
ΔΙΕΘΝΕ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΣΗ ΕΛΛΑΔΟ 

ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 

  «ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΗ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» 

 

Το Τμήμα Δπιζηήμηρ και Τεσνολογίαρ Τποθίμυν ηος Γιεθνούρ Πανεπιζηημίος ηηρ Δλλάδορ 

(ΓΙ.ΠΑ.Δ), πποζκαλεί ηοςρ ενδιαθεπομένοςρ να  ςποβάλοςν ςποτηθιόηηηα για ειζαγυγή, 

καηά ηο ακαδημαφκό έηορ 2020-2021, ζηο εγκεκπιμένο από ηο Υποςπγείο Παιδείαρ και 

Θπηζκεςμάηυν Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών Σποςδών (Π.Μ.Σ.) με ηίηλο «Σςζηήμαηα 

Γιασείπιζηρ Ποιόηηηαρ και Οπγάνυζηρ Παπαγυγήρ ζηη Βιομησανία Τποθίμυν», ηο οποίο 

οδηγεί ζε Γίπλυμα Μεηαπηςσιακών Σποςδών (Γ.Μ.Σ.) (Master of Science in Quality 

Management and Production Organization Systems for the Food Industry).  

 

Το ζςγκεκπιμένο Π.Μ.Σ. λειηοςπγεί με επιηςσία για δυδέκαηη ζςνεσή ακαδημαφκή σπονιά και 

είναι μοναδικό ζηο είδορ ηος ζηην Δλλάδα. Ιδπύθηκε ηο 2009 με ηην Υποςπγική Απόθαζη 

90352/Δ5 - ΦΔΚ 1906/7-9-2009, ανανεώθηκε η λειηοςπγία ηος ηο 2017 (ΦΔΚ 1965/7-6-2017) 

και ηο 2018 εγκπίθηκε η επανίδπςζή ηος με βάζη ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 4485/2017 (ΦΔΚ 

2191/12-6-2018). Ακολούθηζε ππάξη επανίδπςζηρ κάηυ από ηο νέο Ίδπςμα (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) (ΦΔΚ  

3545/23-9-2019). 

Σηο Π.Μ.Σ. γίνονηαι δεκηοί πηςσιούσοι Τμημάηυν Τεσνολογίαρ Τποθίμυν, Φημείαρ,  

Γευπονίαρ (καηεύθςνζηρ Τεσνολογίαρ Τποθίμυν), Φημικήρ Μησανικήρ, Κηηνιαηπικήρ,  καθώρ 

και άλλυν ζσεηικών με ηα ηπόθιμα επιζηημονικών κλάδυν Πανεπιζηημίυν/ΤΔΙ ηηρ ημεδαπήρ 

ή αναγνυπιζμένυν ομοηαγών Ιδπςμάηυν ηηρ αλλοδαπήρ, όπυρ επίζηρ και ηελειόθοιηοι ηυν 

Τμημάηυν αςηών πος καηά ηην εγγπαθή ηοςρ θα πποζκομίζοςν ηο ζσεηικό πηςσίο ή βεβαίυζη 

ολοκλήπυζηρ ηυν ζποςδών. 

 

Επίζεο γίλνληαη δεθηνί θαη εξγαδόκελνη θαζώο ηα καζήκαηα δηεμάγνληαη ηηο 

απνγεπκαηηλέο ώξεο θαηά ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ηηο πξσηλέο ώξεο ηνπ αββάηνπ. 

 

Ο απιθμόρ ειζακηέυν είναι 21. Σηο Π.Μ.Σ. ςπάπσοςν ηέλη θοίηηζηρ ύτοςρ 800 εςπώ/εξάμηνο 

(3200 εςπώ ζςνολικά). Ποζοζηό έυρ 30% ηυν ειζακηέυν δικαιούηαι απαλλαγή από ηα ηέλη 

θοίηηζηρ βάζει ηυν ζσεηικών διαηάξευν ηος Ν. 4485/2017. 

