
 

Διάρκεια, Δομή και Περιεχόμενο Προγράμματος 

 

  

Το Π.Μ.Σ. διαρκεί τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα δύο πρώτα, διάρκειας δεκατριών (13) 

πλήρων διδακτικών εβδομάδων, αφορούν τη διδασκαλία και εξέταση των μαθημάτων, ενώ τα 

δύο τελευταία αφορούν την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας. Οι ελάχιστες διδακτικές ώρες 

ανά μάθημα είναι 39, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης. 

 Για την αναπλήρωση διαλέξεων προβλέπονται 2 εβδομάδες αναπληρώσεων πριν από την 

έναρξη της εξεταστικής περιόδου. 

 Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα 

πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς στα 8 υποχρεωτικά μαθήματα του 

Π.Μ.Σ. και να ολοκληρώσει επιτυχώς την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας. Η 

παρακολούθηση και εξέταση των μαθημάτων γίνεται στα εξάμηνα Α΄ και Β΄. Μετά το πέρας 

της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου ο φοιτητής μπορεί να αναλάβει 

Διπλωματικής Εργασία, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5.7., εφόσον χρωστά μέχρι 2 

μαθήματα, ωστόσο η εξέταση στη Διπλωματική Εργασία γίνεται μόνον εφόσον έχει εξετασθεί 

επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα. Η εξέταση στη Διπλωματική Εργασία θα πραγματοποιείται 

αμέσως μετά τις εξεταστικές περιόδους των μαθημάτων και όχι πριν από την πρώτη 

εξεταστική περίοδο του Δ’ εξαμήνου. 

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. είναι 120 πιστωτικές 

Μονάδες (ECTS) και συγκεκριμένα 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS) ανά εξάμηνο, δηλαδή 7,5 

πιστωτικές μονάδες (ECTS) ανά μάθημα και 60 πιστωτικές μονάδες (ECTS) για τη 

Διπλωματική Εργασία. 

Οι πιστωτικές μονάδες σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης 

Ακαδημαϊκών Μονάδων – European CreditTransferSystem (ECTS) έχουν ως εξής: 

    Πιστωτικές Μονάδες 

Α΄έτος 

Α΄ 
εξάμηνο 

4 μαθήματα x 7,5 ECTS= 30 ECTS 

Β΄ 
εξάμηνο 

4 μαθήματα x 7,5 ECTS= 30 ECTS 

Β΄έτος 

Γ΄ 
εξάμηνο 

Διπλωματική Εργασία = 30 ECTS 

Δ’ 

εξάμηνο 

Διπλωματική Εργασία = 30 ECTS 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ  

ΜΟΝΑΔΩΝ   
120 ECTS 

Όλα τα μαθήματα του προγράμματος διδάσκονται 3 ώρες την εβδομάδα, είτε στην Ελληνική 
είτε στην Αγγλική γλώσσα. 

Το Π.Μ.Σ. δεν παρέχει τη δυνατότητα μερικής φοίτησης. 



Η μέγιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
ορίζεται σε έξι (6) εξάμηνα. Με απόφαση της Συνέλευση του Τμήματος είναι δυνατή η 
παράταση της μέγιστης χρονικής διάρκειας για δύο (2) ακόμη εξάμηνα, κατόπιν αίτησης του 
φοιτητή. Μετά την έγκριση της παράτασης ανανεώνεται η εγγραφή του μεταπτυχιακού φοιτητή 
στο Π.Μ.Σ.. 

Κατόπιν αίτησης μεταπτυχιακού φοιτητή, είναι δυνατόν να του χορηγηθεί αναστολή φοίτησης, 
με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, για μέχρι δύο διδακτικά εξάμηνα και μόνο για 
αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους (π.χ. υγείας, στράτευσης, οικογενειακούς λόγους).Στην 
αίτηση πρέπει να αναγράφονται τα εξάμηνα για τα οποία αιτείται ο φοιτητής την αναστολή 
φοίτησης καθώς και οι λόγοι, οι οποίοι πρέπει να τεκμηριώνονται με τα σχετικά 
δικαιολογητικά. 

Η διάρκεια αναστολής φοίτησης δεν προσμετράται στο συνολικό χρόνο φοίτησης στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

Πρόγραμμα Μαθημάτων 

Το πρόγραμμα μαθημάτων του Π.Μ.Σ. και η έναρξή τους ανακοινώνεται από τη Γραμματεία 
του Π.Μ.Σ. και περιλαμβάνεται στον Οδηγό Σπουδών του. Η διδασκαλία των μαθημάτων 
διεξάγεται κατά κύριο λόγο πρωινές και μεσημεριανές ώρες. 

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, ύστερα από τεκμηριωμένη πρόταση της 
Συντονιστικής Επιτροπής, και έγκριση της Συγκλήτου μπορεί να γίνει η τροποποίηση του 
Προγράμματος Μαθημάτων. 

Το Πρόγραμμα Μαθημάτων είναι το παρακάτω: 

Α’ εξάμηνο (Σύνολο ECTS 30) 

Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές μονάδες 
(ECTS) 

 Πιθανοτική μοντελοποίηση και συλλογιστική (Probabilistic 
modelling and reasoning) 

7,5 

 Μηχανική μάθηση και επεξεργασία φυσικής γλώσσας  
(Machine learning and natural language processing) 

7,5 

 Υπολογιστική βελτιστοποίηση (Computational optimization) 7,5 

 Διερευνητική ανάλυση και οπτικοποίηση 
δεδομένων (Exploratory data analysis and visualization) 

7,5 

Β’ εξάμηνο (Σύνολο ECTS 30) 

Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές μονάδες 
(ECTS) 

 Δίκτυα υπολογιστών για δεδομένα μεγάλου 
όγκου (Computer networks for bg data) 

7,5 

 Σχεδιασμός και χρονοπρογραμματισμός (Planning and 
scheduling) 

7,5 

 Εξόρυξη γνώσης και αναλυτική δεδομένων μάθησης (Data 7,5 
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mining and learning analytics) 

 Aνάλυση δικτύων και εξόρυξη γνώσης από τον παγκόσμιο 
ιστό (Network analysis and webmining) 

7,5 

Γ’ εξάμηνο(Σύνολο ECTS 30) 

  Πιστωτικές μονάδες 
(ECTS) 

Διπλωματική Εργασία (έναρξη) 30 

 Δ΄ εξάμηνο(Σύνολο ECTS 30) 

  Πιστωτικές μονάδες 
(ECTS) 

Διπλωματική Εργασία (περάτωση) 30 

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Ελληνική ή η Αγγλική. Η γλώσσα συγγραφής 
της Διπλωματικής Εργασίας είναι η Αγγλική. 
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