή/και εργασιακή εξέλιξη; 

v. Επειδή ένα µεταπτυχιακό πρόγραµµα µπορεί να αποτελέσει τον 
προθάλαµο για ακαδηµαϊκή καριέρα; 

vi. Επειδή η συµµετοχή σε ένα µεταπτυχιακό πρόγραµµα µπορεί 
να συµβάλει στην παράταση της φοιτητικής ζωής µου και την 
αναβολή ένταξής µου στην αγορά εργασίας; 

vii. Επειδή η συµµετοχή σε ένα µεταπτυχιακό πρόγραµµα θα µου 
επιτρέψει να λάβω εκπαιδευτική άδεια και να απαλλαγώ για 
ένα διάστηµα από τα εργασιακά µου καθήκοντα; 

viii. Επειδή η συµµετοχή σε ένα µεταπτυχιακό πρόγραµµα 
υπαγορεύεται/επιβάλλεται από το περιβάλλον (εργοδότες, 
οικογένεια, συρµός κ.ά.); 

ix. Επειδή υπάρχει έλλειψη πληροφόρησης ή/και αδυναµία λήψης 
απόφασης σχετικά µε τις επιλογές σταδιοδροµίας; 

x. Επειδή ένα µεταπτυχιακό πρόγραµµα µπορεί να ικανοποιήσει  
εσωτερικές µου ανάγκες και προσδοκίες; 

 
Άλλοι λόγοι (σηµειώστε) 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Β. Τι είδους µεταπτυχιακές σπουδές να επιλέξει κάποιος; 
 

Εφόσον καταγραφούν οι παράγοντες που συµβάλλουν στην 
απόφαση για την πραγµατοποίηση µεταπτυχιακών σπουδών 
(προσδοκίες, αξίες, κίνητρα) και ληφθεί η αρχική απόφαση, τα 
επόµενα κρίσιµα ζητήµατα που χρειάζεται να εξεταστούν αφορούν 
στη φύση του µεταπτυχιακού προγράµµατος. Μολονότι αναφορά σε 
ειδικά χαρακτηριστικά των µεταπτυχιακών προγραµµάτων (π.χ. 
διάρκεια, κόστος, τίτλος σπουδών) γίνεται στην υποενότητα της 
πληροφόρησης, κρίνεται σκόπιµο να θιγούν εδώ µεταβλητές που 
ενδέχεται να επηρεάζουν την επιλογή σε συνάρτηση µε ατοµικούς 
παράγοντες. 
Συγκεκριµένα, εκτός των άλλων, οι όροι της προσωπικής ζωής του 
υποψηφίου είναι δυνατόν να καθορίσουν το είδος του µεταπτυχιακού 
προγράµµατος που θα επιλέξει. Έτσι, οι οικογενειακές και οι 
επαγγελµατικές υποχρεώσεις, η οικονοµική κατάσταση, η ηλικία ή 
άλλες παράµετροι µπορεί να προκαλέσουν επιπρόσθετη δυσκολία και 
αναποφασιστικότητα σχετικά µε τις µεταπτυχιακές σπουδές.  
Μερικά από τα συνηθέστερα διλήµµατα που συναντούν οι υποψήφιοι 
προσπαθώντας να συνδυάσουν τις συνθήκες διαβίωσής τους µε τις 
απαιτήσεις της φοίτησης σε ένα µεταπτυχιακό πρόγραµµα βρίσκονται 
στον πίνακα που ακολουθεί. Όπως και στην προηγούµενη 
περίπτωση, δεν υπάρχουν σωστές και εσφαλµένες απαντήσεις. Κάθε 
απόφαση, ωστόσο, χρειάζεται να λαµβάνεται µε σύνεση και µε οδηγό 
τις πραγµατικές ανάγκες και τις δυνατότητες του υποψηφίου.  
 
 
ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΣΠΟΥ∆ΩΝ: 
 

i. Πλήρους ή µερικής φοίτησης; 
ii. ∆ια ζώσης, εξ αποστάσεως ή µεικτό; 
iii. Επιπέδου certificate, diploma, master ή διδακτορικού; 
iv. Σε δηµόσιο ή ιδιωτικό ίδρυµα; 
v. Με δίδακτρα ή δωρεάν; 
vi. Συναφές ή άσχετο προς τις προπτυχιακές σπουδές; 
vii. Με αντίκρισµα στην αγορά εργασίας ή µε στόχο να 

ικανοποιηθούν προσωπικά ενδιαφέροντα και ανάγκες; 
viii. Με θεωρητικό ή πρακτικό προσανατολισµό; 

 
Άλλα διλήµµατα (σηµειώστε) 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Γ. Πότε να ξεκινήσει κάποιος µεταπτυχιακές σπουδές; 
 

Συναφή είναι µερικά ακόµη διλήµµατα, τα οποία έχουν και χρονική 
διάσταση, δηλαδή συνδέονται µε τη χρονική περίοδο κατά την οποία 
αποφασίζει κάποιος να συµµετάσχει σε πρόγραµµα µεταπτυχιακών 
σπουδών.  
Η αντιµετώπιση τυχόν διληµµάτων, όπως αυτά που παρουσιάζονται, 
µπορεί να διευκολυνθεί από τις προϋποθέσεις που θέτει το ίδιο το 
µεταπτυχιακό πρόγραµµα για το οποίο κάποιος ενδιαφέρεται. Για 
παράδειγµα, αν η προκήρυξη θέσεων για ένα µεταπτυχιακό αναφέρει 
ρητά ότι στο εν λόγω πρόγραµµα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι που 
έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή που έχουν 
αποκτήσει εργασιακή εµπειρία στο αντικείµενο του µεταπτυχιακού, 
ίσως είναι άστοχο να θέσει υποψηφιότητα κάποιος που δεν έχει 
υπηρετήσει τη θητεία του ή δεν έχει εργασθεί στον ζητούµενο κλάδο 
δραστηριότητας.    
Κάθε απόφαση έχει ασφαλώς πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα, 
µερικά από τα οποία εντοπίζονται παρακάτω. Ας δούµε µερικά 
σενάρια: 

i. Αν κάποιος πραγµατοποιήσει µεταπτυχιακές σπουδές               
αµέσως µετά την απόκτηση του βασικού πτυχίου: 
+ Αποκτά σε νεαρή ηλικία αυξηµένα ακαδηµαϊκά προσόντα. 
- ∆εν προλαβαίνει να δοκιµαστεί στον εργασιακό στίβο, να 
αυτοαξιολογηθεί και να γνωρίσει τις πραγµατικές απαιτήσεις 
της αγοράς εργασίας. 

ii. Αν κάποιος πραγµατοποιήσει µεταπτυχιακές σπουδές               
πριν την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων: 
+ Ολοκληρώνει έναν ακαδηµαϊκό κύκλο προτού αναλάβει 
άλλου είδους υποχρεώσεις και πριν να ενταχθεί στην αγορά 
εργασίας. 

 - ∆εν διαθέτει την  αναγκαία εµπειρία  και ωριµότητα, ώστε  να  
        επιλέξει   το   πρόγραµµα   σπουδών  που  ανταποκρίνεται  στις  
 ικανότητες  και  τα  ενδιαφέροντά  του ή/και στις συνθήκες της  

αγοράς εργασίας. 
iii. Αν κάποιος πραγµατοποιήσει µεταπτυχιακές σπουδές               

µερικά χρόνια µετά την αποφοίτηση και ενώ έχει εκπληρώσει 
τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή/και έχει αποκτήσει 
εργασιακή εµπειρία ή/και έχει διευθετήσει οικογενειακά ή άλλα 
ζητήµατα: 
+ Έχει σαφέστερη αντίληψη των δυνατοτήτων του, αλλά και 
των αξιώσεων της αγοράς εργασίας. 
- Έχει αποµακρυνθεί από το ακαδηµαϊκό περιβάλλον και 
ενδέχεται να συναντήσει δυσκολίες «εστίασης» (διαχείρισης 
των πολλαπλών ρόλων ως φοιτητή-εργαζοµένου-
οικογενειάρχη). 

iv. Αν κάποιος πραγµατοποιήσει µεταπτυχιακές σπουδές               
παράλληλα µε την εργασία: 
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+ Ενισχύει ταυτόχρονα τον ακαδηµαϊκό και τον επαγγελµατικό 
του φάκελο, διατηρεί την επαφή του και µε τα δύο 
περιβάλλοντα, χρηµατοδοτεί τις σπουδές µε το εισόδηµα από 
την εργασία του. 
- Χρειάζεται υψηλές δεξιότητες οργάνωσης, διαχείρισης 
χρόνου, αυτοελέγχου, προσήλωσης σε στόχους και ευελιξίας. 
Οι εργοδότες συχνά δέχονται µε επιφυλακτικότητα τέτοιες 
πρωτοβουλίες.  
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∆. Πού να πραγµατοποιήσει κάποιος µεταπτυχιακές σπουδές; 
 

Εκτός από τη χρονική αφετηρία ενός µεταπτυχιακού προγράµµατος, 
ο υποψήφιος οφείλει να προσδιορίσει και τον τόπο πραγµατοποίησης 
των σπουδών του. 
Αν δεν υφίστανται προσωπικοί ή περιβαλλοντικοί περιορισµοί (π.χ. 
εργασιακές δεσµεύσεις, οικονοµικά εµπόδια, γλωσσική ανεπάρκεια), 
η επιλογή του τόπου µεταπτυχιακής ειδίκευσης απλοποιείται. 
Ωστόσο, οι γεωγραφικοί παράγοντες είναι για ορισµένα άτοµα 
εξαιρετικής σηµασίας, αφού η απόσταση από τον τόπο καταγωγής, 
µόνιµης κατοικίας ή µελλοντικής επαγγελµατικής αποκατάστασης 
ρυθµίζει τις σχετικές αποφάσεις.   
Ενδεικτικά, οι επιλογές που προσφέρονται σχετικά µε τον τόπο 
απόκτησης ενός µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και ορισµένα από τα 
πλεονεκτήµατα/µειονεκτήµατα καθεµίας είναι:  
i. Το ίδρυµα απόκτησης του βασικού πτυχίου: Η συνέχιση των 

σπουδών στο ίδρυµα απόκτησης του βασικού πτυχίου εγγυάται 
τη φοίτηση σε ένα οικείο και ασφαλές περιβάλλον, για το οποίο 
ο ενδιαφερόµενος αισθάνεται ικανοποίηση και εµπιστοσύνη. Αν 
δεν πρόκειται για επιλογή-µονόδροµο εξαιτίας εξωγενών 
κωλυµάτων, ο υποψήφιος µπορεί να απολαύσει την επιµήκυνση 
της φοιτητικής ζωής του κοντά σε διδάσκοντες που σέβεται, να 
διευρύνει το δίκτυο επαφών του και να επικεντρωθεί στις 
ακαδηµαϊκές υποχρεώσεις του χωρίς τους περισπασµούς που 
προξενεί η µετακίνηση και η προσαρµογή σε ένα νέο 
περιβάλλον.  

ii. Άλλο ίδρυµα στην ίδια πόλη: Η προτίµηση ενός άλλου ιδρύµατος 
στην πόλη των βασικών σπουδών διατηρεί το πλεονέκτηµα της 
σταθερότητας (αποφυγή µετεγκατάστασης και προσαρµογής σε 
άλλη περιοχή) και επιπλέον δίνει τη δυνατότητα στον φοιτητή να 
προσλάβει νέες παρατάσεις, βιώνοντας τη φιλοσοφία και την 
επιστηµονική προσέγγιση ενός διαφορετικού ιδρύµατος. Σε αυτή 
την περίπτωση, ο φοιτητής χρειάζεται να εξοικειωθεί µε το 
κλίµα, τις αρχές και τις απαιτήσεις του νέου περιβάλλοντος και 
να οικοδοµήσει ένα καινούριο δίκτυο σχέσεων. 

iii. Άλλο ίδρυµα σε διαφορετική πόλη της χώρας: Η φοίτηση σε 
διαφορετική πόλη της χώρας από αυτή της µόνιµης  κατοικίας ή 
της φοίτησης για το βασικό πτυχίο συνεπάγεται διαδικασίες 
µετακόµισης και προσαρµογής. Για πολλά άτοµα οι αλλαγές είναι 
ευπρόσδεκτες ακόµη και επιζητούµενες, ενώ για άλλα άτοµα 
συνοδεύονται από θλίψη και δυσκολίες µετάβασης. Αν κριτήριο 
για µια τέτοια απόφαση είναι η ποιότητα των παρεχόµενων 
σπουδών και οι επαγγελµατικές προοπτικές που διασφαλίζουν ή 
ακόµη και η ανάγκη αποµάκρυνσης από τον προηγούµενο τόπο 
κατοικίας και σπουδών, η µετάβαση εξοµαλύνεται και η διάρκεια 
της προσαρµογής περιορίζεται. 
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iv. Άλλο ίδρυµα στο εξωτερικό: Πολλοί απόφοιτοι επιλέγουν τη 
µετακίνηση σε χώρες της αλλοδαπής για την πραγµατοποίηση 
µεταπτυχιακών σπουδών για λόγους, όπως η φήµη ορισµένων 
εκπαιδευτικών συστηµάτων, πανεπιστήµιων ή συγκεκριµένων 
προγραµµάτων, οι διαδικασίες επιλογής που ισχύουν σε άλλες 
χώρες, η επιθυµία για διαµονή και σταδιοδροµία στο εξωτερικό, 
η ανάγκη τελειοποίησης µιας ξένης γλώσσας ή η αποτυχία 
εισαγωγής σε προγράµµατα στην Ελλάδα. Η φοίτηση σε ένα 
καταξιωµένο πανεπιστήµιο του εξωτερικού σηµαίνει την 
απόκτηση ενός έγκυρου τίτλου σπουδών µε αρκετές όµως 
δυσκολίες, λόγω των διαφορών ανάµεσα στα συστήµατα και τις 
γλώσσες των χωρών προέλευσης και υποδοχής. Ο τίτλος αυτός 
εφόσον αναγνωρίζεται από το ελληνικό σύστηµα µπορεί να 
«εξαργυρωθεί» και στην εγχώρια αγορά εργασίας, την οποία 
όµως ο ενδιαφερόµενος χρειάζεται να προσεγγίσει και να 
κατανοήσει εκ νέου µετά την επιστροφή του στην Ελλάδα. 

v. Οποιοδήποτε ίδρυµα µε τη µέθοδο της τηλεκπαίδευσης ή της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης: Η συµµετοχή σε προγράµµατα 
τηλεκπαίδευσης ή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ευνοεί την 
υπέρβαση των εµποδίων που χαρακτηρίζουν τα παραδοσιακά 
συστήµατα εκπαίδευσης (π.χ. εισαγωγικές εξετάσεις, 
υποχρεωτική φυσική παρουσία) και δηµιουργεί συνθήκες 
αυτονοµίας, αυτοδιαχείρισης  και ατοµικής ευθύνης αναφορικά 
µε τον τόπο, τη µέθοδο και τον ρυθµό µελέτης. Μολαταύτα, ο 
µεταπτυχιακός φοιτητής χρειάζεται να εξοικειωθεί σύντοµα µε τις 
εναλλακτικές µορφές του εκπαιδευτικού υλικού (έντυπο, οπτικο-
ακουστικό) και τις τεχνολογίες που υποστηρίζουν αυτόν τον 
τύπο εκπαίδευσης, αλλά και να είναι σε θέση να χειρίζεται 
αποτελεσµατικά τόσο τον χρόνο βάσει των προτεινόµενων από 
τον οδηγό σπουδών χρονοδιαγραµµάτων, όσο και τις σχέσεις µε 
τον σύµβουλο-καθηγητή και τους υπόλοιπους εκπαιδευοµένους. 
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Ε. Ποιες δεξιότητες/κίνητρα προϋποθέτει η φοίτηση                     
σε προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών; 

 
Η συµµετοχή σε ένα πρόγραµµα µεταπτυχιακής εξειδίκευσης 
προϋποθέτει ορισµένα τυπικά προσόντα, τα οποία συνήθως ορίζονται 
στη σχετική προκήρυξη, αλλά και δεξιότητες που υπονοούνται ή 
αναφέρονται ρητά στις αποφάσεις των αρµόδιων τµηµάτων και στις 
προσκλήσεις υποψηφίων. Επίσης, συχνά ζητείται από τους 
υποψηφίους να καταγράψουν τα κίνητρα που κατευθύνουν τις 
ακαδηµαϊκές και τις επαγγελµατικές επιδιώξεις τους, µέσω µιας 
ελεύθερης ή δοµηµένης αυτοπεριγραφικής έκθεσης-εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. 
Είτε ζητείται από τη σχετική πρόσκληση είτε όχι, καθήκον κάθε 
ενδιαφεροµένου είναι να αξιολογήσει τις δυνατότητες και τις 
προοπτικές του, να συνειδητοποιήσει τα ισχυρά και τα λιγότερο 
ισχυρά χαρακτηριστικά του, να εντοπίσει τις δεξιότητές του και να 
κατανοήσει τα κίνητρά του. Κατά τη διαδικασία της τυπικής, αλλά και 
της ουσιαστικής προετοιµασίας της υποψηφιότητάς του, ο 
ενδιαφερόµενος θα έχει την ευκαιρία να ανατρέξει στα επιτεύγµατά 
του και στις προηγούµενες «επενδύσεις» του, καθώς και να θέσει µε 
ενάργεια και ρεαλισµό τους προσεχείς στόχους του. 
Τα τυπικά προσόντα και οι ατοµικές δεξιότητες που κατά κανόνα 
ζητούνται από υποψηφίους για θέσεις σε µεταπτυχιακά προγράµµατα 
σπουδών αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί. Ο κατάλογος 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως λίστα ελέγχου από κάθε υποψήφιο, 
ώστε να ανιχνεύσει τα σηµεία εκείνα που επιδέχονται βελτίωσης.     
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ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΜΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΕΙ 
ΑΠΑΙΤΕΙ: 

i. Καλό ακαδηµαϊκό φάκελο και ικανή προπτυχιακή 
προετοιµασία  

ii. Ξένες γλώσσες – Γνώσεις Η/Υ 
iii. Ισχυρή δέσµευση και υψηλά κίνητρα 
iv. Φιλοµάθεια – ∆ιάθεση για εντρύφηση στο γνωστικό 

αντικείµενο    
v. Κριτική σκέψη 
vi. Αναλυτική και συνθετική ικανότητα  
vii. ∆ηµιουργικότητα, πρωτοτυπία, πρωτοβουλία 
viii. Ικανότητα διαχείρισης πληροφοριών (εντοπισµός, 

αποδελτίωση, αξιολόγηση, ενσωµάτωση στο εκάστοτε 
πόνηµα) 

ix. Ερευνητική ικανότητα (µεθοδολογία έρευνας, στατιστική) 
x. Ικανότητα έκφρασης (γραπτής και προφορικής) 
xi. Ικανότητα παρουσίασης 
xii. Ικανότητα διαχείρισης χρόνου 
xiii. Σταθερότητα – Συνέπεια – Αυτοπειθαρχία 
xiv. Ικανότητα εργασίας σε οµάδα 
xv. ∆ιάθεση για µεταφορά της γνώσης στο εργασιακό 

περιβάλλον 
 
Άλλες δεξιότητες (σηµειώστε) 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 
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Τα µεταπτυχιακά σε αριθµούς (κατά προσέγγιση) 
- Θεσµοθετήθηκαν µε τον Ν. 2083/1992 
- 480 προγράµµατα προσφέρονται από ελληνικά τριτοβάθµια 
ιδρύµατα  
- 60.000 άτοµα συµµετέχουν σε προγράµµατα στην Ελλάδα 
και 25.000 άτοµα φοιτούν σε προγράµµατα του εξωτερικού 
- 93% των αποφοίτων θεωρούν ανεπαρκή τον βασικό τίτλο 
σπουδών 
- 16% των κατόχων µεταπτυχιακού τίτλου και                      
24% των αποφοίτων ΑΕΙ/ΤΕΙ παραµένουν άνεργοι               
πέντε χρόνια µετά την αποφοίτηση                                           
- 10πλάσιες έως 20πλάσιες είναι οι αιτήσεις σε σχέση µε τις 
προσφερόµενες θέσεις σε µεταπτυχιακά προγράµµατα                                          
- 15-30 είναι οι εισακτέοι ανά προκήρυξη θέσεων 
- Κάθε µεταπτυχιακός φοιτητής έχει δικαίωµα για φοίτηση σε 
µόνο 1 µεταπτυχιακό ανά περίοδο 
- 1.500-8.000 ευρώ είναι το ετήσιο κόστος φοίτησης στα 
προγράµµατα που προβλέπουν δίδακτρα                          
 

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
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Α. Πηγές πληροφόρησης 
 

Ταυτόχρονα µε την αυτογνωσιακή διαδικασία προετοιµασίας για την 
υποβολή αίτησης σε ένα πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών, ο 
υποψήφιος αναζητεί τις πληροφορίες που θα του επιτρέψουν να 
λάβει την κατάλληλη για αυτό το στάδιο απόφαση. 
Η διεργασία της συγκέντρωσης και της αξιολόγησης των σχετικών 
πληροφοριών µπορεί να αποβεί απαιτητική και χρονοβόρα, ωστόσο 
είναι απολύτως απαραίτητη, προκειµένου ο ενδιαφερόµενος να 
αποκτήσει εποπτεία όλων των εναλλακτικών επιλογών και να 
καταλήξει σε εκείνη που ανταποκρίνεται πληρέστερα στα κριτήριά 
του. 
Η συνηθέστερη δυσκολία που συναντούν οι πτυχιούχοι όταν 
ξεκινούν την αναζήτηση για ένα πρόγραµµα µεταπτυχιακών 
σπουδών της αρεσκείας τους σχετίζεται µε την ανίχνευση και την 
αξιοποίηση πηγών πληροφόρησης. Τα τελευταία χρόνια οι πηγές 
πολλαπλασιάζονται, γεγονός που διευκολύνει µεν την πρόσβαση 
στην πληροφορία, δυσχεραίνει όµως την αποκωδικοποίηση και την 
κριτική αφοµοίωσή της. 
Οι πηγές στις οποίες µπορεί κανείς να ανατρέξει για να λάβει 
πληροφορίες για µεταπτυχιακά προγράµµατα ποικίλλουν σε µορφή 
και εγκυρότητα. Εναπόκειται στην κρίση κάθε ενδιαφεροµένου η 
επιλογή της πηγής που θα εµπιστευθεί, ακόµη και η διασταύρωση 
της πληροφορίας µεταξύ διαφορετικών πηγών. 
Ενδεικτικά αναφέρουµε τις κυριότερες πηγές από τις οποίες µπορεί 
κάποιος να αντλήσει πληροφορίες για µεταπτυχιακές σπουδές: 
 
 
ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ: 

i. Ιστοσελίδες Ιδρυµάτων/Τµηµάτων/Προγραµµάτων 
ii. Γραµµατείες Προγραµµάτων  
iii. Γραφεία ∆ιασύνδεσης 
iv. Εκθέσεις Εκπαίδευσης/Εκδηλώσεις Ενηµέρωσης 
v. Υπουργικές Αποφάσεις (Εθνικό Τυπογραφείο) 
vi. Οδηγοί/Κανονισµοί Σπουδών  
vii. Ειδικές Εκδόσεις 
viii. Ειδικές Μελέτες/Έρευνες 
ix. Επαγγελµατικές Μονογραφίες/Περιγραφές Επαγγελµάτων 
x. Κόµβοι Πληροφόρησης/Ιστοσελίδες/Βάσεις ∆εδοµένων  
xi. Πρεσβείες/Μορφωτικά Ιδρύµατα Χωρών (για εξωτερικό) 
xii. ΜΜΕ  
xiii. ∆ιδάσκοντες Προπτυχιακών Μαθηµάτων 
xiv. Σύλλογοι Φοιτητών/Αποφοίτων Προγραµµάτων  
xv. Κοινωνικό ∆ίκτυο (συγγενείς, φίλοι, συµφοιτητές)  

 
Άλλες (σηµειώστε) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Β. Γενικές πληροφορίες για µεταπτυχιακά προγράµµατα 
 

Αφού εντοπιστούν οι κατάλληλες πηγές πληροφόρησης, ο 
ενδιαφερόµενος αρχίζει να εξειδικεύει την έρευνά του, προκειµένου 
σταδιακά να διαµορφώσει πλήρη εικόνα της υφιστάµενης 
κατάστασης για τον χώρο των µεταπτυχιακών σπουδών.  
Σε αυτό το στάδιο, ο υποψήφιος εστιάζει το ενδιαφέρον του σε 
πτυχές των προγραµµάτων, που θα του επιτρέψουν να τα 
αξιολογήσει και να διακρίνει όσα µπορεί πραγµατικά να προσεγγίσει. 
Μερικά από τα θέµατα που ελκύουν την προσοχή των 
ενδιαφεροµένων σε αυτή τη φάση είναι τα εξής:   

 
i. Κατάταξη/Φήµη προγράµµατος (τµήµατος – ιδρύµατος) 
ii. Κρίσιµες ηµεροµηνίες (προκήρυξη, υποβολή αιτήσεων, 

διεξαγωγή διαδικασίας επιλογής, έναρξη µαθηµάτων) 
iii. Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής (βλ. επόµενη υποενότητα) 
iv. Φορέας λειτουργίας (διατοµεακά, διατµηµατικά, διαϊδρυµατικά, 

διακρατικά προγράµµατα) 
v. ∆ιδακτικό προσωπικό - Αναλογία διδασκόντων/φοιτητών 
vi. ∆ιάρκεια σπουδών (2-6 εξάµηνα) 
vii. Οργάνωση σπουδών (ερευνητικές κατευθύνσεις, µαθήµατα, 

ωράριο, τόπος) 
viii. Υποχρεώσεις σπουδαστών (παρακολούθηση, εκπόνηση 

επιµέρους εργασιών, παρουσιάσεις, συµµετοχή σε γραπτές 
εξετάσεις, πρακτική άσκηση, εκπόνηση και υποστήριξη 
διπλωµατικής εργασίας) 

ix. Τίτλος σπουδών (MA, MSc, MBA, MIEx, MAcc, MFin, MEng, 
LLM, MEd, MPhill, PhD) 

x. Κόστος σπουδών (0-15.000 ευρώ) 
xi. ∆υνατότητες χρηµατοδότησης (π.χ. υποτροφίες, απασχόληση 

µεταπτυχιακών φοιτητών σε ερευνητικά προγράµµατα, 
φοιτητικά δάνεια)  

xii. Επίσηµη γλώσσα (ελληνική ή/και αγγλική)  
xiii. Υπηρεσίες ιδρύµατος (π.χ. εγκαταστάσεις, πρόσβαση, 

φοιτητική µέριµνα) 
xiv. Ευκαιρίες για συνέχιση σπουδών (εκπόνηση διδακτορικής 

διατριβής) 
xv. Προοπτικές απορρόφησης αποφοίτων στην αγορά εργασίας  
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Γ. Προϋποθέσεις και κριτήρια εισαγωγής 
 

Τον εντοπισµό των πηγών και των βασικών πληροφοριών που 
αφορούν σε µεταπτυχιακά προγράµµατα ακολουθεί η αναζήτηση 
ακόµη ειδικότερων σηµείων που σχετίζονται µε κάθε πρόγραµµα 
χωριστά. 
Οι επιτροπές Μελών ∆ΕΠ που διοικούν τα µεταπτυχιακά 
προγράµµατα εφαρµόζουν πλήθος κριτηρίων βάσει των οποίων 
προσελκύουν και επιλέγουν τους υποψηφίους, τα οποία ο 
υποψήφιος οφείλει να γνωρίζει εγκαίρως και σε κάθε λεπτοµέρεια αν 
θέλει να είναι κατάλληλα προετοιµασµένος για τη δοκιµασία της 
αξιολόγησης. 
Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια που παρατίθενται καλύπτουν ευρύ 
φάσµα προκηρύξεων που έχουν κατά καιρούς δηµοσιευθεί. Αυτό 
σηµαίνει ότι η επιτροπή του εκάστοτε προγράµµατος  µπορεί να 
ορίζει άλλα προσόντα ή δικαιολογητικά ως υποχρεωτικά και άλλα ως 
επιθυµητά, ενώ µερικά από τα προσόντα ή τα δικαιολογητικά που 
αναφέρονται στον κατάλογο να µην απαιτούνται. 
 
i. Αναγνωρισµένος βασικός τίτλος                                                     

(ή τουλάχιστον βεβαίωση περάτωσης σπουδών) 
ii. Βαθµός πτυχίου (τουλάχιστον «Λίαν Καλώς») 
iii. Τυχόν προαπαιτούµενα µαθήµατα (κυρίως για πτυχιούχους              

µη συναφών µε το περιεχόµενο του µεταπτυχιακού τµηµάτων 
ή/και αποφοίτους ΤΕΙ)  

iv. Επίδοση σε πτυχιακή εργασία 
v. Γραπτές εξετάσεις σε συναφή γνωστικά αντικείµενα                   

(συνήθως προτείνεται ενδεικτική βιβλιογραφία) 
vi. Ξένη γλώσσα µε επάρκεια (βασική ευρωπαϊκή) -                                  

Αν δεν υπάρχει πιστοποιητικό, οι υποψήφιοι εξετάζονται και                   
σε ξένη γλώσσα ή προσκοµίζουν συγκεκριµένη βαθµολογία                    
σε εξετάσεις φορέων πιστοποίησης γλωσσοµάθειας                            
(π.χ. ΚΠγ/TOEIC/TOEFL/ΙELTS/GMAT/GRE)  

vii. Συστατικές επιστολές (από καθηγητές µαθηµάτων συναφών               
µε το αντικείµενο του µεταπτυχιακού ή/και εργοδότες) 

viii. Συνέντευξη ενώπιον «Επιτροπής Μεταπτυχιακού/Αξιολόγησης»  
ix. Επαγγελµατική εµπειρία/Ερευνητικά ενδιαφέροντα/            

Ειδικά προσόντα (αξιολόγηση «χαρτοφυλακίου»)  
x. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα (αναφορά εργασιών, 

δηµοσιεύσεων, προϋπηρεσίας κ.ά., που ενισχύουν την 
υποψηφιότητα) 

xi. Αυτοπεριγραφική έκθεση/Προσωπική δήλωση/                  
Έκθεση κινήτρων/ενδιαφερόντων                               
(ελεύθερο ή δοµηµένο κείµενο)  

xii. Ταξιδιωτικά έγγραφα/Άδεια παραµονής/εργασίας                          
(για εξωτερικό) 
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Γενικές επισηµάνσεις 
- Τα πανεπιστήµια παρουσιάζονται µε αλφαβητική και όχι µε αξιολογική 
σειρά.    
- Αναφέρονται ιδρύµατα και τµήµατα, στα οποία λειτουργούν 
µεταπτυχιακά προγράµµατα κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010.                                    
- Προγράµµατα διαπανεπιστηµιακά ή διατµηµατικά αναφέρονται στις 
ενότητες όλων των συµπραττόντων ιδρυµάτων ή τµηµάτων, αντίστοιχα 
και όχι µόνο στην ενότητα του επισπεύδοντος τµήµατος. 
- Οι συµπράξεις αφορούν σε τµήµατα του ίδιου ιδρύµατος ή σε τµήµατα 
διαφορετικών ιδρυµάτων, ΑΕΙ και ΤΕΙ. 
 
 
«Οδηγίες χρήσεως» του καταλόγου 
- Η αναζήτηση µεταπτυχιακών προγραµµάτων στον κατάλογο που 
ακολουθεί µπορεί να διευκολυνθεί από τις δυνατότητες που προσφέρει 
το πρόγραµµα Adobe Reader (pdf). Με τη διαδικασία Γραµµή Μενού/ 
Επεξεργασία/Αναζήτηση και τη χρήση λέξεων-κλειδιών που συνδέονται 
µε γενικά γνωστικά αντικείµενα ή τον τίτλο συγκεκριµένου 
µεταπτυχιακού (ή απλώς από το πεδίο «Αναζήτηση» - “Find”), µπορούν 
να εντοπιστούν εύκολα προγράµµατα που ενδιαφέρουν. 
- Κάτω από τον ηλεκτρονική διεύθυνση κάθε µεταπτυχιακού υπάρχουν 
ορισµένα σύµβολα, µέσω των οποίων κωδικοποιούνται βασικές 
πληροφορίες που συνήθως ζητούν οι ενδιαφερόµενοι, όπως η 
διαδικασία επιλογής υποψηφίων µεταπτυχιακών φοιτητών, η διάρκεια 
και το κόστος φοίτησης. Τα σύµβολα χρησιµοποιούνται ως εξής: 
 
Α. ∆ιαδικασία επιλογής 
* = Αίτηση – Φάκελος Υποψηφιότητας 
& = Εξετάσεις (σε συναφή αντικείµενα) 
☺ = Συνέντευξη 
 
Β. ∆ιάρκεια 
Αριθµός (σε εξάµηνα ή θεµατικές ενότητες, π.χ. ΕΑΠ) 
 
Γ. Κόστος 
þ = Με δίδακτρα 
⌧ = Χωρίς δίδακτρα 
 
∆. Άλλες ενδείξεις 
� = ∆εν εντοπίστηκαν επαρκείς πληροφορίες 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ                                     
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
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1. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
 
Ι. Τµήµα Εικαστικών Τεχνών  
 
α. Ψηφιακές Μορφές Τέχνης 
www.digitalarts.asfa.gr/frames/struture%20of%20program.htm  
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧ 
 

β. Μεταπτυχιακό Εικαστικών Τεχνών 
www.met.asfa.gr 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.digitalarts.asfa.gr/frames/struture%20of%20program.htm
http://www.met.asfa.gr/
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2. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

Α. Ανεξάρτητα Τµήµατα 
 
Ι. Τµήµα ∆ηµοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας 
 
α.  ∆ηµοσιογραφία και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας                      
µε ειδικεύσεις: 
- ∆ηµοσιογραφία και Νέα Μέσα Επικοινωνίας 
- Επικοινωνία και Πολιτισµός 
www.jour.auth.gr/mtpx/default.htm 
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧ 
 
β. Προηγµένα Συστήµατα Υπολογιστών και Επικοινωνιών 
µε ειδικεύσεις: 
- ∆ικτυακή Υπολογιστική - Ηλεκτρονικό Εµπόριο 
- Νοήµονα Συστήµατα 
- Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ήχου και             
της Εικόνας για την Εκπαίδευση και την Παραγωγή 
www.ee.auth.gr/greek/akadhmaika/diatmhmatiko-metaptuxiako-
programma/genikes-plhrofories.html  
**** &&&& ☺☺☺☺ 3 ���� 
 
 
ΙΙ. Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού 
 
α. Φυσική ∆ραστηριότητα και Ποιότητα Ζωής 
http://webzone.itc.auth.gr:40001/article.aspx?id=6  
**** 3 ⌧⌧⌧⌧ 
 
β. Κινησιολογία 
www.phed-sr.auth.gr/kinesiology/files/home.htm  
**** 4 ⌧⌧⌧⌧ 
 
 
ΙΙΙ. Τµήµα Φαρµακευτικής 
 
α. Φαρµακευτική µε κατευθύνσεις: 
- Φαρµακοχηµεία, Ανάπτυξη Φαρµακευτικών Ενώσεων 
- Φαρµακευτική Τεχνολογία (συµπεριλαµβανοµένης της                        
µορφοποίησης και του ποιοτικού ελέγχου θεραπευτικών και 
καλλυντικών σκευασµάτων από τεχνολογική, φυσικοφαρµακευτική, 
φαρµακοαναλυτική και βιοφαρµακευτική άποψη) 
- Φαρµακευτική Βιοτεχνολογία - Μοριακή ∆ιαγνωστική 
- Φαρµακολογία και Θεραπευτική 
- Φαρµακογνωσία - Φυτικά Φαρµακευτικά Προϊόντα 
www.pharm.auth.gr/gr/grad/about.html 

http://www.jour.auth.gr/mtpx/default.htm
http://www.ee.auth.gr/greek/akadhmaika/diatmhmatiko-metaptuxiako-programma/genikes-plhrofories.html
http://www.ee.auth.gr/greek/akadhmaika/diatmhmatiko-metaptuxiako-programma/genikes-plhrofories.html
http://webzone.itc.auth.gr:40001/article.aspx?id=6
http://www.phed-sr.auth.gr/kinesiology/files/home.htm
http://www.pharm.auth.gr/gr/grad/about.html
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**** 4 ⌧⌧⌧⌧ 
 
β. Παραγωγή και Έλεγχος Φαρµακευτικών Ενώσεων                      
µε κατευθύνσεις: 
- Παραγωγή Φαρµακευτικών Ενώσεων (Σύνθεση) 
- Έλεγχος Φαρµακευτικών Ενώσεων (Φαρµακευτική Ανάλυση) 
www.pharm.uoa.gr/gr/postgrad_pke.htm 
**** 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
 

