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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
19 Ιουλίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3803
Eπανίδρυση και τροποποίηση από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 της λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του
Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου
και Επίπλου Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας με έδρα την
Καρδίτσα, με τίτλο: «Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας και Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο» (Master of Science in Advanced
Design, Technology & Management of Wooden
Products).
Η ΣΥΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
(ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10/26-04-2018)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»
όπως τροποποιήθηκε, και ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, και το
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ «ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ» και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 32 και
85 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) « Οργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 34 του ν. 4301/2014 (Α’ 223) σχετικά με τη
διοργάνωση και ολοκλήρωση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.
4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, σύστημα
μεταφορά και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3, και 4 του
ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του
ν. 4210/2013 (Α’ 254) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και άλλες διατάξεις».

Αρ. Φύλλου 2903

6. Το π.δ. 83/2013 (Α΄ 123) «Μετονομασία Τ.Ε.Ι. Λάρισας
σε Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας - Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτημάτων και
Τμημάτων - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας»
και το π.δ. 127/2013 (Α΄ 190) «Τροποποίηση και συμπλήρωση των π.δ. 83/2013 (Α’ 123)....».
7. Την αρ. 216772/Ζ1 απόφαση του Υπουργού παιδείας
Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 4334/τ.Β’/12-12-2017)
«Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού
και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
8. Την υπ’ αριθ. 1149/02-06-2016, Έκθεση Εξωτερικής
Αξιολόγησης του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας από την Α.ΔΙ.Π.
9. Τον Ενιαίο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του ΤΕΙ Θεσσαλίας που εγκρίθηκε από τη Συνέλευση
Ειδικής Σύνθεσης του ΤΕΙ Λάρισας με απόφαση της που
καταγράφηκε στο υπ’ αριθμ. 1/12-2-2009 πρακτικό της,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Την υπ’ αριθμ. 3826/24-06-2015 (ΦΕΚ 1450/τ.Β΄/
10.07.2015) απόφαση του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας
με θέμα «Έγκριση λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Σχεδιασμού και
Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας με τίτλο « Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο»
(Msc in Advanced Manufacturing Methods of Wooden
Products).
11. To υπ’ αριθμ. 18/06-03-2018 πρακτικό της Συνέλευσης του Τμήματος Σχεδιασμού Τεχνολογίας Ξύλου
και Επίπλου Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών
του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.
12. Το υπ’ αριθ. 03/19-04-2018 πρακτικό της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ Θεσσαλίας για τον
Έλεγχο πληρότητας των εισηγήσεων των Συνελεύσεων
των Τμημάτων του ΤΕΙ Θεσσαλίας για την ίδρυση/επανίδρυση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) των Τμημάτων και περαιτέρω υποβολή αυτών
στη Σύγκλητο του Ιδρύματος προς έγκριση.
13. Την υπ’ αριθμ. 201651/Ζ1/21-11-2017 (ΦΕΚ 627/
28-11-2017/τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) πράξη του Υπουργού Παιδείας
Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνεται
η εκλογή του Ξενοφώντα Σπηλιώτη του Δημητρίου, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, ως Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.
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14. Την υπ’ αριθ.7430/20-12-2017 (ΑΔΑ: Ψ77Ν46914Κ4ΙΟ) απόφαση του Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας με
