
 

 

 

  

 
 
 

6   
 

2018 
 
 
 
 

 

 
 



Γραφείο ΜΟ.ΔΙ.Π. ΟΠΑ  https://www.aueb.gr/modip 

1 
 

 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ......................................................................................................................... 2 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ............................................................................................................ 2 

Οδηγίες ανά Πίνακα .................................................................................................................. 3 

Πίνακας 4: Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων και των αποφοίτων του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών ..................................................................................................... 3 

Πίνακας 14: Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΜΔΕ) ................................................................ 4 

Αποθετήριο................................................................................................................................ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Γραφείο ΜΟ.ΔΙ.Π. ΟΠΑ  https://www.aueb.gr/modip 

2 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΔΙΠ ΟΠΑ 

Ο παρών οδηγός παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την ορθή και 

ομοιόμορφη συμπλήρωση των Πινάκων του Πληροφοριακού Συστήματος 

Εσωτερικών Εκθέσεων της ΜΟΔΙΠ ΟΠΑ (link: https://modip-is.aueb.gr/is). Δεν 

συμπληρώνονται οι «Πίνακες» 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 και 17, 

καθώς οι «Δείκτες ΜΟΔΙΠ». 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 Οι γραμματείες των ΠΜΣ και ΠΔΣ έχουν την ευθύνη συγκέντρωσης των 

στοιχείων για τους Πίνακες 4 και 14, καθώς και του αρχείου του Αποθετηρίου, 

που αναφέρεται σε μεταπτυχιακούς/διδακτορικούς φοιτητές. 

 Οι Προϊσταμένες των γραμματειών Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών 

Σπουδών των Σχολών έχουν την ευθύνη καταχώρησης και ελέγχου των Πινάκων 

που αναφέρθηκαν, καθώς και την καταχώρηση και το “ανέβασμα” του αρχείου 

στο Αποθετήριο του ΠΣ (βλέπε: ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ).  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 Κατά τη συμπλήρωση των πινάκων του ΠΣ για μια νέα ακαδημαϊκή περίοδο, δεν 

θα πρέπει να συμπληρώνονται ή να ανανεώνονται με νέα στοιχεία τα 

παλαιότερα έτη.  

 Απαραίτητο βήμα πριν και μετά τη συμπλήρωση δεδομένων σε κάθε έναν από 

τους Πίνακες και τους Δείκτες για το τρέχον έτος, είναι το πάτημα του κουμπιού 

«ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ». 

https://modip-is.aueb.gr/is
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Οδηγίες ανά Πίνακα 

Πίνακας 4: Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων και των αποφοίτων του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  

 Ο Πίνακας συμπληρώνεται ξεχωριστά για καθένα από τα Μεταπτυχιακά 

Προγράμματα Σπουδών που ανήκουν στο Τμήμα, και για τα 

Διαπανεπιστημιακά/Διατμηματικά Προγράμματα Σπουδών όταν το Τμήμα είναι 

επισπεύδον. Επίσης συμπληρώνονται ξεχωριστοί πίνακες για ένα ΠΜΣ που 

προσφέρεται και part time και full time. 

 Στο κελί «Συνολικός αριθμός προσφερόμενων θέσεων» συμπληρώνεται ο 

αριθμός που το ΠΜΣ έχει ορίσει βάσει των διοικητικών του οργάνων κάθε 

ακαδημαϊκό έτος ή με βάση το τι ορίζει το ΦΕΚ κάθε ΠΜΣ. Προσοχή: Σε 

περίπτωση που δεν υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός προσφερόμενων θέσεων, 

να συμπληρώνεται ο αριθμός των εγγραφέντων εκείνη την ακαδημαϊκή περίοδο 

(κελί «Συνολικός αριθμός εγγραφέντων»).  

 Στο κελί «Συνολικός αριθμός εγγραφέντων» συμπληρώνεται ο συνολικός 

αριθμός των νέο-εισερχόμενων μεταπτυχιακών φοιτητών που έγιναν δεκτοί 

(έγκριση της αίτησης ένταξης στο ΠΜΣ) και εγγράφηκαν στο πρώτο έτος του 

ΠΜΣ κατά το ακαδημαϊκό έτος αναφοράς. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο 

αριθμός πρέπει να συμπίπτει με τον αριθμό του πεδίου «Νεοεισερχόμενοι 

φοιτητές (Μ5.038)» του πληροφοριακού συστήματος της ΑΔΙΠ (ΟΠΕΣΠ). 