 
Β. Γεωπονική Σχολή 

 
α. Π.Μ.Σ. Γεωπονικής Σχολής µε ειδικεύσεις: 
- Αγροτική Οικονοµία 
- Γενετική Βελτίωση Φυτών, Αγροκοµία και Ζιζανιολογία 
- Γεωργική Μηχανική και Υδάτινοι Πόροι 
- Εδαφολογία και ∆ιαχείριση Εδαφικών Πόρων 
- Επιστήµη Ζωικής Παραγωγής 
- Επιστήµη Οπωροκηπευτικών 
- Επιστήµη και Τεχνολογία Τροφίµων 
- Επιστήµες Φυτοπροστασίας 
- Αειφορική Γεωργική Ανάπτυξη 
- Οικολογία και Αειφορική ∆ιαχείριση Οικοσυστηµάτων 
- Οινολογία – Αµπελουργία 
http://pspagro.web.auth.gr/  
**** ☺☺☺☺ 3 ⌧⌧⌧⌧  
 
β. Αρχιτεκτονική Τοπίου 
www.land-arch.eu 
www.arch.auth.gr 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
 

Γ. Θεολογική Σχολή 
 

Ι. Τµήµα Θεολογίας 
 

α. Π.Μ.Σ. Τµήµατος Θεολογίας µε κατευθύνσεις: 
- Ερµηνευτική Θεολογία 
- Ιστορική Θεολογία 
- Συστηµατική Θεολογία 
- Πρακτική Θεολογία 
- ∆ιατοµεακό Πεδίο Οικουµενικής Θεολογίας 
www.theo.auth.gr/theo/gr/Postgrad/Pages/default.aspx  
**** 4 ⌧⌧⌧⌧  

http://www.pharm.uoa.gr/gr/postgrad_pke.htm
http://pspagro.web.auth.gr/
http://www.land-arch.eu/
http://www.arch.auth.gr/
http://www.theo.auth.gr/theo/gr/Postgrad/Pages/default.aspx
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ΙΙ. Τµήµα Ποιµαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας 
 
α. Π.Μ.Σ. Τµήµατος Ποιµαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας 
στους τοµείς: 
- Αγία Γραφή και Πατερική Γραµµατεία 
- Ιστορία της Εκκλησίας και ∆ογµατική Θεολογία 
- Λειτουργική, Χριστιανική Αρχαιολογία και Τέχνη 
- ∆ίκαιο, Οργάνωση, Ζωή και ∆ιακονία της Εκκλησίας 
www.past.auth.gr/  
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
 

 
∆. Ιατρική Σχολή 

 
α. Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία 
http://promesi.med.auth.gr/index.htm  
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
β. Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική                        
www.eeae.gr/gr/index.php?fvar=html/edu/_msc  
**** &&&& 5 þþþþ  
 
γ. Ιατρική Πληροφορική 
http://promesip.med.auth.gr/  
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
δ. Προηγµένα Συστήµατα Υπολογιστών και Επικοινωνιών             
µε ειδικεύσεις: 
- ∆ικτυακή Υπολογιστική - Ηλεκτρονικό Εµπόριο 
- Νοήµονα Συστήµατα 
- Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ήχου και                
της Εικόνας για την Εκπαίδευση και την Παραγωγή 
www.ee.auth.gr/greek/akadhmaika/diatmhmatiko-metaptuxiako-
programma/genikes-plhrofories.html 
**** &&&& ☺☺☺☺ 3 ���� 

 
 
 

Ε. Κτηνιατρική Σχολή 
 
α. Π.Μ.Σ. Κτηνιατρικής Σχολής µε ειδικεύσεις: 
- Ζωοτεχνία και ∆ιατροφή Αγροτικών Ζώων 
- Τεχνολογία Τροφίµων Ζωικής Προελεύσεως 
- Υγιεινή Τροφίµων Ζωικής Προελεύσεως 
- Τεχνητή Σπερµατέγχυση και Παθολογία Αναπαραγωγής 

http://www.past.auth.gr/
http://promesi.med.auth.gr/index.htm
http://www.eeae.gr/gr/index.php?fvar=html/edu/_msc
http://promesip.med.auth.gr/
http://www.ee.auth.gr/greek/akadhmaika/diatmhmatiko-metaptuxiako-programma/genikes-plhrofories.html
http://www.ee.auth.gr/greek/akadhmaika/diatmhmatiko-metaptuxiako-programma/genikes-plhrofories.html
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- Πτηνοτροφία και Παθολογία Πτηνών 
- Εκτροφή και Παθολογία Χοίρων 
- Μικροβιολογία και Λοιµώδη Νοσήµατα 
- Παρασιτολογία και Παρασιτικά Νοσήµατα 
- Παθολογική Ανατοµική 
- Κτηνιατρική Παθολογία 
- Κτηνιατρική Χειρουργική 
www.vet.auth.gr/postgrad_el.htm  
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
 

Στ. Οδοντιατρική Σχολή 
 

α. Ορθοδοντική 
http://dent-ortho.web.auth.gr/postgrad_gre.html#gendiat  
**** ☺☺☺☺ 6 þþþþ  
 
β. Οδοντιατρική µε κατευθύνσεις: 
- Ακίνητος Προσθετική και Προσθετική Εµφυτευµατολογία  
- Κινητή Προσθετική και Προσθετική Εµφυτευµατολογία  
- Ενδοδοντολογία  
- Οδοντοφατνιακή Χειρουργική και Χειρουργική Εµφυτευµατολογία -
Ακτινολογία  
- Στοµατογναθοπροσωπική Χειρουργική  
- Οδοντική Χειρουργική  
- Περιοδοντολογία και Βιολογία Εµφυτευµάτων  
- Στοµατολογία  
- Προληπτική και Κοινωνική Οδοντιατρική  
- Οδοντιατρικά Βιοϋλικά  
- Παιδοδοντιατρική 
www.dent.auth.gr/index.php?lang=el&mn=311&cid=433&phpMyAd
min=ljuiC4h-FDVg7vVJKQCDAEEb-od  
**** ☺☺☺☺ 6 þþþþ  
 
 
 

Ζ. Παιδαγωγική Σχολή 
 

Ι. Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης 
Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού 
Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης «Επιστήµες της Αγωγής» δεν θα 
προσφερθεί κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους 2010-2011 
λόγω ολοκλήρωσης της λειτουργίας του στις 31-08-2010. 
 
 
 

http://www.vet.auth.gr/postgrad_el.htm
http://dent-ortho.web.auth.gr/postgrad_gre.html#gendiat
http://www.dent.auth.gr/index.php?lang=el&mn=311&cid=433&phpMyAdmin=ljuiC4h-FDVg7vVJKQCDAEEb-od
http://www.dent.auth.gr/index.php?lang=el&mn=311&cid=433&phpMyAdmin=ljuiC4h-FDVg7vVJKQCDAEEb-od
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ΙΙ. Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
 
α. Ψυχοπαιδαγωγική της  Ένταξης:  Ένα Σχολείο για Όλους  
µε κατευθύνσεις: 
- Ψυχοπαιδαγωγικές Συνιστώσες των Ειδικών Εκπαιδευτικών 
Αναγκών 
- Ψυχοπαιδαγωγικές Συνιστώσες της Πολυπολιτισµικότητας 
http://psychoentaxi.web.auth.gr/index.html  
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
β. Μουσειολογία 
www.auth.gr/MA-museology  
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
γ. Ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
http://nrd02w3.nured.auth.gr/el/display.aspx?fileToShow=/el/meta
ptixiakes/inc_default.html&mainID=29 
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
δ. ∆ιδακτικές της Πολυγλωσσίας και Γλωσσικές Πολιτικές. 
∆ιάδοση των Γλωσσών και των Πολιτισµών σε Πολύγλωσσα 
Περιβάλλοντα  
http://nrd02w3.nured.auth.gr 
http://fle.univ-lemans.fr/  
4 ⌧⌧⌧⌧ ���� 
 
 

 
Η. Πολυτεχνική Σχολή 

 
Ι. Γενικό Τµήµα 
 
α. Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνηµείων 
Πολιτισµού µε κατευθύνσεις: 
- Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών 
Μνηµείων 
- Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Έργων Τέχνης και 
Μηχανισµών (Επιστήµη της Συντήρησης) 
http://prosynapo.web.auth.gr/  
**** ☺☺☺☺ 3 ⌧⌧⌧⌧  
 
β. ∆ιεργασίες και Τεχνολογία Προηγµένων Υλικών 
http://transp.cheng.auth.gr/dtpy/gr/index.html  
**** ☺☺☺☺ 3 ⌧⌧⌧⌧  
 
γ. Προηγµένα Συστήµατα Υπολογιστών και Επικοινωνιών      
µε ειδικεύσεις: 

http://psychoentaxi.web.auth.gr/index.html
http://www.auth.gr/MA-museology
http://nrd02w3.nured.auth.gr/el/display.aspx?fileToShow=/el/metaptixiakes/inc_default.html&mainID=29
http://nrd02w3.nured.auth.gr/el/display.aspx?fileToShow=/el/metaptixiakes/inc_default.html&mainID=29
http://nrd02w3.nured.auth.gr/
http://fle.univ-lemans.fr/
http://prosynapo.web.auth.gr/
http://cheng.auth.gr/~dtpy/
http://transp.cheng.auth.gr/dtpy/gr/index.html
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- ∆ικτυακή Υπολογιστική - Ηλεκτρονικό Εµπόριο 
- Νοήµονα Συστήµατα 
- Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ήχου και                  
της Εικόνας για την Εκπαίδευση και την Παραγωγή 
www.ee.auth.gr/greek/akadhmaika/diatmhmatiko-metaptuxiako-
programma/genikes-plhrofories.html 
**** &&&& ☺☺☺☺ 3 ���� 

 
δ. Νανοεπιστήµες και Νανοτεχνολογίες 
http://nn.physics.auth.gr  
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
ε. Οργάνωση και ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
www.nurs.uoa.gr/index.php  
**** 2 þþþþ  
 
στ. Πληροφορική Υγείας 
http://www.nurs.uoa.gr/index.php 
**** 2 þþþþ  
 
 
ΙΙ. Τµήµα Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών 
 
α. Γεωπληροφορική µε κατευθύνσεις: 
- Τοπογραφικές Εφαρµογές Υψηλής Ακριβείας 
- Σύγχρονες Γεωδαιτικές Εφαρµογές 
- ∆ιαχείριση Φωτογραµµετρικής Παραγωγής και Τηλεπισκόπησης σε 
περιβάλλον ΣΓΠι 
- Υδατικοί Πόροι 
http://gtatm.web.auth.gr/mps.html 
**** ☺☺☺☺ 2 ⌧⌧⌧⌧  
 
β. Τεχνικές και Μέθοδοι στην Ανάλυση, Σχεδίαση και 
∆ιαχείριση του Χώρου µε κατευθύνσεις: 
- Κτηµατολόγιο και ∆ιαχείριση Χωρικών ∆εδοµένων 
- Χαρτογραφική Παραγωγή και Γεωγραφική Ανάλυση 
- Οργάνωση και ∆ιαχείριση Πόρων και Έργων Ανάπτυξης 
http://gtatm.web.auth.gr/mps.html  
**** ☺☺☺☺ 2 ⌧⌧⌧⌧  
 
γ. Σχεδιασµός, Οργάνωση και ∆ιαχείριση Συστηµάτων 
Μεταφορών 
http://pgtransport.civil.auth.gr/  
**** 2 ⌧⌧⌧⌧  
 
δ. Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνηµείων 
Πολιτισµού µε κατευθύνσεις: 

http://www.ee.auth.gr/greek/akadhmaika/diatmhmatiko-metaptuxiako-programma/genikes-plhrofories.html
http://www.ee.auth.gr/greek/akadhmaika/diatmhmatiko-metaptuxiako-programma/genikes-plhrofories.html
http://nn.physics.auth.gr/
http://www.nurs.uoa.gr/index.php
http://www.nurs.uoa.gr/index.php
http://gtatm.web.auth.gr/geoinformatics.html
http://gtatm.web.auth.gr/mps.html
http://gtatm.web.auth.gr/mps.html
http://pgtransport.civil.auth.gr/
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- Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών 
Μνηµείων 
- Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Έργων Τέχνης και 
Μηχανισµών (Επιστήµη της Συντήρησης) 
http://prosynapo.web.auth.gr/  
**** ☺☺☺☺ 3 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
ΙΙ. Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
 
α. Αρχιτεκτονική Τοπίου 
www.land-arch.eu 
www.arch.auth.gr 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
β. Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνηµείων 
Πολιτισµού µε κατευθύνσεις: 
- Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών 
Μνηµείων 
- Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Έργων Τέχνης και 
Μηχανισµών (Επιστήµη της Συντήρησης) 
http://prosynapo.web.auth.gr/  
**** ☺☺☺☺ 3 ⌧⌧⌧⌧  
 
γ. Μουσειολογία 
www.auth.gr/MA-museology  
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
ΙΙΙ. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών 
 
α. Ιατρική Πληροφορική 
http://promesip.med.auth.gr/ 
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
β. Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνηµείων 
Πολιτισµού µε κατευθύνσεις: 
- Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών 
Μνηµείων 
- Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Έργων Τέχνης και 
Μηχανισµών (Επιστήµη της Συντήρησης) 
http://prosynapo.web.auth.gr/ 
**** ☺☺☺☺ 3 ⌧⌧⌧⌧  
 
γ. ERASMUS MUNDUS Master in Network and e-Business 
Centered Computing 

http://prosynapo.web.auth.gr/
http://www.land-arch.eu/
http://www.arch.auth.gr/
http://prosynapo.web.auth.gr/
http://www.auth.gr/MA-museology
http://promesip.med.auth.gr/
http://prosynapo.web.auth.gr/
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www.auth.gr 
���� 
 
δ. Προηγµένα Συστήµατα Υπολογιστών και Επικοινωνιών 
µε ειδικεύσεις: 
- ∆ικτυακή Υπολογιστική - Ηλεκτρονικό Εµπόριο 
- Νοήµονα Συστήµατα 
- Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ήχου και           
της Εικόνας για την Εκπαίδευση και την Παραγωγή 
www.ee.auth.gr/greek/akadhmaika/diatmhmatiko-metaptuxiako-
programma/genikes-plhrofories.html  
**** &&&& ☺☺☺☺ 3 ���� 

 
ε. ∆ιεργασίες και Τεχνολογία Προηγµένων Υλικών 
http://transp.cheng.auth.gr/dtpy/gr/index.html 
**** ☺☺☺☺ 3 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
ΙV. Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών 
 
α. Μουσειολογία 
www.auth.gr/MA-museology 
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
β. Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνηµείων 
Πολιτισµού µε κατευθύνσεις: 
- Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών 
Μνηµείων 
- Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Έργων Τέχνης και 
Μηχανισµών (Επιστήµη της Συντήρησης) 
http://prosynapo.web.auth.gr/ 
**** ☺☺☺☺ 3 ⌧⌧⌧⌧  
 
γ. ∆ιεργασίες και Τεχνολογία Προηγµένων Υλικών 
http://transp.cheng.auth.gr/dtpy/gr/index.html 
**** ☺☺☺☺ 3 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
V. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών 
 
α. Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιµη Ανάπτυξη 
http://ppva.civil.auth.gr/content/index.html 
**** ☺☺☺☺ 2 ⌧⌧⌧⌧  
 
β. Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων 
http://aste.civil.auth.gr/  
**** 2 ⌧⌧⌧⌧  

http://www.ee.auth.gr/greek/akadhmaika/diatmhmatiko-metaptuxiako-programma/genikes-plhrofories.html
http://www.ee.auth.gr/greek/akadhmaika/diatmhmatiko-metaptuxiako-programma/genikes-plhrofories.html
http://cheng.auth.gr/~dtpy/
http://transp.cheng.auth.gr/dtpy/gr/index.html
http://www.auth.gr/MA-museology
http://prosynapo.web.auth.gr/
http://cheng.auth.gr/~dtpy/
http://transp.cheng.auth.gr/dtpy/gr/index.html
http://ppva.civil.auth.gr/content/index.html
http://aste.civil.auth.gr/
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γ. ∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση Τεχνικών Έργων 
http://cmp.civil.auth.gr/ 
**** ☺☺☺☺ 2 ⌧⌧⌧⌧  
 
δ. Σχεδιασµός, Οργάνωση και ∆ιαχείριση Συστηµάτων 
Μεταφορών 
http://pgtransport.civil.auth.gr/ 
**** 2 ⌧⌧⌧⌧  
 
ε.  Οικολογική Ποιότητα και ∆ιαχείριση Υδάτων σε Επίπεδο 
Λεκάνης Απορροής 
www.bio.auth.gr/dpms/index.html  
**** ☺☺☺☺ 3 ⌧⌧⌧⌧  
 
στ. Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνηµείων 
Πολιτισµού µε κατευθύνσεις: 
- Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών 
Μνηµείων 
- Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Έργων Τέχνης και 
Μηχανισµών (Επιστήµη της Συντήρησης) 
http://prosynapo.web.auth.gr/ 
**** ☺☺☺☺ 3 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
VI. Τµήµα Χηµικών Μηχανικών 
 
α. Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνηµείων 
Πολιτισµού µε κατευθύνσεις: 
- Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών 
Μνηµείων 
- Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Έργων Τέχνης και 
Μηχανισµών (Επιστήµη της Συντήρησης) 
http://prosynapo.web.auth.gr/ 
**** ☺☺☺☺ 3 ⌧⌧⌧⌧  
 
β. ∆ιεργασίες και Τεχνολογία Προηγµένων Υλικών 
http://transp.cheng.auth.gr/dtpy/gr/index.html 
**** ☺☺☺☺ 3 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
 

Θ. Σχολή ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 
 
α. Π.Μ.Σ. Σχολής ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος           
µε ειδικεύσεις: 
- ∆ασική Παραγωγή-Προστασία ∆ασών-Φυσικού Περιβάλλοντος 
- Λιβαδοπονία και Άγρια Πανίδα-Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων 

http://cmp.civil.auth.gr/
http://pgtransport.civil.auth.gr/
http://www.bio.auth.gr/dpms/index.html
http://prosynapo.web.auth.gr/
http://prosynapo.web.auth.gr/
http://cheng.auth.gr/~dtpy/
http://transp.cheng.auth.gr/dtpy/gr/index.html


 

32 

- Σχεδιασµός και Ανάπτυξη Φυσικών Πόρων 
- ∆ασοτεχνικά και Υδρονοµικά Έργα 
- Συγκοµιδή και Τεχνολογία ∆ασικών Προϊόντων 
- Αειφορική ∆ιαχείριση και Αξιοποίηση Φυσικού Περιβάλλοντος 
www.auth.gr 
**** &&&& 3 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
 

Ι. Σχολή Θετικών Επιστηµών 
 

Ι. Τµήµα Βιολογίας 
 
α. Μ.∆.Ε. στη Βιολογία µε κατευθύνσεις: 
- Υδροβιολογία και Υδατοκαλλιέργειες 
- Εφαρµοσµένη Γενετική και Βιοτεχνολογία 
- Περιβαλλοντική Βιολογία (η κατεύθυνση έχει ανασταλεί) 
www.bio.auth.gr/postgrad/master.htm 
4 þþþþ ���� 
 
β. Οικολογικός Σχεδιασµός, Βιώσιµη Ανάπτυξη και ∆ιαχείριση 
Προστατευόµενων Περιοχών 
www.bio.auth.gr/postgrad/Oikologikos%20sxediasmos.htm 
4 ⌧⌧⌧⌧ ���� 
 
γ. Νανοεπιστήµες και Νανοτεχνολογίες 
http://nn.physics.auth.gr 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
δ.  Οικολογική Ποιότητα και ∆ιαχείριση Υδάτων σε Επίπεδο 
Λεκάνης Απορροής 
www.bio.auth.gr/dpms/index.html  
**** ☺☺☺☺ 3 ⌧⌧⌧⌧  
 
ε. Αειφορική ∆ιαχείριση Προστατευόµενων Περιοχών 
http://aeiforia.uoi.gr/ 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
στ. Ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
http://nrd02w3.nured.auth.gr/el/display.aspx?fileToShow=/el/meta
ptixiakes/inc_default.html&mainID=29  
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
ζ. ∆ιατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική 
Εκµετάλλευση Αυτοφυών Φυτών 
http://bnp.bio.auth.gr/  
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  

http://www.bio.auth.gr/postgrad/master.htm
http://www.bio.auth.gr/postgrad/Oikologikos%20sxediasmos.htm
http://nn.physics.auth.gr/
http://www.bio.auth.gr/dpms/index.html
http://aeiforia.uoi.gr/
http://nrd02w3.nured.auth.gr/el/display.aspx?fileToShow=/el/metaptixiakes/inc_default.html&mainID=29
http://nrd02w3.nured.auth.gr/el/display.aspx?fileToShow=/el/metaptixiakes/inc_default.html&mainID=29
http://bnp.bio.auth.gr/


 

33 

ΙΙ. Τµήµα Γεωλογίας 
 
α. Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον µε ειδικεύσεις: 
- Τεκτονική και Στρωµατογραφία  
- Εφαρµοσµένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία  
- Ορυκτοί Πόροι - Περιβάλλον  
- Γεωφυσική  
- Πετρολογία - Γεωχηµεία  
- Γεωγραφία και Περιβάλλον 
www.geo.auth.gr/gr_metaptyxiaka_gewlogia_programma.htm 
**** &&&& 3 ⌧⌧⌧⌧  
 
β. Μετεωρολογία και Κλιµατολογία 
http://www.geo.auth.gr/gr_metaptyxiaka_metewrologia_programm
a.htm  
**** &&&& 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
γ. Οικολογική Ποιότητα και ∆ιαχείριση Υδάτων σε Επίπεδο 
Λεκάνης Απορροής 
www.bio.auth.gr/dpms/index.html 
**** ☺☺☺☺ 3 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
ΙΙΙ. Τµήµα Μαθηµατικών 
 
α. Μ.∆.Ε. Τµήµατος Μαθηµατικών µε ειδικεύσεις:  
- Θεωρητικά Μαθηµατικά 
- Στατιστική και Μοντελοποίηση 
- Θεωρητική Πληροφορική και Θεωρία Συστηµάτων & Ελέγχου 
www.math.auth.gr/  
**** 3 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
ΙV. Τµήµα Πληροφορικής 
 
α. Π.Μ.Σ. Τµήµατος Πληροφορικής µε ειδικεύσεις: 
- Πληροφοριακά Συστήµατα  
- Επικοινωνιακά Συστήµατα και Τεχνολογίες  
- Ψηφιακά Μέσα  
- Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 
http://mtpx.csd.auth.gr/index.php  
**** ☺☺☺☺ 3 þþþþ 
 
β. Πληροφορική και ∆ιοίκηση 
http://dpms.csd.auth.gr/   
**** ☺☺☺☺ 3 þþþþ  
 

http://www.geo.auth.gr/gr_metaptyxiaka_gewlogia_programma.htm#1_tektonikh
http://www.geo.auth.gr/gr_metaptyxiaka_gewlogia_programma.htm#2_gewlogia
http://www.geo.auth.gr/gr_metaptyxiaka_gewlogia_programma.htm#3_oryktoi
http://www.geo.auth.gr/gr_metaptyxiaka_gewlogia_programma.htm#4_gewfysikh
http://www.geo.auth.gr/gr_metaptyxiaka_gewlogia_programma.htm#5_petrologia
http://www.geo.auth.gr/gr_metaptyxiaka_gewlogia_programma.htm#6_gewgrafia
http://www.geo.auth.gr/gr_metaptyxiaka_gewlogia_programma.htm
http://www.geo.auth.gr/gr_metaptyxiaka_metewrologia_programma.htm
http://www.geo.auth.gr/gr_metaptyxiaka_metewrologia_programma.htm
http://www.bio.auth.gr/dpms/index.html
http://www.math.auth.gr/
http://mtpx.csd.auth.gr/pms_infosys.php
http://mtpx.csd.auth.gr/pms_epiksys.php
http://mtpx.csd.auth.gr/pms_webdig.php
http://mtpx.csd.auth.gr/pms_tpee.php
http://mtpx.csd.auth.gr/index.php
http://dpms.csd.auth.gr/
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γ. Ιατρική Πληροφορική στους τοµείς: 
- ∆ιαχείριση Ιατρικής Πληροφορίας 
- Βιοϊατρική Τεχνολογία 
- Ιατρική Τηλεµατική 
http://promesip.med.auth.gr/ 
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
V. Τµήµα Φυσικής 
 
α. Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία)                                
µε κατευθύνσεις: 
- Ηλεκτρονική Τεχνολογία Κυκλωµάτων  
- Ηλεκτρονική Τεχνολογία Τηλεπικοινωνιών 
http://elecom.physics.auth.gr/ 
**** &&&& 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
β.  Φυσική και Τεχνολογία Υλικών 
http://mater.physics.auth.gr/materials 
4 ⌧⌧⌧⌧ ���� 
 
γ. Φυσική Περιβάλλοντος 
http://lap.physics.auth.gr/pms/bios.asp  
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
δ. Νανοεπιστήµες και Νανοτεχνολογίες 
http://nn.physics.auth.gr 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
ε. Υπολογιστική Φυσική 
http://compu.physics.auth.gr 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
VI. Τµήµα Χηµείας 
 
α. Μ.∆.Ε. στη Χηµεία µε κατευθύνσεις: 
- Ανόργανη Χηµεία 
- Κβαντική και Υπολογιστική Χηµεία 
- Βιοχηµεία 
- Οργανική Χηµεία 
- Προχωρηµένη Χηµική Ανάλυση 
- Χηµεία Περιβάλλοντος 
- Φυσική Χηµεία Υλικών και Ηλεκτροχηµεία 
- Χηµική Τεχνολογία 
- Χηµεία και Τεχνολογία Πολυµερών 
- Χηµεία και Τεχνολογία 

http://promesip.med.auth.gr/
http://elecom.physics.auth.gr/
http://mp00.physics.auth.gr/materials
http://lap.physics.auth.gr/pms/bios.asp
http://nn.physics.auth.gr/
http://compu.physics.auth.gr/
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www.chem.auth.gr/index.php?lang=el&rm=5&mn=85 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
β. Νανοεπιστήµες και Νανοτεχνολογίες 
http://nn.physics.auth.gr 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
γ. ∆ιδακτική της Χηµείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες 
www.chem.auth.gr/dixinet/  
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
δ. Βιοανόργανη Χηµεία 
www.uoi.gr/services/epeaek/epeaekbio/  
**** ☺☺☺☺ 2 ⌧⌧⌧⌧  
 
ε. Οργανική Σύνθεση και Εφαρµογές στη Χηµική Βιοµηχανία 
http://clustoxdna.chem.uoa.gr/EPEAEK/main.htm 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
στ. Αποµόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων µε 
Βιολογική ∆ραστικότητα 
www.uoc.gr/epeaek/chemistry.html  
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
ζ. Χηµική Ανάλυση - Έλεγχος Ποιότητας 
http://www.chem.uoa.gr/courses/quality/PG_Qual_Index.htm  
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
η. ∆ιεργασίες και Τεχνολογία Προηγµένων Υλικών 
http://transp.cheng.auth.gr/dtpy/gr/index.html 
**** ☺☺☺☺ 3 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
 

ΙΑ. Σχολή Καλών Τεχνών 
 
Ι. Τµήµα Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών 
 
α. Εικαστικές και Εφαρµοσµένες Τέχνες (διδακτορικό) 
www.vis.auth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=
86&Itemid=68&lang=el 
���� 
 
 
ΙΙ. Τµήµα Θεάτρου 
 
α. H Θεατρική Παράσταση: Ιστορία, Θεωρία και Πρακτική        
µε κατευθύνσεις: 

http://www.chem.auth.gr/index.php?lang=el&rm=5&mn=85
http://nn.physics.auth.gr/
http://www.chem.auth.gr/dixinet/
http://www.uoi.gr/services/epeaek/epeaekbio/
http://clustoxdna.chem.uoa.gr/EPEAEK/main.htm
http://www.uoc.gr/epeaek/chemistry.html
http://www.chem.uoa.gr/courses/quality/PG_Qual_Index.htm
http://cheng.auth.gr/~dtpy/
http://transp.cheng.auth.gr/dtpy/gr/index.html
http://www.vis.auth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=68&lang=el
http://www.vis.auth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=68&lang=el
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- Παραστασιολογία - ∆ραµατολογία 
- Σκηνογραφία - Ενδυµατολογία 
- Υποκριτική 
- Σκηνοθεσία 
- Παιδαγωγική του Θεάτρου 
www.thea.auth.gr/theagr.asp  
**** &&&& ☺☺☺☺ 2 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
ΙΙΙ. Τµήµα Μουσικών Σπουδών 
 
α. Προηγµένα Συστήµατα Υπολογιστών και Επικοινωνιών 
µε ειδικεύσεις: 
- ∆ικτυακή Υπολογιστική - Ηλεκτρονικό Εµπόριο 
- Νοήµονα Συστήµατα 
- Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ήχου και              
της Εικόνας για την Εκπαίδευση και την Παραγωγή 
www.ee.auth.gr/greek/akadhmaika/diatmhmatiko-metaptuxiako-
programma/genikes-plhrofories.html  
**** &&&& ☺☺☺☺ 3 ���� 

 
 
 

ΙΒ. Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών 
 

Ι. Τµήµα Νοµικής 
 
α. Μ.∆.Ε. Τµήµατος Νοµικής µε ειδικεύσεις: 
- Αστικό, Αστικό ∆ικονοµικό και Εργατικό ∆ίκαιο 
- ∆ηµόσιο ∆ίκαιο και Πολιτικές Επιστήµες 
- ∆ιεθνείς Σπουδές 
- Εµπορικό και Οικονοµικό ∆ίκαιο 
- Ιστορία, Φιλοσοφία και Κοινωνιολογία του ∆ικαίου 
- Ποινικές και Εγκληµατολογικές Επιστήµες 
www.law.auth.gr/index.php?lang=el&rm=20&mn=20  
**** &&&& 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
ΙΙ. Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών 
 
α. ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων 
http://grad-econ.web.auth.gr/mba/   
**** ☺☺☺☺ 3 ⌧⌧⌧⌧  
 
β. Πληροφορική και ∆ιοίκηση 
http://dpms.csd.auth.gr/ 
**** ☺☺☺☺ 3 þþþþ  

http://www.thea.auth.gr/theagr.asp
http://www.ee.auth.gr/greek/akadhmaika/diatmhmatiko-metaptuxiako-programma/genikes-plhrofories.html
http://www.ee.auth.gr/greek/akadhmaika/diatmhmatiko-metaptuxiako-programma/genikes-plhrofories.html
http://www.law.auth.gr/index.php?lang=el&rm=20&mn=20
http://grad-econ.web.auth.gr/mba/
http://dpms.csd.auth.gr/
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γ. ∆ιοίκηση και Οικονοµία 
http://grad-econ.web.auth.gr/del/ 
**** ☺☺☺☺ 3 ⌧⌧⌧⌧  
 
δ. ∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά Οικονοµικά 
http://grad-econ.web.auth.gr/dko/ 
**** &&&& ☺☺☺☺ 3 ⌧⌧⌧⌧  
 
ε. Οικονοµική και Περιφερειακή Ανάπτυξη 
http://grad-econ.web.auth.gr/oikper/ 
**** &&&& ☺☺☺☺ 3 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
ΙΙΙ. Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών 
 
α. Π.Μ.Σ. Τµήµατος Πολιτικών Επιστηµών µε ειδικεύσεις: 
- Πολιτική Θεωρία και Φιλοσοφία  
- Πολιτική Ανάλυση 
www.polsci.auth.gr/index.php?lang=el&rm=3&mn=3  
**** &&&& 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
 

ΙΓ. Φιλοσοφική Σχολή 
 

Ι.  Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
 
α.  Σπουδές Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισµού 
http://www.enl.auth.gr/newmaster/index.htm  
**** &&&& 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
β. Σπουδές ∆ιερµηνείας & Μετάφρασης µε κατευθύνσεις: 
- ∆ιερµηνεία 
- Μετάφραση 
www.enl.auth.gr/greek/post/findex.htm  
**** &&&& 4 þþþþ  
 
γ. Π.Μ.Σ. Τµήµατος Αγγλικής Φιλολογίας µε κατευθύνσεις: 
- Θεωρητική και Εφαρµοσµένη Γλωσσολογία 
- Αµερικανική Λογοτεχνία και Πολιτισµός 
- Αγγλική Λογοτεχνία και Πολιτισµός 
- ∆ιδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας 
www.enl.auth.gr/greek/post/findex.htm 
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
 

http://grad-econ.web.auth.gr/del/
http://grad-econ.web.auth.gr/dko/
http://grad-econ.web.auth.gr/oikper/
http://www.polsci.auth.gr/index.php?lang=el&rm=3&mn=3
http://www.enl.auth.gr/newmaster/index.htm
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ΙΙ. Τµήµα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
 
α. Π.Μ.Σ. Τµήµατος Γαλλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας               
µε ειδικεύσεις: 
- Λογοτεχνία  
- ∆ιδακτική των Γλωσσών και  Γλωσσική Επικοινωνία  
- Μετάφραση - Μεταφρασεολογία  
http://postgrad.frl.auth.gr/  
4 ⌧⌧⌧⌧ ���� 
 
β. Σπουδές Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισµού 
www.enl.auth.gr/newmaster/index.htm 
**** &&&& 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
ΙΙΙ. Τµήµα Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
 
α.  Σπουδές Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισµού 
http://www.enl.auth.gr/newmaster/index.htm 
**** &&&& 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
β. Σπουδές ∆ιερµηνείας & Μετάφρασης µε κατευθύνσεις: 
- ∆ιερµηνεία 
- Μετάφραση 
www.enl.auth.gr/greek/post/findex.htm  
4 ⌧⌧⌧⌧ ���� 
 
γ. Γλώσσα και Πολιτισµός στον Γερµανόφωνο Χώρο              
µε κατευθύνσεις: 
- Λογοτεχνία – Πολιτισµός 
- Γλωσσολογία – ∆ιδακτική 
www.del.auth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=
60&Itemid=30&lang=el  
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
IV. Τµήµα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
 
α. Ιταλική Γλώσσα και Πολιτισµός µε κατευθύνσεις: 
- Θεωρητική και Εφαρµοσµένη Γλωσσολογία 
- Μετάφραση, ∆ιερµηνεία και Επικοινωνία 
- Λογοτεχνία και Πολιτισµός 
www.itl.auth.gr/site/index.php/el/spoudes/46-2008-09-20-10-07-
23  
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
β.  Σπουδές Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισµού 

http://postgrad.frl.auth.gr/
http://www.enl.auth.gr/newmaster/index.htm
http://www.del.auth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=30&lang=el
http://www.del.auth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=30&lang=el
http://www.itl.auth.gr/site/index.php/el/spoudes/46-2008-09-20-10-07-23
http://www.itl.auth.gr/site/index.php/el/spoudes/46-2008-09-20-10-07-23
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http://www.enl.auth.gr/newmaster/index.htm 
**** &&&& 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
γ. Σπουδές ∆ιερµηνείας & Μετάφρασης µε κατευθύνσεις: 
- ∆ιερµηνεία 
- Μετάφραση 
www.enl.auth.gr/greek/post/findex.htm  
4 ⌧⌧⌧⌧ ���� 
 
 
V. Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας  
 
α. Π.Μ.Σ. Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στους κλάδους: 
- Ιστορία 
- Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης 
www.hist.auth.gr 
**** &&&& 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
VI. Τµήµα Φιλολογίας 
 
α. Μ.∆.Ε. Τµήµατος Φιλολογίας µε ειδικεύσεις: 
- Κλασική Φιλολογία 
- Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία 
- Γλωσσολογία 
www.lit.auth.gr  
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
β. Σπουδές Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισµού 
http://www.enl.auth.gr/newmaster/index.htm  
**** &&&& 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
VII. Τµήµα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 
 
α. Π.Μ.Σ. Τοµέα Φιλοσοφίας µε ειδικεύσεις: 
- Συστηµατική Φιλοσοφία 
- Ιστορία της Φιλοσοφίας 
www.edlit.auth.gr/html/cont.html 
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
β. Π.Μ.Σ. του Τοµέα Παιδαγωγικής 
www.edlit.auth.gr/html/spoudes/meta/pedag/info.html  
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
γ. Ειδίκευση Εκπαιδευτικών/Σχολικών Ψυχολόγων στην 
Παιδαγωγική της Ισότητας των Φύλων 

http://www.enl.auth.gr/newmaster/index.htm
http://www.lit.auth.gr/
http://www.enl.auth.gr/newmaster/index.htm
http://www.edlit.auth.gr/html/cont.html
http://www.edlit.auth.gr/html/spoudes/meta/pedag/info.html
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www.edlit.auth.gr/html/spoudes/meta/diatmim/central.html 
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
δ. Ψυχοπαιδαγωγική της  Ένταξης:  Ένα Σχολείο για Όλους  
µε κατευθύνσεις: 
- Ψυχοπαιδαγωγικές Συνιστώσες των Ειδικών Εκπαιδευτικών 
Αναγκών 
- Ψυχοπαιδαγωγικές Συνιστώσες της Πολυπολιτισµικότητας 
http://psychoentaxi.web.auth.gr/index.html 
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
VIII. Τµήµα Ψυχολογίας 
 