θέμα «Συγκρότηση της Συγκλήτου του Τεχνολογικού
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλίας, όπως
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 1176/27-2-2018
(ΑΔΑ: ΩΗΧΒ46914Κ-Ι0Θ) και 1323/6-3-2018 (ΑΔΑ:
ΨΕ0Σ46914Κ-ΑΘΜ), αποφάσεις.
15. Το υπ’ αριθμ. 10/26-4-2018 πρακτικό της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας (θέμα 14ο) επανίδρυση του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Σχεδιασμού Ξύλου και Επίπλου Τ.Ε. της
Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας
με τίτλο « Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων
από Ξύλο» (Msc in Advanced Manufacturing Methods of
Wooden Products)»
16. To υπ’ αριθμ. 2318/27-04-2018 έγγραφο με το
οποίο διαβιβάστηκαν στον Υπουργό Παιδείας Έρευνας
και Θρησκευμάτων τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών
Σπουδών για την ίδρυση -επανίδρυση Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) των Τμημάτων του ΤΕΙ
Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32
παρ.6 του ν. 4485/2017(Α΄ 114).
17. Το υπ’ αριθ. 102622/Ζ1/21-6-2018 έγγραφο του
Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με το οποίο δεν προκύπτει ζήτημα αναπομπής
της απόφασης ίδρυσης των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) των Τμημάτων του ΤΕΙ Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 6 του
ν. 4485/2017(Α΄ 114).
18. Το γεγονός ότι δεν έχει εγκριθεί ακόμα ο Οργανισμός του Ιδρύματος.
19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την επανίδρυση και τροποποίηση από το ακαδημαϊκό
έτος 2018-2019 της λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Σχεδιασμού
και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας με έδρα την Καρδίτσα, με τίτλο: «Προηγμένες
Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας και Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο» (Master of Science in Advanced Design,
Technology & Management of Wooden Products), με
τρεις (3) εξειδικεύσεις: α) Σχεδιασμός προϊόντων, β) Τεχνολογία και Κατασκευές και γ) Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ.
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και
Επίπλου Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας με έδρα την Καρδίτσα οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας και Μάνατζμεντ
Προϊόντων από Ξύλο» (MSc in Advanced Design,
Technology & Management of Wooden Products), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’) και
του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α’) όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
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Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι αυτό που αναφέρεται στις διεθνώς
αναγνωρισμένες εξειδικεύσεις: α) Σχεδιασμός προϊόντων, β) Τεχνολογία και Κατασκευές και γ) Μάνατζμεντ
και Μάρκετινγκ, που αναφέρονται στις επιστήμες του ξύλου. Τα γνωστικά αυτά αντικείμενα του ΠΜΣ αποτελούν
αναβαθμισμένη συνέχεια των γνωστικών αντικειμένων
του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και
Επίπλου και συγκεκριμένα αυτών που έχουν καθοριστεί
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.500/127865/Ε5 απόφαση ΥΠΕΠΘ, ΦΕΚ αρ. 1690 τ.Β’/2-12-2005: «την επιστήμη
και την τεχνολογία του ξύλου καθώς και την τεχνολογία
σχεδιασμού και παραγωγής επίπλου με γνώμονα την
οικονομία, το σεβασμό στο περιβάλλον και την κοινωνική αποδοχή».
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι:
• η δημιουργία εξειδικευμένων και ικανών στελεχών
επιχειρήσεων και υπηρεσιών, αλλά και επιχειρηματιών
και ερευνητών σε θέματα: διεξαγωγής εφαρμοσμένης
έρευνας για τις προηγμένες και ολοκληρωμένες μεθόδους στρατηγικής διαχείρισης, σχεδιασμού, παραγωγής,
ποιοτικού ελέγχου και αποτελεσματικής διάθεσης καινοτόμων προϊόντων ξύλου και επίπλων ξεκινώντας από
την σύλληψη της ιδέας, την έρευνα αγοράς, συνεχίζοντας
στο σχεδιασμό, την κατασκευή, τον έλεγχο, την πιστοποίηση και καταλήγοντας στην προώθηση και επιτυχή
εμπορική πορεία αυτών σε συνεργασία με κατάλληλους
φορείς για την βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας τους.
• η προαγωγή των γνώσεων στα συγκεκριμένα αντικείμενα του ΠΜΣ
