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ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΩΝ
Το Τμιμα Οικονομικϊν Επιςτθμϊν του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν και το
Τμιμα Μθχανικϊν Χωροταξίασ, Πολεοδομίασ και Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ του Πανεπιςτθμίου
Θεςςαλίασ καλοφν τουσ ενδιαφερόμενουσ να υποβάλουν υποψθφιότθτα για τθν παρακολοφκθςθ
του Διϊδρυματικοφ Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΜΒΑ-τρατηγική Διοίκηςη
και Ανταγωνιςτικότητα» που ξεκινά από το χειμερινό εξάμθνο ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2020-2021.
Οι μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο παραπάνω Δ.Π.Μ.Σ. οδθγοφν ςτθ λιψθ Διπλϊματοσ Μεταπτυχιακϊν
Σπουδϊν ςτθ «ΜΒΑ-Στρατθγικι Διοίκθςθ και Ανταγωνιςτικότθτα» (MΒΑ in Strategic Management
and Competitiveness), με τισ εξισ ειδικεφςεισ:
α) τρατηγική Διοίκηςη Επιχειρήςεων (Strategic Management)
β) τρατηγική Ανταγωνιςτικότητασ Κρατών και Περιφερειών (Competitiveness Strategy of
Countries and Regions).
Η λιψθ του Διπλϊματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν προχποκζτει τθν παρακολοφκθςθ και επιτυχι
εξζταςθ ςε πζντε (5) κεματικζσ ενότθτεσ, που αντιςτοιχοφν ςυνολικά ςε εκατόν είκοςι (120)
πιςτωτικζσ μονάδεσ ECTS.
Η χρονικι διάρκεια φοίτθςθσ ςτο Δ.Π.Μ.Σ. ορίηεται ςε τζςςερα (4) ακαδθμαϊκά εξάμθνα για το
πρόγραμμα πλιρουσ φοίτθςθσ, ενϊ ςε ζωσ και οκτϊ (8) εξάμθνα για το πρόγραμμα μερικισ
φοίτθςθσ. Στθ διάρκεια αυτι περιλαμβάνεται και ο χρόνοσ εκπόνθςθσ τθσ Μεταπτυχιακισ
Διπλωματικισ Εργαςίασ.
Ο ανϊτατοσ αρικμόσ των ειςακτζων φοιτθτϊν για κάκε ειδίκευςθ ςτο Δ.Π.Μ.Σ. ορίηεται ςε ενενιντα
(90) φοιτθτζσ ανά ζτοσ.
Τα τζλθ φοίτθςθσ ςτο Δ.Π.Μ.Σ. ανζρχονται ςε 800 ευρϊ ανά κεματικι ενότθτα, τόςο για τουσ
φοιτθτζσ πλιρουσ φοίτθςθσ όςο και για τουσ φοιτθτζσ μερικισ φοίτθςθσ. Από τα τζλθ φοίτθςθσ
απαλλάςςονται οι φοιτθτζσ που εμπίπτουν ςτισ προβλζψεισ του άρκρου 35 του Ν. 4485/2017.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, παρακαλοφνται οι ενδιαφερόμενοι να ανατρζξουν ςτον κανονιςμό
ςπουδϊν του Δ.Π.Μ.Σ. που βρίςκεται αναρτθμζνοσ ςτθν ιςτοςελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.
Το πρόγραμμα ςπουδϊν του Δ.Π.Μ.Σ. υλοποιείται ςτθν Ακινα ενϊ δφναται να υλοποιθκεί και ςτθν
περιοχι τθσ Θεςςαλίασ (Βόλοσ-Λάριςα).

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρϊτου κφκλου ςπουδϊν ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι
ομοταγϊν, αναγνωριςμζνων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ.
Η διαδικαςία επιλογισ βαςίηεται ςτθν αξιολόγθςθ των φακζλων υποψθφιότθτασ (με κριτιρια όπωσ
ο βακμόσ πτυχίου, θ κατοχι δεφτερου πτυχίου πρϊτου ι δεφτερου κφκλου ςπουδϊν, θ ερευνθτικι
δραςτθριότθτα, οι δθμοςιεφςεισ, θ γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ (αγγλικισ), οι ςυςτατικζσ επιςτολζσ και θ
επαγγελματικι εμπειρία) κακϊσ και ςτθν προφορικι ςυνζντευξθ.

Οι φάκελοι υποψθφιότθτασ που κα λθφκοφν υπόψθ ςτθ διαδικαςία επιλογισ κα πρζπει να ςταλοφν
με email ςτθ Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. ζωσ και τθν Κυριακή 13 επτεμβρίου 2020.
Οι ςυνεντεφξεισ των υποψθφίων κα πραγματοποιθκοφν μζςω skype.

Οι φάκελοι υποψθφιότθτασ πρζπει να περιλαμβάνουν τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
1. Αίτθςθ Συμμετοχισ (ςυμπλθρϊνεται θλεκτρονικά μζςω του ςυνδζςμου
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSnQQJwPG9ZvwCLGIPga6dLTkM3a4Hpz6JeeiAdsQ
KHz-JaA/viewform)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Βιογραφικό ςθμείωμα
Αντίγραφο πτυχίου ι βεβαίωςθ περάτωςθσ ςπουδϊν
Δθμοςιεφςεισ ςε περιοδικά με κριτζσ, εάν υπάρχουν
Αποδεικτικά επαγγελματικισ ι ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ, εάν υπάρχουν
Φωτοτυπία δφο όψεων τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ
Αποδεικτικό γνϊςθσ ξζνθσ γλϊςςασ
Δφο (2) ςυςτατικζσ επιςτολζσ (βλ. υπόδειγμα ςτθν ιςτοςελίδα του Δ.Π.Μ.Σ).

Όλα τα δικαιολογθτικά, πλθν τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ, πρζπει να αποςταλοφν θλεκτρονικά με email
(ςε ζνα ςυμπιεςμζνο αρχείο) ςτα emails: sda@econ.uoa.gr ι mbasdaekpa@gmail.com.

Διευκρινίηεται ότι οι φοιτθτζσ από ιδρφματα τθσ αλλοδαπισ πρζπει να προςκομίςουν πριν από τθν
ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν τουσ πιςτοποιθτικό αντιςτοιχίασ και ιςοτιμίασ από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να ανατρζξουν ςτθν ιςτοςελίδα
http://www.ddomo-stratman.econ.uoa.gr/ ι να ςτείλουν e-mail ςτο sda@econ.uoa.gr,
mbasdaekpa@gmail.com ι να απευκυνκοφν ςτθ Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. (κα Χ. Μανωλιουδάκη,
τηλ. 210-3689456, Δευτζρα-Σετάρτη-Πζμπτη ώρεσ 12:00-16:00).

Ο Διευκυντισ του Δ.Π.Μ.Σ.

Κακθγθτισ Χριςτοσ Πιτζλθσ
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