α. Γνωστική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία  
www.psy.auth.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategor
y&id=57&Itemid=51 
**** &&&& 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
β. Σχολική και Εξελικτική Ψυχολογία  
www.psy.auth.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategor
y&id=57&Itemid=51 
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
γ. Κοινωνική Κλινική Ψυχολογία  
www.psy.auth.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategor
y&id=57&Itemid=51 
**** &&&& 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
δ. Κοινωνική Κλινική Ψυχολογία Εξαρτήσεων και 
Ψυχοκοινωνικών Προβληµάτων 
www.psy.auth.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategor
y&id=57&Itemid=51 
**** &&&& 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
ε. Προηγµένα Συστήµατα Υπολογιστών και Επικοινωνιών 
µε ειδικεύσεις: 
- ∆ικτυακή Υπολογιστική - Ηλεκτρονικό Εµπόριο 
- Νοήµονα Συστήµατα 
- Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ήχου και            
της Εικόνας για την Εκπαίδευση και την Παραγωγή 
www.ee.auth.gr/greek/akadhmaika/diatmhmatiko-metaptuxiako-
programma/genikes-plhrofories.html  
**** &&&& ☺☺☺☺ 3 ���� 

 
στ. Ειδίκευση Εκπαιδευτικών/Σχολικών Ψυχολόγων                 
στην Παιδαγωγική της Ισότητας των Φύλων 

http://www.edlit.auth.gr/html/spoudes/meta/diatmim/central.html
http://psychoentaxi.web.auth.gr/index.html
http://www.psy.auth.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=57&Itemid=51
http://www.psy.auth.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=57&Itemid=51
http://www.psy.auth.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=57&Itemid=51
http://www.psy.auth.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=57&Itemid=51
http://www.psy.auth.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=57&Itemid=51
http://www.psy.auth.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=57&Itemid=51
http://www.psy.auth.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=57&Itemid=51
http://www.psy.auth.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=57&Itemid=51
http://www.ee.auth.gr/greek/akadhmaika/diatmhmatiko-metaptuxiako-programma/genikes-plhrofories.html
http://www.ee.auth.gr/greek/akadhmaika/diatmhmatiko-metaptuxiako-programma/genikes-plhrofories.html
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www.edlit.auth.gr/html/spoudes/meta/diatmim/central.html 
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.edlit.auth.gr/html/spoudes/meta/diatmim/central.html
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3. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
 
Ι. Γενικό Τµήµα  
 
α.  Θετικές Επιστήµες στη Γεωπονία µε ειδικεύσεις: 
- Γεωπληροφορική 
- Γεωλογικό και Ατµοσφαιρικό Περιβάλλον για τον Σχεδιασµό Έργων 
Υποδοµής 
- Μελέτη και Αξιοποίηση Φυσικών Προϊόντων 
www.aua.gr/gr/dep/gen/geniko8.htm  
**** &&&& ☺☺☺☺ 3 ⌧⌧⌧⌧ 

 
β. Αποµόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων µε Βιολογική 
∆ραστικότητα 
www.uoc.gr/epeaek/chemistry.html 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
γ. Οργανική Σύνθεση και Εφαρµογές στη Χηµική Βιοµηχανία 
http://clustoxdna.chem.uoa.gr/EPEAEK/main.htm 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧ 

 
 
ΙΙ. Τµήµα Αγροτικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης 
 
α. Οργάνωση και ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίµων και 
Γεωργίας 
www.mba.aua.gr/index.asp 
**** ☺☺☺☺ 4 þþþþ 
 

β. Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη και ∆ιαχείριση του Αγροτικού 
Χώρου 
www.ruraldevelopment.aua.gr 
**** ☺☺☺☺ 3 þþþþ 
 
 
ΙΙΙ. Τµήµα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής 
Μηχανικής 
 
α. Π.Μ.Σ. Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής 
Μηχανικής µε ειδικεύσεις: 
- Εδαφολογία - ∆ιαχείριση Εδαφικών Πόρων 
- ∆ιαχείριση Περιβάλλοντος  
- Εφαρµογές της Γεωπληροφορικής στους Φυσικούς Πόρους  
- Τεχνική των Αρδεύσεων  
- Ενεργειακά Συστήµατα - Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας  
- Περιβάλλον Θερµοκηπίου  
- Ολοκληρωµένος Σχεδιασµός και Υλικά στην Αειφόρο Αγροτική 

http://www.aua.gr/gr/dep/gen/geniko8.htm
http://www.uoc.gr/epeaek/chemistry.html
http://clustoxdna.chem.uoa.gr/EPEAEK/main.htm
http://www.mba.aua.gr/index.asp
http://www.ruraldevelopment.aua.gr/
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Παραγωγή και στη ∆ιαχείριση του Περιβάλλοντος 
- Σύγχρονες Τεχνικές Εκµηχάνισης της Γεωργίας  
- Συντήρηση Νωπών Αγροτικών Προϊόντων  
- Αειφορική ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων 
www.aua.gr/gr/dep/a3i/Postgraduate_GR.html#gen   
**** &&&& 2 þþþþ 

 
 
IV. Τµήµα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας 
 
α. Βιοτεχνολογία και Εφαρµογές στη Γεωπονία                              
µε κατευθύνσεις: 
- Βιοδραστικά Προϊόντα και Πρωτεϊνική Τεχνολογία 
- Μοριακή Οικολογία και Ανίχνευση Γενετικά Τροποποιηµένων 
Οργανισµών 
http://gbt.aua.gr/el/node/6 
**** 2 þþþþ 
 
 
V. Τµήµα Επιστήµης Ζωικής Παραγωγής και 
Υδατοκαλλιεργειών 
 
α. Παραγωγικά Συστήµατα Εκτροφής Ζώων µε ειδικεύσεις: 
- ∆ιαχείριση Παραγωγικών Ζώων και Παραγωγή Προϊόντων 
Ποιότητας  
- ∆ιατροφή και Τεχνολογία Ζωοτροφών 
- ∆ιαχείριση και Υγιεινή Αναπαραγωγής Ζώων 
http://zp.aua.gr/postgraduate/zwikhmsc/main.html 
**** ☺☺☺☺ 2 þþþþ 
 
β. Εκτροφή Υδρόβιων Οργανισµών 
http://zp.aua.gr/el/node/14 
**** &&&& ☺☺☺☺ 2 þþþþ 
 

γ. Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Παραγωγής Γάλακτος & 
Γαλακτοκοµικών Προϊόντων 
http://ett.aua.gr/metaptyxiaka/prokhryksi2009_gala_gaslaktokomik
a.html 
**** &&&& ☺☺☺☺ 2 þþþþ 

 
 
VI. Τµήµα Επιστήµης Και Τεχνολογίας Τροφίµων 
 
α. Αµπελουργία - Οινολογία  
http://ett.aua.gr/metaptyxiaka/prokhryksi2009_amplelourgia-
oinologia.html 
**** &&&& ☺☺☺☺ 2 þþþþ 

http://www.aua.gr/gr/dep/a3i/Postgraduate_GR.html#gen
http://gbt.aua.gr/el/node/6
http://zp.aua.gr/postgraduate/zwikhmsc/main.html
http://zp.aua.gr/el/node/14
http://ett.aua.gr/metaptyxiaka/prokhryksi2009_amplelourgia-oinologia.html
http://ett.aua.gr/metaptyxiaka/prokhryksi2009_amplelourgia-oinologia.html
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β. Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Παραγωγής Γάλακτος & 
Γαλακτοκοµικών Προϊόντων 
http://ett.aua.gr/metaptyxiaka/prokhryksi2009_gala_gaslaktokomik
a.html 
**** &&&& ☺☺☺☺ 2 þþþþ 
 

γ. Επιστήµη και Τεχνολογία Τροφίµων και ∆ιατροφή του 
Ανθρώπου 
http://ett.aua.gr/metaptyxiaka/programmaSp.html  
**** &&&& ☺☺☺☺ 3 þþþþ  
 

δ. Οργάνωση και ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίµων και 
Γεωργίας 
www.mba.aua.gr/index.asp  
**** ☺☺☺☺ þþþþ ���� 
 
 
VII. Τµήµα Φυτικής Παραγωγής 
 
α. Επιστήµη και Σύγχρονα Συστήµατα Φυτικής Παραγωγής 
Φυτοπροστασίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου µε κατευθύνσεις: 
- Οπωροκηπευτικά και Ανθοκοµία  
- Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας και Βελτίωση Φυτών  
- Φυτοπροστασία και Περιβάλλον   
- Αρχιτεκτονική Τοπίου 
www.aua.gr/gr/dep/fit/metaptyxiakh.htm 
**** ☺☺☺☺ 4 þþþþ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ett.aua.gr/metaptyxiaka/prokhryksi2009_gala_gaslaktokomika.html
http://ett.aua.gr/metaptyxiaka/prokhryksi2009_gala_gaslaktokomika.html
http://ett.aua.gr/metaptyxiaka/programmaSp.html
http://www.mba.aua.gr/index.asp
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4. ∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 
 

Α. Αλεξανδρούπολη 
 
Ι. Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης 
 
α.  Επιστήµες της Αγωγής µε κατευθύνσεις: 
- Σχολική Παιδαγωγική και ∆ιαφορετικότητα στην Εκπαίδευση 
(∆ιαπολιτισµική Αγωγή, Ειδική Αγωγή)  
- ∆ιδακτική Θετικών Επιστηµών, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Νέες 
Τεχνολογίες 
- Γλώσσα και Πολιτισµός: Θεωρητικές και ∆ιδακτικές Προσεγγίσεις  
www.eled.duth.gr/index.php?rm=1&pm=76&sm=76 
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 þþþþ  
 
 
ΙΙ. Τµήµα Επιστηµών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική 
Ηλικία 
 
α. Επιστήµες της Εκπαίδευσης µε ειδικεύσεις:  
- Κοινωνικοπολιτισµική  
- Ενισχυτική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Εµψυχωτών 
www.psed.duth.gr/index.php?rm=1&pm=76&sm=76 
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 þþþþ  
 
 
ΙΙΙ. Τµήµα Ιατρικής 
 
α. Χειρουργική Ήπατος - Χοληφόρων-Παγκρέατος 
www.med.duth.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1
4&Itemid=15 
**** ☺☺☺☺ 2 þþþþ  
 

β. Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική 
www.eeae.gr/gr/index.php?fvar=html/edu/_msc 
**** &&&& 5 þþþþ  
 

γ. Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας 
www.med.duth.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1
4&Itemid=15  
**** ☺☺☺☺ 4 þþþþ  
 
δ. Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Ψυχιατρική 
www.med.duth.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1
4&Itemid=15  
4 þþþþ ���� 

http://www.med.duth.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=15
http://www.med.duth.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=15
http://www.eeae.gr/gr/index.php?fvar=html/edu/_msc
http://www.med.duth.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=15
http://www.med.duth.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=15
http://www.med.duth.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=15
http://www.med.duth.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=15
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ε. Ενδο-ουρολογία   
www.med.duth.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1
4&Itemid=15 
**** ☺☺☺☺ 2 þþþþ  
 
στ. Κλινική Φαρµακολογία - Θεραπευτική 
www.med.duth.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1
4&Itemid=15  
**** ☺☺☺☺ 3 þþþþ  
 
 
 

Β. Κοµοτηνή 
 
Ι. Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού 
 
α. Άσκηση & Ποιότητα Ζωής µε κατευθύνσεις: 
- Μεγιστοποίηση Αθλητικής Επίδοσης ή Απόδοσης 
- Πρόληψη – Παρέµβαση - Αποκατάσταση 
- Παιδαγωγική και ∆ηµιουργική Μάθηση 
- Φυσική ∆ραστηριότητα και Αθλητική Αναψυχή 
www.phyed.duth.gr/postgraduate/program/default.aspx 
**** 4 þþþþ  
 
 
ΙΙ.  Τµήµα Γλωσσών, Φιλολογίας και Πολιτισµού 
Παρευξείνιων Χωρών 
 
α. Μεταπτυχιακές Σπουδές στον Παρευξείνιο Χώρο 
www.bscc.duth.gr/index.php?rm=1&pm=76&sm=76  
**** ☺☺☺☺ 2 þþþþ  
 
 
ΙΙΙ. Τµήµα ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης 
 
α. Π.Μ.Σ. ∆ιεθνών Οικονοµικών και Επιχειρηµατικών Σχέσεων  
www.ierd.duth.gr/index.php?rm=1&pm=76&sm=76   
**** ☺☺☺☺ 4 þþþþ  
 
 
IV. Τµήµα Ελληνικής Φιλολογίας 
 
α. Π.Μ.Σ. Ελληνικής Φιλολογίας στις κατευθύνσεις: 
- Κλασική Φιλολογία µε ειδικεύσεις: 
α. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία 
β. Λατινική Φιλολογία 
γ. Παπυρολογία 

http://www.med.duth.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=15
http://www.med.duth.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=15
http://www.med.duth.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=15
http://www.med.duth.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=15
http://www.bscc.duth.gr/index.php?rm=1&pm=76&sm=76
http://www.ierd.duth.gr/index.php?rm=1&pm=76&sm=76
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- Μεσαιωνική – Νεοελληνική Φιλολογία (ΜΝΕΣ) µε ειδικεύσεις: 
α. Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία 
β. Νεοελληνική Φιλολογία 
www.helit.duth.gr/index.php?rm=1&pm=76&sm=76  
**** &&&& 4 þþþþ  
 
 
V. Τµήµα Κοινωνικής ∆ιοίκησης 
 
α. Συµβουλευτική Ψυχολογία και Συµβουλευτική στην 
Εκπαίδευση, την Υγεία και την Εργασία µε κατευθύνσεις: 
- Συµβουλευτική Ψυχολογία 
- Συµβουλευτική 
www.ecd.uoa.gr/simvouleftiki%20psycologia/pms%20all.htm 
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 þþþþ  
 
β. Π.Μ.Σ. µε κατευθύνσεις: 
- Κοινωνική Πολιτική - ∆ιαχείριση Κοινωνικών Προγραµµάτων  
- Κοινωνική Εργασία µε Παιδιά και Οικογένειες 
www.socadm.duth.gr/index.php?rm=1&pm=76&sm=1005   
**** ☺☺☺☺ 2 ���� 

 
 
VI. Τµήµα Νοµικής 
 
α. Π.Μ.Σ. Νοµικής µε κατευθύνσεις: 
- Ιδιωτικό ∆ίκαιο  
- ∆ίκαιο των Επιχειρήσεων και Εργασιακό ∆ίκαιο 
- Ποινικές και Εγκληµατολογικές Επιστήµες 
- ∆ηµόσιο ∆ίκαιο και Πολιτική Επιστήµη  
- ∆ιεθνείς Σπουδές 
www.duth.gr 
2 ���� 

 
β. Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης µε κατευθύνσεις: 
- Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Προοπτική Ν.Α. Ευρώπης  
- Η Ν.Α. Ευρώπη ως Γεωπολιτικός και Γεωστρατηγικός Παράγων    
στις ∆ιεθνείς Σχέσεις 
- ∆ίκαιο και Επίλυση ∆ιεθνών ∆ιαφορών (δηµόσιων και ιδιωτικών) 
στη Ν.Α. Ευρώπη 
- Ιστορία και Πολιτισµός της Ν.Α. Ευρώπης   
- Πολιτική Οικονοµία και Ανάπτυξη 
www.law.duth.gr/index.php?rm=1&pm=76&sm=101  
**** 4 þþþþ  

 
 

http://www.helit.duth.gr/index.php?rm=1&pm=76&sm=76
http://www.ecd.uoa.gr/simvouleftiki%20psycologia/pms%20all.htm
http://www.socadm.duth.gr/index.php?rm=1&pm=76&sm=1005
http://www.law.duth.gr/index.php?rm=1&pm=76&sm=101
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Γ. Ξάνθη 
 

Ι. Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
 
α. Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα (διδακτορικό) 
www.arch.duth.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=5
9&Itemid=51  
���� 

 
 
ΙΙ. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών 
 
α. Μ.∆.Ε. µε κατευθύνσεις: 
- Τεχνολογίες Συστηµάτων Μικροηλεκτρονικής και Πληροφορικής 
- Τεχνολογίες Συστηµάτων Επικοινωνιών και ∆ορυφορικών 
Τηλεπικοινωνιών  
- Τεχνολογίες Συστηµάτων Ενέργειας και Ανανεώσιµων Ενεργειακών 
Πηγών 
http://orpheus.ee.duth.gr/postgrad/ 
**** ☺☺☺☺ 2 ⌧⌧⌧⌧  
 
β. Οργάνωση και ∆ιοίκηση Τεχνικών Συστηµάτων                                  
µε κατευθύνσεις: 
-  ∆ιοίκηση Συστηµάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
-  ∆ιοίκηση Συστηµάτων Κατασκευών, Υποδοµών και Μεταφορών 
-  ∆ιοίκηση Ενεργειακών, Βιοµηχανικών και Περιβαλλοντικών 
Συστηµάτων 
http://sem.eng.duth.gr/ 
**** ☺☺☺☺ 3 þþþþ  
 
 
ΙΙΙ. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος 
 
α. Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήµη µε κατευθύνσεις: 
- Ατµοσφαιρική Ρύπανση και Αντιρρυπαντική Τεχνολογία  
- ∆ιαχείριση Αποβλήτων και Υδατικών Πόρων  
- Ενεργειακός Σχεδιασµός και Βιώσιµη Ανάπτυξη 
www.env.duth.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1
50&Itemid=94 
**** ☺☺☺☺ 3 þþþþ  
 
β. Υδραυλικά Έργα 
www.civil.duth.gr  
**** ☺☺☺☺ 2 þþþþ  

 

http://www.arch.duth.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=51
http://www.arch.duth.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=51
http://orpheus.ee.duth.gr/postgrad/
http://sem.eng.duth.gr/
http://www.env.duth.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=150&Itemid=94
http://www.env.duth.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=150&Itemid=94
http://www.civil.duth.gr/
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IV. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών 
 
α. Υδραυλικά Έργα 
www.civil.duth.gr 
**** ☺☺☺☺ 2 þþþþ  
 
β. Οργάνωση και ∆ιοίκηση Τεχνικών Συστηµάτων                         
µε κατευθύνσεις: 
-  ∆ιοίκηση Συστηµάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
-  ∆ιοίκηση Συστηµάτων Κατασκευών, Υποδοµών και Μεταφορών 
-  ∆ιοίκηση Ενεργειακών, Βιοµηχανικών και Περιβαλλοντικών 
Συστηµάτων 
http://sem.eng.duth.gr/ 
**** ☺☺☺☺ 3 þþþþ  
 
γ. Νέα Υλικά και Τεχνολογίες στον Σχεδιασµό Έργων από 
Οπλισµένο Σκυρόδεµα µε ειδικεύσεις: 
- ∆οµικά Έργα µε έµφαση στον Αντισεισµικό Σχεδιασµό 
- Τεχνολογία Σκυροδέµατος και Επισκευές ∆οµικών Έργων 
- Σχεδιασµός ∆οµικών Έργων και Περιβάλλον 
www.civil.duth.gr//index.php?option=com_content&task=view&id=
139&Itemid=79 
**** 2 þþþþ  
 
 

∆. Ορεστιάδα 
 

Ι. Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης 
 
α. Αειφορικά Συστήµατα Παραγωγής και Περιβάλλον           
στη Γεωργία 
www.agro.duth.gr/index.php?rm=1&pm=76&sm=76 
**** &&&& 3 þþþþ  
 
 
ΙΙ. Τµήµα ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος 
 
α. Αειφορική ∆ιαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων  
µε  κατευθύνσεις:  
- Αειφορική ∆ιαχείριση Ορεινών Υδρολεκανών µε Ευφυή Συστήµατα 
και Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών 
- Περιβαλλοντική Πολιτική και Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη                      
της Υπαίθρου 
- Οικολογία και Προστασία ∆ασικών Οικοσυστηµάτων 
www.fmenr.duth.gr/index.php?rm=1&pm=76&sm=76 
**** ☺☺☺☺ 3 þþþþ  

http://www.civil.duth.gr/
http://sem.eng.duth.gr/
http://www.civil.duth.gr//index.php?option=com_content&task=view&id=139&Itemid=79
http://www.civil.duth.gr//index.php?option=com_content&task=view&id=139&Itemid=79
http://www.agro.duth.gr/index.php?rm=1&pm=76&sm=76
http://www.fmenr.duth.gr/index.php?rm=1&pm=76&sm=76
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5. ∆ΙΕΘΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
 

Α. School of Economics & Business Administration 
 
α. Executive MBA 
www.econ.ihu.edu.gr/index.php/courses/executive-mba.html  
**** ☺☺☺☺ 4 þþþþ  
 
β. MSc in Management 
www.econ.ihu.edu.gr/index.php/courses/mastersmscs/45-msc-in-
management.html 
**** ☺☺☺☺ 2 þþþþ  
 
γ.  MSc in Banking & Finance 
www.econ.ihu.edu.gr/index.php/courses/mastersmscs/46-msc-in-
banking-and-finance.html 
**** ☺☺☺☺ 2 þþþþ  
 
 

 
Β. School of Humanities 

 
α. MA in Black Sea Cultural Studies 
www.hum.ihu.edu.gr/index.php/courses/masters/ma-in-black-sea-
cultural-studies 
**** ☺☺☺☺ 3 þþþþ  
 
β. LLM (Master of Laws) in Law, Arts and Economy 
www.hum.ihu.edu.gr/index.php/courses/masters/llm-master-of-
laws-in-law-arts-and-economy 
**** ☺☺☺☺ þþþþ ���� 

 
 
 

Γ. School of Science & Technology 
 

α.  MSc in Energy Systems 
www.tech.ihu.edu.gr/index.php/courses/mastersmscs/msc-in-
energy-systems.html 
**** ☺☺☺☺ 3 þþþþ  
 
β. MSc in Information & Communication Technology Systems 
www.tech.ihu.edu.gr/index.php/courses/mastersmscs/msc-in-
information-and-communication-technology-ict-systems.html  
**** ☺☺☺☺ 3 þþþþ  

http://www.econ.ihu.edu.gr/index.php/courses/executive-mba.html
http://www.econ.ihu.edu.gr/index.php/courses/mastersmscs/45-msc-in-management.html
http://www.econ.ihu.edu.gr/index.php/courses/mastersmscs/45-msc-in-management.html
http://www.econ.ihu.edu.gr/index.php/courses/mastersmscs/46-msc-in-banking-and-finance.html
http://www.econ.ihu.edu.gr/index.php/courses/mastersmscs/46-msc-in-banking-and-finance.html
http://www.hum.ihu.edu.gr/index.php/courses/masters/ma-in-black-sea-cultural-studies
http://www.hum.ihu.edu.gr/index.php/courses/masters/ma-in-black-sea-cultural-studies
http://www.hum.ihu.edu.gr/index.php/courses/masters/llm-master-of-laws-in-law-arts-and-economy
http://www.hum.ihu.edu.gr/index.php/courses/masters/llm-master-of-laws-in-law-arts-and-economy
http://www.tech.ihu.edu.gr/index.php/courses/mastersmscs/msc-in-energy-systems.html
http://www.tech.ihu.edu.gr/index.php/courses/mastersmscs/msc-in-energy-systems.html
http://www.tech.ihu.edu.gr/index.php/courses/mastersmscs/msc-in-information-and-communication-technology-ict-systems.html
http://www.tech.ihu.edu.gr/index.php/courses/mastersmscs/msc-in-information-and-communication-technology-ict-systems.html
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6. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 
 

Α. Ανεξάρτητα Τµήµατα 
 

Ι.  Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης 
 
α. Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων 
http://ikaros.teipir.gr/tp/meta/mindex.html 
http://web.cc.uoa.gr/ptde/metaptyxiaka.htm 
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 þþþþ  
 
β. Πρόγραµµα Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής 
Εκπαίδευσης (Π.Τ.∆.Ε.) στους τοµείς: 
- Ειδική Παιδαγωγική και Ψυχολογία µε κατεύθυνση: 
α. Ειδική Αγωγή, Λογοθεραπεία - Συµβουλευτική  
(Υποκατευθύνσεις: Ειδική Αγωγή, Λογοθεραπεία – Συµβουλευτική) 
- Επιστήµες της Αγωγής µε κατευθύνσεις: 
α. Εφαρµοσµένη Παιδαγωγική  
(Υποκατεύθυνση: ∆ιδακτική – Προγράµµατα Σπουδών)  
β. Συγκριτική Παιδαγωγική µε Ειδίκευση σε Ζητήµατα Ποιότητας 
στην Εκπαίδευση 
γ. Κοινωνιοβιολογία, Nευροεπιστήµες και Εκπαίδευση 
- Μαθηµατικά και Πληροφορική µε κατευθύνσεις: 
α. Μαθηµατικά στην Εκπαίδευση  
(Υποκατεύθυνση: ∆ιδακτική των Μαθηµατικών) 
β. Πληροφορική στην Εκπαίδευση  
- Φυσικές Επιστήµες, Τεχνολογίες και Περιβάλλον µε κατεύθυνση: 
α. Φυσικές Επιστήµες στην Εκπαίδευση 
- Ανθρωπιστικές Σπουδές µε κατευθύνσεις: 
α. Ιστορία και ∆ιδακτική της Ιστορίας, Λαογραφία και Πολιτισµός  
(Υποκατευθύνσεις: Ιστορία και ∆ιδακτική της Ιστορίας, Λαογραφία 
και Πολιτισµός)  
β. Κοινωνιολογία της Εργασίας: Πολιτικές Αγοράς Εργασίας –
Μειονότητες - Παιδική Ηλικία  
http://web.cc.uoa.gr/ptde/metaptyxiaka.htm 
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 þþþþ  
 
 
ΙΙ. Τµήµα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία 
 
α. Εκπαίδευση και Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα 
www.ecd.uoa.gr 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
β. Ειδική Αγωγή 
www.ecd.uoa.gr 

http://ikaros.teipir.gr/tp/meta/mindex.html
http://web.cc.uoa.gr/ptde/metaptyxiaka.htm
http://web.cc.uoa.gr/ptde/metaptyxiaka.htm
http://www.ecd.uoa.gr/
http://www.ecd.uoa.gr/
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**** ☺☺☺☺ 4 þþþþ  
 

γ. Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την 
Εκπαίδευση 
http://www.ecd.uoa.gr/tpee/start.html 
**** ☺☺☺☺ 4 þþþþ  
 
δ. Συµβουλευτική Ψυχολογία και Συµβουλευτική στην 
Εκπαίδευση, την Υγεία και την Εργασία µε κατευθύνσεις: 
- Συµβουλευτική Ψυχολογία 
- Συµβουλευτική 
www.ecd.uoa.gr/simvouleftiki%20psycologia/pms%20all.htm 
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 þþþþ  
 
ε. Πολιτική Επιστήµη και Κοινωνιολογία 
www. pspa.uoa.gr 
**** ☺☺☺☺ 4 þþþþ  
 
 
ΙΙΙ. Τµήµα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης 
 
α. Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την 
Εκπαίδευση 
http://www.ecd.uoa.gr/tpee/start.html 
**** ☺☺☺☺ 4 þþþþ  
 
β. Μουσική Κουλτούρα και Επικοινωνία: Ανθρωπολογικές και 
Επικοινωνιακές Προσεγγίσεις της Μουσικής 
http://www.ethno-music.gr 
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
IV. Τµήµα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήµης 
 
α. Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστηµών και Τεχνολογίας 
www.hpst.phs.uoa.gr/index.html 
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
β. Βασική και Εφαρµοσµένη Γνωσιακή Επιστήµη 
www.cognitivescience-postgrad.phs.uoa.gr 
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 þþþþ  
 
γ. Λογική και Θεωρία Αλγορίθµων και Υπολογισµού 
http://www.math.uoa.gr/~mpla 
**** ☺☺☺☺ 2 ⌧⌧⌧⌧  

http://www.ecd.uoa.gr/tpee/start.html
http://www.ecd.uoa.gr/simvouleftiki%20psycologia/pms%20all.htm
http://www.ecd.uoa.gr/tpee/start.html
http://www.ethno-music.gr/
http://www.hpst.phs.uoa.gr/index.html
http://www.cognitivescience-postgrad.phs.uoa.gr/
http://www.math.uoa.gr/~mpla
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δ. Brain and Mind 
http://brain-mind.med.uoc.gr 
**** ☺☺☺☺ ⌧⌧⌧⌧ ���� 

 
 
V. Τµήµα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού 
 
α. Βιολογία της Άσκησης 
www.phed.uoa.gr  
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧ 

 
β. Φυσική Αγωγή και Αθλητισµός µε κατευθύνσεις: 
- Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Σπουδές στη Φυσική Αγωγή και τον 
Αθλητισµό 
- Προπονησιολογία 
http://www.phed.uoa.gr/main.php?menu=6&page=entry2  
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
 

Β.  Σχολή Επιστηµών Υγείας 
 

Ι. Ιατρική Σχολή 
 
α. Βιοστατιστική 
www.math.uoa.gr/biostatistics/4_3_esoter_kanon_teliko.htm 
**** ☺☺☺☺ 4 þþþþ  
 
β. Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική 
www.eeae.gr/gr/index.php?fvar=html/edu/_msc  
**** &&&& 5 þþþþ  
 
γ. Επεµβατική Ακτινολογία 
www.rad.uoa.gr 
www.grammateia.med.uoa.gr 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
δ. Μοριακή Ιατρική 
www.med.uoa.gr 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧ 

 
ε. Κλινική Ιατρική, Εργαστηριακή Ιατρική, Προληπτική και 
Κοινωνική Ιατρική 
www.grammateia.med.uoa.gr/phpBB2/viewforum.php?f=48 
4 ⌧⌧⌧⌧ ���� 

 

http://brain-mind.med.uoc.gr/
http://www.phed.uoa.gr/main.php?menu=6&page=entry2
http://www.math.uoa.gr/biostatistics/4_3_esoter_kanon_teliko.htm
http://www.eeae.gr/gr/index.php?fvar=html/edu/_msc
http://www.rad.uoa.gr/
http://www.grammateia.med.uoa.gr/
http://www.med.uoa.gr/
http://www.grammateia.med.uoa.gr/phpBB2/viewforum.php?f=48
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στ. Επαγγελµατική και Περιβαλλοντική Υγεία – ∆ιαχείριση και 
Οικονοµική Αποτίµηση 
www.grammateia.med.uoa.gr/phpBB2/viewforum.php?f=49  
http://envocc.med.uoa.gr/ 
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
ζ. Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας 
http://healthpromotion.med.uoa.gr/01_description/description.htm  
**** ☺☺☺☺ 4 þþþþ  
 
η.  Ελάχιστα Επεµβατική Χειρουργική, Ροµποτική Χειρουργική 
και Τηλεχειρουργική 
www.grammateia.med.uoa.gr 
http://www.mirs 
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 þþþþ  
 
θ. Περιβάλλον και Υγεία: ∆ιαχείριση Περιβαλλοντικών 
Θεµάτων µε Επιπτώσεις στην Υγεία 
www.grammateia.med.uoa.gr 
**** ☺☺☺☺ 4 þþþþ  
 
ι. Καρδιολογική Νοσηλευτική – Μονάδες Εντατικής Θεραπείας 
www.grammateia.med.uoa.gr/phpBB2/viewforum.php?f=53 
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
ια. ∆ιεθνής Ιατρική – ∆ιαχείριση Κρίσεων Υγείας 
http://crisis.med.uoa.gr/about/index.php 
**** ☺☺☺☺ 4 þþþþ  
 
ιβ. Έλεγχος του Στρες και Προαγωγή της Υγείας 
www.grammateia.med.uoa.gr 
**** ☺☺☺☺ 2 þþþþ  
 
ιγ. Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική – Έρευνα 
www.grammateia.med.uoa.gr/phpBB2/viewforum.php?f=56 
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 þþþþ  
 
ιδ. Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική 
www.grammateia.med.uoa.gr 
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 þþþþ  
 
ιε. Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία 
www.grammateia.med.uoa.gr/phpBB2/viewforum.php?f=58 
**** ☺☺☺☺ 4 þþþþ  

 

http://www.grammateia.med.uoa.gr/phpBB2/viewforum.php?f=49
http://envocc.med.uoa.gr/
http://healthpromotion.med.uoa.gr/01_description/description.htm
http://www.grammateia.med.uoa.gr/
http://www.mirs/
http://www.grammateia.med.uoa.gr/
http://www.grammateia.med.uoa.gr/phpBB2/viewforum.php?f=53
http://www.grammateia.med.uoa.gr/
http://www.grammateia.med.uoa.gr/phpBB2/viewforum.php?f=56
http://www.grammateia.med.uoa.gr/
http://www.grammateia.med.uoa.gr/phpBB2/viewforum.php?f=58
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ιστ. Μεταβολικά Νοσήµατα των Οστών 
www.grammateia.med.uoa.gr/phpBB2/viewforum.php?f=59 
**** ☺☺☺☺ 4 þþþþ  
 
ιζ. Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση 
www.grammateia.med.uoa.gr  
**** ☺☺☺☺ 4 þþþþ  
 
ιη. Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή 
www.researchreproduction.gr/ 
www.grammateia.med.uoa.gr/phpBB2/viewtopic.php?t=1235 
**** ☺☺☺☺ 4 þþþþ  
 
ιθ. Κλινική Νευροψυχολογία 
www.grammateia.med.uoa.gr  
**** &&&& ☺☺☺☺ 6 þþþþ  
 
κ. Μοριακή και Εφηρµοσµένη Φυσιολογία 
www.grammateia.med.uoa.gr  
**** 4 þþþþ 

 
κα. Νεοπλασµατική Νόσος στον Άνθρωπο: Σύγχρονη 
Κλινικοπαθολογοανατοµική Προσέγγιση στην Έρευνα 
www.grammateia.med.uoa.gr/phpBB2/viewforum.php?f=65 
**** ☺☺☺☺ 4 þþþþ  
 
κβ. Θρόµβωση – Αιµορραγία – Ιατρική των Μεταγγίσεων 
www.grammateia.med.uoa.gr/phpBB2/viewforum.php?f=66 
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 þþþþ  
 
κγ. ∆ιασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωµένη Φροντίδα 
Σωµατικής και Ψυχικής Υγείας 
www.grammateia.med.uoa.gr 
**** ☺☺☺☺ 4 þþþþ  
 
κδ. Παθολογία της Κύησης 
www.grammateia.med.uoa.gr/phpBB2/viewforum.php?f=68 
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 þþþþ  
 
κε. Προαγωγή Ψυχικής Υγείας – Πρόληψη Ψυχιατρικών 
∆ιαταραχών 
www.grammateia.med.uoa.gr  
**** ☺☺☺☺ 2 þþþþ  
 
κστ. Αναπαραγωγική – Αναγεννητική Ιατρική 
www.grammateia.med.uoa.gr/phpBB2/viewforum.php?f=70 

http://www.grammateia.med.uoa.gr/phpBB2/viewforum.php?f=59
http://www.grammateia.med.uoa.gr/
http://www.researchreproduction.gr/
http://www.grammateia.med.uoa.gr/phpBB2/viewtopic.php?t=1235
http://www.grammateia.med.uoa.gr/
http://www.grammateia.med.uoa.gr/
http://www.grammateia.med.uoa.gr/phpBB2/viewforum.php?f=65
http://www.grammateia.med.uoa.gr/phpBB2/viewforum.php?f=66
http://www.grammateia.med.uoa.gr/
http://www.grammateia.med.uoa.gr/phpBB2/viewforum.php?f=68
http://www.grammateia.med.uoa.gr/
http://www.grammateia.med.uoa.gr/phpBB2/viewforum.php?f=70
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**** ☺☺☺☺ 2 þþþþ  
 
κζ. Ενδοαγγειακές Τεχνικές στην Αντιµετώπιση των 
Αγγειακών Παθήσεων 
www.endovasculartechniques.gr/ 
**** &&&& ☺☺☺☺ 3 þþþþ  
 
κη. Οργάνωση και ∆ιαχείριση Ανακουφιστικής και 
Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων  
www.grammateia.med.uoa.gr/phpBB2/viewforum.php?f=73 
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 þþþþ  
 
κθ. Ογκολογία Θώρακος: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή 
Προσέγγιση και Έρευνα 
www.grammateia.med.uoa.gr/phpBB2/viewforum.php?f=72 
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 þþþþ  
 
λ. Εφαρµογές της Βιολογίας στην Ιατρική 
http://kyttariki.biol.uoa.gr 
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
ΙΙ. Τµήµα Νοσηλευτικής 
 
α. Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης Τµήµατος Νοσηλευτικής 
στους τοµείς: 
- Βασικές Επιστήµες  
- ∆ηµόσια Υγεία  
- Κοινοτική Νοσηλευτική 
- Ψυχική Υγεία 
- Κλινική Νοσηλευτική 
www.nurs.uoa.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=8
2&Itemid=68  
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 þþþþ  
 
β. Οργάνωση και ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
www.nurs.uoa.gr/index.php  
**** 2 þþþþ  
 
γ. Πληροφορική Υγείας 
www.nurs.uoa.gr/index.php 
**** 2 þþþþ  
 
δ. ∆ιαχείριση Κρίσεων, Μαζικών Καταστροφών & Επειγουσών 
Καταστάσεων 
www.nurs.uoa.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1

http://www.endovasculartechniques.gr/
http://www.grammateia.med.uoa.gr/phpBB2/viewforum.php?f=73
http://www.grammateia.med.uoa.gr/phpBB2/viewforum.php?f=72
http://kyttariki.biol.uoa.gr/
http://www.nurs.uoa.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=82&Itemid=68
http://www.nurs.uoa.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=82&Itemid=68
http://www.nurs.uoa.gr/index.php
http://www.nurs.uoa.gr/index.php
http://www.nurs.uoa.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=189&Itemid=104
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89&Itemid=104  
**** &&&& 2 ⌧⌧⌧⌧  
 