• η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(Δ.Μ.Ε.) με τίτλο: «Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας και Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο» (MSc
in Advanced Design, Technology & Management of
Wooden Products) στις εξής τρεις (3) ειδικεύσεις: α) Σχεδιασμός προϊόντων, β) Τεχνολογία και Κατασκευές και
γ) Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ, εφόσον ο μεταπτυχιακός
φοιτητής ολοκληρώσει με επιτυχία το σύνολο των προβλεπόμενων μαθημάτων του προγράμματος, καθώς και
τη διπλωματική του εργασία, σύμφωνα με τον κανονισμό
των μεταπτυχιακών σπουδών.
Άρθρο 4
Κατηγορίες Υποψηφίων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και
ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και ειδικότερα μετά από επιλογή:
• Πτυχιούχοι ΑΕΙ, απόφοιτοι του Τμήματος Σχεδιασμού
και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου ή συναφούς ειδικότητας.
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• Διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών, Πτυχιούχοι
Θετικών Επιστημών, Οικονομικών, Διοίκησης, Μάρκετινγκ.
• Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή
ΤΕΙ) με σχετική συνάφεια στο αντικείμενο του εν λόγω
ΜΠΣ που κατά περίπτωση κρίνονται από την αρμόδια
επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών φοιτητών.
• Πτυχιούχοι ΑΕΙ της αλλοδαπής, συναφούς ειδικότητας, αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από
το αρμόδιο όργανο.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Το ΠΜΣ προσφέρεται σε πλήρη ή μερική φοίτηση. Η
χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή του
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, για τους φοιτητές
πλήρους φοίτησης και πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα
για τους φοιτητές μερικής φοίτησης. Το 3ο και 5ο εξάμηνο αντίστοιχα, προσφέρεται για την εκπόνηση της
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, η ολοκλήρωση
της οποίας μπορεί να παραταθεί κατά 1-2 ακόμη εξάμηνα σπουδών, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος.
Για σοβαρό λόγο - υγείας ή οικογενειακό ή επαγγελματικό - φοιτητές του ΠΜΣ μπορούν να ζητήσουν
προσωρινή διακοπή της φοίτησης τους για ένα ή δύο
εξάμηνα σπουδών. Το αίτημα θα πρέπει να τεκμηριώνεται κατάλληλα με την προσκόμιση δικαιολογητικών.
Το αίτημα εξετάζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος
και εφόσον γίνει δεκτό, το διάστημα της διακοπής δεν
προσμετρείται στον ανώτατο χρόνο περάτωσης των
σπουδών τους.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων του Π.Μ.Σ.
Το Πρόγραμμα Σπουδών «Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας και Μάνατζμεντ Προϊόντων από
Ξύλο» έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες
σε κάθε περίπτωση διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας.
Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών
μαθημάτων, συμμετοχή στο σύνολο των εκπαιδευτικών
και ερευνητικών δραστηριοτήτων και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Κάθε μάθημα του Π.Μ.Σ. αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες ECTS. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς συνολικά σε
δέκα (10) μαθήματα και να ολοκληρώσει με επιτυχία τη
διπλωματική τους εργασία.
Στο 2ο εξάμηνο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να δηλώσουν την επιλογή μιας από τις τρεις εξειδικεύσεις που προσφέρονται και να επιλέξουν επιπλέον
ένα μάθημα επιλογής από τα προσφερόμενα ανά εξειδίκευση, πέραν των υπολοίπων τεσσάρων μαθημάτων
της εξειδίκευσης αυτής, για να συμπληρώσουν τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες.
Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε
τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ECTS.
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Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που
απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι ενενήντα (90)
πιστωτικές μονάδες.
Οι φοιτητές μερικής φοίτησης υποχρεούνται να δηλώσουν στο 1ο και 3ο εξάμηνο τα μαθήματα του 1ου εξαμήνου της πλήρους φοίτησης και στο 2ο και 4ο εξάμηνο
τα μαθήματα του 2oυ εξαμήνου της πλήρους φοίτησης.
Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο
διαμορφώνεται ως εξής:
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Α’ Εξάμηνο
ΩΡΕΣ