 

Σηο Π.Μ.Σ. η σπονική διάπκεια ζποςδών είναι ηέζζεπα ακαδημαφκά εξάμηνα. Τα δύο ππώηα 

εξάμηνα πεπιλαμβάνοςν διδαζκαλία θευπηηικών και επγαζηηπιακών μαθημάηυν πος είναι:  

 

 

Α’ Δξάμηνο 

 Πποσυπημένη Σηαηιζηική Δπιζηήμηρ Τποθίμυν  

 Οπθή Δπγαζηηπιακή Ππακηική (GLP)  

 Οπγάνυζη και Ππογπαμμαηιζμόρ Παπαγυγήρ  

 Πποσυπημένερ Μέθοδοι Δξέηαζηρ ηυν Τποθίμυν  

 Δπγαζηηπιακέρ Αζκήζειρ Δνόπγανηρ Ανάλςζηρ Τποθίμυν 

 

http://www.food.teithe.gr/wp-content/uploads/2017/06/%CE%A0%CE%9C%CE%A3_%CE%A3%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%A0%CE%BF%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD.pdf


Β’ Δξάμηνο 

 Σςζηήμαηα Γιασείπιζηρ Ποιόηηηαρ [ISO 9001, ISO 22000 (GMP/GHP/ 

HACCP/DEFENSE)] 

 Σςζηήμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Γιασείπιζηρ (ISO 14001) 

 Νομοθεζία Τποθίμυν 

 Σςζηήμαηα Γιασείπιζηρ Δπισειπηζιακών Πόπυν (ERP)  

 Σηαηιζηικόρ Έλεγσορ Γιεπγαζίαρ / Σσεδιαζμόρ και Ανάπηςξη Πποφόνηορ  

 

Τα δύο ηελεςηαία εξάμηνα είναι αθιεπυμένα ζηην εκπόνηζη ηηρ μεηαπηςσιακήρ διπλυμαηικήρ 

διαηπιβήρ. 

 

Καλούνηαι οι ςποτήθιοι, ππιν ηην ςποβολή ηηρ αίηηζήρ ηοςρ, να μελεηήζοςν ηον οδηγό 

ζποςδών ο οποίορ βπίζκεηαι αναπηημένορ ζηην ιζηοζελίδα: 

http://www.food.teithe.gr/spoudes/metaptichiako-programma/programma-spoudon/ . 

 

Οι ενδιαθεπόμενοι καλούνηαι να παπαλάβοςν ηην αίηηζη ειζαγυγήρ ζηο Π.Μ.Σ. και να 

ενημεπυθούν για ηα απαιηούμενα δικαιολογηηικά ζηον ζύνδεζμο: 

http://www.food.teithe.gr/spoudes/metaptichiako-programma/diadikasia-isagogis/  

 

Για  πεπιζζόηεπερ  πληποθοπίερ, οι  ενδιαθεπόμενοι  μποπούν  να  επικοινυνούν  μέζυ email:   

info@pms.food.ihu.gr  και μόνο ζε ειδικέρ πεπιπηώζειρ με ηη Γπαμμαηεία ηος  Τμήμαηορ ζηα 

ηηλέθυνα 2310013910 / 2310013369. 

 

Παπακαλούνηαι οι ςποτήθιοι να αποζηείλοςν ηα απαπαίηηηα δικαιολογηηικά ζηην παπακάηυ 

διεύθςνζη: 

¨ΔΙΠΑΕ  

Σκήκα Επηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ 

ΣΘ141 

ΣΚ 57400 

ίλδνο Θεζζαινλίθεο¨  

 

Δναλλακηικά μποπούν να ζηείλοςν ηα δικαιολογηηικά ηλεκηπονικά ζηη διεύθςνζη: 

info@pms.food.ihu.gr. Σηην πεπίπηυζη ηηρ ηλεκηπονικήρ αίηηζηρ, θα σπειαζηεί να 

καηαθέζοςν ηα ένηςπα δικαιολογηηικά ππιν ή καηά ηην διάπκεια ηηρ ζςνένηεςξηρ. 

 

Σν Σκήκα Επηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ ζα δέρεηαη ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ 

από 18  Μαΐνπ 2020  έσο 7 επηεκβξίνπ 2020. 
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