ε. Brain and Mind 
http://brain-mind.med.uoc.gr 
**** ☺☺☺☺ ⌧⌧⌧⌧ ���� 

 
στ. Βασική και Εφαρµοσµένη Γνωσιακή Επιστήµη 
www.cognitivescience-postgrad.phs.uoa.gr 
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 þþþþ  
 
ζ. Μοριακή Ιατρική 
www.med.uoa.gr  
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
η. Οργάνωση και ∆ιαχείριση Ανακουφιστικής και 
Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων  
www.grammateia.med.uoa.gr/phpBB2/viewforum.php?f=73 
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 þþþþ  
 
θ. Κλινική Βιοχηµεία – Μοριακή ∆ιαγνωστική 
http://dbmb.biol.uoa.gr/mde/ 
**** ☺☺☺☺ 4 þþþþ  
 
 
ΙΙΙ. Τµήµα Οδοντιατρικής 
 
α. Π.Μ.Σ. στην Οδοντιατρική µε κατευθύνσεις: 
- Α’ Κατεύθυνση: 
α. Κοινωνική Οδοντιατρική 
β. Βιολογία Στόµατος 
γ. Οδοντιατρικά Βιοϋλικά 
δ. Παθοβιολογία Στόµατος 
- Β’ Κατεύθυνση: 
α. Ορθοδοντική 
β. Παιδοδοντιατρική 
γ. Οδοντική Χειρουργική 
δ. Περιοδοντολογία 
ε. Ενδοδοντία 
στ. Προσθετική 
ζ. Στοµατολογία 
η. ∆ιαγνωστική και Ακτινολογία Στόµατος 
θ. Κλινική Αντιµετώπιση του Στοµατοπροσωπικού Πόνου 
ι. Παθοβιολογία Στόµατος µε κατεύθυνση Στοµατική Χειρουργική 
www.dent.uoa.gr/node.php?n=curriculum_postgraduate&lang=el 
**** ☺☺☺☺ 4-6 þþþþ  

http://www.nurs.uoa.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=189&Itemid=104
http://brain-mind.med.uoc.gr/
http://www.cognitivescience-postgrad.phs.uoa.gr/
http://www.med.uoa.gr/


 

58 

IV. Τµήµα Φαρµακευτικής 
 
α. Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης Τµήµατος 
Φαρµακευτικής µε ειδικεύσεις: 
- Κλινική Φαρµακευτική 
- Συνθετική Φαρµακευτική Χηµεία 
- Φαρµακευτική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας 
- Ραδιοφαρµακευτική Χηµεία 
- Αποµόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών 
Φυσικών Προϊόντων (φάρµακα, καλλυντικά, ειδικά προϊόντα 
διατροφής) 
www.pharm.uoa.gr/gr/postgrad.htm 
**** 4 ���� 

 
β. Βιοµηχανική Φαρµακευτική 
www.pharm.uoa.gr/gr/postgrad_bio.htm  
**** ☺☺☺☺ 4 þþþþ  
 
γ. Παραγωγή και Έλεγχος Φαρµακευτικών Ενώσεων 
www.pharm.uoa.gr/gr/postgrad_pke.htm 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
 

Γ. Θεολογική Σχολή 
 

Ι. Τµήµα Θεολογίας 
 
α. Π.Μ.Σ. Τµήµατος Θεολογίας µε ειδικότητες: 
- Ερµηνευτική Θεολογία  
- Ιστορική Θεολογία  
- Συστηµατική Θεολογία 
- Πατερικές Σπουδές, Ιστορία ∆ογµάτων και Συµβολική 
www.theol.uoa.gr/index.php?id=96 
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
ΙΙ. Τµήµα Κοινωνικής Θεολογίας 
 
α. Π.Μ.Σ. Τµήµατος Κοινωνικής Θεολογίας µε ειδικότητες: 
- Βιβλικές Σπουδές  
- Εκκλησιαστική Γραµµατεία  
- Θρησκειολογία 
- Κανονικό ∆ίκαιο 
- Ποιµαντική Θεολογία και Αγωγή  
- Χριστιανική Λατρεία  
www.soctheol.uoa.gr/gr/post.html  
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  

http://www.pharm.uoa.gr/gr/postgrad.htm
http://www.pharm.uoa.gr/gr/postgrad_bio.htm
http://www.pharm.uoa.gr/gr/postgrad_pke.htm
http://www.theol.uoa.gr/index.php?id=96
http://www.soctheol.uoa.gr/
http://cwep.soctheol.uoa.gr/page2/page2.html
http://www.soctheol.uoa.gr/gr/post.html
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∆. Σχολή Θετικών Επιστηµών 
 

Ι. Τµήµα Βιολογίας 
 
α. Εφαρµογές της Βιολογίας στην Ιατρική 
http://kyttariki.biol.uoa.gr 
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
β. Κλινική Βιοχηµεία – Μοριακή ∆ιαγνωστική 
http://dbmb.biol.uoa.gr/mde/ 
**** ☺☺☺☺ 4 þþþþ 

 
γ. Βιοπληροφορική 
http://bioinformatics.biol.uoa.gr/msc/index.html  
**** ☺☺☺☺ 3 ⌧⌧⌧⌧  
 

δ. Νέες Τάσεις ∆ιδακτικής των Βιολογικών Μαθηµάτων και 
Νέες Τεχνολογίες 
http://kyttariki.biol.uoa.gr/MDE_DIDAKTIKI.htm  
**** &&&& ☺☺☺☺ 3 ⌧⌧⌧⌧  
 
ε. Ωκεανογραφία 
http://oceanography.geol.uoa.gr/Frames/homepage.html  
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
στ. Μικροβιακή Βιοτεχνολογία 
http://m-biotech.biol.uoa.gr 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
ζ. Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική 
www.eeae.gr/gr/index.php?fvar=html/edu/_msc  
**** &&&& 5 þþþþ  
 
η. Μοριακή Ιατρική 
www.med.uoa.gr 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
ΙΙ. Τµήµα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος 
 
α. Εφαρµοσµένη Περιβαλλοντική Γεωλογία µε κατευθύνσεις: 
-  Εφαρµοσµένη Περιβαλλοντική Γεωλογία 
-  Στρωµατογραφία - Παλαιοντολογία 
-  Γεωγραφία και Περιβάλλον 
-  ∆υναµική Tεκτονική Εφαρµοσµένη Γεωλογία 
-  Γεωφυσική - Σεισµολογία 

http://bioinformatics.biol.uoa.gr/msc/index.html
http://kyttariki.biol.uoa.gr/MDE_DIDAKTIKI.htm
http://oceanography.geol.uoa.gr/Frames/homepage.html
http://m-biotech.biol.uoa.gr/
http://www.eeae.gr/gr/index.php?fvar=html/edu/_msc
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www.geol.uoa.gr/grindex.htm 
www.geol.uoa.gr/pdf/geologiko_odig_spoydon_2009_2010.pdf 
4 ⌧⌧⌧⌧ ���� 

 
β. Ωκεανογραφία 
http://oceanography.geol.uoa.gr/Frames/homepage.html 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
γ. Πρόληψη και ∆ιαχείριση Φυσικών Καταστροφών 
http://metphyskat.geol.uoa.gr/index.php  
**** 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
δ. Μουσειακές Σπουδές 
www.museum-studies.uoa.gr/index.htm 
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 þþþþ  
 
 
ΙΙΙ. Τµήµα Μαθηµατικών 
 
α. Π.Μ.Σ. Τµήµατος Μαθηµατικών µε κατευθύνσεις: 
- Θεωρητικά Μαθηµατικά 
- Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα 
- Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά 
www.math.uoa.gr 
**** &&&& ☺☺☺☺ 6 ⌧⌧⌧⌧  
 
β. Λογική και Θεωρία Αλγορίθµων και Υπολογισµού 
www.math.uoa.gr/~mpla 
**** ☺☺☺☺ 2 ⌧⌧⌧⌧  
 
γ. Βιοστατιστική 
www.math.uoa.gr/biostatistics/4_3_esoter_kanon_teliko.htm 
**** ☺☺☺☺ 4 þþþþ  
 
δ. Μαθηµατικά Αγοράς και Παραγωγής 
www.aueb.gr/graduate/map/ 
**** ☺☺☺☺ 2 þþþþ  
 
ε. ∆ιδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηµατικών 
www.math.uoa.gr/me 
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 þþþþ  
 
 
IV. Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
 
α. Πρόγραµµα Τµήµατος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

http://www.geol.uoa.gr/pdf/geologiko_odig_spoydon_2009_2010.pdf
http://oceanography.geol.uoa.gr/Frames/homepage.html
http://metphyskat.geol.uoa.gr/index.php
http://www.math.uoa.gr/
http://www.math.uoa.gr/~mpla
http://www.math.uoa.gr/biostatistics/4_3_esoter_kanon_teliko.htm
http://www.aueb.gr/graduate/map/
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µε ειδικεύσεις:  
- Υπολογιστική Επιστήµη 
- Προηγµένα Πληροφοριακά Συστήµατα  
- Τεχνολογία Συστηµάτων Υπολογιστών 
- Συστήµατα Επικοινωνιών και ∆ίκτυα 
- Επεξεργασία Σήµατος για Επικοινωνίες και Πολυµέσα 
- Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών                        
(για επαγγελµατίες) 
http://postg.di.uoa.gr/Welcome.html  
**** ☺☺☺☺ 4 þþþþ  
 

β. Ηλεκτρονική, Ραδιοηλεκτρολογία και Αυτοµατισµός               
µε ειδίκευση: 
- Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία 
www.di.uoa.gr 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
γ. Ηλεκτρονική, Ραδιοηλεκτρολογία και Αυτοµατισµός                
µε ειδίκευση: 
- Αυτοµατισµός 
http://cgi.di.uoa.gr/~eaweb/ 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
δ. Λογική και Θεωρία Αλγορίθµων και Υπολογισµού 
www.math.uoa.gr/~mpla 
**** ☺☺☺☺ 2 ⌧⌧⌧⌧  
 
ε. Βασική και Εφαρµοσµένη Γνωσιακή Επιστήµη 
www.cognitivescience-postgrad.phs.uoa.gr 
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 þþþþ  
 
στ. Μικροηλεκτρονική 
http://cgi.di.uoa.gr/~vlsi/index.html  
**** ☺☺☺☺ 3 ⌧⌧⌧⌧  
 
ζ. Πληροφορική Υγείας 
www.nurs.uoa.gr/index.php  
**** 2 þþþþ  
 
η. Οικονοµική και ∆ιοίκηση των Τηλεπικοινωνιακών ∆ικτύων 
www.odt.uoa.gr  
**** ☺☺☺☺ 4 þþþþ  
 
θ. Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία 
http://itmb.di.uoa.gr/index.html  

http://www.di.uoa.gr/
http://www.math.uoa.gr/~mpla
http://www.cognitivescience-postgrad.phs.uoa.gr/
http://cgi.di.uoa.gr/~vlsi/index.html
http://www.nurs.uoa.gr/index.php
http://www.odt.uoa.gr/
http://itmb.di.uoa.gr/index.html
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3 þþþþ ���� 

ι. Οργάνωση και ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
www.nurs.uoa.gr/index.php  
**** 2 þþþþ  
 
 
V. Τµήµα Φυσικής 
 
α. Π.Μ.Σ. στη Φυσική στις ειδικότητες: 
- Βασική Φυσική µε εξειδικεύσεις: 
α. Φυσική των Υλικών 
β. Πυρηνική και Φυσική Στοιχειωδών Σωµατιδίων 
γ. Αστροφυσική, Αστρονοµία και Μηχανική 
- Εφαρµοσµένη Φυσική µε εξειδίκευση: 
α. Φυσική Περιβάλλοντος (συνέχεια του παλαιού Επαγγελµατικού 
Ενδεικτικού Μετεωρολογίας) 
www.phys.uoa.gr/ 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
β. Ωκεανογραφία 
http://oceanography.geol.uoa.gr/Frames/homepage.html 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
γ. Ηλεκτρονική, Ραδιοηλεκτρολογία και Αυτοµατισµός               
µε ειδίκευση: 
- Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία 
www.di.uoa.gr 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
δ. Ηλεκτρονική, Ραδιοηλεκτρολογία και Αυτοµατισµός               
µε ειδίκευση: 
- Αυτοµατισµός 
http://cgi.di.uoa.gr/~eaweb/ 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
ε. Μικροηλεκτρονική 
http://cgi.di.uoa.gr/~vlsi/index.html  
**** ☺☺☺☺ 3 ⌧⌧⌧⌧  
 
στ. Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική 
www.eeae.gr/gr/index.php?fvar=html/edu/_msc  
**** &&&& 5 þþþþ  
 
ζ. Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήµη 
www.naval.ntua.gr/education.html 

http://www.nurs.uoa.gr/index.php
http://www.phys.uoa.gr/
http://oceanography.geol.uoa.gr/Frames/homepage.html
http://www.di.uoa.gr/
http://cgi.di.uoa.gr/~eaweb/
http://cgi.di.uoa.gr/~vlsi/index.html
http://www.eeae.gr/gr/index.php?fvar=html/edu/_msc
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3 ⌧⌧⌧⌧ ���� 

 
 
VI. Τµήµα Χηµείας 
 
α. Γενικό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών µε ειδικεύσεις:  
- Αναλυτική Χηµεία 
- Φυσικοχηµεία 
- Οργανική Χηµεία 
- Βιοµηχανική Χηµεία 
- Χηµεία Τροφίµων 
- Βιοχηµεία 
- Κλινική Χηµεία 
- Ανόργανη Χηµεία και Τεχνολογία 
- Χηµεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος 
www.chem.uoa.gr/  
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
β. Επιστήµη Πολυµερών και Εφαρµογές της 
www.chem.uoa.gr/courses/polymer/PG_Polymer.htm  
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
γ. ∆ιδακτική της Χηµείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες 
µε κατευθύνσεις:  
- ∆ιδακτική της Χηµείας 
- Σύγχρονες Μέθοδοι ∆ιδασκαλίας της Χηµείας 
www.chem.auth.gr/dixinet/  
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
δ. Χηµική Ανάλυση - Έλεγχος Ποιότητας 
www.chem.uoa.gr/courses/quality/PG_Qual_Index.htm  
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
ε. Οργανική Σύνθεση και Εφαρµογές στη Χηµική Βιοµηχανία 
http://clustoxdna.chem.uoa.gr/EPEAEK/main.htm  
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
στ. Κατάλυση και Εφαρµογές της 
www.chem.uoa.gr/courses/Catalysis/Odhgos_Catal_04.pdf  
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
ζ. Ωκεανογραφία 
http://oceanography.geol.uoa.gr/Frames/homepage.html 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
η. Κλινική Βιοχηµεία – Μοριακή ∆ιαγνωστική 

http://www.chem.uoa.gr/
http://www.chem.uoa.gr/courses/polymer/PG_Polymer.htm
http://www.chem.auth.gr/dixinet/
http://www.chem.uoa.gr/courses/quality/PG_Qual_Index.htm
http://clustoxdna.chem.uoa.gr/EPEAEK/main.htm
http://www.chem.uoa.gr/courses/Catalysis/Odhgos_Catal_04.pdf
http://oceanography.geol.uoa.gr/Frames/homepage.html
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http://dbmb.biol.uoa.gr/mde/ 
**** ☺☺☺☺ 4 þþþþ  
 
θ. Αποµόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων µε Βιολογική 
∆ραστικότητα 
www.uoc.gr/epeaek/chemistry.html  
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
 

Ε. Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών 
 

Ι. Τµήµα Νοµικής 
 
α. Α’ Ιδιωτικό ∆ίκαιο 
www.law.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/metaptyxiaka-
programmata/pms-a-idiwtikoy-dikaioy.html 
**** 2 ⌧⌧⌧⌧  
 
β. Β’ Ιδιωτικό ∆ίκαιο 
www.law.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/metaptyxiaka-
programmata/pms-b-idiwtikoy-dikaioy.html  
**** &&&& 3 ⌧⌧⌧⌧  
 
γ. ∆ηµόσιο ∆ίκαιο 
www.law.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/metaptyxiaka-
programmata/pms-dhmosioy-dikaioy.html 
**** &&&& 2 ⌧⌧⌧⌧  
 
δ. Ποινικές Επιστήµες 
www.law.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/metaptyxiaka-
programmata/pms-poinikon-episthmon.html 
**** &&&& 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
ε. Ιστορία, Φιλοσοφία και Κοινωνιολογία του ∆ικαίου 
www.law.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/metaptyxiaka-
programmata/pms-istorias-kai-8ewrias-toy-dikaioy.html 
**** 2 ⌧⌧⌧⌧  
 
στ. ∆ιεθνείς Σπουδές 
www.law.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/metaptyxiaka-
programmata/pms-die8non-spoydon.html  
3 ⌧⌧⌧⌧ ���� 

 
 
 

http://www.uoc.gr/epeaek/chemistry.html
http://www.law.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/metaptyxiaka-programmata/pms-a-idiwtikoy-dikaioy.html
http://www.law.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/metaptyxiaka-programmata/pms-a-idiwtikoy-dikaioy.html
http://www.law.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/metaptyxiaka-programmata/pms-b-idiwtikoy-dikaioy.html
http://www.law.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/metaptyxiaka-programmata/pms-b-idiwtikoy-dikaioy.html
http://www.law.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/metaptyxiaka-programmata/pms-dhmosioy-dikaioy.html
http://www.law.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/metaptyxiaka-programmata/pms-dhmosioy-dikaioy.html
http://www.law.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/metaptyxiaka-programmata/pms-poinikon-episthmon.html
http://www.law.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/metaptyxiaka-programmata/pms-poinikon-episthmon.html
http://www.law.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/metaptyxiaka-programmata/pms-istorias-kai-8ewrias-toy-dikaioy.html
http://www.law.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/metaptyxiaka-programmata/pms-istorias-kai-8ewrias-toy-dikaioy.html
http://www.law.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/metaptyxiaka-programmata/pms-die8non-spoydon.html
http://www.law.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/metaptyxiaka-programmata/pms-die8non-spoydon.html
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ΙΙ. Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών 
 
α. Π.Μ.Σ. Εφαρµοσµένης Οικονοµικής και Μακροοικονοµικής 
µε κατευθύνσεις: 
- Χρηµατοοικονοµική 
- Οικονοµική Πολιτική 
- Τραπεζική 
- Οικονοµικά, ∆ιοικητικά και Πληροφοριακά Συστήµατα 
- Εφαρµοσµένη Λογιστική και Ελεγκτική 
www.econ.uoa.gr/UA/content/gr/Article.aspx?office=16&folder=778
&article=2112  
**** &&&& ☺☺☺☺ 3 þþþþ  
 
β. Μαθηµατικά Αγοράς και Παραγωγής 
www.aueb.gr/graduate/map/ 
**** ☺☺☺☺ 2 þþþþ  
 
γ. Οικονοµική και ∆ιοίκηση των Τηλεπικοινωνιακών ∆ικτύων 
www.odt.uoa.gr  
**** ☺☺☺☺ 4 þþþþ  
 
δ. Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονοµικών Συστηµάτων 
www.econ.uoa.gr 
���� 

 
ε. Π.Μ.Σ. Μονάδων Υγείας 
www.econ.uoa.gr 
���� 

 
στ. Οργάνωση και ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
www.nurs.uoa.gr/index.php  
**** 2 þþþþ  
 

ζ. Πληροφορική Υγείας 
www.nurs.uoa.gr/index.php  
**** 2 þþþþ  
 
 
ΙΙΙ. Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και  ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
 
α. Πολιτική Επιστήµη και Κοινωνιολογία 
www.pspa.uoa.gr 
**** ☺☺☺☺ 4 þþþþ  
 
β. Ευρωπαϊκές και ∆ιεθνείς Σπουδές 
www.pspa.uoa.gr 

http://www.econ.uoa.gr/UA/content/gr/Article.aspx?office=16&folder=778&article=2112
http://www.econ.uoa.gr/UA/content/gr/Article.aspx?office=16&folder=778&article=2112
http://www.aueb.gr/graduate/map/
http://www.odt.uoa.gr/
http://www.econ.uoa.gr/
http://www.nurs.uoa.gr/index.php
http://www.nurs.uoa.gr/index.php
http://www.pspa.uoa.gr/
http://www.pspa.uoa.gr/node.php?n=3_2_european_and_international_studies&lang=el
http://www.pspa.uoa.gr/
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**** ☺☺☺☺ 4 þþþþ  
 
γ. Κράτος και ∆ηµόσια Πολιτική 
www.pspa.uoa.gr 
**** &&&& ☺☺☺☺ 3 þþþþ  
 
δ. Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης 
www.pspa.uoa.gr 
☺☺☺☺ 2 ���� 

 
ε. Επαγγελµατική και Περιβαλλοντική Υγεία – ∆ιαχείριση και 
Οικονοµική Αποτίµηση 
www.grammateia.med.uoa.gr/phpBB2/viewforum.php?f=49  
http://envocc.med.uoa.gr/  
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
 

Στ. Φιλοσοφική Σχολή 
 

Ι. Τµήµα Φιλολογίας 
 
α. Π.Μ.Σ. Τµήµατος Φιλολογίας µε ειδικεύσεις: 
- Λατινική Φιλολογία 
- Νεοελληνική Φιλολογία 
- Γλωσσολογία 
- Βυζαντινή Φιλολογία 
- Λαογραφία 
www.phil.uoa.gr/PMSGen.html  
**** &&&& 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
β. ∆ιδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας 
www.phil.uoa.gr/PMSProgr.html  
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
γ. Τεχνογλωσσία  
www.uoa.gr  
www.ilsp.gr 
**** 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
ΙΙ. Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
 
α. Π.Μ.Σ. Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στους τοµείς: 
- Προϊστορική Αρχαιολογία 
- Κλασική Αρχαιολογία 

http://www.pspa.uoa.gr/node.php?n=3_3_state_and_public_policy&lang=el
http://www.pspa.uoa.gr/
http://www.pspa.uoa.gr/node.php?n=3_4_southeast_european_studies&lang=el
http://www.pspa.uoa.gr/
http://www.grammateia.med.uoa.gr/phpBB2/viewforum.php?f=49
http://envocc.med.uoa.gr/
http://www.phil.uoa.gr/PMSGen.html
http://www.phil.uoa.gr/PMSProgr.html
http://www.uoa.gr/
http://www.ilsp.gr/


 

67 

- Βυζαντινή Αρχαιολογία 
- Ιστορία της Νεότερης Τέχνης 
- Ιστορία της Ελληνικής και Ρωµαϊκής Αρχαιότητας 
- Βυζαντινή Ιστορία 
- Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία 
- Ευρωπαϊκή Ιστορία 
www.uoa.gr 
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
β. ∆ιαχείριση Μνηµείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική 
www.dpmsdiax.arch.uoa.gr/ 
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
γ. Μουσειακές Σπουδές 
www.museum-studies.uoa.gr/index.htm  
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 þþþþ  
 
 
ΙΙΙ. Τµήµα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 
 
α. Π.Μ.Σ. στη Φιλοσοφία µε κατευθύνσεις: 
- Συστηµατική Φιλοσοφία 
- Ιστορία της Φιλοσοφίας 
- Ηθική 
www.ppp.uoa.gr/enhmerw8eite-gia-thn-orkwmosia-toy-tmimatos-
edo/metaptyxiaka-programmata/p-m-s-sth-filosofia.html 
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
β. Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου 
µε κατευθύνσεις: 
- Εκπαιδευτικός Σχεδιασµός και ∆ιδασκαλία 
- Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 
- Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
- ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση 
- Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση 
http://thepae.ppp.uoa.gr/ 
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
γ. Συµβουλευτική και Επαγγελµατικός Προσανατολισµός 
www.cgc.ppp.uoa.gr/  
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
δ. ∆ιδακτική Μαθηµάτων Ειδικότητας µε Νέες Τεχνολογίες 
http://dimente.ppp.uoa.gr/ 
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 

http://www.uoa.gr/
http://www.dpmsdiax.arch.uoa.gr/
http://www.museum-studies.uoa.gr/index.htm
http://www.ppp.uoa.gr/enhmerw8eite-gia-thn-orkwmosia-toy-tmimatos-edo/metaptyxiaka-programmata/p-m-s-sth-filosofia.html
http://www.ppp.uoa.gr/enhmerw8eite-gia-thn-orkwmosia-toy-tmimatos-edo/metaptyxiaka-programmata/p-m-s-sth-filosofia.html
http://thepae.ppp.uoa.gr/
http://www.cgc.ppp.uoa.gr/
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ε. Σχολική Ψυχολογία 
http://imm.demokritos.gr/UOA-PSYCH/lst_metap.asp 
**** &&&& 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
στ. Κλινική Ψυχολογία 
www.ppp.uoa.gr/enhmerw8eite-gia-thn-orkwmosia-toy-tmimatos-
edo/metaptyxiaka-programmata.html  
**** &&&& 5 ⌧⌧⌧⌧  
 
ζ. Βασική και Εφαρµοσµένη Γνωσιακή Επιστήµη 
www.cognitivescience-postgrad.phs.uoa.gr   
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 þþþþ  
 
η. Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας 
http://healthpromotion.med.uoa.gr/01_description/description.htm  
**** ☺☺☺☺ 4 þþþþ  
 
θ. ∆ιδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηµατικών 
www.math.uoa.gr/me 
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 þþþþ  
 
ι. ∆ιδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας 
www.phil.uoa.gr/PMSProgr.html  
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
ΙV. Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
 
α. Αγγλικές Σπουδές µε κατευθύνσεις: 
- Εφαρµοσµένη Γλωσσολογία  
- Μετάφραση  
- Λεξικογραφία  
- Λογοτεχνία, Πολιτισµός και Ιδεολογία 
www.enl.uoa.gr/swf/indexloader.html  
4 ⌧⌧⌧⌧ ���� 

 
β. Θεωρία Λεξικογραφίας και Εφαρµογές 
www.enl.uoa.gr/swf/indexloader.html 
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
γ. Μετάφραση-Μεταφρασεολογία στις κατευθύνσεις: 
- Γαλλική Γλώσσα 
- Αγγλική Γλώσσα 
- Γερµανική Γλώσσα 
- Ισπανική Γλώσσα 
- Ιταλική Γλώσσα 

http://www.ppp.uoa.gr/enhmerw8eite-gia-thn-orkwmosia-toy-tmimatos-edo/metaptyxiaka-programmata.html
http://www.ppp.uoa.gr/enhmerw8eite-gia-thn-orkwmosia-toy-tmimatos-edo/metaptyxiaka-programmata.html
http://www.cognitivescience-postgrad.phs.uoa.gr/
http://healthpromotion.med.uoa.gr/01_description/description.htm
http://www.math.uoa.gr/me
http://www.phil.uoa.gr/PMSProgr.html
http://www.enl.uoa.gr/swf/indexloader.html
http://www.enl.uoa.gr/swf/indexloader.html
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www.translation.uoa.gr 
**** &&&& 4 ���� 

 
V. Τµήµα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
 
α. Π.Μ.Σ. Τµήµατος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
www.uoa.gr 
���� 

 
β. Μετάφραση-Μεταφρασεολογία στις κατευθύνσεις: 
- Γαλλική Γλώσσα 
- Αγγλική Γλώσσα 
- Γερµανική Γλώσσα 
- Ισπανική Γλώσσα 
- Ιταλική Γλώσσα 
www.translation.uoa.gr 
**** &&&& 4 ���� 

 
 
VΙ. Τµήµα Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
 
α. Π.Μ.Σ. Τµήµατος Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας       
µε ειδικεύσεις: 
- Λογοτεχνία 
- Γλωσσολογία 
www.gs.uoa.gr/gr/gr.htm 
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
β. Μετάφραση-Μεταφρασεολογία στις κατευθύνσεις: 
- Γαλλική Γλώσσα 
- Αγγλική Γλώσσα 
- Γερµανική Γλώσσα 
- Ισπανική Γλώσσα 
- Ιταλική Γλώσσα 
www.translation.uoa.gr 
**** &&&& 4 ���� 

 
γ. Θεωρία Λεξικογραφίας και Εφαρµογές 
www.enl.uoa.gr/swf/indexloader.html 
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
VII. Τµήµα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
 
α. Ελληνορωµαϊκές – Ελληνοϊταλικές Σπουδές (Λογοτεχνία – 
Ιστορία & Πολιτισµός) 

http://www.translation.uoa.gr/
http://www.uoa.gr/
http://www.translation.uoa.gr/
http://www.gs.uoa.gr/gr/gr.htm
http://www.translation.uoa.gr/
http://www.enl.uoa.gr/swf/indexloader.html
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www.isll.uoa.gr  
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
VIII. Τµήµα Θεατρικών Σπουδών 
 
α. Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - ∆ραµατουργία – Θεωρία 
www.theatre.uoa.gr/  
**** &&&& 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
ΙΧ. Τµήµα Μουσικών Σπουδών 
 
α. Μουσική Κουλτούρα και Επικοινωνία: Ανθρωπολογικές και 
Επικοινωνιακές Προσεγγίσεις της Μουσικής 
www.ethno-music.gr 
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.isll.uoa.gr/
http://www.theatre.uoa.gr/
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7. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
 

Α. Σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών 
 

α. Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων 
http://postgra.hydro.ntua.gr/index.php?option=com_content&view
=article&id=46&Itemid=28&lang=el  
**** 2 ⌧⌧⌧⌧  
 
β. Περιβάλλον και Ανάπτυξη µε κατευθύνσεις: 
- Περιβάλλον και Ανάπτυξη 
- Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών 
www.survey.ntua.gr/main/studies/environ/envir-g.html  
**** ☺☺☺☺ 2 ⌧⌧⌧⌧  
 
γ. Γεωπληροφορική 
www.survey.ntua.gr/main/studies/geoinfo/geoinf-g.html#Goal  
**** ☺☺☺☺ 2 ⌧⌧⌧⌧  
 
δ. Αρχιτεκτονική - Σχεδιασµός του Χώρου στις κατευθύνσεις: 
- Σχεδιασµός - Χώρος - Πολιτισµός 
- Πολεοδοµία Χωροταξία 
www.arch.ntua.gr/dpms1a 
**** ☺☺☺☺ 2 ⌧⌧⌧⌧  
 
ε. Προστασία των Μνηµείων 
www.arch.ntua.gr/postgrad/metaptixiaco.htm 
**** &&&& ☺☺☺☺ 3 ⌧⌧⌧⌧  
 
στ. Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήµη 
www.naval.ntua.gr/education.html 
3 ⌧⌧⌧⌧ ���� 

 
 
 

Β. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
 

α. Αρχιτεκτονική - Σχεδιασµός του Χώρου στις κατευθύνσεις: 
- Σχεδιασµός - Χώρος - Πολιτισµός 
- Πολεοδοµία Χωροταξία 
www.arch.ntua.gr/dpms1a 
**** ☺☺☺☺ 2 ⌧⌧⌧⌧  
 

β. Προστασία των Μνηµείων 
www.arch.ntua.gr/postgrad/metaptixiaco.htm 
**** &&&& ☺☺☺☺ 3 ⌧⌧⌧⌧  

http://postgra.hydro.ntua.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=28&lang=el
http://postgra.hydro.ntua.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=28&lang=el
http://www.survey.ntua.gr/main/studies/environ/envir-g.html
http://www.survey.ntua.gr/main/studies/geoinfo/geoinf-g.html#Goal
http://www.arch.ntua.gr/dpms1a
http://www.arch.ntua.gr/postgrad/metaptixiaco.htm
http://www.arch.ntua.gr/dpms1a
http://www.arch.ntua.gr/postgrad/metaptixiaco.htm
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γ. Περιβάλλον και Ανάπτυξη µε κατευθύνσεις: 
- Περιβάλλον και Ανάπτυξη 
- Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών 
www.survey.ntua.gr/main/studies/environ/envir-g.html  
**** ☺☺☺☺ 2 ⌧⌧⌧⌧  
 
δ. Επιστήµη και Τεχνολογία Υλικών 
www.chemeng.ntua.gr/dpms_ylika/home.html 
3 ⌧⌧⌧⌧ ���� 

 
 

 
Γ. Σχολή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών 

Επιστηµών 
 

α. Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων 
http://postgra.hydro.ntua.gr/index.php?option=com_content&view
=article&id=46&Itemid=28&lang=el 
**** 2 ⌧⌧⌧⌧  
 

β. Μικροσυστήµατα και Νανοδιατάξεις 
www.ntua.gr 
**** ☺☺☺☺ 2 ⌧⌧⌧⌧  
 
γ. Μαθηµατική Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες και 
στην Οικονοµία στις κατευθύνσεις: 
- Τεχνολογική Αιχµή  
- Οικονοµία µε έµφαση στα Χρηµατοοικονοµικά 
www.mathtechfin.math.ntua.gr 
**** ☺☺☺☺ 3 ⌧⌧⌧⌧  
 
δ. Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρµογές 
www.physics.ntua.gr/gr/dpms_phys_tech-apl.htm  
**** ☺☺☺☺ 2 ⌧⌧⌧⌧  
 
ε. Επιστήµη και Τεχνολογία Υλικών 
www.chemeng.ntua.gr/dpms_ylika/home.html 
3 ⌧⌧⌧⌧ ���� 

 
στ. Εφαρµοσµένες Μαθηµατικές Επιστήµες στις κατευθύνσεις: 
- Ανάλυση και ∆ιαφορικές Εξισώσεις 
- Υπολογιστικά Μαθηµατικά (Αριθµητική Ανάλυση - Πληροφορική) 
- Στατιστική – Πιθανότητες 
www.apms.math.ntua.gr 
**** ☺☺☺☺ 3 ⌧⌧⌧⌧  
 

http://www.survey.ntua.gr/main/studies/environ/envir-g.html
http://www.chemeng.ntua.gr/dpms_ylika/home.html
http://postgra.hydro.ntua.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=28&lang=el
http://postgra.hydro.ntua.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=28&lang=el
http://www.ntua.gr/
http://www.mathtechfin.math.ntua.gr/
http://www.physics.ntua.gr/gr/dpms_phys_tech-apl.htm
http://www.chemeng.ntua.gr/dpms_ylika/home.html
http://www.apms.math.ntua.gr/
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ζ. Εφαρµοσµένη Μηχανική 
www.ntua.gr 
���� 

 
η. Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστηµών και Τεχνολογίας 
www.hpst.phs.uoa.gr/index.html 
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
θ. Λογική και Θεωρία Αλγορίθµων και Υπολογισµού 
www.math.uoa.gr/~mpla 
**** ☺☺☺☺ 2 ⌧⌧⌧⌧  
 
ι. Αρχιτεκτονική - Σχεδιασµός του Χώρου στις κατευθύνσεις: 
- Σχεδιασµός - Χώρος - Πολιτισµός 
- Πολεοδοµία Χωροταξία 
www.arch.ntua.gr/dpms1a 
**** ☺☺☺☺ 2 ⌧⌧⌧⌧  
 
ια. Συστήµατα Αυτοµατισµού 
http://dpms-as.mech.ntua.gr/aims.html  
**** 2 ⌧⌧⌧⌧  
 
ιβ. Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήµη 
www.naval.ntua.gr/education.html 
3 ⌧⌧⌧⌧ ���� 

 
ιγ. ∆οµοστατικός Σχεδιασµός και Ανάλυση των Κατασκευών 
www.postgrad.structural.civil.ntua.gr/pclab/general/overview.htm 
**** ☺☺☺☺ 2 ⌧⌧⌧⌧  
 
 

 
∆. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

 
α. Παραγωγή και ∆ιαχείριση Ενέργειας 
www.epm.ntua.gr/news.aspx 
**** ☺☺☺☺ 3 ⌧⌧⌧⌧  
 
β. Τεχνο-Οικονοµικά Συστήµατα (MBA) 
www.telecom.ntua.gr/ees 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
γ. Λογική και Θεωρία Αλγορίθµων και Υπολογισµού 
http://www.math.uoa.gr/~mpla 
**** ☺☺☺☺ 2 ⌧⌧⌧⌧  
 

http://www.ntua.gr/
http://www.hpst.phs.uoa.gr/index.html
http://www.math.uoa.gr/~mpla
http://www.arch.ntua.gr/dpms1a
http://dpms-as.mech.ntua.gr/aims.html
http://www.naval.ntua.gr/education.html
http://www.epm.ntua.gr/news.aspx
http://www.telecom.ntua.gr/ees
http://www.math.uoa.gr/~mpla
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δ. Επιστήµη και Τεχνολογία Υλικών 
www.chemeng.ntua.gr/dpms_ylika/home.html 
3 ⌧⌧⌧⌧ ���� 

 
ε. Τεχνογλωσσία  
www.uoa.gr  
www.ilsp.gr 
**** 4 ⌧⌧⌧⌧  
 

στ. Μικροσυστήµατα και Νανοδιατάξεις 
www.ntua.gr 
**** ☺☺☺☺ 2 ⌧⌧⌧⌧  
 
ζ. Περιβάλλον και Ανάπτυξη µε κατευθύνσεις: 
- Περιβάλλον και Ανάπτυξη 
- Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών 
www.survey.ntua.gr/main/studies/environ/envir-g.html  
**** ☺☺☺☺ 2 ⌧⌧⌧⌧  
 
η. Γεωπληροφορική 
www.survey.ntua.gr/main/studies/geoinfo/geoinf-g.html#Goal 
**** ☺☺☺☺ 2 ⌧⌧⌧⌧  
 