ΠΙΣΤ.
MON.
ECTS

Καινοτόμα Προϊόντα
Ξύλου

2

6

Υ

Διοίκηση Παραγωγής
και Λειτουργιών

2

6

3

Υ

Μάρκετινγκ νέων
προϊόντων

2

6

4

Υ

Εφαρμογές 4ns Βιομηχανικής Επανάστασης

2

6

5

Υ

Σύγχρονα συστήματα
CAD

2

6

Σύνολο ωρών
διδασκαλίας και ECTS

10

30

A/A

ΤΥΠΟΣ
(Υ/Ε)*

1

Υ

2

ΜΑΘΗΜΑ

* Υ: Υποχρεωτικό - Ε: Επιλογής
Β’ Εξάμηνο
Ειδίκευση: Σχεδιασμός Προϊόντων
ΩΡΕΣ

ΠΙΣΤ.
MON.
ECTS

Προηγμένα Συστήματα
CAD-CAM

2

6

Υ

Σύγχρονες μέθοδοι του
design

2

6

3

Υ

Ψηφιοποίηση και
προτυποποίηση - 3D
Printing

2

6

4

Υ

Ερευνητική
Μεθοδολογία

2

6

5

Ε

Μάθημα Επιλογής*

2

6

Σύνολο ωρών
διδασκαλίας και ECTS

10

30

A/A

ΤΥΠΟΣ
(Υ/Ε)*

1

Υ

2

ΜΑΘΗΜΑ

* Υ: Υποχρεωτικό - Ε: Επιλογής
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Μαθήματα Επιλογής*
Α/Α

