ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΜΣ - Ο.∆Ι.Μ. ΑΚΑ∆. ΕΤΟΥΣ 2010-2011
1. Γενικά στοιχεία
Το ΠΜΣ «Οικονοµική και ∆ιοίκηση για Μηχανικούς» λειτουργεί επιτυχώς
από το ακαδ. έτος 2005-2006 (ΦΕΚ 1049/25.07.05) και το ακαδ. έτος 2010-2011
ήταν η έκτη χρονιά λειτουργίας του. ∆ηµοσιεύτηκαν τρεις προκηρύξεις πρόσκλησης
ενδιαφέροντος και, κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών και διεξαγωγής των
αντίστοιχων συνεντεύξεων, επιλέχθησαν τριάντα (30) υποψήφιοι1. Τελικώς
εγράφησαν στο ΠΜΣ-Ο.∆Ι.Μ. είκοσι πέντε (25) µεταπτυχιακοί φοιτητές. Η
κατανοµή στις κατευθύνσεις του ΠΜΣ είχε ως ακολούθως: οκτώ (8) υποψήφιοι
παρακολούθησαν την κατεύθυνση «Χρηµατοοικονοµική Μηχανική», ενώ αντίστοιχα
δεκαεπτά (17) την κατεύθυνση «Μηχανική της ∆ιοίκησης».
αναλογία φοιτητών ανά κατεύθυνση ακαδ. έτους 2010-11
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Προσφέρθηκαν και φέτος οκτώ (8) µαθήµατα στο χειµερινό εξάµηνο. Για το
χειµερινό εξάµηνο ακαδ. έτους 2010-2011 δίδαξαν συνολικά έντεκα (11) επιστήµονες
σχετικοί µε το µεταπτυχιακό πρόγραµµα. Παράλληλα, προσκλήθηκε ένας (1)
εξωτερικός οµιλητής για διαλέξεις στα πλαίσια των µαθηµάτων του προγράµµατος.
Τέλος, πραγµατοποιήθηκαν προπαρασκευαστικές διαλέξεις από τέσσερις (4) ακόµη
συνεργάτες του προγράµµατος. Ένας (1) διδάσκοντας (δηλ. περίπου 10% του
συνόλου) προέρχεται και πάλι από Πανεπιστήµια του εξωτερικού.
Το ακαδ. έτος 2010-11 προβλέπεται να πραγµατοποιηθούν τρεις
καθοµολογήσεις. Στην πρώτη εξ αυτών, στις
11.02.11, προβλέπεται να
καθοµολογηθούν έντεκα (11) µεταπτυχιακοί φοιτητές, οι έξι (6) εκ των οποίων ήταν
φοιτητές του προηγούµενου ακαδ. έτους.
Το ακαδ. έτος 2010-2011 διακρίθηκε ένας (1) φοιτητής (εγγεγραµµένος το
ακαδ. έτος 2009-2010) και θα λάβει από το Πρόγραµµα χρηµατικό βραβείο ύψους
5.000€.

2. Επιλογή φοιτητών
Αιτήσεις: περίπου σαράντα (40) φοιτητές µέσα από τρεις (3) διαδοχικές προκηρύξεις.
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Στην πρώτη προκήρυξη έκαναν αίτηση 20 άτοµα, στη δεύτερη αιτήθηκαν τη συµµετοχή τους 14
άτοµα ενώ στη τρίτη προκήρυξη 5.
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3. ∆ιεξαγωγή και παρακολούθηση µαθηµάτων
Όλες οι προβλεπόµενες παραδόσεις µαθηµάτων πραγµατοποιούνται κανονικά.
Οι αναβολές µαθηµάτων για ειδικούς λόγους (π.χ. αναβολή λόγω εκλογών)
κυµάνθηκαν και πάλι σε χαµηλά επίπεδα (περίπου 20%). Το ποσοστό
παρακολούθησης των φοιτητών κυµάνθηκε από 75% και πάνω και για τις δύο
κατευθύνσεις2 (προϋπόθεση συµµετοχής στις εξετάσεις είναι η παρακολούθηση
τουλάχιστον
75%
των
µαθηµάτων).
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Μόνο µία φοιτήτρια έχει υπερβεί το όριο και δεν θα εξεταστεί.