θ. Μαθηµατική Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες και 
στην Οικονοµία στις κατευθύνσεις: 
- Τεχνολογική Αιχµή  
- Οικονοµία µε έµφαση στα Χρηµατοοικονοµικά 
www.mathtechfin.math.ntua.gr 
**** ☺☺☺☺ 3 ⌧⌧⌧⌧  
 
ι. Συστήµατα Αυτοµατισµού 
http://dpms-as.mech.ntua.gr/aims.html 
**** 2 ⌧⌧⌧⌧  
 
ια. ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (Athens MBA) 
http://147.102.46.88/Plone  
**** ☺☺☺☺ 4 þþþþ  
 
ιβ. Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήµη 
www.naval.ntua.gr/education.html 
3 ⌧⌧⌧⌧ ���� 
 

ιγ. ∆οµοστατικός Σχεδιασµός και Ανάλυση των Κατασκευών 
www.postgrad.structural.civil.ntua.gr/pclab/general/overview.htm  
**** ☺☺☺☺ 2 ⌧⌧⌧⌧  
 

http://www.chemeng.ntua.gr/dpms_ylika/home.html
http://www.uoa.gr/
http://www.ilsp.gr/
http://www.ntua.gr/
http://www.survey.ntua.gr/main/studies/environ/envir-g.html
http://www.survey.ntua.gr/main/studies/geoinfo/geoinf-g.html#Goal
http://www.mathtechfin.math.ntua.gr/
http://dpms-as.mech.ntua.gr/aims.html
http://147.102.46.88/Plone
http://www.naval.ntua.gr/education.html
http://www.postgrad.structural.civil.ntua.gr/pclab/general/overview.htm


 

75 

ιδ. Βιοϊατρική Τεχνολογία 
www.med.upatras.gr/gr/ekpaideusi_gen.php  
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
 

 
Ε. Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών 

 
α. Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων 
http://postgra.hydro.ntua.gr/index.php?option=com_content&view
=article&id=46&Itemid=28&lang=el 
**** 2 ⌧⌧⌧⌧  
 
β. Σχεδιασµός και Κατασκευή Υπογείων Έργων 
www.ntua.gr/tunnelling/index.html  
**** ☺☺☺☺ 2 ⌧⌧⌧⌧  
 
γ. Γεωπληροφορική 
www.survey.ntua.gr/main/studies/geoinfo/geoinf-g.html#Goal 
**** ☺☺☺☺ 2 ⌧⌧⌧⌧  
 
δ. Περιβάλλον και Ανάπτυξη µε κατευθύνσεις: 
- Περιβάλλον και Ανάπτυξη 
- Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών 
www.survey.ntua.gr/main/studies/environ/envir-g.html  
**** ☺☺☺☺ 2 ⌧⌧⌧⌧  
 

ε. Επιστήµη και Τεχνολογία Υλικών 
www.chemeng.ntua.gr/dpms_ylika/home.html 
3 ⌧⌧⌧⌧ ���� 
 

στ. Συστήµατα Αυτοµατισµού 
http://dpms-as.mech.ntua.gr/aims.html  
**** 2 ⌧⌧⌧⌧  
 
ζ. ∆οµοστατικός Σχεδιασµός και Ανάλυση των Κατασκευών 
www.postgrad.structural.civil.ntua.gr/pclab/general/overview.htm 
**** ☺☺☺☺ 2 ⌧⌧⌧⌧  

 
 

 
Στ. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 

 
α. Συστήµατα Αυτοµατισµού 
http://dpms-as.mech.ntua.gr/aims.html 
**** 2 ⌧⌧⌧⌧  

http://www.med.upatras.gr/gr/ekpaideusi_gen.php
http://postgra.hydro.ntua.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=28&lang=el
http://postgra.hydro.ntua.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=28&lang=el
http://www.ntua.gr/tunnelling/index.html
http://www.survey.ntua.gr/main/studies/geoinfo/geoinf-g.html#Goal
http://www.survey.ntua.gr/main/studies/environ/envir-g.html
http://www.chemeng.ntua.gr/dpms_ylika/home.html
http://dpms-as.mech.ntua.gr/aims.html
http://dpms-as.mech.ntua.gr/aims.html
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β. ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (Athens MBA) 
http://147.102.46.88/Plone 
**** ☺☺☺☺ 4 þþþþ  
 
γ. Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρµογές 
www.physics.ntua.gr/gr/dpms_phys_tech-apl.htm 
**** ☺☺☺☺ 2 ⌧⌧⌧⌧  
 

δ. Επιστήµη και Τεχνολογία Υλικών 
www.chemeng.ntua.gr/dpms_ylika/home.html 
3 ⌧⌧⌧⌧ ���� 

 
ε. Εφαρµοσµένες Μαθηµατικές Επιστήµες στις κατευθύνσεις: 
- Ανάλυση και ∆ιαφορικές Εξισώσεις 
- Υπολογιστικά Μαθηµατικά (Αριθµητική Ανάλυση - Πληροφορική) 
- Στατιστική – Πιθανότητες 
www.apms.math.ntua.gr 
**** ☺☺☺☺ 3 ⌧⌧⌧⌧  
 
στ. Αρχιτεκτονική - Σχεδιασµός του Χώρου στις κατευθύνσεις: 
- Σχεδιασµός - Χώρος - Πολιτισµός 
- Πολεοδοµία Χωροταξία 
www.arch.ntua.gr/dpms1a 
**** ☺☺☺☺ 2 ⌧⌧⌧⌧  
 

ζ. Μικροσυστήµατα και Νανοδιατάξεις 
www.ntua.gr 
**** ☺☺☺☺ 2 ⌧⌧⌧⌧  
 
η. Παραγωγή και ∆ιαχείριση Ενέργειας 
www.epm.ntua.gr/news.aspx 
**** ☺☺☺☺ 3 ⌧⌧⌧⌧  
 

θ. Περιβάλλον και Ανάπτυξη µε κατευθύνσεις: 
- Περιβάλλον και Ανάπτυξη 
- Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών 
www.survey.ntua.gr/main/studies/environ/envir-g.html  
**** ☺☺☺☺ 2 ⌧⌧⌧⌧  
 
ι. Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήµη 
www.naval.ntua.gr/education.html 
3 ⌧⌧⌧⌧ ���� 
 

ια. Βιοϊατρική Τεχνολογία 
www.med.upatras.gr/gr/ekpaideusi_gen.php 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  

http://147.102.46.88/Plone
http://www.physics.ntua.gr/gr/dpms_phys_tech-apl.htm
http://www.chemeng.ntua.gr/dpms_ylika/home.html
http://www.apms.math.ntua.gr/
http://www.arch.ntua.gr/dpms1a
http://www.ntua.gr/
http://www.epm.ntua.gr/news.aspx
http://www.survey.ntua.gr/main/studies/environ/envir-g.html
http://www.med.upatras.gr/gr/ekpaideusi_gen.php
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Ζ. Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών 
 

α. Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήµη 
www.naval.ntua.gr/education.html 
3 ⌧⌧⌧⌧ ���� 

 
β. Μαθηµατική Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες και 
στην Οικονοµία στις κατευθύνσεις: 
- Τεχνολογική Αιχµή  
- Οικονοµία µε έµφαση στα Χρηµατοοικονοµικά 
www.mathtechfin.math.ntua.gr 
**** ☺☺☺☺ 3 ⌧⌧⌧⌧  
 
γ. Μικροσυστήµατα και Νανοδιατάξεις 
www.ntua.gr 
**** ☺☺☺☺ 2 ⌧⌧⌧⌧  
 

δ. Εφαρµοσµένες Μαθηµατικές Επιστήµες στις κατευθύνσεις: 
- Ανάλυση και ∆ιαφορικές Εξισώσεις 
- Υπολογιστικά Μαθηµατικά (Αριθµητική Ανάλυση - Πληροφορική) 
- Στατιστική – Πιθανότητες 
www.apms.math.ntua.gr 
**** ☺☺☺☺ 3 ⌧⌧⌧⌧  
 
ε. Παραγωγή και ∆ιαχείριση Ενέργειας 
www.epm.ntua.gr/news.aspx 
**** ☺☺☺☺ 3 ⌧⌧⌧⌧  
 

στ. Συστήµατα Αυτοµατισµού 
http://dpms-as.mech.ntua.gr/aims.html 
**** 2 ⌧⌧⌧⌧  
 

ζ. Επιστήµη και Τεχνολογία Υλικών 
www.chemeng.ntua.gr/dpms_ylika/home.html 
3 ⌧⌧⌧⌧ ���� 

 
 

 
Η. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών 

 
α. Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων 
http://postgra.hydro.ntua.gr/index.php?option=com_content&view
=article&id=46&Itemid=28&lang=el 
**** 2 ⌧⌧⌧⌧  
 
β. ∆οµοστατικός Σχεδιασµός και Ανάλυση των Κατασκευών 

http://www.mathtechfin.math.ntua.gr/
http://www.ntua.gr/
http://www.apms.math.ntua.gr/
http://www.epm.ntua.gr/news.aspx
http://dpms-as.mech.ntua.gr/aims.html
http://www.chemeng.ntua.gr/dpms_ylika/home.html
http://postgra.hydro.ntua.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=28&lang=el
http://postgra.hydro.ntua.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=28&lang=el
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www.postgrad.structural.civil.ntua.gr/pclab/general/overview.htm 
**** ☺☺☺☺ 2 ⌧⌧⌧⌧  
 

γ. Αρχιτεκτονική - Σχεδιασµός του Χώρου στις κατευθύνσεις: 
- Σχεδιασµός - Χώρος - Πολιτισµός 
- Πολεοδοµία Χωροταξία 
www.arch.ntua.gr/dpms1a 
**** ☺☺☺☺ 2 ⌧⌧⌧⌧  
 

δ. Επιστήµη και Τεχνολογία Υλικών 
www.chemeng.ntua.gr/dpms_ylika/home.html 
3 ⌧⌧⌧⌧ ���� 
 

ε. Παραγωγή και ∆ιαχείριση Ενέργειας 
www.epm.ntua.gr/news.aspx 
**** ☺☺☺☺ 3 ⌧⌧⌧⌧  
 

στ. Περιβάλλον και Ανάπτυξη µε κατευθύνσεις: 
- Περιβάλλον και Ανάπτυξη 
- Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών 
www.survey.ntua.gr/main/studies/environ/envir-g.html 
**** ☺☺☺☺ 2 ⌧⌧⌧⌧  
 

ζ. Σχεδιασµός και Κατασκευή Υπογείων Έργων 
www.ntua.gr/tunnelling/index.html 
**** ☺☺☺☺ 2 ⌧⌧⌧⌧  
 
η. Προστασία των Μνηµείων 
www.arch.ntua.gr/postgrad/metaptixiaco.htm 
**** &&&& ☺☺☺☺ 3 ⌧⌧⌧⌧  

 
 
 

Θ. Σχολή Χηµικών Μηχανικών 
 

α. Περιβάλλον και Ανάπτυξη µε κατευθύνσεις: 
- Περιβάλλον και Ανάπτυξη 
- Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών 
www.survey.ntua.gr/main/studies/environ/envir-g.html 
**** ☺☺☺☺ 2 ⌧⌧⌧⌧  
 
β. Υπολογιστική Μηχανική 
www.ntua.gr 
���� 

 
γ. ∆ιδακτική της Χηµείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες 

http://www.postgrad.structural.civil.ntua.gr/pclab/general/overview.htm
http://www.arch.ntua.gr/dpms1a
http://www.chemeng.ntua.gr/dpms_ylika/home.html
http://www.epm.ntua.gr/news.aspx
http://www.survey.ntua.gr/main/studies/environ/envir-g.html
http://www.ntua.gr/tunnelling/index.html
http://www.arch.ntua.gr/postgrad/metaptixiaco.htm
http://www.survey.ntua.gr/main/studies/environ/envir-g.html
http://www.ntua.gr/
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µε κατευθύνσεις:  
- ∆ιδακτική της Χηµείας 
- Σύγχρονες Μέθοδοι ∆ιδασκαλίας της Χηµείας 
www.chem.auth.gr/dixinet/  
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 

δ. Επιστήµη και Τεχνολογία Υλικών 
www.chemeng.ntua.gr/dpms_ylika/home.html  
3 ⌧⌧⌧⌧ ���� 

 
ε. Μικροσυστήµατα και Νανοδιατάξεις 
www.ntua.gr 
**** ☺☺☺☺ 2 ⌧⌧⌧⌧  
 

στ. Παραγωγή και ∆ιαχείριση Ενέργειας 
www.epm.ntua.gr/news.aspx 
**** ☺☺☺☺ 3 ⌧⌧⌧⌧  
 

ζ. Συστήµατα Αυτοµατισµού 
http://dpms-as.mech.ntua.gr/aims.html 
**** 2 ⌧⌧⌧⌧  
 
η. ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (Athens MBA) 
http://147.102.46.88/Plone 
**** ☺☺☺☺ 4 þþþþ  
 
θ. Προστασία των Μνηµείων 
www.arch.ntua.gr/postgrad/metaptixiaco.htm 
**** &&&& ☺☺☺☺ 3 ⌧⌧⌧⌧  
 

ι. Μαθηµατική Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες και 
στην Οικονοµία στις κατευθύνσεις: 
- Τεχνολογική Αιχµή  
- Οικονοµία µε έµφαση στα Χρηµατοοικονοµικά 
www.mathtechfin.math.ntua.gr 
**** ☺☺☺☺ 3 ⌧⌧⌧⌧  
 

ια. Βιοανόργανη Χηµεία 
http://www.uoi.gr/services/epeaek/epeaekbio/  
**** ☺☺☺☺ 2 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
 
 
 
 

http://www.chem.auth.gr/dixinet/
http://www.chemeng.ntua.gr/dpms_ylika/home.html
http://www.ntua.gr/
http://www.epm.ntua.gr/news.aspx
http://dpms-as.mech.ntua.gr/aims.html
http://147.102.46.88/Plone
http://www.arch.ntua.gr/postgrad/metaptixiaco.htm
http://www.mathtechfin.math.ntua.gr/
http://www.uoi.gr/services/epeaek/epeaekbio/
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8. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
 

Α. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών 
 

α. Σπουδές στην Εκπαίδευση   
www2.eap.gr/schoolCategories.jsp?categoryId=164&articleId=-
1&css=green_s.css&parentId=131  
**** 4 þþþþ 
 
β. Εκπαίδευση Ενηλίκων 
www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=361&articleId=-
1&css=green_s.css&parentId=131  
**** 4 þþþþ 
 
γ. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας 
www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=362&articleId=-
1&css=green_s.css&parentId=131 
**** 4 þþþþ 
 
δ. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερµανικής Γλώσσας 
www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=363&articleId=-
1&css=green_s.css&parentId=131  
**** 4 þþþþ 
 
ε. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 
www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=364&articleId=621&css=
green_s.css&parented=131 
**** 4 þþþþ 
 
στ. Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία 
www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=383&articleId=697&css=
green_s.css&parentId=131  
**** 4 þþþþ 
 
 
 

Β. Σχολή Εφαρµοσµένων Τεχνών 
 
α. Γραφικές Τέχνες - Πολυµέσα 
www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=377&articleId=673&css=
yellow_s.css&parentId=134 
**** 4 þþþþ 
 
β. Σχεδιασµός Φωτισµού - Πολυµέσα 
www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=4342&articleId=4347&cs
s=yellow_s.css&parentId=134  
**** 4 þþþþ 

http://www2.eap.gr/schoolCategories.jsp?categoryId=164&articleId=-1&css=green_s.css&parentId=131
http://www2.eap.gr/schoolCategories.jsp?categoryId=164&articleId=-1&css=green_s.css&parentId=131
http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=361&articleId=-1&css=green_s.css&parentId=131
http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=361&articleId=-1&css=green_s.css&parentId=131
http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=362&articleId=-1&css=green_s.css&parentId=131
http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=363&articleId=-1&css=green_s.css&parentId=131
http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=363&articleId=-1&css=green_s.css&parentId=131
http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=363&articleId=-1&css=green_s.css&parentId=131
http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=364&articleId=-1&css=green_s.css&parentId=131
http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=383&articleId=-1&css=green_s.css&parentId=131
http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=383&articleId=697&css=green_s.css&parentId=131
http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=383&articleId=697&css=green_s.css&parentId=131
http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=377&articleId=-1&css=yellow_s.css&parentId=134
http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=4342&articleId=-1&css=yellow_s.css&parentId=134
http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=4342&articleId=4347&css=yellow_s.css&parentId=134
http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=4342&articleId=4347&css=yellow_s.css&parentId=134


 

81 

Γ. Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας 
 
α. ∆ιασφάλιση Ποιότητας 
www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=366&articleId=629&css=
red_s.css&parentId=133  
**** 4 þþþþ 
 
β. Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός Πόλεων και Κτιρίων 
www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=367&articleId=633&css=
red_s.css&parentId=133 
**** 4 þþþþ 
 
γ. Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός Έργων Υποδοµής 
www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=368&articleId=637&css=
red_s.css&parentId=133  
**** 4 þþþþ 
 
δ. ∆ιαχείριση Αποβλήτων 
www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=369&articleId=641&css=
red_s.css&parentId=133  
**** 4 þþþþ 
 
ε. ∆ιαχείριση Τεχνικών Έργων 
www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=370&articleId=645&css=
red_s.css&parentId=133  
**** 4 þþþþ 
 
στ. Σεισµική Μηχανική και Αντισεισµικές Κατασκευές 
www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=371&articleId=649&css=
red_s.css&parentId=133  
**** 4 þþþþ 
 
ζ. Προχωρηµένες Σπουδές στη Φυσική 
www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=372&articleId=653&css=
red_s.css&parentId=133  
**** 4 þþþþ 
 
η. Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος 
www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=373&articleId=657&css=
red_s.css&parentId=133  
**** 4 þþþþ 
 
θ. Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηµατικά 
www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=374&articleId=661&css=
red_s.css&parentId=133  
**** 4 þþþþ 
 

http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=366&articleId=-1&css=red_s.css&parentId=133
http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=366&articleId=629&css=red_s.css&parentId=133
http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=366&articleId=629&css=red_s.css&parentId=133
http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=367&articleId=-1&css=red_s.css&parentId=133
http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=367&articleId=633&css=red_s.css&parentId=133
http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=367&articleId=633&css=red_s.css&parentId=133
http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=368&articleId=-1&css=red_s.css&parentId=133
http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=368&articleId=637&css=red_s.css&parentId=133
http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=368&articleId=637&css=red_s.css&parentId=133
http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=369&articleId=-1&css=red_s.css&parentId=133
http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=369&articleId=641&css=red_s.css&parentId=133
http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=369&articleId=641&css=red_s.css&parentId=133
http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=370&articleId=-1&css=red_s.css&parentId=133
http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=370&articleId=645&css=red_s.css&parentId=133
http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=370&articleId=645&css=red_s.css&parentId=133
http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=371&articleId=-1&css=red_s.css&parentId=133
http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=371&articleId=649&css=red_s.css&parentId=133
http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=371&articleId=649&css=red_s.css&parentId=133
http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=372&articleId=-1&css=red_s.css&parentId=133
http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=372&articleId=653&css=red_s.css&parentId=133
http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=372&articleId=653&css=red_s.css&parentId=133
http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=373&articleId=-1&css=red_s.css&parentId=133
http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=373&articleId=657&css=red_s.css&parentId=133
http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=373&articleId=657&css=red_s.css&parentId=133
http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=374&articleId=-1&css=red_s.css&parentId=133
http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=374&articleId=661&css=red_s.css&parentId=133
http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=374&articleId=661&css=red_s.css&parentId=133
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ι. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα 
www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=375&articleId=665&css=
red_s.css&parentId=133  
**** 4 þþþþ 
 
ια. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών 
Επιστηµών 
www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=376&articleId=669&css=
red_s.css&parentId=133 
**** 4 þþþþ 
 
ιβ. Τεχνολογία Υλικού και Λογισµικού: Σχεδίαση και Ανάπτυξη 
∆ιάχυτων Συστηµάτων Υπολογισµού 
www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=4343&articleId=4346&cs
s=red_s.css&parentId=133 
**** 4 þþþþ 
 
 
 

∆. Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών 
 
α. ∆ιοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων 
www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=365&articleId=2802&css
=blue_s.css&parentId=132  
**** 4 þþþþ 
 
β. ∆ιοίκηση Μονάδων Υγείας 
www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=379&articleId=2808&css
=blue_s.css&parentId=132 
**** 4 þþþþ 
 
γ. ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ. 
www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=380&articleId=2812&css
=blue_s.css&parentId=132  
**** 4 þþþþ 
 
δ. Τραπεζική 
www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=381&articleId=2818&css
=blue_s.css&parentId=132 
**** 4 þþþþ 
 
ε. ∆ιοίκηση Πολιτισµικών Μονάδων 
www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=378&articleId=2821&css
=blue_s.css&parentId=132 
**** 4 þþþþ 
 
στ. ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) 

http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=375&articleId=-1&css=red_s.css&parentId=133
http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=375&articleId=665&css=red_s.css&parentId=133
http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=375&articleId=665&css=red_s.css&parentId=133
http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=376&articleId=-1&css=red_s.css&parentId=133
http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=376&articleId=-1&css=red_s.css&parentId=133
http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=376&articleId=669&css=red_s.css&parentId=133
http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=376&articleId=669&css=red_s.css&parentId=133
http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=4343&articleId=-1&css=red_s.css&parentId=133
http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=4343&articleId=-1&css=red_s.css&parentId=133
http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=4343&articleId=4346&css=red_s.css&parentId=133
http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=4343&articleId=4346&css=red_s.css&parentId=133
http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=365&articleId=-1&css=blue_s.css&parentId=132
http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=365&articleId=2802&css=blue_s.css&parentId=132
http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=365&articleId=2802&css=blue_s.css&parentId=132
http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=379&articleId=-1&css=blue_s.css&parentId=132
http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=379&articleId=2808&css=blue_s.css&parentId=132
http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=379&articleId=2808&css=blue_s.css&parentId=132
http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=380&articleId=-1&css=blue_s.css&parentId=132
http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=380&articleId=2812&css=blue_s.css&parentId=132
http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=380&articleId=2812&css=blue_s.css&parentId=132
http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=381&articleId=-1&css=blue_s.css&parentId=132
http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=381&articleId=2818&css=blue_s.css&parentId=132
http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=381&articleId=2818&css=blue_s.css&parentId=132
http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=378&articleId=-1&css=blue_s.css&parentId=132
http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=378&articleId=2821&css=blue_s.css&parentId=132
http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=378&articleId=2821&css=blue_s.css&parentId=132
http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=382&articleId=-1&css=blue_s.css&parentId=132
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www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=382&articleId=2819&css
=blue_s.css&parentId=132  
**** 4 þþþþ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=382&articleId=2819&css=blue_s.css&parentId=132
http://www2.eap.gr/schoolNews.jsp?categoryId=382&articleId=2819&css=blue_s.css&parentId=132
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9. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
 
Ι. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας 
 
α. ∆ιαχείριση Τεκµηρίων Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και Νέες 
Τεχνολογίες 
http://tab.ionio.gr/?q=el/node/194  
**** &&&& 3 ⌧⌧⌧⌧ 
 
 
II. Τµήµα Ιστορίας 
 
α. Ιστορία της Πόλης και Κτιριοδοµίας µετά τον 16ο αι.         
στους τοµείς: 
- Ιστορική Τεκµηρίωση 
- Γενικοί Κανόνες και Τεχνικές Επεµβάσεως 
http://history.ionio.gr/postgraduate/cities/  
**** &&&& ☺☺☺☺ 3 ⌧⌧⌧⌧                  
 
β. Ιστορική Έρευνα, ∆ιδακτική και Νέες Τεχνολογίες 
http://history.ionio.gr/postgraduate/hdnt/index.html 
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧                 
 
γ. Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης των Ιστορικών Πηγών 
www.ionio.gr/~postgrad/methodology  
� 
 
δ. Ιστορική ∆ηµογραφία 
http://history.ionio.gr/postgraduate/demography/first.html  
**** ☺☺☺☺ 3 ⌧⌧⌧⌧                  
 
 
III. Τµήµα Μουσικών Σπουδών 
 
α. Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου 
http://www.ionio.gr/~tas/stoxoi.htm  
**** ☺☺☺☺ 3 ⌧⌧⌧⌧                   
 
β. Μουσική Ερµηνεία µε κατευθύνσεις: 
- ∆ιεύθυνση Ορχήστρας 
- ∆ιεύθυνση Χορωδίας 
- Πιάνο 
- Έγχορδα  
- Παλαιά Μουσική  
- Τζαζ (πιάνο, τροµπέτα, κοντραµπάσο) 
www.ionio.gr  
**** ☺☺☺☺ 3 ⌧⌧⌧⌧                  

http://tab.ionio.gr/?q=el/node/194
http://history.ionio.gr/postgraduate/cities/
http://history.ionio.gr/postgraduate/hdnt/index.html
http://www.ionio.gr/~postgrad/methodology
http://history.ionio.gr/postgraduate/demography/first.html
http://www.ionio.gr/~tas/stoxoi.htm
http://www.ionio.gr/
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IV. Τµήµα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας 
 
α. Επιστήµη της Μετάφρασης στις κατευθύνσεις: 
- Θεωρία και ∆ιδακτική της Μετάφρασης και της ∆ιερµηνείας 
- Μετάφραση και Νέες Τεχνολογίες 
- Οικονοµική, Νοµική και Πολιτική Μετάφραση 
www.dflti.ionio.gr/el/pgp  
**** &&&& ☺☺☺☺ 3 ⌧⌧⌧⌧                   
 
β. Επιστήµες της Μετάφρασης – Μεταφρασιολογία και 
Γνωσιακές Επιστήµες 
https://sites.google.com/site/mastercorfoucaen/parousiase-tou-pms  
**** ☺☺☺☺ ⌧⌧⌧⌧                  
 
 
V. Τµήµα Πληροφορικής 
 
α. Ειδίκευση στην Πληροφορική µε κατευθύνσεις: 
- Πληροφορική και Ανθρωπιστικές Επιστήµες 
- Πληροφοριακά Συστήµατα 
- ∆ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών 
http://di.ionio.gr/msc/downloads.html    
**** ☺☺☺☺ 3 ⌧⌧⌧⌧                   
 
β. Ιστορική Έρευνα, ∆ιδακτική και Νέες Τεχνολογίες 
http://history.ionio.gr/postgraduate/hdnt/index.html 
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dflti.ionio.gr/el/pgp
https://sites.google.com/site/mastercorfoucaen/parousiase-tou-pms
http://di.ionio.gr/msc/downloads.html
http://history.ionio.gr/postgraduate/hdnt/index.html
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10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
 

Α. Πλήρους Φοίτησης 
 

I. Τµήµα ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών 
 
α. ∆ιεθνών Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών                           
µε κατευθύνσεις: 
- ∆ιεθνής Οικονοµική και Χρηµατοδοτική 
- Ευρωπαϊκή Οικονοµική Πολιτική 
www.aueb.gr/deos/gr/metaptyxiakoeidikeushs.html 
**** ☺☺☺☺ 3 þþþþ 

 
 
II. Τµήµα ∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας 
 
α. ∆ιοίκηση Ανθρώπινου ∆υναµικού 
www.mbc.aueb.gr/hrm/ft/ft.htm  
**** 2 þþþþ 

 
 
III. Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής 
 
α. Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική µε κατευθύνσεις: 
- Λογιστική 
- Χρηµατοοικονοµική 
www.postgraduate-accfin.aueb.gr/Default.aspx  
**** ☺☺☺☺ 2 þþþþ  
 
 
IV. Τµήµα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 
 
α. Οργάνωση και ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)                                 
µε κατευθύνσεις: 
- Οργάνωση και ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων 
- Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση  
- ∆ιοίκηση Μάρκετινγκ 
www.aueb.gr  
**** ☺☺☺☺ 4 þþþþ 
 
β. Master in International Marketing 
www.prima.aueb.gr/Home/tabid/36/Default.aspx  
**** ☺☺☺☺ 3 þþþþ  
 
γ. Μάρκετινγκ και Επικοινωνία µε Νέες Τεχνολογίες                        
µε κατευθύνσεις: 
- Μάρκετινγκ 

http://www.aueb.gr/deos/gr/metaptyxiakoeidikeushs.html
http://www.mbc.aueb.gr/hrm/ft/ft.htm
http://www.postgraduate-accfin.aueb.gr/Default.aspx
http://www.aueb.gr/
http://www.prima.aueb.gr/Home/tabid/36/Default.aspx
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- Επικοινωνία 
www.mcm.aueb.gr/ment/default.asp?lcid=1032  
**** ☺☺☺☺ 3 þþþþ  
 
δ. ∆ιοίκηση Ανθρώπινου ∆υναµικού 
www.mbc.aueb.gr/hrm/ft/ft.htm 
**** 2 þþþþ 

 
V. Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης 
 
α. Οικονοµική Επιστήµη µε κατευθύνσεις: 
- Οικονοµική Θεωρία 
- Εφαρµοσµένη Οικονοµική και Χρηµατοοικονοµική 
www.econ.aueb.gr/GraduatePrograms/MScFullTime.html   
**** ☺☺☺☺ 3 þþþþ  
 
 
VI. Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων 
 
α. Οργάνωση και ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)                                 
µε κατευθύνσεις: 
- Οργάνωση και ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων 
- Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση  
- ∆ιοίκηση Μάρκετινγκ 
www.aueb.gr  
**** ☺☺☺☺ 4 þþþþ 
 
β. ∆ιοίκηση Υπηρεσιών µε ειδικεύσεις: 
- Ανάπτυξη και ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Εναλλακτικού Τουρισµού 
- ∆ιοίκηση Οργανισµών Μέσων Ενηµέρωσης και Ψυχαγωγίας 
- ∆ιοίκηση Αθλητικών Οργανισµών 
- Επικοινωνία - ∆ιαφήµιση - ∆ηµόσιες Σχέσεις 
- ∆ιοίκηση Ναυτιλιακών Υπηρεσιών 
- ∆ιοικητική Συµβουλευτική  
www.msmfull.aueb.gr/index.php   
**** 4 þþþþ 
 
 
VII. Τµήµα Πληροφορικής 
 
α. Πληροφοριακά Συστήµατα 
http://mscis.cs.aueb.gr/about.asp   
**** 3 þþþþ 
 
β. Επιστήµη των Υπολογιστών 
www.cs.aueb.gr/csgrad/index.php   
**** 3 þþþþ  

http://www.mcm.aueb.gr/ment/default.asp?lcid=1032
http://www.mbc.aueb.gr/hrm/ft/ft.htm
http://www.econ.aueb.gr/GraduatePrograms/MScFullTime.html
http://www.aueb.gr/
http://www.msmfull.aueb.gr/index.php
http://mscis.cs.aueb.gr/about.asp
http://www.cs.aueb.gr/csgrad/index.php
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γ. Μαθηµατικά Αγοράς και Παραγωγής 
www.aueb.gr/graduate/map/  
**** ☺☺☺☺ 3 þþþþ  
 
δ. Βασική και Εφαρµοσµένη Γνωσιακή Επιστήµη 
www.cognitivescience-postgrad.phs.uoa.gr 
**** ☺☺☺☺ 4 þþþþ  
 
 
VIII. Τµήµα Στατιστικής 
 
α. Στατιστική 
www.stat-athens.aueb.gr 
**** ☺☺☺☺ 3 þþþþ  
 
 

 
Β. Μερικής Φοίτησης 

 
I. Τµήµα ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών 
 
α. ∆ηµόσια Πολιτική και ∆ιοίκηση 
http://ppm.aueb.gr/index.html 
**** ☺☺☺☺ þþþþ 
 
β. Ευρωπαϊκές Σπουδές για Στελέχη Επιχειρήσεων και 
Οργανισµών 
www.aueb.gr/deos/gr/metaptyxiakoparttime.html  
**** ☺☺☺☺ þþþþ 
 
 
II. Τµήµα ∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας 
 
α. ∆ιοίκηση Ανθρώπινου ∆υναµικού 
www.mbc.aueb.gr/hrm/default.htm  
**** ☺☺☺☺ þþþþ 
 

β. Μaster in Business Administration (MBA) International 
Program 
www.i-mba.aueb.gr/part.html   
**** ☺☺☺☺ þþþþ 
 

γ. ∆ηµόσια Πολιτική και ∆ιοίκηση 
http://ppm.aueb.gr/index.html  
**** ☺☺☺☺ þþþþ 

 
 

http://www.aueb.gr/graduate/map/
http://www.stat-athens.aueb.gr/
http://ppm.aueb.gr/index.html
http://www.aueb.gr/deos/gr/metaptyxiakoparttime.html
http://www.mbc.aueb.gr/hrm/default.htm
http://www.i-mba.aueb.gr/part.html
http://ppm.aueb.gr/index.html
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III. Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής 
 
α. Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική µε κατευθύνσεις: 
- Λογιστική 
- Χρηµατοοικονοµική 
www.postgraduate-accfin.aueb.gr/Default.aspx   
**** ☺☺☺☺ þþþþ 

 
 
IV. Τµήµα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 
 
α. ∆ηµόσια Πολιτική και ∆ιοίκηση 
http://ppm.aueb.gr/index.html  
**** ☺☺☺☺ þþþþ 
 

β. Οργάνωση και ∆ιοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Επιχειρήσεων 
& Οργανισµών για Στελέχη 
www.telecom-mba.aueb.gr/index.html 
**** ☺☺☺☺ þþþþ 

 
γ. Μάρκετινγκ και Επικοινωνία µε Νέες Τεχνολογίες για 
Στελέχη Επιχειρήσεων 
www.executivement.aueb.gr/intro.asp?id=1000001&lcid=1032 
**** ☺☺☺☺ þþþþ 

 
δ. ∆ιοίκηση Ανθρώπινου ∆υναµικού 
www.mbc.aueb.gr/hrm/default.htm 
**** ☺☺☺☺ þþþþ 

 
 
V. Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης 
 
α. Εφαρµοσµένα Οικονοµικά και Χρηµατοοικονοµικά                  
µε έµφαση στις Στρατηγικές Αποφάσεις 
www.econ.aueb.gr/GraduatePrograms/AppliedDomi.html 
**** ☺☺☺☺ þþþþ 
 

β. ∆ηµόσια Πολιτική και ∆ιοίκηση 
http://ppm.aueb.gr/index.html 
**** ☺☺☺☺ þþþþ 
 
 

VI. Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων 
 
α. ∆ιοίκηση Υπηρεσιών στους τοµείς: 
- Ναυτιλία 
- Τουρισµός  

http://www.postgraduate-accfin.aueb.gr/Default.aspx
http://ppm.aueb.gr/index.html
http://www.telecom-mba.aueb.gr/index.html
http://www.executivement.aueb.gr/intro.asp?id=1000001&lcid=1032
http://www.econ.aueb.gr/GraduatePrograms/AppliedDomi.html
http://ppm.aueb.gr/index.html
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- Επικοινωνία, ∆ηµόσιες Σχέσεις και ∆ιαφήµιση 
www.msmpart.aueb.gr 
**** ☺☺☺☺ þþþþ 
 

β. Οργάνωση και ∆ιοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Επιχειρήσεων 
& Οργανισµών για Στελέχη 
www.telecom-mba.aueb.gr/index.html 
**** ☺☺☺☺ þþþþ 
 
γ. ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA) 
www.executivemba.aueb.gr/  
**** ☺☺☺☺ þþþþ 
 
 
VII. Τµήµα Πληροφορικής 
 
α. Πληροφοριακά Συστήµατα 
http://mscis.cs.aueb.gr/about_PartTime.asp  
**** ☺☺☺☺ þþþþ 
 
 
VIII. Τµήµα Στατιστικής 
 
α. Συµπληρωµατική Ειδίκευση στη Στατιστική                                
µε κατευθύνσεις: 
- Εφαρµοσµένη Στατιστική για Εκπαιδευτικούς και Στελέχη 
Επιχειρήσεων & Οργανισµών 
- Στατιστικές Μέθοδοι στη ∆ιαχείριση Ασφαλιστικών Οργανισµών  
- Στατιστικές Μέθοδοι στην Κτηµαταγορά 
- Στατιστικές Μέθοδοι στην Ιατρική και Φαρµακευτική 
- Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων 
www.stat-athens.aueb.gr 
**** ☺☺☺☺ þþþþ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.msmpart.aueb.gr/
http://www.telecom-mba.aueb.gr/index.html
http://www.executivemba.aueb.gr/
http://mscis.cs.aueb.gr/about_PartTime.asp
http://www.stat-athens.aueb.gr/
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11. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 

 Α. Ανεξάρτητα Τµήµατα 
 

I. Τµήµα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων 
 
α. Σχεδίαση ∆ιαδραστικών και Βιοµηχανικών Προϊόντων και 
Συστηµάτων 
www.syros.aegean.gr/metaptyhiakes-spoudes/pms-shediasi-
diadrastikon-ke-viomihanikon-proionton-ke-systimaton-.aspx  
**** ☺☺☺☺ 3 þþþþ  
 
β. Ολιστικά  Εναλλακτικά Θεραπευτικά Συστήµατα – Κλασσική 
Οµοιοπαθητική 
www.syros.aegean.gr/metaptyhiakes-spoudes/pms-olistika-
enallaktika-therapeutika-systimata---klasiki-omiopathitiki.aspx  
**** 4 þþþþ  
 