ΜΑΘΗΜΑ

1

Ποιοτικός έλεγχος πρώτων υλών
και μέσων συσκευασίας Πιστοποίηση

2

Ευφυείς Τεχνολογίες Αυτοματισμών σε Έπιπλα και Εσωτερικούς
Χώρους

Ειδίκευση: Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ
ΩΡΕΣ

ΠΙΣΤ.
MON.
ECTS

Α/Α

2

6

1

Υ

Τεχνολογία, Καινοτομία
και Επιχειρηματικότητα

2

6

2

Υ

Σύγχρονες μέθοδοι
κοστολόγησης παραγωγής

2

6

3

Υ

Βασικές αρχές βιοοικονομίας και η εφαρμογή τους
στο σύγχρονο επιχειρείν

2

6

4

Υ

Ερευνητική Μεθοδολογία

2

6

5

Ε

Μάθημα Επιλογής*

2

6

Σύνολο ωρών διδασκαλίας
και ECTS

10

30

2

Τεχνολογίες φιλικών προς το
περιβάλλον προϊόντων ξύλου

2

6

4

Σύγχρονες μέθοδοι
κοστολόγησης παραγωγής

2

6

5

Τεχνολογία, Καινοτομία και
Επιχειρηματικότητα

2

6

Ειδίκευση: Τεχνολογία και Κατασκευές
ΤΥΠΟΣ
(Υ/Ε)*

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

* Υ: Υποχρεωτικό - Ε: Επιλογής

Α/Α
2

Υ

Νέες Τεχνικές
Ξυλοκατασκευών

2

6

3

Υ

Ευφυείς Τεχνολογίες
Αυτοματισμών σε Έπιπλα
και Εσωτερικούς Χώρους

2

4

Υ

Ερευνητική Μεθοδολογία

5

Ε

Μάθημα Επιλογής*

2

Υ

Μαθήματα Επιλογής*

ΠΙΣΤ.
MON.
ECTS

Ποιοτικός έλεγχος πρώτων
υλών και μέσων συσκευασίας - Πιστοποίηση

1

Σύνολο ωρών διδασκαλίας
και ECTS

ΜΑΘΗΜΑ

ΠΙΣΤ
MON.
ECTS

1

Τεχνολογίες φιλικών προς το
περιβάλλον προϊόντων ξύλου

2

6

2

Νέες Τεχνικές Ξυλοκατασκευών

2

6

6

3

Ποιοτικός έλεγχος πρώτων
υλών και μέσων συσκευασίας Πιστοποίηση

2

6

2

6

4

Σύγχρονες μέθοδοι του design

2

6

2

6
5

Ψηφιοποίηση και
προτυποποίηση - 3D Printing

2

6

10

30

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Γ’ Εξάμηνο

Μαθήματα Επιλογής*

ΜΑΘΗΜΑ
ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

6

* Υ: Υποχρεωτικό - Ε: Επιλογής

Α/Α

ΠΙΣΤ
ΩΡΕΣ MON.
ECTS

ΤΥΠΟΣ
ΜΑΘΗΜΑ
(Υ/Ε)*

6

3

Α/Α
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ΩΡΕΣ

ΠΙΣΤ.
MON.
ECTS

1

Τεχνολογίες φιλικών προς το
περιβάλλον προϊόντων ξύλου

2

6

2

Προηγμένα Συστήματα CADCAM

2

6

3

Ψηφιοποίηση και Διαδραστική
Σχεδίαση - 3D Printing

2

6

4

Βασικές αρχές βιοοικονομίας και
η εφαρμογή τους στο σύγχρονο
επιχειρείν

2

6

5

Τεχνολογία, Καινοτομία και
Επιχειρηματικότητα

2

6

Διπλωματική εργασία

ΠΙΣΤ. MON. ECTS
30

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων κατ’ έτος σπουδών στο
Π.Μ.Σ. ανέρχεται στα 30 άτομα ετησίως.
Καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων θα γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ, ανεξάρτητα από τα
προβλεπόμενα κριτήρια, δύο (2) υπότροφοι που πέτυχαν
σε σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού για το γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Τα μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του ΤΕΙ
Θεσσαλίας που πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής
στο ΠΜΣ μπορούν μετά από αίτηση τους να εγγραφούν
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ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος και ανά ΠΜΣ,
σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45, μόνο σε ΠΜΣ που οργανώνεται σε
Τμήμα του Ιδρύματος όπου υπηρετούν, το οποίο είναι
συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών και του
έργου που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα, σύμφωνα και
με σχετικές αποφάσεις του ΤΕΙ Θεσσαλίας.
Η αξιολόγηση των υποψηφίων, οι οποίοι προηγουμένως έχουν προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός των προβλεπομένων προθεσμιών, γίνεται με
βάση τη συνολική βαθμολογία, εκφραζόμενη σε εκατοστιαία κλίμακα από ένα [1] έως εκατό [100]. Η βαθμολογία διαμορφώνεται με τα κριτήρια που καθορίζει η
Συνέλευση και που το καθένα από αυτά αποδίδεται με
ποσοτικοποιημένο συντελεστή βαρύτητας, εκφραζόμενο επί τοις εκατό (100%) σε ακέραιο αριθμό και έχουν
ως εξής:
Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΟΡΙΑ %

1

Βαθμός πτυχίου/ διπλώματος με
ελάχιστη βαθμολογία «Λίαν Καλώς»

30%

2

Επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας

10%

3

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, Ανακοινώσεις σε επιστημονικά
συνέδρια