 Στο κελί «Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντων» συμπληρώνεται το πλήθος των 

αποφοίτων του ΠΜΣ για την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά κατά τη λήξη του 

ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). Προσοχή: Ο «Συνολικός αριθμός 

αποφοιτησάντων» πρέπει να συμπίπτει με το αντίστοιχο κελί του Πίνακα 14, 

στην αντίστοιχη ακαδημαϊκή περίοδο για κάθε ΠΜΣ του Τμήματος. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο αριθμός πρέπει να συμπίπτει με τον αριθμό του πεδίου 

«Πλήθος αποφοίτων (Μ5.013)» του πληροφοριακού συστήματος της ΑΔΙΠ 

(ΟΠΕΣΠ). 

 Το κελί «Αλλοδαποί φοιτητές» αναφέρεται στον αριθμό των νεοεισερχόμενων 

μεταπτυχιακών φοιτητών (εκτός προγραμμάτων ανταλλαγών), που δεν έχουν 

την Ελληνική υπηκοότητα, και είναι εγγεγραμμένοι στο ΠΜΣ το συγκεκριμένο 
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ακαδημαϊκό έτος. Οι νεοεισερχόμενοι αλλοδαποί μεταπτυχιακοί φοιτητές (εκτός 

προγραμμάτων ανταλλαγών) είναι υποσύνολο των νέο-εισερχόμενων 

μεταπτυχιακών φοιτητών κατά το ακαδημαϊκό έτος αναφοράς. 

 Το κελί «Συνολικός αριθμών αιτήσεων (α+β)» υπολογίζεται αυτόματα.  

Πίνακας 14: Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων 

του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΜΔΕ) 

 Για το Πίνακα 14 απαιτούνται στοιχεία λήξης ακαδημαϊκού έτους αναφοράς 

(31/8). 

 Ο Πίνακας συμπληρώνεται ξεχωριστά για καθένα από τα Μεταπτυχιακά 

Προγράμματα Σπουδών που ανήκουν στο Τμήμα, και για τα 

Διαπανεπιστημιακά/Διατμηματικά Προγράμματα Σπουδών όταν το Τμήμα είναι 

επισπεύδον. Επίσης συμπληρώνονται ξεχωριστοί πίνακες για ένα ΠΜΣ που 

προσφέρεται και part time και full time. 

 Προσοχή: Ο «Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντων» πρέπει να συμπίπτει με το 

αντίστοιχο κελί του Πίνακα 4, στην αντίστοιχη ακαδημαϊκή περίοδο για κάθε 

ΠΜΣ του Τμήματος.  

Αποθετήριο 

Στο αποθετήριο κάθε χρήστη υπάρχουν ένα αρχείο excel με filename “Επιπλέον 

στοιχεία ΠΜΣ & ΠΔΣ”, προκειμένου να συγκεντρωθούν στοιχεία σύμφωνα με τις 

τρέχουσες διαμορφωμένες ανάγκες της ΜΟΔΙΠ.  

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΜΣ & ΠΔΣ 

Σε αυτό το αρχείο συγκεντρώνονται  σχετικά με το φύλο και την εθνικότητα των 

εγγεγραμμένων μεταπτυχιακών / διδακτορικών φοιτητών ανά Πρόγραμμα 

Σπουδών. Πιο συγκεκριμένα, οι απαιτήσεις ανά φύλο excel: 

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): 

 Κάθε ΠΜΣ πρέπει να συμπληρώσει: α) τον συνολικό αριθμό εγγεγραμμένων 

μεταπτυχιακών φοιτητών του, β) τον αριθμό των εγγεγραμμένων 

μεταπτυχιακών φοιτητών του ανά φύλο (άνδρες / γυναίκες) και γ) τον αριθμό 
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των εγγεγραμμένων αλλοδαπών μεταπτυχιακών φοιτητών του. Απαιτούνται 

στοιχεία λήξης ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων μεταπτυχιακών φοιτητών 

κάθε ΠΜΣ πρέπει να συμπίπτει με τον αριθμό του πεδίου «Εγγεγραμμένοι 

φοιτητές (Μ5.012)» του πληροφοριακού συστήματος της ΑΔΙΠ (ΟΠΕΣΠ). 

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ): 

 Κάθε ΠΔΣ πρέπει να συμπληρώσει: α) τον συνολικό αριθμό εγγεγραμμένων 

διδακτορικών φοιτητών του, β) τον αριθμό των εγγεγραμμένων διδακτορικών 

φοιτητών του ανά φύλο (άνδρες / γυναίκες) και γ) τον αριθμό των 

εγγεγραμμένων αλλοδαπών διδακτορικών φοιτητών του. Απαιτούνται στοιχεία 

λήξης ακαδημαϊκού έτους αναφοράς (31/8). ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο 

συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων διδακτορικών φοιτητών κάθε ΠΔΣ πρέπει να 

συμπίπτει με τον αριθμό του πεδίου «Υποψήφιοι διδάκτορες εν ενεργεία 

(Μ6.014)» του πληροφοριακού συστήματος της ΑΔΙΠ (ΟΠΕΣΠ). 