 
 

Β. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστηµών 
 

I. Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης 
 
α. Επιστήµες της Αγωγής – Εκπαίδευση µε Χρήση Νέων 
Τεχνολογιών µε κατευθύνσεις: 
- Εκπαίδευση µε Χρήση Νέων Τεχνολογιών 
- Γραµµατισµός σε Περιβάλλοντα Γλωσσικής και Πολιτισµικής 
Ετερότητας  
- Κοινωνικές Επιστήµες και οι ∆ιδακτικές τους 
- Εκπαίδευση στα Μαθηµατικά και στις Φυσικές Επιστήµες µε τη 
Χρήση Νέων Τεχνολογιών  
www.rhodes.aegean.gr/ptde/mps/index.asp 
**** &&&& ☺☺☺☺ 3 þþþþ  
 
 
II. Τµήµα Επιστηµών  της Προσχολικής Αγωγής και                  
του Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού 
 
α. Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό µε κατευθύνσεις: 
- Παιδικό Βιβλίο 
- Παιδαγωγικό Υλικό 
www.rhodes.aegean.gr/tepaes/pms-pvpy/menu.htm 
**** &&&& 3 þþþþ  
 
β. Ψυχοπαιδαγωγική της  Ένταξης:  Ένα Σχολείο για Όλους  
µε κατευθύνσεις: 

http://www.syros.aegean.gr/metaptyhiakes-spoudes/pms-shediasi-diadrastikon-ke-viomihanikon-proionton-ke-systimaton-.aspx
http://www.syros.aegean.gr/metaptyhiakes-spoudes/pms-shediasi-diadrastikon-ke-viomihanikon-proionton-ke-systimaton-.aspx
http://www.syros.aegean.gr/metaptyhiakes-spoudes/pms-olistika-enallaktika-therapeutika-systimata---klasiki-omiopathitiki.aspx
http://www.syros.aegean.gr/metaptyhiakes-spoudes/pms-olistika-enallaktika-therapeutika-systimata---klasiki-omiopathitiki.aspx
http://www.rhodes.aegean.gr/tepaes/pms-pvpy/menu.htm
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- Ψυχοπαιδαγωγικές Συνιστώσες των Ειδικών Εκπαιδευτικών 
Αναγκών 
- Ψυχοπαιδαγωγικές Συνιστώσες της Πολυπολιτισµικότητας 
http://psychoentaxi.web.auth.gr/index.html  
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
γ. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
www.rhodes.aegean.gr/tepaes/metaptyxiakope/ 
**** ☺☺☺☺ 2 þþþþ  
 
δ. Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα 
στην Κοινωνία της Πληροφορίας 
www.rhodes.aegean.gr/genderstudies/postgrad/ 
**** ☺☺☺☺ 2 þþþþ  
 
ε. Μοντέλα Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών 
Μονάδων µε κατευθύνσεις: 
- ∆ιαχείριση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Μονάδων 
- ∆ιαχείριση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) 
www.rhodes.aegean.gr/tepaes/pms-msaem/ 

**** ☺☺☺☺ 2 þþþþ  
 
 
III. Τµήµα Μεσογειακών Σπουδών 
 
α. Πολιτικές, Οικονοµικές και ∆ιεθνείς Σχέσεις στη Μεσόγειο 
www.rhodes.aegean.gr/tms/medmaster.htm 
**** ☺☺☺☺ 4 þþþþ  
 
 

 
Γ. Σχολή Επιστηµών της ∆ιοίκησης 

 
I. Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων  
 
α. ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ                                               
µε κατευθύνσεις εξειδίκευσης: 
- ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 
- ∆ιοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών 
- Λογιστική – Ελεγκτική 
www.ba.aegean.gr/index.php?option=com_content&view=article&id
=10&Itemid=13  
**** ☺☺☺☺ 3 þþþþ  
 
β. Σχεδιασµός, ∆ιοίκηση και Πολιτική του Τουρισµού                       
µε κατευθύνσεις εξειδίκευσης: 

http://psychoentaxi.web.auth.gr/index.html
http://www.rhodes.aegean.gr/tepaes/metaptyxiakope/
http://www.rhodes.aegean.gr/genderstudies/postgrad/
http://www.ba.aegean.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=13
http://www.ba.aegean.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=13
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- Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης 
- ∆ιοίκηση Φιλοξενίας 
www.ba.aegean.gr/index.php?option=com_content&view=article&id
=11&Itemid=14  
**** ☺☺☺☺ 3 þþþþ  
 
 
II. Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης 
 
α. Οικονοµική και ∆ιοίκηση για  Μηχανικούς 
http://www.fme.aegean.gr/el/  
**** 3 þþþþ  
 
 
III. Τµήµα Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών 
 
α. Ναυτιλία, Μεταφορές και  ∆ιεθνές Εµπόριο ΝΑ.Μ.Ε.                  
µε ειδικεύσεις: 
- ∆ιοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων 
- Ναυτιλία, Επιχειρηµατικότητα και ∆ίκαιο 
- Συνδυασµένες Μεταφορές και Νέες Τεχνολογίες 
- ∆ιεθνής Οικονοµική - Χρηµατοοικονοµική 
www.stt.aegean.gr 
**** ☺☺☺☺ 2 þþþþ  
 
 
 

∆. Σχολή Θετικών Επιστηµών 
 

I. Τµήµα Μαθηµατικών 
 
α. Μαθηµατική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήµες και τις 
Σύγχρονες Τεχνολογίες 
www.math.aegean.gr/pms/index.html  
**** &&&& ☺☺☺☺ 2 þþþþ  
 
 
II. Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών 
Συστηµάτων 
 
α. Τεχνολογίες και ∆ιοίκηση Πληροφοριακών και 
Επικοινωνιακών Συστηµάτων µε κατευθύνσεις: 
- Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων 
- ∆ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων 
- ∆ιαχείριση Πληροφορίας 
- Τεχνολογίες ∆ικτύων Επικοινωνιών και Υπολογιστών 
www.icsd.aegean.gr/icsd/metaptyxiaka/genika.php  

http://www.ba.aegean.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=14
http://www.ba.aegean.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=14
http://www.fme.aegean.gr/el/
http://www.math.aegean.gr/pms/index.html
http://www.icsd.aegean.gr/icsd/metaptyxiaka/genika.php
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**** &&&& ☺☺☺☺ 3 þþþþ  
 
 
III. Τµήµα Στατιστικής και Αναλογιστικών – 
Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών 
 
α. Στατιστική και Αναλογιστικά – Χρηµατοοικονοµικά 
Μαθηµατικά µε κατευθύνσεις: 
- Στατιστική και Ανάλυση ∆εδοµένων  
- Αναλογιστικά - Χρηµατοοικονοµικά Μαθηµατικά  
www.actuar.aegean.gr/postgraduate.html  
**** 2 þþþþ  
 
 
 

Ε. Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών 
 
I. Τµήµα Γεωγραφίας 
α. Γεωγραφία και Εφαρµοσµένη Γεωπληροφορική                            
µε κατευθύνσεις: 
- Εφαρµοσµένη Γεωπληροφορική στην Ανθρωπογεωγραφία και τον 
Σχεδιασµό του Χώρου  
- Εφαρµοσµένη Γεωπληροφορική στη ∆ιαχείριση Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Κινδύνων  
www.aegean.gr/Geography/pms/default.htm  
**** ☺☺☺☺ 3 þþþþ  
 
β. Σχεδιασµός, ∆ιοίκηση και Πολιτική του Τουρισµού                         
µε κατευθύνσεις εξειδίκευσης: 
- Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης 
- ∆ιοίκηση Φιλοξενίας 
www.ba.aegean.gr/index.php?option=com_content&view=article&id
=11&Itemid=14 
**** ☺☺☺☺ 3 þþþþ  
 
γ. ∆ιαχείριση Παράκτιων Περιοχών 
www.mar.aegean.gr/greek/pages/SYNTOMOISTORIKO.htm  
**** ☺☺☺☺ 2 þþþþ  
 
 
II. Τµήµα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας 
 
α. Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία 
www.aegean.gr/social-
anthropology/iridion/html/Postgraduate_Studies.html 
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  

http://www.actuar.aegean.gr/postgraduate.html
http://www.aegean.gr/Geography/pms/default.htm
http://www.ba.aegean.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=14
http://www.ba.aegean.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=14
http://www.mar.aegean.gr/greek/pages/SYNTOMOISTORIKO.htm
http://www.aegean.gr/social-anthropology/iridion/html/Postgraduate_Studies.html
http://www.aegean.gr/social-anthropology/iridion/html/Postgraduate_Studies.html
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β. Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές 
Προσεγγίσεις 
www.aegean.gr/social-anthropology/msc/postgraduate_gender.html  
**** &&&& ☺☺☺☺ 2 þþþþ  
 
γ. Σχεδιασµός, ∆ιοίκηση και Πολιτική του Τουρισµού                        
µε κατευθύνσεις εξειδίκευσης: 
- Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης 
- ∆ιοίκηση Φιλοξενίας 
www.ba.aegean.gr/index.php?option=com_content&view=article&id
=11&Itemid=14 
**** ☺☺☺☺ 3 þþþþ  
 
 
III. Τµήµα Κοινωνιολογίας 
 
α. Έρευνα Εφαρµοσµένη στην Ανάπτυξη Καινοτόµων Τοπικών 
και Περιφερειακών  Πολιτικών και την  Κοινωνική Συνοχή 
www3.aegean.gr/sociology/gr/msc-gr-erevna-tkas/msc-soc-gr.htm  
**** ☺☺☺☺ 3 þþþþ  
 
β. Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση 
www3.aegean.gr/sociology/gr/msc-gr-evropaikes-keo/msc-soc-
gr.htm  
**** 3 þþþþ  
 
γ. Πόλη και Περιβάλλον - Εφαρµοσµένη και Κλινική 
Κοινωνιολογία 
www3.aegean.gr/sociology/gr/msc-gr-poli-kpekkk/msc-soc-gr.htm  
**** ☺☺☺☺ 3 þþþþ  
 
 
IV. Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας 
 
α. Πολιτισµική Πληροφορική µε κατευθύνσεις: 
- Μουσειολογία 
- Σχεδιασµός Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων 
www.ct.aegean.gr/el/main-msc-ci  
**** &&&& ☺☺☺☺ 2 þþþþ  
 
β. ∆ιαχείριση Μνηµείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική 
www.dpmsdiax.arch.uoa.gr/  
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  

 
 
 

http://www.aegean.gr/social-anthropology/msc/postgraduate_gender.html
http://www.ba.aegean.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=14
http://www.ba.aegean.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=14
http://www3.aegean.gr/sociology/gr/msc-gr-erevna-tkas/msc-soc-gr.htm
http://www3.aegean.gr/sociology/gr/msc-gr-evropaikes-keo/msc-soc-gr.htm
http://www3.aegean.gr/sociology/gr/msc-gr-evropaikes-keo/msc-soc-gr.htm
http://www3.aegean.gr/sociology/gr/msc-gr-poli-kpekkk/msc-soc-gr.htm
http://www.ct.aegean.gr/el/main-msc-ci
http://www.dpmsdiax.arch.uoa.gr/
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Στ. Σχολή Περιβάλλοντος 
 

I. Τµήµα Επιστηµών της Θάλασσας 
 
α. ∆ιαχείριση Παράκτιων Περιοχών 
www.mar.aegean.gr/greek/pages/SYNTOMOISTORIKO.htm  
**** ☺☺☺☺ 2 þþþþ  
 
β. ∆ιατήρηση της Βιοποικιλότητας 
www.mar.aegean.gr/biodiv/?p=aim  
**** 2 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
II. Τµήµα Περιβάλλοντος 
 
α. Περιβαλλοντική Πολιτική και ∆ιαχείριση 
www2.aegean.gr/environment-postgraduate/  

**** &&&& ☺☺☺☺ 2 þþþþ  
 

β. Περιβαλλοντική Επιστήµη, Πολιτική και ∆ιαχείριση 
http://mespom.eu/about  

**** 4 þþþþ  
 
γ. Γεωργία και Περιβάλλον 
www.aegean.gr/environment/agroenv 

**** 3 þþþþ  
 
δ. Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική 
www3.aegean.gr/theofrasteio/studies/msc.htm 
**** ☺☺☺☺ 3 þþþþ  
 
ε. Σχεδιασµός, ∆ιοίκηση και Πολιτική του Τουρισµού                        
µε κατευθύνσεις εξειδίκευσης: 
- Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης 
- ∆ιοίκηση Φιλοξενίας 
www.ba.aegean.gr/index.php?option=com_content&view=article&id
=11&Itemid=14 
**** ☺☺☺☺ 3 þþþþ  
 

στ. ∆ιαχείριση Παράκτιων Περιοχών 
www.mar.aegean.gr/greek/pages/SYNTOMOISTORIKO.htm 
**** ☺☺☺☺ 2 þþþþ  
 
ζ. ∆ιατήρηση της Βιοποικιλότητας 
www.mar.aegean.gr/biodiv/?p=aim  
**** 2 ⌧⌧⌧⌧  

http://www.mar.aegean.gr/greek/pages/SYNTOMOISTORIKO.htm
http://www.mar.aegean.gr/biodiv/?p=aim
http://www2.aegean.gr/environment-postgraduate/
http://mespom.eu/about
http://www.aegean.gr/environment/agroenv
http://www.ba.aegean.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=14
http://www.ba.aegean.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=14
http://www.mar.aegean.gr/greek/pages/SYNTOMOISTORIKO.htm
http://www.mar.aegean.gr/biodiv/?p=aim
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12. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  
 
Ι. Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης                           
της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας 
 
α. Επιστήµες της Αγωγής µε κατευθύνσεις: 
- Παιδαγωγική και Νέες Τεχνολογίες: 
α. Σύγχρονες ∆ιδακτικές Μέθοδοι 
β. Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών/Εκπαιδευτική Πολιτική και ∆ιοίκηση 
της Εκπαίδευσης 
- Ανθρωπιστικές Σπουδές και Νέες Τεχνολογίες: 
α. Ιστορία 
β. Πολιτισµός 
- Θετικές Επιστήµες και Νέες Τεχνολογίες: 
α. ∆ιδακτική Μαθηµατικών 
β. ∆ιδακτική Φυσικών Επιστηµών  
www.uowm.gr/ac_grad.php 
4 ����  
 
 
ΙΙ. Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών (Φλώρινα) 
 
α. Επιστήµες της Αγωγής µε κατευθύνσεις: 
- ∆ιδακτική Μεθοδολογία και Αναλυτικά Προγράµµατα 
- Πολιτισµικές Σπουδές (Σηµειωτικές Μέθοδοι και Πρακτικές) 
- Εκπαιδευτική Πολιτική και Εκπαιδευτική Έρευνα 
- Ψυχολογικές και Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις της ∆ιαφορετικότητας 
- Γλώσσα και Λογοτεχνία στην Εκπαίδευση 
www.uowm.gr/ac_grad.php 
4 ���� 
 
β. Γνωστική και Κινητική Ανάπτυξη µε κατευθύνσεις: 
- Γνωστική Ανάπτυξη  
- Κινητική Ανάπτυξη 
www.uowm.gr/ac_grad.php 
4 ���� 
 
γ. ∆ηµιουργική Γραφή 
www.uowm.gr/ac_grad.php 
4 ���� 
 
 
ΙΙΙ. Τµήµα Βαλκανικών Σπουδών 
 
α. Οικονοµική και Πολιτική ∆ιακυβέρνηση                                    
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη 
www.uowm.gr/ac_grad.php 
4 ���� 

http://www.uowm.gr/ac_grad.php
http://www.uowm.gr/ac_grad.php
http://www.uowm.gr/ac_grad.php
http://www.uowm.gr/ac_grad.php
http://www.uowm.gr/ac_grad.php
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13. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 

Α. Ανεξάρτητα Τµήµατα 
 

Ι. Τµήµα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού 
 
α. Πρόγραµµα Erasmus Mundus: Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό 
Πρόγραµµα στην Ψυχολογία του Αθλητισµού και της Άσκησης 
www.pe-uth.gr/emsep/ 
https://www.jyu.fi/sport/en/study/programmes/emsep/contact 
**** 4 þþþþ 
 

β. Ψυχολογία της Άσκησης 
www.pe-uth.gr/spsy/  
**** &&&& 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
γ. Άσκηση και Υγεία 
www.pe-uth.gr/msc/  
**** 3 þþþþ 

 
δ. Άσκηση και Ποιότητα Ζωής µε κατευθύνσεις: 
- Μεγιστοποίηση Αθλητικής Επίδοσης ή Απόδοσης 
- Πρόληψη – Παρέµβαση - Αποκατάσταση 
- Παιδαγωγική και ∆ηµιουργική Μάθηση 
- Φυσική ∆ραστηριότητα και Αθλητική Αναψυχή 
www.phyed.duth.gr/postgraduate/program/default.aspx   
**** 4 þþþþ 

 
ε. ∆ιεθνές Μεταπτυχιακό στη ∆ιοίκηση του Αθλητικού 
Τουρισµού 
www.pe.uth.gr/cms/index.php?option=com_content&view=article&i
d=85&Itemid=284&lang=el  
���� 
 
 
ΙΙ. Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών 
 
α. Εφαρµοσµένη Οικονοµική 
www.econ.uth.gr/Spoudes.html 
**** &&&& 3 þþþþ 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.pe-uth.gr/emsep/
https://www.jyu.fi/sport/en/study/programmes/emsep/contact
http://www.pe-uth.gr/spsy/
http://www.pe-uth.gr/msc/
http://www.phyed.duth.gr/postgraduate/program/default.aspx
http://www.pe.uth.gr/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=284&lang=el
http://www.pe.uth.gr/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=284&lang=el
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Β. Πολυτεχνική Σχολή 
 

Ι. Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
 
α. Αρχιτεκτονικός Σχεδιασµός 
www.arch.uth.gr/mps 
**** ☺☺☺☺ 3 ⌧⌧⌧⌧  
 
β. Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την 
Εκπαίδευση 
www.ecd.uoa.gr/tpee/start.html 
**** ☺☺☺☺ 4 þþþþ 

 
 
ΙΙ. Τµήµα Μηχανικών Η.Υ., Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων 
 
α. Π.Μ.Σ. Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων µε κατευθύνσεις: 
- Τεχνολογίες Λογισµικού και Πληροφοριακών συστηµάτων 
- Τηλεπικοινωνίες, Σήµατα και ∆ίκτυα 
- Τεχνολογίες Υλικού και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών 
www.inf.uth.gr//index.php?option=com_content&task=blogcategory
&id=18&Itemid=96 
**** ☺☺☺☺ 2-4 þþþþ 

 
β. Προηγµένα Συστήµατα Υπολογιστών και Επικοινωνιών       
µε κατευθύνσεις: 
- ∆ικτυακή Υπολογιστική - Ηλεκτρονικό Εµπόριο 
- Νοήµονα Συστήµατα 
- Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ήχου και               
της Εικόνας για την Εκπαίδευση και την Παραγωγή 
www.ee.auth.gr/greek/akadhmaika/diatmhmatiko-metaptuxiako-
programma/genikes-plhrofories.html  
**** &&&& ☺☺☺☺ 3 ���� 

 
 
ΙΙΙ. Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 
 
α. Πολεοδοµία και Χωροταξία 
www.prd.uth.gr/el/courses/postgrad_urban_and_regional_planning/
regulation.html 
**** &&&& ☺☺☺☺ 2 þþþþ 

 
β. Χωρική Ανάλυση και ∆ιαχείριση Περιβάλλοντος  
www.prd.uth.gr/el/courses/postgrad_spatial_analysis/regulation.ht
ml  

http://www.arch.uth.gr/mps
http://www.inf.uth.gr//index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=18&Itemid=96
http://www.inf.uth.gr//index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=18&Itemid=96
http://www.ee.auth.gr/greek/akadhmaika/diatmhmatiko-metaptuxiako-programma/genikes-plhrofories.html
http://www.ee.auth.gr/greek/akadhmaika/diatmhmatiko-metaptuxiako-programma/genikes-plhrofories.html
http://www.prd.uth.gr/el/courses/postgrad_urban_and_regional_planning/regulation.html
http://www.prd.uth.gr/el/courses/postgrad_urban_and_regional_planning/regulation.html
http://www.prd.uth.gr/el/courses/postgrad_spatial_analysis/regulation.html
http://www.prd.uth.gr/el/courses/postgrad_spatial_analysis/regulation.html
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**** &&&& ☺☺☺☺ 2 þþþþ 

 
γ. Ευρωπαϊκές Σπουδές στην Περιφερειακή Ανάπτυξη 
www.prd.uth.gr/el/courses/postgrad_regional_development/regulati
on.html  
**** &&&& ☺☺☺☺ 2 þþþþ 

 
δ. Ελληνο-Γαλλικό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών 
PODEPRO 
www.podepro.prd.uth.gr 
**** 2 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
IV. Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών 
 
α. Σύγχρονες Μέθοδοι Σχεδιασµού και Ανάλυσης                      
στη Βιοµηχανία µε κατευθύνσεις: 
- Ενεργειακά Συστήµατα, Βιοµηχανικές ∆ιεργασίες και Τεχνολογίες 
Αντιρρύπανσης 
- Μηχανική, Υλικά και Κατεργασίες 
- Οργάνωση Παραγωγής και Βιοµηχανική ∆ιοίκηση 
www.mie.uth.gr/n_page.asp?ID=9  
**** ☺☺☺☺ 2 þþþþ 

 
 
V. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών 
 
α. ∆ιαχείριση Υδροµετεωρολογικών  Κινδύνων – 
Hydrohazards 
www.civ.uth.gr/postgraduate.htm 
2 ⌧⌧⌧⌧ ���� 

 
β. Προσοµοίωση και Σχεδιασµός Έργων Πολιτικού Μηχανικού 
µε κατευθύνσεις: 
- Προσοµοίωση Απόκρισης Κατασκευών και Εδάφους 
- Ανάλυση και Προσοµοίωση Υδραυλικών Συστηµάτων και 
Συστηµάτων Υδατικών Πόρων 
- Ανάλυση και Σχεδιασµός Συστηµάτων Μεταφορών  
http://grad.civ.uth.gr/cgi-bin/pages/index.pl?arlang=Greek 
**** ☺☺☺☺ 3 þþþþ 

 
 
 
 
 
 

http://www.prd.uth.gr/el/courses/postgrad_regional_development/regulation.html
http://www.prd.uth.gr/el/courses/postgrad_regional_development/regulation.html
http://www.mie.uth.gr/n_page.asp?ID=9
http://www.civ.uth.gr/postgraduate.htm
http://grad.civ.uth.gr/cgi-bin/pages/index.pl?arlang=Greek
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Γ. Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών 
 

I. Τµήµα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος 
 
α. Aειφορική ∆ιαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος 
www.pms.apae.uth.gr  
**** &&&& ☺☺☺☺ 2 þþþþ 

 
β. Σύγχρονα Συστήµατα Αγροτικής Παραγωγής                         
στον Μεσογειακό Χώρο µε έµφαση στην Αειφορική Παραγωγή 
και στη Χρησιµοποίηση Νέων Τεχνολογιών στις κατευθύνσεις:  
- Βελτίωση Φυτών και Σύγχρονες Καλλιέργειες  
- Σύγχρονη Φυτοπροστασία  
- Γεωργική Μηχανική – ∆ιαχείριση Φυσικών Πόρων 
- Αλιευτική και Υδρόβια Ζωική Παραγωγή 
www.uth.gr 
www.postagr.agr.uth.gr 
**** &&&& ☺☺☺☺ 3 þþþþ 

 
γ. Εφαρµοσµένη ∆ηµόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή 
http://postgraduate.med.uth.gr/gr/graduate/grad1/info.html  
**** ☺☺☺☺ 4 þþþþ 

 
 
II. Τµήµα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού 
Περιβάλλοντος 
 
α. Σύγχρονα Συστήµατα Αγροτικής Παραγωγής                        
στον Μεσογειακό Χώρο µε έµφαση στην Αειφορική Παραγωγή 
και στη Χρησιµοποίηση Νέων Τεχνολογιών στις κατευθύνσεις:  
- Βελτίωση Φυτών και Σύγχρονες Καλλιέργειες  
- Σύγχρονη Φυτοπροστασία  
- Γεωργική Μηχανική – ∆ιαχείριση Φυσικών Πόρων 
- Αλιευτική και Υδρόβια Ζωική Παραγωγή 
www.uth.gr 
www.postagr.agr.uth.gr 
**** &&&& ☺☺☺☺ 3 þþþþ 

 
β. Εφαρµοσµένη ∆ηµόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή 
http://postgraduate.med.uth.gr/gr/graduate/grad1/info.html  
**** ☺☺☺☺ 4 þþþþ 

 
 
 
 
 
 

http://www.pms.apae.uth.gr/
http://www.uth.gr/
http://www.postagr.agr.uth.gr/
http://postgraduate.med.uth.gr/gr/graduate/grad1/info.html
http://www.uth.gr/
http://www.postagr.agr.uth.gr/
http://postgraduate.med.uth.gr/gr/graduate/grad1/info.html
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∆. Σχολή Επιστηµών του Ανθρώπου 
 

I. Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης 
 
α. Οργάνωση και ∆ιοίκηση της Εκπαίδευσης 
www.orgedu.pre.uth.gr/main/ 
**** &&&& 3 þþþþ 

 
β. Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Παραγωγή 
∆ιδακτικού Υλικού µε κατευθύνσεις: 
- Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Ανάπτυξη ∆ιδακτικού Υλικού 
στις Θετικές Επιστήµες 
-  Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Ανάπτυξη ∆ιδακτικού Υλικού 
στις Ανθρωπιστικές Επιστήµες 
www.pms.pre.uth.gr/index.php?catID=5  
**** &&&& 3 þþþþ 

 
 
II. Παιδαγωγικό Τµήµα Ειδικής Αγωγής 
 
α. Συµβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την 
Υγεία 
www.sed.uth.gr/ 
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 þþþþ 

 
β. Ειδική Αγωγή µε κατευθύνσεις εξειδίκευσης: 
- Εκπαίδευση Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες  
- Μαθησιακές ∆υσκολίες  
- Γλωσσική Ανάπτυξη, Παθολογία της Γλώσσας και Εκπαιδευτική 
Παρέµβαση  
www.sed.uth.gr/ 
**** &&&& 4 þþþþ 

 
 
III. Παιδαγωγικό Τµήµα Προσχολικής Εκπαίδευσης 
 
α. Παιδαγωγικό Παιχνίδι και Παιδαγωγικό Υλικό στην Πρώτη 
Παιδική Ηλικία 
www.ece.uth.gr/msc/index.php  
**** &&&& 4 þþþþ 

 
 
IV. Τµήµα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας 
 
α. ∆ιεπιστηµονικές Προσεγγίσεις στις Ιστορικές, 
Αρχαιολογικές και Ανθρωπολογικές Σπουδές 

http://www.orgedu.pre.uth.gr/main/
http://www.pms.pre.uth.gr/index.php?catID=5
http://www.sed.uth.gr/
http://www.sed.uth.gr/
http://www.ece.uth.gr/msc/index.php


 

103 

www.ha.uth.gr/gr/mpintro.asp 
**** &&&& ���� 

 
 
 

Ε. Σχολή Επιστηµών Υγείας 
 

I. Τµήµα Βιοχηµείας και Βιοτεχνολογίας 
 
α. Βιοτεχνολογία - Ποιότητα ∆ιατροφής και Περιβάλλοντος 
www.bio.uth.gr/mscs/msc1/msc-1.htm  
**** ☺☺☺☺ 3 þþþþ 
 

β. Εφαρµογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική - 
∆ιαγνωστικοί ∆είκτες 
www.bio.uth.gr/mscs/molacular-biology/msc-2.htm  
**** ☺☺☺☺ 3 þþþþ  
 
 
II. Τµήµα Ιατρικής 
 
α. Βιολογία της Αναπαραγωγής 
www.med.uth.gr/DetailsStat.aspx?StatID=13#  
**** ☺☺☺☺ 2 þþþþ  
 

β. Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας 
www.med.uth.gr/DetailsStat.aspx?StatID=12 
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 þþþþ  
 
γ. Εφαρµοσµένη ∆ηµόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή 
µε κατεύθυνση: 
- Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίµων και Υδάτων και ∆ηµόσια Υγεία 
http://postgraduate.med.uth.gr/gr/graduate/grad1/info.html  
**** ☺☺☺☺ 4 þþþþ 
 

δ. Κλινικές Εφαρµογές Μοριακής Ιατρικής 
http://postgraduate.med.uth.gr/gr/graduate/index.html  
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 

 
III. Τµήµα Κτηνιατρικής 
 
α. Μ.∆.Ε. στα αντικείµενα: 
- Υδατοκαλλιέργειες 
- Παθολογικά Προβλήµατα Εκτρεφόµενων Υδρόβιων Οργανισµών 
www.vet.uth.gr/greek/postgraduate/index.html  

http://www.ha.uth.gr/gr/mpintro.asp
http://www.bio.uth.gr/mscs/msc1/msc-1.htm
http://www.bio.uth.gr/mscs/molacular-biology/msc-2.htm
http://www.med.uth.gr/DetailsStat.aspx?StatID=13
http://www.med.uth.gr/DetailsStat.aspx?StatID=12
http://postgraduate.med.uth.gr/gr/graduate/grad1/info.html
http://postgraduate.med.uth.gr/gr/graduate/index.html
http://www.vet.uth.gr/greek/postgraduate/index.html
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**** ☺☺☺☺ 4 þþþþ  
 

β. Εφαρµοσµένη ∆ηµόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή 
µε κατεύθυνση: 
- Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίµων και Υδάτων και ∆ηµόσια Υγεία 
http://postgraduate.med.uth.gr/gr/graduate/grad1/info.html 
**** ☺☺☺☺ 4 þþþþ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://postgraduate.med.uth.gr/gr/graduate/grad1/info.html
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14. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   
  

Α. Ανεξάρτητα Τµήµατα 
 

Ι. Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών 
 
α. Οικονοµική Θεωρία και Πολιτική µε κατευθύνσεις: 
- Οικονοµική Ανάλυση  
- Χρηµατοοικονοµική και Ποσοτικές Μέθοδοι 
www.econ.uoi.gr/metaptixiakes_spoudes/metaptixiakes_spoudes_m
sc.php 
3 ⌧⌧⌧⌧ ���� 

 
 
ΙΙ. Τµήµα Πλαστικών Τεχνών και Επιστηµών της Τέχνης 
 
α. Πλαστικές Τέχνες και Επιστήµες της Τέχνης                                 
µε κατευθύνσεις:  
- Βασική Κατεύθυνση 
- Ιστορία/Θεωρία της Τέχνης – Επιµέλεια Εκθέσεων 
- Πολυµέσα 
- Πλαστικές Τέχνες 
http://arts.uoi.gr/PAGES/studies_GDscr_g.htm 
4 ⌧⌧⌧⌧ ���� 

 
 

 
Β. Σχολή ∆ιαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων  

 
Ι. Τµήµα ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 
 
α. Πιστοποίηση Αγροτικών Προϊόντων Ποιότητας 
www.agricman.uoi.gr/metaptixiaka.htm 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
β. Αειφορική ∆ιαχείριση Προστατευόµενων Περιοχών 
http://aeiforia.uoi.gr/ 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
ΙΙ. Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και 
Τροφίµων 
 
α. ΜΒΑ στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίµων 
www.agribusiness.uoi.gr/index_gr/anakoinoseis.html  
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  

http://www.econ.uoi.gr/metaptixiakes_spoudes/metaptixiakes_spoudes_msc.php
http://www.econ.uoi.gr/metaptixiakes_spoudes/metaptixiakes_spoudes_msc.php
http://arts.uoi.gr/PAGES/studies_GDscr_g.htm
http://www.agricman.uoi.gr/metaptixiaka.htm
http://aeiforia.uoi.gr/
http://www.agribusiness.uoi.gr/index_gr/anakoinoseis.html
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β. Πιστοποίηση Αγροτικών Προϊόντων Ποιότητας 
www.agricman.uoi.gr/metaptixiaka.htm 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  

 
 
 

Γ. Σχολή Επιστηµών Αγωγής 
 

Ι. Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης  
 
α. Ελληνική Φιλοσοφία και Φιλοσοφία των Επιστηµών 
www.uoi.gr/gr/postgraduate/detail.php?pg_id=3  
**** &&&& ☺☺☺☺ ⌧⌧⌧⌧ ���� 

 
β. Επιστήµες της Αγωγής µε ειδικεύσεις: 
-  Παιδαγωγικές Επιστήµες 
α. Ειδίκευση 1: Εκπαίδευση Κοινωνικά Ευπαθών Οµάδων 
β. Ειδίκευση 2: Οργάνωση και Αξιολόγηση της Εκπαιδευτικής 
∆ιαδικασίας 
- Ψυχολογία – Συµβουλευτική 
- Θετικές επιστήµες στην Εκπαίδευση 
α. Ειδίκευση 1: Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήµες στην 
Εκπαίδευση 
β. Ειδίκευση 2: Μαθηµατικά και Πληροφορική στην Εκπαίδευση 
- Ανθρωπιστικές Επιστήµες στην Εκπαίδευση 
http://ptde.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id
=59&Itemid=85&lang=el  
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 

γ. Λογοθεραπεία: Αντιµετώπιση Προβληµάτων Γραπτού και 
Προφορικού Λόγου (Μαθησιακές ∆υσκολίες) 
http://protagoras.edu.uoi.gr/logotherapy/  
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
 

∆. Σχολή Επιστηµών και Τεχνολογιών 
 

Ι. Τµήµα Βιολογικών Εφαρµογών και Τεχνολογιών 
 
α. Αγροχηµεία και Βιολογικές Καλλιέργειες  
www.uoi.gr/schools/chemistry/index.files/metaptyxiako/Agroximia/ 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
 
 

http://www.agricman.uoi.gr/metaptixiaka.htm
http://www.uoi.gr/gr/postgraduate/detail.php?pg_id=3
http://ptde.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=85&lang=el
http://ptde.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=85&lang=el
http://protagoras.edu.uoi.gr/logotherapy/
http://www.uoi.gr/schools/chemistry/index.files/metaptyxiako/Agroximia/
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ΙΙ.  Τµήµα Μηχανικών Επιστήµης Υλικών 
 
α. Χηµεία και Τεχνολογία Υλικών 
http://chemat.uoi.gr/  
4 ⌧⌧⌧⌧ ���� 

 
 
 

Ε. Σχολή Θετικών Επιστηµών 
 

Ι. Τµήµα Μαθηµατικών 
 
α. Μαθηµατικά µε ειδικεύσεις: 
- Μαθηµατικά (Ανάλυση - Άλγεβρα - Γεωµετρία) 
- Στατιστική κα Επιχειρησιακή Έρευνα 
- Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά και Μηχανική 
- Υπολογιστικά Μαθηµατικά κα Πληροφορική 
www.math.uoi.gr 
**** ☺☺☺☺ 3-5 ⌧⌧⌧⌧  
 
β. Βιοστατιστική 
www.math.uoa.gr/biostatistics/4_3_esoter_kanon_teliko.htm 
**** ☺☺☺☺ 4 þþþþ  
 
 
II. Τµήµα Πληροφορικής 
 
α. Πληροφορική µε εξειδικεύσεις: 
- Υπολογιστικά Συστήµατα  
- Θεωρία Επιστήµης Υπολογιστών  
- Λογισµικό  
- Επιστηµονικοί Υπολογισµοί  
- Τεχνολογίες - Εφαρµογές 
www.cs.uoi.gr/Studies/GR/Postgraduate/Postgraduate.html  
**** &&&& ☺☺☺☺ 3 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
III. Τµήµα Φυσικής 
 
α. Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες 
www.uoi.gr/gr/postgraduate/detail.php?pg_id=17  
**** &&&& ☺☺☺☺ ⌧⌧⌧⌧ ���� 

 
β. Φυσική µε κατευθύνσεις: 
- Φυσική 
- Φωτονική 
- Επιστήµη Υλικών 

http://chemat.uoi.gr/
http://www.math.uoi.gr/
http://www.cs.uoi.gr/Studies/GR/Postgraduate/Postgraduate.html
http://www.uoi.gr/gr/postgraduate/detail.php?pg_id=17
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www.uoi.gr/gr/postgraduate/detail.php?pg_id=15 
**** &&&& ⌧⌧⌧⌧ ���� 

 
γ. Νέες Τεχνολογίες και Έρευνα στη ∆ιδακτική της Φυσικής 
www.uoi.gr/gr/postgraduate/detail.php?pg_id=18 
**** &&&& ☺☺☺☺ ⌧⌧⌧⌧ ���� 

 
δ. Ατµοσφαιρικές Επιστήµες και Περιβάλλον 
www.physics.uoi.gr/seci/postgrad1.html 
**** &&&& ☺☺☺☺ 3 ⌧⌧⌧⌧  
 
ε. Τηλεπικοινωνιακές Εφαρµογές 
www.telecomlab.gr/GREEK_VERSION/TILEF.htm 
**** &&&& ☺☺☺☺ 3 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
IV. Τµήµα Χηµείας 
 