5%

4

Κατοχή άλλων Μεταπτυχιακών Τίτλων
Σπουδών

5%

5

Συναφής επαγγελματική εμπειρία

10%

6

Συστατικές επιστολές

10%

7

Συνέντευξη

30%

ΣΥΝΟΛΟ

100%

Δεκτοί στο ΠΜΣ γίνονται υποψήφιοι με τον μεγαλύτερο
συνολικό βαθμό που να είναι τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».
Κατ’ εξαίρεση και μόνο στην περίπτωση που δεν έχει
συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός εισακτέων (μέχρι
τους 30) μπορεί να γίνουν δεκτοί υποψήφιοι με γενικό
βαθμό πτυχίου «Καλώς», σύμφωνα με τεκμηριωμένη
απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος.
Περισσότερες λεπτομέρειες για τα κριτήρια και τη
διαδικασία επιλογής των υποψηφίων καθορίζονται στον
Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη
ΔΕΠ του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου
και Επίπλου Τ.Ε. (οικείο Τμήμα) του ΤΕΙ Θεσσαλίας, σε
ποσοστό >60%, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων
του ίδιου Ιδρύματος ή άλλων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της
ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων
και επισκέπτες διδάσκοντες (καταξιωμένοι επιστήμονες,
καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους)
από την ημεδαπή και την αλλοδαπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
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Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος
Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Τ.Ε. της
Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Θεσσαλίας,
καθώς και οι υποδομές του Ιδρύματος στην πόλη της
Καρδίτσας και στην Λάρισα, καλύπτουν τις ανάγκες του
ΠΜΣ σε αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, μηχανολογικό εξοπλισμό, βιβλιοθήκη, οπτικοακουστικά μέσα,
Η/Υ κ.λπ.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ «Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας και Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο» θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι και το
ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 σύμφωνα με το άρθρο 32,
παρ. 8 του ν. 4485/2017, οπότε και θα αξιολογηθεί εκ
νέου για τη δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Τα τέλη φοίτησης αποτελούν την κύρια πηγή εσόδων του ΠΜΣ και ανέρχονται στο ύψος των 2.800 € για
κάθε φοιτητή για το σύνολο του ενός κύκλου μαθημάτων συμπεριλαμβανομένης και της διπλωματικής
εργασίας.
Τα λειτουργικά έξοδα του ΠΜΣ θα καλυφθούν εξ
ολοκλήρου από την καταβολή τέλους εκ μέρους των
μεταπτυχιακών φοιτητών και όχι από άλλες πηγές
χρηματοδότησης, όπως τον προϋπολογισμό του ΤΕΙ
και των συνεργαζόμενων για την οργάνωση του φορέων, τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, πόρους από ερευνητικά
προγράμματα, προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή άλλων διεθνών οργανισμών, μέρος των εσόδων των
Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του
ΤΕΙ Θεσσαλίας.
Η διαχείριση των εσόδων και εξόδων θα γίνεται από
τον Ε.Λ.Κ.Ε. του ΤΕΙ Θεσσαλίας με βάση την κατανομή
που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 37 του
ν. 4485/2017, ήτοι: α) σε ποσοστό 70% για τα λειτουργικά έξοδα του προγράμματος τα οποία κατανέμονται
σε δαπάνες διδασκαλίας, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, μετακινήσεων, εξοπλισμού, λογισμικού, αναλώσιμων, χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς
φοιτητές και λοιπές δαπάνες και σε ποσοστό 30% για
την κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος (ΤΕΙ
Θεσσαλίας).
Τα έσοδα με την αφαίρεση του ποσού που αναλογεί
υποχρεωτικά στο 30% των φοιτητών που γίνονται δεκτοί χωρίς καταβολή τελών (άρθρο 35 «Δωρεάν φοίτηση - υποτροφίες» του ν. 4485/2017) αναμένονται για το
σύνολο των 30 φοιτητών κάθε κύκλου μεταπτυχιακών
σπουδών να ανέλθουν σε 58.800 € ανά έτος και 294.000 €
στο σύνολο της πενταετίας.
Ο προϋπολογισμός του ΠΜΣ έχει γίνει για την περίοδο
2018-2022 (1η πενταετία) και για κάθε έτος είναι ο ίδιος
ως εξής:

36892

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΣΟΔΑ

ΠΟΣΟ

1. Προϋπολογισμός ΑΕΙ και
Συνεργαζόμενων Φορέων

0,00 €

2. Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ

0,00 €

3. Δωρεές, Παροχές, Κληροδοτήματα,
Χορηγίες, Φορέων Δημοσίου Τομέα

0,00 €

4. Πόροι Ερευνητικών Προγραμμάτων

0,00 €

5. Πόροι Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή Άλλων Διεθνών Οργανισμών

0,00 €

6. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
(ΕΛΚΕ)

0,00 €

7. Κάθε Άλλη Νόμιμη Αιτία

0,00 €

8. Τέλη Φοίτησης
(Αιτιολογημένες Περιπτώσεις)

58.800,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ

58.800,00 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΠΟΣΟ

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες
λογισμικού

1.000,00 €

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε
μεταπτυχιακούς φοιτητές

2.800,00 €

3. Δαπάνες αναλωσίμων

1.000,00 €

4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του
1.500,00 €
Π.Μ.Σ.
5. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του
Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς
6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού
προσωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών
κέντρων και ινστιτούτων που
συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ

500,00 €

7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού
προσωπικού των ΑΕΙ που συμμετέχουν
στην οργάνωση του ΠΜΣ

1.000,00 €

8. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της
παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017

0,00 €

9 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής
υποστήριξης

1.500,00 €

10. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα
δημοσιότητας -προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου.

2.460,00 €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%)

41.160,00 €

11. Λειτουργικά Έξοδα ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
(= 30% Τελών Φοίτησης)

17.640,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

58.800,00 €

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας, το οποίο αντιστοιχεί
στον μέγιστο αριθμό φοιτητών 30, αναπροσαρμόζεται
κάθε φορά ανάλογα με τον αριθμό των φοιτητών που
επιλέγεται σε κάθε πρόγραμμα σπουδών.
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα εισήγηση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας
και Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο» καθώς και από τα
αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 27 Ιουνίου 2018

29.400,00 €
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Ο Πρύτανης
ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02029031907180008*