α. Αγροχηµεία και Βιολογικές Καλλιέργειες  
www.uoi.gr/schools/chemistry/index.files/metaptyxiako/Agroximia/ 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
β. Αποµόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων µε Βιολογική 
∆ραστικότητα 
www.uoc.gr/epeaek/chemistry.html 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
γ. Βιοανόργανη Χηµεία 
www.uoi.gr/services/epeaek/epeaekbio/  
**** ☺☺☺☺ 2 ⌧⌧⌧⌧  
 

δ. Οργανική Σύνθεση και Εφαρµογές στη Χηµική Βιοµηχανία 
http://clustoxdna.chem.uoa.gr/EPEAEK/main.htm  
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
ε. Βιοτεχνολογία 
www.uoi.gr/gr/postgraduate/detail.php?pg_id=28  
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
στ. Βιοτεχνολογία Τροφίµων 
www.chemistry.upatras.gr/chemdep/Gr/4studies/metapt/othermeta
pt.htm 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
ζ. Επιστήµη Τροφίµων και ∆ιατροφή 
www.uoi.gr/gr/postgraduate/detail.php?pg_id=22  

http://www.uoi.gr/gr/postgraduate/detail.php?pg_id=15
http://www.uoi.gr/gr/postgraduate/detail.php?pg_id=18
http://www.physics.uoi.gr/seci/postgrad1.html
http://www.telecomlab.gr/GREEK_VERSION/TILEF.htm
http://www.uoi.gr/schools/chemistry/index.files/metaptyxiako/Agroximia/
http://www.uoc.gr/epeaek/chemistry.html
http://www.uoi.gr/services/epeaek/epeaekbio/
http://clustoxdna.chem.uoa.gr/EPEAEK/main.htm
http://www.uoi.gr/gr/postgraduate/detail.php?pg_id=28
http://www.chemistry.upatras.gr/chemdep/Gr/4studies/metapt/othermetapt.htm
http://www.chemistry.upatras.gr/chemdep/Gr/4studies/metapt/othermetapt.htm
http://www.uoi.gr/gr/postgraduate/detail.php?pg_id=22
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**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
η. Περιβάλλον και Νέες Τεχνολογίες 
www.uoi.gr/gr/postgraduate/detail.php?pg_id=40 
www.vt.teithe.gr/master.htm  
**** 4 ⌧⌧⌧⌧ 
 
θ. Π.Μ.Σ. του Τµήµατος Χηµείας στους τοµείς:    
- Χηµεία Βιοµορίων   
- Χηµική Τεχνολογία 
- Βασική και Θεωρητική Χηµεία 
www.uoi.gr/schools/chemistry/index.files/metaptyxiako/ 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
ι. Φυτική Παραγωγή, ∆ασολογία και Περιβαλλοντικές 
Επιστήµες  
(Crop Systems, Forestry and Environmental Science) 
www.uoi.gr/gr/postgraduate/detail.php?pg_id=39  
**** 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
ια. Χηµεία και Τεχνολογία Υλικών 
http://chemat.uoi.gr/  
4 ⌧⌧⌧⌧ ���� 
 

ιβ. Επιστήµη και Τεχνολογία Πολυµερών 
www.physics.upatras.gr/main.php?categoryId=4&subCategoryId=8 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧ 
 
 
 

Στ. Σχολή Ιατρικής 
 
Ι. Τµήµα Ιατρικής  
 
α. Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική 
www.eeae.gr/gr/index.php?fvar=html/edu/_msc  
**** &&&& 5 þþþþ  
 
β. Οργάνωση και ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
www.nurs.uoa.gr/index.php 
**** 2 þþþþ  
 

γ. Νοσηλευτική Παθολογία µε ειδικεύσεις: 
- Νοσηλευτική Φροντίδα προ, κατά και µετά την Ενδοσκόπηση 
- Νοσηλευτική Φροντίδα Ηπατοπαθούς Ασθενούς 
www.uoi.gr/gr/postgraduate/detail.php?pg_id=29 
**** &&&& ☺☺☺☺ ⌧⌧⌧⌧ ���� 

http://www.uoi.gr/gr/postgraduate/detail.php?pg_id=40
http://www.vt.teithe.gr/master.htm
http://www.uoi.gr/schools/chemistry/index.files/metaptyxiako/
http://www.uoi.gr/gr/postgraduate/detail.php?pg_id=39
http://chemat.uoi.gr/
http://www.eeae.gr/gr/index.php?fvar=html/edu/_msc
http://www.nurs.uoa.gr/index.php
http://www.uoi.gr/gr/postgraduate/detail.php?pg_id=29
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δ. Πιστοποίηση Αγροτικών Προϊόντων Ποιότητας 
www.agricman.uoi.gr/metaptixiaka.htm 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
ε. Βιοτεχνολογία 
www.uoi.gr/gr/postgraduate/detail.php?pg_id=28 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
στ. Αντιµετώπιση του Πόνου 
http://users.uoi.gr/mdpsycho 
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 þþþþ  
 
ζ. Κοινωνική Ψυχιατρική – Παιδοψυχιατρική                                  
στις κατευθύνσεις  που αφορούν τους κλάδους 
Επαγγελµατιών Ψυχικής Υγείας: 
- Ιατρών 
- Ψυχολόγων 
- Νοσηλευτών 
- Κοινωνικών Λειτουργών 
- Εργοθεραπευτών 
- Κοινωνιολόγων 
- Λοιπών Ειδικοτήτων 
www.uoi.gr/gr/postgraduate/detail.php?pg_id=27 
���� 
 
η. Πληροφορική Υγείας 
www.nurs.uoa.gr/index.php  
**** 2 þþþþ  

 
 
 

Ζ. Φιλοσοφική Σχολή 
 

I. Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
 
α. Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία: Ιστορία  – 
Λαϊκός Πολιτισµός µε κατευθύνσεις: 
- Ιστορία µε ειδικεύσεις: 
α. Οικονοµικοί Μηχανισµοί και Νοοτροπίες στον Ελληνικό Χώρο  
15ος - 19ος αι. 
β. Ο Ελληνικός 19ος αι.: από την «Πρωτόγονη Επανάσταση» στον 
Αστικό Εκσυγχρονισµό 
γ. Ιστορική ∆ηµογραφία του Ελληνικού και Βαλκανικού Χώρου 
δ. Πηγές και Μεθοδολογία στην Ιστορία 
ε. Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία  
- Λαϊκός Πολιτισµός µε ειδικεύσεις: 
α. Κοινωνικές και Οικονοµικές ∆οµές της Παραδοσιακής Κοινωνίας 

http://www.agricman.uoi.gr/metaptixiaka.htm
http://www.uoi.gr/gr/postgraduate/detail.php?pg_id=28
http://users.uoi.gr/mdpsycho
http://www.uoi.gr/gr/postgraduate/detail.php?pg_id=27
http://www.nurs.uoa.gr/index.php
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β. Συλλογικές Νοοτροπίες, Λαϊκή Κοσµοθεωρία και Λαϊκή Τέχνη 
γ. Παράδοση, Συλλογική Μνήµη και Ταυτότητες 
www.uoi.gr/postgraduate/detail.php?pg_id=7 
**** &&&& ☺☺☺☺ ⌧⌧⌧⌧ ���� 
 
β. Μεσαιωνικές Σπουδές 
www.uoi.gr/postgraduate/istorikoarxaiologiko 
**** &&&& 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
II. Τµήµα Φιλολογίας 
 
α. Μεσαιωνικές Σπουδές 
www.uoi.gr/postgraduate/istorikoarxaiologiko 
**** &&&& 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
β. Φιλολογία στις ειδικεύσεις: 
- Κλασσική Φιλολογία  
- Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία  
- Γλωσσολογία 
www.uoi.gr/schools/human/philology/postgraduate/  
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
III. Τµήµα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας  
 
α. Ελληνική Φιλοσοφία και Φιλοσοφία των Επιστηµών 
www.uoi.gr/gr/postgraduate/detail.php?pg_id=3  
**** &&&& ☺☺☺☺ ⌧⌧⌧⌧ ���� 

 
β. Επιστήµες της Αγωγής Φ.Π.Ψ. µε ειδικεύσεις: 
- Ιστορία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 
- Παιδαγωγική και Ψυχολογία στο Σχολείο 
- Συγκριτική και ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση 
- ∆ιοίκηση και Αξιολόγηση της Εκπαίδευσης 
www.uoi.gr/schools/human/ph_edu_psy/  

**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
γ. ∆υσλεξία: Πολυγλωσσικό Περιβάλλον και Χρήση Νέας 
Τεχνολογίας στην Αντιµετώπισή της 
http://users.uoi.gr/dyslexia/  
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
δ. Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία 
http://pms-phl.fks.uoc.gr/  

**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 

http://www.uoi.gr/postgraduate/detail.php?pg_id=7
http://www.uoi.gr/schools/human/philology/postgraduate/
http://www.uoi.gr/gr/postgraduate/detail.php?pg_id=3
http://www.uoi.gr/schools/human/ph_edu_psy/
http://users.uoi.gr/dyslexia/
http://pms-phl.fks.uoc.gr/


 

112 

15. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ  
 

Α. Σχολή Επιστηµών Αγωγής 
 

Ι. Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης  
 
α. Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής 
Εκπαίδευσης 
www.edc.uoc.gr/index.php?id=27,0,0,1,0,0  
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
ΙΙ. Παιδαγωγικό Τµήµα Προσχολικής Εκπαίδευσης 
 
α. Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τµήµατος Προσχολικής 
Εκπαίδευσης µε κατευθύνσεις: 
- Παιδαγωγική και ∆ιδακτική στην Προσχολική Εκπαίδευση                        
µε επιµέρους ειδικεύσεις:  
α. Θεωρία και Πράξη στην Προσχολική Εκπαίδευση  
β. Γλώσσα και Γραµµατισµός στην Προσχολική Εκπαίδευση 
- Εφαρµογές της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση                                       
µε επιµέρους ειδικεύσεις:  
α. Εναλλακτικές Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις 
β. Ψυχοπαιδαγωγικές Παρεµβάσεις για Παιδιά Προσχολικής και 
Σχολικής Ηλικίας 
www.edc.uoc.gr/index.php?id=73,0,0,1,0,0 
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
 

Β. Σχολή Επιστηµών Υγείας 
 

Ι. Τµήµα Ιατρικής 
 
α. Βιοηθική 
http://bioethics.fks.uoc.gr/  
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
β. Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική 
www.eeae.gr/gr/index.php?fvar=html/edu/_msc 
**** &&&& 5 þþþþ  
 
γ. Brain and Mind 
http://brain-mind.med.uoc.gr 
**** ☺☺☺☺ ⌧⌧⌧⌧ ���� 
 
δ. ∆ηµόσια Υγεία και ∆ιοίκηση 

http://www.edc.uoc.gr/index.php?id=27%2C0%2C0%2C1%2C0%2C0
http://bioethics.fks.uoc.gr/
http://www.eeae.gr/gr/index.php?fvar=html/edu/_msc
http://brain-mind.med.uoc.gr/
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http://mph.med.uoc.gr/ 
**** &&&& ☺☺☺☺ 3 ⌧⌧⌧⌧  
 
ε. Κυτταρική και Γενετική Αιτιολογία, ∆ιαγνωστική και 
Θεραπευτική των Ασθενειών του Ανθρώπου 
http://molmedgp.med.uoc.gr 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
στ. Μοριακή Βιολογία και Βιοϊατρική 
www.jgp-mbb.gr 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
ζ. Νευροεπιστήµες 
http://neuroscience.med.uoc.gr/ 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
η. Οπτική και Όραση 
http://optics-vision.med.uoc.gr/ 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
θ. Γενική/Οικογενειακή Ιατρική και Πρωτοβάθµια Φροντίδα 
Υγείας 
www.mastergeneralpractice.gr/ 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧ 
 
ι. Αποµόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων µε Βιολογική 
∆ραστικότητα 
www.uoc.gr/epeaek/chemistry.html  
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 

ια. Κλινική Φαρµακολογία - Θεραπευτική 
www.med.duth.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1
4&Itemid=15  
**** ☺☺☺☺ 3 þþþþ  
 
 
 

Γ. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστηµών 
 

I. Τµήµα Βιολογίας 
 
α. Βιοηθική 
http://bioethics.fks.uoc.gr/  
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
β. Μοριακή Βιολογία και Βιοϊατρική 
www.jgp-mbb.gr 

http://mph.med.uoc.gr/
http://molmedgp.med.uoc.gr/
http://www.jgp-mbb.gr/
http://neuroscience.med.uoc.gr/
http://optics-vision.med.uoc.gr/
http://www.mastergeneralpractice.gr/
http://www.uoc.gr/epeaek/chemistry.html
http://www.med.duth.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=15
http://www.med.duth.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=15
http://bioethics.fks.uoc.gr/
http://www.jgp-mbb.gr/
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**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧ 
 
γ. Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία Φυτών 
www.biology.uoc.gr/postgraduate/PlantMolBiolBiotec/index.htm  
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
δ. Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία 
www.biology.uoc.gr/postgraduate/Probiotech/index.html  
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
ε. European Master in Molecular Imaging 
www.biology.uoc.gr/postgraduate/emmi.htm  
www.e-mmi.eu/en/index.php 
4 ⌧⌧⌧⌧ ���� 
 
στ. Επιστήµες και Μηχανική Περιβάλλοντος 
http://ecpl.chemistry.uoc.gr/ese/gr/index.htm  
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
ζ. Περιβαλλοντική Βιολογία – ∆ιαχείριση Χερσαίων και 
Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων 
www.biology.uoc.gr/postgraduate/EnvBiol/index.htm  
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
II. Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών 
 
α. Οπτική και Όραση 
http://optics-vision.med.uoc.gr/ 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧ 
 
β. Επιστήµη και Τεχνολογία Υλικών στους τοµείς: 
- Μαγνητικά Υλικά — Οπτοηλεκτρονική 
- Πολυµερή - Κολλοειδή 
- Νανοτεχνολογία 
- Βιοϋλικά 
www.materials.uoc.gr/el/grad/syllabus.html  
**** ☺☺☺☺ 3 ⌧⌧⌧⌧ 
 
 
III. Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών 
 
α. Επιστήµη Υπολογιστών 
http://www.csd.uoc.gr/index.jsp?tID=studies&sub=3  
⌧⌧⌧⌧ ���� 
 
 

http://www.biology.uoc.gr/postgraduate/PlantMolBiolBiotec/index.htm
http://www.biology.uoc.gr/postgraduate/Probiotech/index.html
http://www.biology.uoc.gr/postgraduate/emmi.htm
http://www.e-mmi.eu/en/index.php
http://ecpl.chemistry.uoc.gr/ese/gr/index.htm
http://www.biology.uoc.gr/postgraduate/EnvBiol/index.htm
http://optics-vision.med.uoc.gr/
http://www.materials.uoc.gr/el/grad/syllabus.html
http://www.csd.uoc.gr/index.jsp?tID=studies&sub=3
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IV. Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών 
 
α. Μαθηµατικά και Εφαρµογές τους στις κατευθύνσεις: 
- Θεωρητικά Μαθηµατικά 
- Μαθηµατική Προσοµοίωση και Τεχνικές Υπολογισµών 
- Επιχειρησιακά Μαθηµατικά 
- Μαθηµατικά Θεµέλια Πληροφορικής και Εφαρµογές 
- Μαθηµατικά για την Εκπαίδευση 
http://web-server.math.uoc.gr:1080/metaptyxiakes/  
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
V. Τµήµα Μαθηµατικών 
 
α. Μαθηµατικά και Εφαρµογές τους στις κατευθύνσεις: 
- Θεωρητικά Μαθηµατικά 
- Μαθηµατική Προσοµοίωση και Τεχνικές Υπολογισµών 
- Επιχειρησιακά Μαθηµατικά 
- Μαθηµατικά Θεµέλια Πληροφορικής και Εφαρµογές 
- Μαθηµατικά για την Εκπαίδευση 
http://web-server.math.uoc.gr:1080/metaptyxiakes/  
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
β. Οπτική και Όραση 
http://optics-vision.med.uoc.gr/ 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
VI. Τµήµα Φυσικής 
 
α. Brain and Mind 
http://brain-mind.med.uoc.gr 
**** ☺☺☺☺ ⌧⌧⌧⌧ ���� 
 
β. Οπτική και Όραση 
http://optics-vision.med.uoc.gr/ 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
γ. Προχωρηµένη Φυσική στους τοµείς:  
- Αστροφυσική και ∆ιαστηµική Φυσική 
- Φυσική Στοιχειωδών Σωµατιδίων και Κοσµολογία 
- Ατοµική και Μοριακή Φυσική 
- Φυσική Συµπυκνωµένης Ύλης 
- Εφαρµοσµένη Φυσική - Φυσική και Τεχνολογία Ηµιαγωγών 
http://gradstudy.physics.uoc.gr/1/index.html   
**** ☺☺☺☺ 2 ⌧⌧⌧⌧  
 

http://web-server.math.uoc.gr:1080/metaptyxiakes/
http://web-server.math.uoc.gr:1080/metaptyxiakes/
http://optics-vision.med.uoc.gr/
http://brain-mind.med.uoc.gr/
http://optics-vision.med.uoc.gr/
http://gradstudy.physics.uoc.gr/1/index.html
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δ. Φωτονική και Νανοηλεκτρονική στις κατευθύνσεις:  
- Αλληλεπίδραση Η/Μ Ακτινοβολίας-Ύλης 
- Επιταξιακή Ανάπτυξη Ηµιαγωγικών Ετεροδοµών- Νανοδοµών 
- Εφαρµογές της Φωτονικής στην Βιοιατρική, Nανοτεχνολογία,            
στη Συντήρηση και Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς  
- Μαγνητικά Υλικά 
- Μετρολογία Υψηλής Ακριβείας-Ευαισθησίας 
- Μικρο/Νανο- και Οπτο-Ηλεκτρονική SiC, GaAs, GaN και Σχετικών 
Ηµιαγωγών  
- Οπτική (Γραµµική, Κυµατική, µη Γραµµική, Κβαντική) 
- Προηγµένες Οπτοηλεκτρονικές Ηµιαγωγικές ∆ιατάξεις, ∆ιαφανή 
Υλικά, Νανοδοµές Κβαντικών Κόκκων 
- Τεχνικές Απεικόνισης και Μελέτης Νανοδοµών  
- Υπερταχέα Φαινόµενα - Υπερβραχείς Παλµοί 
- Φυσικοί και (Βιο)χηµικοί Αισθητήρες Μικρο- και Νανο-Τεχνολογίας 
- Φωτονικά/Ηµιαγωγικά Υλικά/∆ιατάξεις και Μικροηλεκτρονική 
- Ψυχρή Ύλη – Εκφυλισµένα Αέρια 
http://gradstudy.physics.uoc.gr/2/index.html  
**** ☺☺☺☺ 3 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
VII. Τµήµα Χηµείας  
 
α. Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία 
www.biology.uoc.gr/postgraduate/Probiotech/index.html 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  

 
β. Χηµεία στους τοµείς: 
- Οργανική Χηµεία 
- Ανόργανη Χηµεία  
- Φυσική και Θεωρητική Χηµεία 
- Περιβαλλοντική και Αναλυτική Χηµεία  
- Βιοχηµεία 
www.chemistry.uoc.gr/   
**** ⌧⌧⌧⌧ ���� 
 
γ. Εφαρµοσµένη Μοριακή Φασµατοσκοπία 
http://tccc.iesl.forth.gr/AMS_EPEAEK/ 
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
δ. Αποµόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων µε Βιολογική 
∆ραστικότητα 
www.uoc.gr/epeaek/chemistry.html  
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
ε. Επιστήµες και Μηχανική Περιβάλλοντος 
http://ecpl.chemistry.uoc.gr/ese/gr/index.htm 

http://gradstudy.physics.uoc.gr/2/index.html
http://www.biology.uoc.gr/postgraduate/Probiotech/index.html
http://www.chemistry.uoc.gr/
http://tccc.iesl.forth.gr/AMS_EPEAEK/
http://www.uoc.gr/epeaek/chemistry.html
http://ecpl.chemistry.uoc.gr/ese/gr/index.htm
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**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧ 
 
στ. Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος 
www.chemistry.uoc.gr  
www.teicrete.gr/teprop/ 
**** 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
ζ. Οργανική Σύνθεση και Εφαρµογές στη Χηµική Βιοµηχανία 
http://clustoxdna.chem.uoa.gr/EPEAEK/main.htm  
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 

η. Βιοανόργανη Χηµεία 
www.uoi.gr/services/epeaek/epeaekbio/  
**** ☺☺☺☺ 2 ⌧⌧⌧⌧  
 
 

 
∆. Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών 

 
Ι. Τµήµα Κοινωνιολογίας 
 
α. Βιοηθική 
http://bioethics.fks.uoc.gr/  
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
β. Κοινωνιολογία µε κατευθύνσεις: 
- Κοινωνική Οργάνωση και Κοινωνική Μεταβολή  
- Πολιτισµός: Κοινωνικές Πρακτικές και Συγκρούσεις 
www.soc.uoc.gr/social/pms/index.htm  

**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
γ. Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία 

www.history-archaeology.uoc.gr/dyncat.cfm-catid=146.htm  

**** ☺☺☺☺ 5 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
ΙΙ. Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών 
 
α. Οικονοµική Θεωρία και Πολιτική 
http://economics.soc.uoc.gr/html/index.php?module=ContentExpre
ss&func=display&ceid=9 
**** ☺☺☺☺ 3 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
ΙΙΙ. Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης 
 
α. Πολιτική Επιστήµη µε κατευθύνσεις: 

http://www.chemistry.uoc.gr/
http://www.teicrete.gr/teprop/
http://clustoxdna.chem.uoa.gr/EPEAEK/main.htm
http://www.uoi.gr/services/epeaek/epeaekbio/
http://bioethics.fks.uoc.gr/
http://www.soc.uoc.gr/social/pms/index.htm
http://www.history-archaeology.uoc.gr/dyncat.cfm-catid=146.htm
http://economics.soc.uoc.gr/html/index.php?module=ContentExpress&func=display&ceid=9
http://economics.soc.uoc.gr/html/index.php?module=ContentExpress&func=display&ceid=9
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- Πολιτική Θεωρία και ∆ικαιώµατα 
- Πολιτική Ανάλυση και ∆ηµόσιες και Ευρωπαϊκές Πολιτικές 
www.soc.uoc.gr/political/el/programma_spoudwn_PMS.htm 
**** ☺☺☺☺ 2 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
IV. Τµήµα Ψυχολογίας  
 
α. Ψυχολογία της Υγείας - Σχολική Ψυχολογία µε ειδικεύσεις: 
- Ψυχολογία της Υγείας  
- Σχολική Ψυχολογία 
www.soc.uoc.gr/psycho/meteptihiakes_gr.htm  
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 

 
 

Ε. Φιλοσοφική Σχολή 
 

Ι. Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
 
α. Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία 
www.history-archaeology.uoc.gr/dyncat.cfm-catid=146.htm  
**** ☺☺☺☺ 5 ⌧⌧⌧⌧  
 
β. Βυζαντινές Σπουδές στους τοµείς: 
- Βυζαντινή Ιστορία 
- Βυζαντινή Αρχαιολογία και Ιστορία της Βυζαντινής Τέχνης 
- Βυζαντινή Φιλολογία 
www.history-archaeology.uoc.gr 
**** &&&& ☺☺☺☺ 5 ⌧⌧⌧⌧  
 
γ. Ο Αρχαίος Μεσογειακός Κόσµος µε κατευθύνσεις: 
- Κλασική Αρχαιολογία 
- Αρχαία Ιστορία  
- Προϊστορική Αρχαιολογία 
www.history-archaeology.uoc.gr 
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
δ. Τουρκολογία 
www.history-archaeology.uoc.gr 

**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
ε. Ιστορία της Τέχνης 
www.history-archaeology.uoc.gr 
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
 

http://www.soc.uoc.gr/psycho/meteptihiakes_gr.htm
http://www.history-archaeology.uoc.gr/dyncat.cfm-catid=146.htm
http://www.history-archaeology.uoc.gr/
http://www.history-archaeology.uoc.gr/
http://www.history-archaeology.uoc.gr/
http://www.history-archaeology.uoc.gr/
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ΙΙ. Τµήµα Φιλολογίας 
 
α. Φιλολογία στους τοµείς: 
-Κλασική Φιλολογία 
- Βυζαντινή Φιλολογία  
- Νεοελληνική Φιλολογία  
- Γλωσσολογία 
- Θέατρο και Κινηµατογράφος  
www.philology.uoc.gr/postgraduate/  
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧ 
 

β. Βυζαντινές Σπουδές στους τοµείς: 
- Βυζαντινή Ιστορία 
- Βυζαντινή Αρχαιολογία και Ιστορία της Βυζαντινής Τέχνης 
- Βυζαντινή Φιλολογία 
www.history-archaeology.uoc.gr 
**** &&&& ☺☺☺☺ 5 ⌧⌧⌧⌧  
 
 

ΙΙΙ. Τµήµα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών  
 
α. Βιοηθική 
http://bioethics.fks.uoc.gr/ 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
β. Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία 
http://pms-phl.fks.uoc.gr/ 
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
γ. Brain and Mind 
http://brain-mind.med.uoc.gr 
**** ☺☺☺☺ ⌧⌧⌧⌧ ���� 
 
δ. Πολιτισµός και Ανθρώπινη Ανάπτυξη µε κατευθύνσεις: 
- Πολιτισµικές Σπουδές µε έµφαση στη Νεότητα και την Ποιότητα 
Ζωής  
- Αναπτυξιακή Ψυχολογία µε έµφαση στη Νεότητα και την Ανάπτυξη 
κατά την Εφηβεία  
- Επιστήµες της Εκπαίδευσης µε έµφαση στις Εκπαιδευτικές Πολιτικές 
και τη ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση  
- Τέχνη και Ανθρώπινη ∆ηµιουργικότητα στην Πολιτισµική ∆ιαδικασία 
www.fks.uoc.gr/greek/docs/pms_themke.htm 
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
ε. Ελληνική Φιλοσοφία και Φιλοσοφία των Επιστηµών 
www.uoi.gr/gr/postgraduate/detail.php?pg_id=3 
**** &&&& ☺☺☺☺ ⌧⌧⌧⌧ ���� 

http://www.philology.uoc.gr/postgraduate/
http://www.history-archaeology.uoc.gr/
http://bioethics.fks.uoc.gr/
http://pms-phl.fks.uoc.gr/
http://brain-mind.med.uoc.gr/
http://www.fks.uoc.gr/greek/docs/pms_themke.htm
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16. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 
I. Τµήµα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 
 
α. Πολιτικές και Οικονοµικές Σπουδές Σύγχρονης Ανατολικής 
και Νοτιοανατολικής Ευρώπης 
www.bsos.uom.gr/index.php?tab=3&lang=1  
www.uom.gr/index.php?tmima=227&categorymenu=3 
**** ☺☺☺☺ 3 þþþþ 
 
 
II. Τµήµα ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
 
α. ∆ιεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές µε κατευθύνσεις: 
- ∆ιεθνείς Σπουδές µε ειδίκευση στις Ευρωπαϊκές Σπουδές και τη 
∆ιπλωµατία 
- ∆ιεθνείς Σπουδές µε ειδίκευση στις Στρατηγικές Σπουδές και τη 
∆ιεθνή Πολιτική 
www.uom.gr/index.php?tmima=214&categorymenu=3  
**** &&&& ☺☺☺☺ 3 þþþþ 
 
β. Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας 
www.uom.gr/index.php?tmima=230&categorymenu=3  
**** &&&& ☺☺☺☺ 3 þþþþ 
 
γ. ∆ηµόσια ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας 
www.uom.gr/ 
**** &&&& 4 þþþþ 
 
 
III. Τµήµα Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Πολιτικής 
 
α. Εκπαιδευτική και Κοινωνική Πολιτική µε ειδικεύσεις: 
- Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση 
- Ειδική Αγωγή 
www.uom.gr/index.php?tmima=213&categorymenu=3  
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧ 
 
 

IV. Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής 
 
α. Εφαρµοσµένη Πληροφορική µε εξειδικεύσεις: 
- Συστήµατα Υπολογιστών 
- Επιχειρηµατική Πληροφορική 
www.uom.gr/index.php?tmima=104&categorymenu=3  
**** ☺☺☺☺ 4 þþþþ 

http://www.bsos.uom.gr/index.php?tab=3&lang=1
http://www.uom.gr/index.php?tmima=227&categorymenu=3
http://www.uom.gr/index.php?tmima=214&categorymenu=3
http://www.uom.gr/index.php?tmima=230&categorymenu=3
http://www.uom.gr/
http://www.uom.gr/index.php?tmima=213&categorymenu=3
http://www.uom.gr/index.php?tmima=104&categorymenu=3
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V. Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής 
 
α. Οικονοµική Επιστήµη µε κατευθύνσεις: 
- Οικονοµική Θεωρία και Πολιτική 
- Εφαρµοσµένη Οικονοµική και Χρηµατοοικονοµική 
www.uom.gr/ 
**** &&&& 3  ⌧⌧⌧⌧ 

 
β. ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων 
www.uom.gr/index.php?tmima=102&categorymenu=3 
**** 4 þþþþ 
 
γ. Πληροφοριακά Συστήµατα 
www.uom.gr/index.php?tmima=103&categorymenu=3  
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 þþþþ 
 
δ. Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική στις κατευθύνσεις: 
- Λογιστική  
- Χρηµατοοικονοµική 
www.uom.gr/index.php?tmima=215&categorymenu=3  
**** ☺☺☺☺ 3 þþþþ 
 
ε. Εφαρµοσµένη Λογιστική και Ελεγκτική 
www.uom.gr/index.php?tmima=215&categorymenu=3  
**** ☺☺☺☺ 4 þþþþ 
 
στ. Προηγµένα Συστήµατα Υπολογιστών και Επικοινωνιών 
µε ειδικεύσεις: 
- ∆ικτυακή Υπολογιστική - Ηλεκτρονικό Εµπόριο 
- Νοήµονα Συστήµατα 
- Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ήχου και              
της Εικόνας για την Εκπαίδευση και την Παραγωγή 
www.ee.auth.gr/greek/akadhmaika/diatmhmatiko-metaptuxiako-
programma/genikes-plhrofories.html 
**** &&&& ☺☺☺☺ 3 ���� 

 
 
VI. Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών 
 
α. Οικονοµική Επιστήµη µε κατευθύνσεις: 
- Οικονοµική Θεωρία και Πολιτική 
- Εφαρµοσµένη Οικονοµική και Χρηµατοοικονοµική 
www.uom.gr/ 
**** & 3 ⌧⌧⌧⌧ 

 
β. ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων 
www.uom.gr/index.php?tmima=102&categorymenu=3 

http://www.uom.gr/
http://www.uom.gr/index.php?tmima=102&categorymenu=3
http://www.uom.gr/index.php?tmima=103&categorymenu=3
http://www.uom.gr/index.php?tmima=215&categorymenu=3
http://www.uom.gr/index.php?tmima=215&categorymenu=3
http://www.ee.auth.gr/greek/akadhmaika/diatmhmatiko-metaptuxiako-programma/genikes-plhrofories.html
http://www.ee.auth.gr/greek/akadhmaika/diatmhmatiko-metaptuxiako-programma/genikes-plhrofories.html
http://www.uom.gr/
http://www.uom.gr/index.php?tmima=102&categorymenu=3
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**** 4 þþþþ 
 
γ. Πληροφοριακά Συστήµατα 
www.uom.gr/index.php?tmima=103&categorymenu=3 
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 þþþþ 
 
 
VII. Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων 
 
α. Οικονοµική Επιστήµη µε κατευθύνσεις: 
- Οικονοµική Θεωρία και Πολιτική 
- Εφαρµοσµένη Οικονοµική και Χρηµατοοικονοµική 
www.uom.gr/ 
**** 3 ⌧⌧⌧⌧ 

 
β. ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων 
www.uom.gr/index.php?tmima=102&categorymenu=3 
**** 4 þþþþ 
 
γ. Πληροφοριακά Συστήµατα 
www.uom.gr/index.php?tmima=103&categorymenu=3 
**** 4 þþþþ 
 
δ. ∆ηµόσια ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας 
www.uom.gr/ 
**** 4 þþþþ 
 
ε. Οργάνωση και ∆ιοίκηση Τεχνικών Συστηµάτων                       
στις κατευθύνσεις: 
- ∆ιοίκηση Συστηµάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
- ∆ιοίκηση Συστηµάτων Κατασκευών, Υποδοµών και Μεταφορών 
- ∆ιοίκηση Ενεργειακών, Βιοµηχανικών και Περιβαλλοντικών 
Συστηµάτων 
http://sem.eng.duth.gr/ 
**** ☺☺☺☺ 3 þþþþ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uom.gr/index.php?tmima=103&categorymenu=3
http://www.uom.gr/
http://www.uom.gr/index.php?tmima=102&categorymenu=3
http://www.uom.gr/index.php?tmima=103&categorymenu=3
http://www.uom.gr/
http://sem.eng.duth.gr/
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17. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
 

Α. Ανεξάρτητα Τµήµατα 
 

Ι. Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων 
 
α. Νέες Αρχές ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) 
www.bma.upatras.gr/index.php/el/2008-12-21-17-26-42/2009-01-
22-14-30-06.html  
**** &&&& 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
ΙΙ. Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών 
 
α. Οικονοµική Επιστήµη στις κατευθύνσεις: 
- Εφαρµοσµένη Οικονοµική 
- Εφαρµοσµένη Μικροοικονοµική και Marketing  
- Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση και ∆ιαχείριση 
www.econ.upatras.gr/postgraduate/ 
**** &&&& 3 ⌧⌧⌧⌧ 

 
 

 
Β. Πολυτεχνική Σχολή 

 
Ι. Γενικό Τµήµα 
 
α. Εφαρµοσµένες Μαθηµατικές και Φυσικές Επιστήµες                  
µε κατευθύνσεις: 
- Εφαρµοσµένες Μαθηµατικές Επιστήµες  
- Εφαρµοσµένες Φυσικές Επιστήµες  
www.des.upatras.gr 
**** 6 ���� 

 
 
II. Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
 
α. ∆ιαχείριση Μνηµείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική 
www.dpmsdiax.arch.uoa.gr/  
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
III. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας 
Υπολογιστών 
 
α. Π.Μ.Σ.  του Τµήµατος  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

http://www.bma.upatras.gr/index.php/el/2008-12-21-17-26-42/2009-01-22-14-30-06.html
http://www.bma.upatras.gr/index.php/el/2008-12-21-17-26-42/2009-01-22-14-30-06.html
http://www.econ.upatras.gr/postgraduate/
http://www.dpmsdiax.arch.uoa.gr/
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Τεχνολογίας Υπολογιστών 
www.ece.upatras.gr/gr/ek_metaptyxiaka.php 
**** ☺☺☺☺ 6 ���� 

 
 
IV. Τµήµα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 
Πληροφορικής 
 
α. Επιστήµη και Τεχνολογία των Υπολογιστών                              
στις κατευθύνσεις: 
- Λογισµικό Υπολογιστών (προαιρετική παραλλαγή µε έµφαση στις 
Θεµελιώσεις της Επιστήµης των Υπολογιστών)  
- Υλικό και Αρχιτεκτονική των Υπολογιστών (προαιρετική παραλλαγή 
µε έµφαση στις Θεµελιώσεις της Επιστήµης των Υπολογιστών)  
www.ceid.upatras.gr/metaptyxiaka/pms.htm 
**** ☺☺☺☺ 2 ⌧⌧⌧⌧  
 
β. Μαθηµατικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων 
www.math.upatras.gr 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
γ. Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας 
www.hep.upatras.gr/ 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
δ. Πληροφορική Επιστηµών Ζωής 
www.pez.upatras.gr/intro.php 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
ε. Ολοκληρωµένα Συστήµατα Υλικού και Λογισµικού 
www.ceid.upatras.gr 
**** 3 ⌧⌧⌧⌧ 
  
στ. Συστήµατα Επεξεργασίας Σηµάτων και Επικοινωνιών: 
Θεωρία, Υλοποιήσεις, Εφαρµογές 
www.upatras.gr/dsp 
**** 3 ⌧⌧⌧⌧  
 
ζ. Λογική και Θεωρία Αλγορίθµων και Υπολογισµού 
www.math.uoa.gr/~mpla 
**** ☺☺☺☺ 2 ⌧⌧⌧⌧  
 
 

V. Τµήµα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών 
 
α. Π.Μ.Σ. του Τµήµατος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών 

http://www.ece.upatras.gr/gr/ek_metaptyxiaka.php
http://www.ceid.upatras.gr/metaptyxiaka/pms.htm
http://www.math.upatras.gr/
http://www.hep.upatras.gr/
http://www.pez.upatras.gr/intro.php
http://www.ceid.upatras.gr/
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Μηχανικών στους τοµείς: 
- Εφαρµοσµένη Μηχανική, Τεχνολογία Υλικών και Εµβιοµηχανική 
- Κατασκευαστικός Τοµέας 
- Ενέργεια, Αεροναυτική και Περιβάλλον 
- ∆ιοίκηση και Οργάνωση 
www.mead.upatras.gr/kanspoum.asp 
**** 6 ���� 

 
 
VI. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών 
 
α. Π.Μ.Σ. του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών                             
στις κατευθύνσεις:  
- Αντισεισµικός Σχεδιασµός Κατασκευών  
- Γεωτεχνική Μηχανική  
- Υδατικοί Πόροι και Περιβάλλον  
- Συγκοινωνίες, ∆ιαχείριση Έργων και Σχεδιασµός του Χώρου 
www.civil.upatras.gr/el/MetaptixiakhEkpaideysh/ 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
VII. Τµήµα Χηµικών Μηχανικών 
 
α. Π.Μ.Σ. του Τµήµατος Χηµικών Μηχανικών στις περιοχές: 
- Επιστήµη και Τεχνολογία Υλικών 
- Περιβάλλον και Ενέργεια 
- Φυσικές, Χηµικές και Βιοχηµικές ∆ιεργασίες 
- Προσοµοίωση, Βελτιστοποίηση και Ρύθµιση ∆ιεργασιών 
www.chemeng.upatras.gr/site-gr/site/index.php?cid=27 
**** ☺☺☺☺ ⌧⌧⌧⌧ ���� 

 
β. Επιστήµες και Μηχανική Περιβάλλοντος στις κατευθύνσεις: 
- Φυσικές Επιστήµες Περιβάλλοντος 
- Μηχανική Περιβάλλοντος 
http://ecpl.chemistry.uoc.gr/ese/gr/index.htm 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
γ. Επιστήµη και Τεχνολογία Πολυµερών 
www.physics.upatras.gr/main.php?categoryId=4&subCategoryId=8 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
 

 
 
 
 

 

http://www.mead.upatras.gr/kanspoum.asp
http://www.chemeng.upatras.gr/site-gr/site/index.php?cid=27
http://ecpl.chemistry.uoc.gr/ese/gr/index.htm
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Γ. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών 
 

Ι. Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης 
 
α. Επιστήµες της Αγωγής στις κατευθύνσεις: 
- ∆ια Βίου Εκπαίδευση: Πολιτικές, Επιµόρφωση και Τεχνολογίες 
Πληροφορίας και Επικοινωνιών 
- Μαθησιακές ∆υσκολίες - ∆υσλεξία 
- Ιστορία Εκπαίδευσης και Μουσειοπαιδαγωγική 
- Φιλοσοφία της Παιδείας 
- ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση και ∆ιδακτική της Ελληνικής                      
ως ∆εύτερης ή Ξένης Γλώσσας 
- Ανάπτυξη και Συµβουλευτική της Σταδιοδροµίας 
- Ειδική Αγωγή: Εκπαίδευση Κωφών και Βαρηκόων Παιδιών 
- Αναλυτικά Προγράµµατα και ∆ιδακτική µε ειδικεύσεις: 
α. ∆ιδασκαλία Γλώσσας και Γραµµατισµού  
Β. ∆ιδακτική Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών 
www.elemedu.upatras.gr/?section=581 
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
ΙΙ. Τµήµα Επιστηµών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην 
Προσχολική Ηλικία 
α. Επιστήµες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής µε ειδικεύσεις: 
- Κοινωνική Θεωρία, Πολιτική και Πρακτικές στην Εκπαίδευση  
- Ψυχολογία στην Εκπαίδευση - Ειδική Αγωγή  
- Λόγος, Τέχνη και Πολιτισµός στην Εκπαίδευση  
- ∆ιδακτική των Θετικών Επιστηµών: Εκπαιδευτικά Προγράµµατα, 
Αξιολόγηση και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας 
στην Εκπαίδευση  
www.ecedu.upatras.gr/services/site/spoudes.php?sm=15 
4 ⌧⌧⌧⌧ ���� 
 
 
ΙΙI. Τµήµα Θεατρικών Σπουδών  
 
α. Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο 
www.theaterst.upatras.gr/el/Metaptyxiaka.html 
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
IV. Τµήµα Φιλολογίας 
 
α. Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Γλώσσα και στα Κείµενα                 
µε ειδικεύσεις: 
- Κλασικές Σπουδές 
- Νεοελληνική Φιλολογία 

http://www.elemedu.upatras.gr/?section=581
http://www.theaterst.upatras.gr/el/Metaptyxiaka.html
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- Γλωσσολογία 
www.philology-upatras.gr/el/postgraduate/home 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 

 

V. Τµήµα Φιλοσοφίας 
 
α. Φιλοσοφία µε ειδικεύσεις: 
- Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία  
- Γνωσιοθεωρία και Μεταφυσική 
www.philosophy.upatras.gr/postgrad.html  
**** &&&& ⌧⌧⌧⌧ ���� 

 
 
 

∆. Σχολή Επιστηµών Υγείας 
 

Ι. Τµήµα Ιατρικής 
 
α. Εφαρµογές των Βασικών Ιατρικών Επιστηµών                      
στις κατευθύνσεις: 
- Φαρµακοκινητική/Τοξικολογία 
- Μοριακή Γενετική/Κυτταρογενετική 
- Παθοβιοχηµεία 
- Νευροεπιστήµες 
- Μοριακή Ανατοµική 
www.med.upatras.gr/gr/ekpaideusi_gen.php 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
β. Κλινικές-Κλινικοεργαστηριακές Ιατρικές Ειδικότητες 
www.med.upatras.gr/gr/ekpaideusi_gen.php 
**** 6 ���� 

 
γ. Βιοϊατρική Τεχνολογία 
http://www.med.upatras.gr/gr/ekpaideusi_gen.php  
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
δ. Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας 
www.hep.upatras.gr/ 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
ε. Ιατρική Φυσική 
http://physics.med.upatras.gr/default.htm  
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
στ. Πληροφορική Επιστηµών Ζωής 

http://www.philosophy.upatras.gr/postgrad.html
http://www.med.upatras.gr/gr/ekpaideusi_gen.php
http://www.med.upatras.gr/gr/ekpaideusi_gen.php
http://www.med.upatras.gr/gr/ekpaideusi_gen.php
http://www.hep.upatras.gr/
http://physics.med.upatras.gr/default.htm
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www.pez.upatras.gr/intro.php 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
ΙΙ. Τµήµα Φαρµακευτικής 
 
α. Πληροφορική Επιστηµών Ζωής 
www.pez.upatras.gr/intro.php 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
β. Ιατρική Χηµεία: Σχεδιασµός και Ανάπτυξη Φαρµακευτικών 
Προϊόντων 
www.medicinalchemistry.gr/  
**** ☺☺☺☺ 3 ⌧⌧⌧⌧  
 
γ. Φαρµακευτικές Επιστήµες και Τεχνολογίες                              
στις κατευθύνσεις: 
- Βιoµηχαvική Φαρµακευτική  
- Ανάλυση Φαρµάκων (ΦΜ-Α) 
www.pharmacy.upatras.gr/index.php/el/studies/postgraduate/depar
ment/general  
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
δ. Αποµόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων µε Βιολογική 
∆ραστικότητα 
www.uoc.gr/epeaek/chemistry.html 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 

 
 

Ε. Σχολή Θετικών Επιστηµών 
 

I. Τµήµα Βιολογίας 
 
α. Βιολογία στις κατευθύνσεις: 
- Βιολογική Τεχνολογία 
- Οικολογία, ∆ιαχείριση και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος 
www.biology.upatras.gr/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=38&Itemid=213 

**** 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
β. Περιβαλλοντικές Επιστήµες 
www.biology.upatras.gr/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=376&Itemid=214 

**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 

http://www.pez.upatras.gr/intro.php
http://www.medicinalchemistry.gr/
http://www.pharmacy.upatras.gr/index.php/el/studies/postgraduate/deparment/general
http://www.pharmacy.upatras.gr/index.php/el/studies/postgraduate/deparment/general
http://www.biology.upatras.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=213
http://www.biology.upatras.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=213
http://www.biology.upatras.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=376&Itemid=214
http://www.biology.upatras.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=376&Itemid=214
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γ. Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας 
www.hep.upatras.gr/ 

**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
δ. Πληροφορική Επιστηµών Ζωής 
www.pez.upatras.gr/intro.php 

**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 

ε. Αειφορική ∆ιαχείριση Προστατευόµενων Περιοχών 
http://aeiforia.uoi.gr/ 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
II. Τµήµα Γεωλογίας 
 
α. Γεωεπιστήµες και Περιβάλλον στις κατευθύνσεις: 
- Εφαρµοσµένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία 
- Περιβαλλοντική Ωκεανογραφία 
- Γεωλογία Χρήσεων Γης 
- Ορυκτές Πρώτες Ύλες και Περιβάλλον 
- Περιβαλλοντική και Θαλάσσια Γεωχηµεία 
www.geology.upatras.gr/index.php?choice=28&lng=el 
**** 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
β. Περιβαλλοντικές Επιστήµες 
www.biology.upatras.gr/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=376&Itemid=214  
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
III. Τµήµα Επιστήµης των Υλικών 
 
α. Επιστήµη των Υλικών 
www.matersci.upatras.gr/?q=node/31  

**** &&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
β. Επιστήµη και Τεχνολογία Πολυµερών 
www.physics.upatras.gr/main.php?categoryId=4&subCategoryId=8 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
IV. Τµήµα Μαθηµατικών 
 
α. Μαθηµατικά και Σύγχρονες Εφαρµογές στις ειδικεύσεις: 
- Θεωρητικά Μαθηµατικά 
- Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά στις κατευθύνσεις: 

http://www.hep.upatras.gr/
http://www.pez.upatras.gr/intro.php
http://aeiforia.uoi.gr/
http://www.geology.upatras.gr/index.php?choice=28&lng=el
http://www.biology.upatras.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=376&Itemid=214
http://www.biology.upatras.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=376&Itemid=214
http://www.matersci.upatras.gr/?q=node/31
http://www.physics.upatras.gr/main.php?categoryId=4&subCategoryId=8
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α. Εφαρµοσµένη Ανάλυση και Μαθηµατική Φυσική 
β. ∆ιαφορικές Εξισώσεις και ∆υναµικά Συστήµατα 
γ. Μαθηµατικά Φυσικών και Βιοµηχανικών Εφαρµογών  
- Υπολογιστικά Μαθηµατικά και Πληροφορική στις κατευθύνσεις: 
α. Μαθηµατικά των Υπολογιστών και Τεχνητή Νοηµοσύνη 
β. Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Εκπαίδευση και Εκπαιδευτικό 
Λογισµικό 
www.math.upatras.gr 
**** 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
β. Περιβαλλοντικές Επιστήµες 
www.biology.upatras.gr/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=376&Itemid=214 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
γ. Μαθηµατικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων 
www.math.upatras.gr 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
V. Τµήµα Φυσικής 
 
α. Φυσική µε ειδικεύσεις: 
- Εφαρµοσµένη Φυσική 
- Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική 
- Φυσική των Υλικών 
- Ηλεκτρονική και Υπολογιστές 
- Φωτονική – Lasers 
www.physics.upatras.gr/main.php?categoryId=4&subCategoryId=8 

**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
β. Περιβαλλοντικές Επιστήµες 
www.biology.upatras.gr/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=376&Itemid=214 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧ 
 

γ. Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας 
www.hep.upatras.gr/ 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 

δ. Πληροφορική Επιστηµών Ζωής 
www.pez.upatras.gr/intro.php 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 

ε. Ιατρική Φυσική 
http://physics.med.upatras.gr/default.htm  

http://www.math.upatras.gr/
http://www.biology.upatras.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=376&Itemid=214
http://www.biology.upatras.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=376&Itemid=214
http://www.math.upatras.gr/
http://www.physics.upatras.gr/main.php?categoryId=4&subCategoryId=8
http://www.biology.upatras.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=376&Itemid=214
http://www.biology.upatras.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=376&Itemid=214
http://www.hep.upatras.gr/
http://www.pez.upatras.gr/intro.php
http://physics.med.upatras.gr/default.htm
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**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 

στ. Επιστήµη και Τεχνολογία Πολυµερών 
www.physics.upatras.gr/main.php?categoryId=4&subCategoryId=8 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧ 
 
ζ. Συστήµατα Επεξεργασίας Σηµάτων και Επικοινωνιών: 
Θεωρία, Υλοποιήσεις, Εφαρµογές 
www.upatras.gr/dsp 

**** 3 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
VI. Τµήµα Χηµείας 
 
α. Χηµεία στους τοµείς:  
- Χηµεία Βιοοργανικών και Φαρµακευτικών Προϊόντων (σύνθεση, 
αποµόνωση, ανάλυση, ιδιότητες, εφαρµογές)  
- Χηµεία Υλικών Προηγµένης Τεχνολογίας (πολυµερή, καταλύτες, 
κεραµικά, προσροφητές) 
- Εφαρµοσµένη Βιοχηµεία - Βιοτεχνολογία  
- Περιβαλλοντική Ανάλυση  
www.chem.upatras.gr/index.php?option=com_content&view=article
&id=42%3A-&catid=40&Itemid=68&lang=el  
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 

β. Περιβαλλοντικές Επιστήµες 
www.biology.upatras.gr/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=376&Itemid=214 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 

γ. Οργανική Σύνθεση και Εφαρµογές στη Χηµική Βιοµηχανία 
http://clustoxdna.chem.uoa.gr/EPEAEK/main.htm 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧ 
 

δ. Βιοανόργανη Χηµεία 
www.uoi.gr/services/epeaek/epeaekbio/ 
**** ☺☺☺☺ 2 ⌧⌧⌧⌧  
 

ε. Αποµόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων µε Βιολογική 
∆ραστικότητα 
www.uoc.gr/epeaek/chemistry.html 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 

στ. Επιστήµη και Τεχνολογία Πολυµερών 
www.physics.upatras.gr/main.php?categoryId=4&subCategoryId=8 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  

http://www.physics.upatras.gr/main.php?categoryId=4&subCategoryId=8
http://www.upatras.gr/dsp
http://www.pms.perivallon.chem.upatras.gr/
http://www.chem.upatras.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=42%3A-&catid=40&Itemid=68&lang=el
http://www.chem.upatras.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=42%3A-&catid=40&Itemid=68&lang=el
http://www.biology.upatras.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=376&Itemid=214
http://www.biology.upatras.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=376&Itemid=214
http://clustoxdna.chem.uoa.gr/EPEAEK/main.htm
http://www.uoi.gr/services/epeaek/epeaekbio/
http://www.uoc.gr/epeaek/chemistry.html
http://www.physics.upatras.gr/main.php?categoryId=4&subCategoryId=8
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ζ. Βιοτεχνολογία Τροφίµων 
www.chemistry.upatras.gr/chemdep/Gr/4studies/metapt/othermeta
pt.htm 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 

η. Ιατρική Χηµεία: Σχεδιασµός και Ανάπτυξη Φαρµακευτικών 
Προϊόντων 
www.medicinalchemistry.gr/  
**** ☺☺☺☺ 3 ⌧⌧⌧⌧  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chemistry.upatras.gr/chemdep/Gr/4studies/metapt/othermetapt.htm
http://www.chemistry.upatras.gr/chemdep/Gr/4studies/metapt/othermetapt.htm
http://www.medicinalchemistry.gr/
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18. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
 
I. Τµήµα Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης και Τεχνολογίας 
 
α. Οργάνωση και ∆ιοίκηση Βιοµηχανικών Συστηµάτων                   
µε ειδικεύσεις: 

-  Logistics (Εφοδιασµός και ∆ιακίνηση Προϊόντων) 
- Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος 

www.tex.unipi.gr/master_new/index.html  
**** 3 þþþþ ���� 
 
β. Οργάνωση και ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
www.nurs.uoa.gr/index.php  
**** 2 þþþþ  
 

γ. Πληροφορική Υγείας 
www.nurs.uoa.gr/index.php 
**** 2 þþþþ 
 
δ. Τεχνο-Οικονοµικά Συστήµατα (MBA) 
www.telecom.ntua.gr/ees 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧  
 
 

II. Τµήµα ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
 
α. ∆ιεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές 
www.unipi.gr/pmsdes/  
**** 3 þþþþ ���� 
 
  
III. Τµήµα Ναυτιλιακών Σπουδών 
 
α. Ναυτιλία στις ειδικότητες: 
- Ναυτιλιακή Οικονοµική και Πολιτική 
- ∆ιοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων 
- ∆ιεθνείς Μεταφορές 
- ∆ιοίκηση Ποιότητας στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές 
www.maritime-unipi.gr/ index.php?option=com_ content&view 
=category&layout=blog&id=901&Itemid=1&lang=el 
**** 4 þþþþ ���� 
 
 
IV. Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης 
 
α. Οικονοµική και Επιχειρησιακή Στρατηγική 
www.unipi.gr/strategy 

http://www.tex.unipi.gr/master_new/index.html
http://www.nurs.uoa.gr/index.php
http://www.nurs.uoa.gr/index.php
http://www.telecom.ntua.gr/ees
http://www.unipi.gr/pmsdes/
http://www.maritime-unipi.gr/%20index.php?option=com_%20content&view%20=category&layout=blog&id=901&Itemid=1&lang=el
http://www.maritime-unipi.gr/%20index.php?option=com_%20content&view%20=category&layout=blog&id=901&Itemid=1&lang=el
http://www.unipi.gr/strategy
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**** ☺☺☺☺ 4 þþþþ 
 
β. ∆ιοίκηση της Υγείας 
www.unipi.gr/akad_tmhm/oikon_epist/metapt/dioikisiYgeias/02_ant
ikimeno.htm  
**** ☺☺☺☺ 4 þþþþ 
 
 
V. Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων 
 
α. Π.Μ.Σ. στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) µε ειδικεύσεις: 
- Μάρκετινγκ 
- Χρηµατοοικονοµική /Λογιστική 
www.mba-unipi.gr/index1.php?lang=gr 
**** ☺☺☺☺ 3 þþþþ 
 
β. MBA TQM - Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα στη 
∆ιοίκηση Επιχειρήσεων - Ολική Ποιότητα (ΕΜΠΣ.∆Ε-∆ΟΠ) 
http://mbatqm.unipi.gr/index.php 
**** ☺☺☺☺ 3 þþþþ 
 
γ. MBA Tourism Management - Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων - Μάνατζµεντ 
Τουρισµού 
www.unipi.gr/ 
**** ☺☺☺☺ 3 þþþþ 
 
δ. Executive MBA 
http://emba.unipi.gr/  
**** ☺☺☺☺ 4 þþþþ 
 
 
VI. Τµήµα Πληροφορικής  
 
α. Πληροφορική 
www.cs.unipi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=7
2&Itemid=81&lang=el  
**** 2 þþþþ 
 
β. Προηγµένα Συστήµατα Πληροφορικής στις κατευθύνσεις: 
- Τεχνολογία Ενσωµατωµένων Υπολογιστικών Συστηµάτων 
- ∆ικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήµατα 
- Ευφυείς Τεχνολογίες Επικοινωνίας Ανθρώπου - Υπολογιστή 
- Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων 
www.cs.unipi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=6
2&Itemid=63&lang=el  
**** þþþþ ���� 

http://www.unipi.gr/akad_tmhm/oikon_epist/metapt/dioikisiYgeias/02_antikimeno.htm
http://www.unipi.gr/akad_tmhm/oikon_epist/metapt/dioikisiYgeias/02_antikimeno.htm
http://mbatqm.unipi.gr/index.php
http://www.unipi.gr/
http://emba.unipi.gr/
http://www.cs.unipi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=81&lang=el
http://www.cs.unipi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=81&lang=el
http://www.cs.unipi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=63&lang=el
http://www.cs.unipi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=63&lang=el
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γ. Οργάνωση και ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
www.nurs.uoa.gr/index.php 
**** 2 þþþþ  
 

δ. Πληροφορική Υγείας 
www.nurs.uoa.gr/index.php 
**** 2 þþþþ 
 
 
VII. Τµήµα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης 
 
α. Π.Μ.Σ. στην Εφαρµοσµένη Στατιστική στις κατευθύνσεις:  
- Βιοστατιστική (Biostatistics)  
- Στατιστικές Μέθοδοι στα Xρηµατοοικονοµικά (Statistical Methods in 
Finance) 
- Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας (Statistical Quality Control)   
- Κοινωνική Στατιστική (Social Statistics)  
- Στατιστικές Μέθοδοι στον Επιχειρηµατικό Σχεδιασµό (Statistical 
Methods in Business Planning - Business Analytics)  
http://stat.unipi.gr/mefast/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=85&Itemid=64  
**** &&&& ☺☺☺☺ 3 þþþþ 
 
β. Π.Μ.Σ. στην Αναλογιστική Επιστήµη και ∆ιοικητική 
Κινδύνου 
http://stat.unipi.gr/actuarial/index.php?option=com_frontpage&Ite
mid=1  
**** ☺☺☺☺ 4 þþþþ 
 
 
VIII. Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ∆ιοικητικής 
 
α. Χρηµατοοικονοµική και Τραπεζική ∆ιοικητική 
http://web.xrh.unipi.gr/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=41&Itemid=521&lang=el  
**** 3 þþþþ ���� 
 
β. Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση για Στελέχη Επιχειρήσεων 
http://web.xrh.unipi.gr/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=41&Itemid=521&lang=el 
**** 3 þþþþ ���� 
 
IX. Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων 
 
α. ∆ιδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήµατα                  
µε κατευθύνσεις:  
- Ηλεκτρονική Μάθηση 

http://www.nurs.uoa.gr/index.php
http://www.nurs.uoa.gr/index.php
http://stat.unipi.gr/mefast/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=64
http://stat.unipi.gr/mefast/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=64
http://stat.unipi.gr/actuarial/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://stat.unipi.gr/actuarial/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://web.xrh.unipi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=521&lang=el
http://web.xrh.unipi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=521&lang=el
http://web.xrh.unipi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=521&lang=el
http://web.xrh.unipi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=521&lang=el
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- ∆ικτυοκεντρικά Συστήµατα 
- Ψηφιακές Επικοινωνίες και ∆ίκτυα 
http://msc.ds.unipi.gr/aim/  
**** ☺☺☺☺ 4 þþþþ 
 
β. Τεχνοοικονοµική ∆ιοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών 
Συστηµάτων µε κατευθύνσεις: 
- Τεχνοοικονοµική ∆ιοίκηση Ψηφιακών Συστηµάτων 
- Ασφάλεια Ψηφιακών Συστηµάτων 
http://temsec.ds.unipi.gr/aim/  
**** ☺☺☺☺ 3 þþþþ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://msc.ds.unipi.gr/aim/
http://temsec.ds.unipi.gr/aim/
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19. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
 
Α. Σχολή Επιστηµών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής 

 
Ι. Τµήµα Νοσηλευτικής 
 
α. ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και ∆ιαχείριση Κρίσεων                
µε κατευθύνσεις: 
- Επείγουσα Φροντίδα Υγείας 
- Οργάνωση και ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
http://sparti.uop.gr/~nosil/metaptyxiako_programma1.html  
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 þþþþ  
 
 
ΙΙ. Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Αθλητισµού 
 
α. Ολυµπιακές Σπουδές, Ολυµπιακή Παιδεία, Οργάνωση και 
∆ιαχείριση Ολυµπιακών Εκδηλώσεων 
http://sparti.uop.gr/~toda/ioa.html  
**** ���� 
 
 
 

Β. Σχολή Επιστηµών ∆ιοίκησης και Οικονοµίας 
 

Ι. Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών 
 
α. Οργάνωση και ∆ιοίκηση ∆ηµοσίων Υπηρεσιών, Οργανισµών 
και Επιχειρήσεων 
http://econ.uop.gr/~mapm/  
**** ☺☺☺☺ 3 þ  
 
β. Οικονοµική Ανάλυση µε κατευθύνσεις: 
- Οικονοµική Ανάλυση και Πολιτική  
- Εφαρµοσµένη Οικονοµική Ανάλυση 
http://econ.uop.gr/mea/  
**** ☺☺☺☺ 3 þþþþ  
 
 

  
Γ. Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας 

 
Ι. Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών 
 
α. Προηγµένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα και ∆ίκτυα 
http://tst.uop.gr/msc/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1  
**** ☺☺☺☺ 3 þþþþ  

http://sparti.uop.gr/~nosil/metaptyxiako_programma1.html
http://sparti.uop.gr/~toda/ioa.html
http://econ.uop.gr/~mapm/
http://econ.uop.gr/mea/
http://tst.uop.gr/msc/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
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ΙΙ. Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υπολογιστών 
 
α. Επιστήµη των Υπολογιστών µε κατευθύνσεις: 
- Θεωρητική Πληροφορική  
- Συστήµατα Λογισµικού  
- Υλικό Υπολογιστών και ∆ικτύων  
- Υπολογιστική Επιστήµη 
http://depts.uop.gr/departments/depart1/index.php/el/grad-
msc.html  
**** ☺☺☺☺ 3 þþþþ 
 
 

 
∆. Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών 

 
Ι. Τµήµα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
 
α. Μ.∆.Ε. µε κατευθύνσεις: 
- Εκπαιδευτικά Προγράµµατα και Υλικό: Τυπική, Άτυπη και Από 
Απόσταση Εκπαίδευση (Συµβατικές και e-Μορφές) 
- Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική 
- Θεσµοί και Πολιτικές Υγείας 
- Κοινωνικές ∆ιακρίσεις, Μετανάστευση και Ιδιότητα του Πολίτη 
- Πολιτική και ∆ιοίκηση Ανώτατης Εκπαίδευσης 
http://dsep.uop.gr/index.php?option=com_content&view=article&id
=212&Itemid=85&lang=el  
**** 2 þþþþ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://depts.uop.gr/departments/depart1/index.php/el/grad-msc.html
http://depts.uop.gr/departments/depart1/index.php/el/grad-msc.html
http://dsep.uop.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=212&Itemid=85&lang=el
http://dsep.uop.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=212&Itemid=85&lang=el
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20. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 
I. Γενικό Τµήµα ∆ικαίου 
 
α. ∆ίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση µε κατευθύνσεις: 
- Ιδιωτικό ∆ίκαιο 
- ∆ηµόσιο ∆ίκαιο 
- Ποινικό ∆ίκαιο και Θεωρία του ∆ικαίου 
www.panteion.gr 
3 ⌧⌧⌧⌧ ���� 

 
 
ΙΙ. Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
 
α. ∆ηµόσια ∆ιοίκηση µε κατευθύνσεις: 
- Εθνική και Κοινοτική ∆ιοίκηση 
- Νοµικός Πολιτισµός 
- Οικονοµική Επιστήµη 
- Παραγωγή και ∆ιαχείριση Στατιστικής Πληροφορίας 
- Φορολογία και Ελεγκτική 
- Σύγχρονες Μέθοδοι ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης (∆ηµόσιο 
Management) 
www.panteion.gr 
 4 ⌧⌧⌧⌧ ���� 

 
β. Οικονοµικά της Παραγωγής και των ∆ιακλαδικών Σχέσεων 
www.panteion.gr 
���� 
 
 
ΙΙΙ. Τµήµα ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
 
α. Μ.∆.Ε. ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών µε κατευθύνσεις: 
- ∆ιεθνές ∆ίκαιο και ∆ιπλωµατικές Σπουδές 
- ∆ιεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές 
- ∆ιεθνές Οικονοµικό, Χρηµατοοικονοµικό και Τραπεζικό ∆ίκαιο 
- Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο και Πολιτική (Πρόγραµµα Jean Monnet ) 
- Περιβαλλοντική ∆ιακυβέρνηση και Βιώσιµη Ανάπτυξη (Πρόγραµµα 
Jean Monnet ) 
- ∆ιεθνής Πολιτική Οικονοµία 
www.panteion.gr 
**** ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧ 
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IV. Τµήµα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού 
 
α. Π.Μ.Σ. στην Πολιτιστική ∆ιαχείριση 
www.panteion.gr 
**** &&&& ☺☺☺☺ 3 ⌧⌧⌧⌧ 
 
 
V. Τµήµα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 
 

α. Κοινωνική και Πολιτισµική Ανθρωπολογία 
www.panteion.gr 
**** ⌧⌧⌧⌧ ���� 
 
 
VΙ. Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής 
 
α. Μεθοδολογία και Εφαρµογές στην Κοινωνική Πολιτική 
www.panteion.gr 
&&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧ 
 
 
VΙI. Τµήµα Κοινωνιολογίας 
 
α. Η Σύγχρονη Εγκληµατικότητα και η Αντιµετώπισή της 
www.panteion.gr 
&&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧ 
 
β. Κοινωνιολογία µε κατευθύνσεις: 
- Κοινωνικός Αποκλεισµός και Μειονότητες 
- Κοινωνιολογία της Σύγχρονης Ελλάδας  
- Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία 
www.panteion.gr 
���� 
 
 
VΙII. Τµήµα Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης 
 
α. Μ.∆.Ε. στην Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη 
www.panteion.gr 
&&&& ☺☺☺☺ 4 ⌧⌧⌧⌧ 
 
 
ΙΧ. Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας 
 
α. Πολιτική Επιστήµη και Ιστορία µε κατευθύνσεις: 
- Πολιτική Επιστήµη 
- Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία 
www.panteion.gr 

http://www.panteion.gr/
http://www.panteion.gr/
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&&&& ☺☺☺☺ 3 ⌧⌧⌧⌧ 
 
 
Χ. Τµήµα Ψυχολογίας 
 
α. Οργανωτική και Οικονοµική Ψυχολογία 
www.panteion.gr 
���� 
 
β. Ψυχολογία και Μ.Μ.Ε. 
www.panteion.gr 
���� 
 
γ. ∆υνητικές Κοινότητες: Κοινωνιο-ψυχολογικές Προσεγγίσεις 
και Τεχνικές Εφαρµογές 
www.panteion.gr   
���� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.panteion.gr/
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21. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
 
Ι. Γενικό Τµήµα 
 
α. Εφαρµοσµένες Επιστήµες και Τεχνολογία στους τοµείς: 
- Εφαρµοσµένα και Υπολογιστικά Μαθηµατικά 
- Μηχανική και Τεχνολογία Υλικών και Κατασκευών 
- Εφαρµοσµένη και Τεχνολογική Φυσική και Τεχνολογία των Λέιζερ 
- Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Χηµικές Τεχνολογίες 
- Κοινωνική και Τεχνολογική Ανάπτυξη 
www.science.tuc.gr/  
**** 2 ⌧⌧⌧⌧ 
 
β. Έλεγχος Ποιότητας και ∆ιαχείριση Περιβάλλοντος                     
µε κατευθύνσεις: 
- Έλεγχος Ποιότητας Περιβάλλοντος 
- ∆ιαχείριση Περιβαλλοντικών Συστηµάτων 
www.enveng.tuc.gr 
**** 2 ⌧⌧⌧⌧ 
 
 
ΙΙ. Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών 
 
α. Ηλεκτρονική Μηχανική και Μηχανική Υπολογιστών                
στους τοµείς: 
- Ηλεκτρονική και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 
- Τηλεπικοινωνίες 
- Συστήµατα 
- Πληροφορική 
www.ece.tuc.gr 
**** ☺☺☺☺ 2 ⌧⌧⌧⌧ 
 
  
ΙΙΙ. Τµήµα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 
 
α. Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον µε κύκλους ειδίκευσης: 
- Ανίχνευση και Εντοπισµός στη ∆ιαχείριση του Γεωπεριβάλλοντος 
- Εκµετάλλευση Ορυκτών Πόρων και Γεωτεχνικά Έργα 
- Αξιοποίηση Βιοµηχανικών Ορυκτών, Υλικών και Ενεργειακών 
Πόρων 
www.mred.tuc.gr 
**** 2 ⌧⌧⌧⌧ 
 
β. Έλεγχος Ποιότητας και ∆ιαχείριση Περιβάλλοντος 
µε κατευθύνσεις: 
- Έλεγχος Ποιότητας Περιβάλλοντος 

http://www.science.tuc.gr/
http://www.enveng.tuc.gr/
http://www.ece.tuc.gr/
http://www.mred.tuc.gr/
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- ∆ιαχείριση Περιβαλλοντικών Συστηµάτων 
www.enveng.tuc.gr 
**** 2 ⌧⌧⌧⌧ 
 
 
IV. Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης 
 
α. Π.Μ.Σ. Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης                           
µε κατευθύνσεις: 
- Οργάνωση και ∆ιοίκηση 
- Επιχειρησιακή Έρευνα 
- Συστήµατα Παραγωγής 
www.dpem.tuc.gr 
**** 3 ⌧⌧⌧⌧ 
 
β. Έλεγχος Ποιότητας και ∆ιαχείριση Περιβάλλοντος 
µε κατευθύνσεις: 
- Έλεγχος Ποιότητας Περιβάλλοντος 
- ∆ιαχείριση Περιβαλλοντικών Συστηµάτων 
www.enveng.tuc.gr  
**** ☺☺☺☺ 2 ⌧⌧⌧⌧ 
 
 
V. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος 
 
α. Περιβαλλοντική και Υγειονοµική Μηχανική 
www.enveng.tuc.gr 

**** ☺☺☺☺ 2 ⌧⌧⌧⌧ 
 

β. Έλεγχος Ποιότητας και ∆ιαχείριση Περιβάλλοντος 
- Έλεγχος Ποιότητας Περιβάλλοντος 
- ∆ιαχείριση Περιβαλλοντικών Συστηµάτων 
www.enveng.tuc.gr   
**** ☺☺☺☺ 2 ⌧⌧⌧⌧ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.enveng.tuc.gr/
http://www.dpem.tuc.gr/
http://www.enveng.tuc.gr/
http://www.enveng.tuc.gr/
http://www.enveng.tuc.gr/
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22. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
 
Ι. Τµήµα Γεωγραφίας 
 
α. Εφαρµοσµένη Γεωγραφία και ∆ιαχείριση του Χώρου           
µε κατευθύνσεις: 
- ∆ιαχείριση Φυσικών και Ανθρωπογενών Καταστροφών 
- Ευρωπαϊκές Πολιτικές, Σχεδιασµός και Ανάπτυξη του Χώρου 
- Γεωπληροφορική 
www.hua.gr/tmimapmsgeo.php  
**** ☺☺☺☺ 3 þþþþ 
 
 
ΙΙ. Τµήµα Επιστήµης ∆ιαιτολογίας – ∆ιατροφής 
 
α. Εφαρµοσµένη ∆ιαιτολογία – ∆ιατροφή στις κατευθύνσεις: 
- Κλινική ∆ιατροφή  
- ∆ιατροφή και Άσκηση  
- ∆ιατροφή και ∆ηµόσια Υγεία 
www.tmimadiaitologias.hua.gr/~tmimadiaitologias/gr/content/meta
ptyxiakes_spoydes.html   
**** ☺☺☺☺ 3 þþþþ 
 
 
ΙΙΙ. Τµήµα Οικιακής Οικονοµίας και Οικολογίας 
 
α. Βιώσιµη Ανάπτυξη στους τοµείς εξειδίκευσης: 
- Τοπική Ανάπτυξη 
- ∆ιαχείριση Περιβάλλοντος 
- Αγωγή του Καταναλωτή 
www.hua.gr/pmsoikiakis/content.php?category=1  
**** &&&& ☺☺☺☺ 4 þþþþ 
 
β. Εκπαίδευση και Πολιτισµός στις κατευθύνσεις: 
- Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη  
- ∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων 

- Αγωγή και Πολιτισµός 
http://www.hua.gr/ekpol/content.php?category=1  
4 ����  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hua.gr/tmimapmsgeo.php
http://www.tmimadiaitologias.hua.gr/~tmimadiaitologias/gr/content/metaptyxiakes_spoydes.html
http://www.tmimadiaitologias.hua.gr/~tmimadiaitologias/gr/content/metaptyxiakes_spoydes.html
http://www.hua.gr/pmsoikiakis/content.php?category=1
http://www.hua.gr/ekpol/content.php?category=1
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ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 
 
Με την έκδοση του παρόντος οδηγού επιδιώξαµε να υπογραµµίσουµε 
την αναγκαιότητα της αυτοαξιολόγησης, καθώς και τη 
σπουδαιότητα της κριτικής αξιοποίησης των διαθέσιµων 
πληροφοριών κατά την προετοιµασία για τη φοίτηση σε πρόγραµµα 
µεταπτυχιακών σπουδών. Επίσης, θελήσαµε να συγκεντρώσουµε 
έναν µεγάλο όγκο πληροφοριών σχετικά µε τα µεταπτυχιακά 
προγράµµατα στην Ελλάδα σε ένα αρχείο, ώστε οι ενδιαφερόµενοι 
να εντοπίζουν µε σχετική ευκολία τους προσφερόµενους τίτλους 
και ορισµένες βασικές πληροφορίες για καθέναν από αυτούς. 
 
Ευελπιστούµε ότι ο οδηγός θα αποτελέσει ένα εύχρηστο εργαλείο για 
τους ενδιαφεροµένους και ότι θα διευκολύνει τη διαδικασία λήψης 
µιας απόφασης αρκετά σηµαντικής για την εξέλιξη της σταδιοδροµίας 
τους. 
 
Οποιαδήποτε παρατήρηση ή υπόδειξη σχετικά µε το περιεχόµενο, την 
οργάνωση ή το ύφος του οδηγού είναι ευπρόσδεκτη. 
 
Τα στελέχη του Γραφείου ∆ιασύνδεσης ΕΚΠΑ παραµένουν στη 
διάθεση των ενδιαφεροµένων για διευκρινίσεις και συµβουλευτική 
στήριξη. 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας 
Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΕΚΠΑ 
Τµήµα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (πρώην ΤΥΠΑ)        
Γραφείο Α22, 1ος Όροφος  
Πανεπιστηµιούπολη, 157 84 Ιλίσια 
Τηλ.: 210 7275220 
E-mail: gd@di.uoa.gr 
URL: http://career-office.uoa.gr/ 
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