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ΑΙΣΗΕΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2016-7 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 
Τν Τκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηεο Σρνιήο Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο ηνπ ΤΔΙ 

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο αλαθνηλώλεη ηελ ιεηηνπξγία γηα πέκπηε ζπλερή ρξνληά 

ηνπ Ππογπάμμαηορ Μεηαπηςσιακών ποςδών (ΠΜ) με ηίηλο «Διοίκηζη Επισειπήζευν 

και Οπγανιζμών - Master in Business Administration - MBA» (ΦΔΚ 445/24-2-12, η. B) 

γηα ην Αθαδεκατθό Έηνο 2016-17. 

Αληηθείκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ (ΠΜΣ) είλαη ε επηζηεκνληθή 

θαηάξηηζε θαη εηδίθεπζε επηζηεκόλσλ ζηηο αθόινπζεο Καηεπζύλζεηο:  

  

A. «Σηξαηεγηθή Γηνίθεζε» (Strategic Management)  

B. «Φξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε» (Financial Management) 

Γ. «Μάξθεηηλγθ» (Marketing) 

 

Σην Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ (ΠΜΣ), γίλνληαη δεθηνί σο ππνςήθηνη, πηπρηνύρνη 

ηκεκάησλ Α.Δ.Ι. θαη Τ.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλσλ νκνηαγώλ ηδξπκάησλ ηεο 

αιινδαπήο.  

Η ρξνληθή δηάξθεηα ζπνπδώλ γηα ηελ απνλνκή ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο 

νξίδεηαη ζε ηξία (3) εμάκελα πιήξνπο θνίηεζεο ή έμη (6) εμάκελα κεξηθήο θνίηεζεο.  

Έναπξη μαθημάηυν: 06/10/2016 

Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ππνρξενύληαη ζε 

παξαθνινύζεζε θαη επηηπρή εμέηαζε κεηαπηπρηαθώλ καζεκάησλ, ζπκκεηνρή ζε 

εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο θαη εθπόλεζε κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Τν 

πξόγξακκα πινπνηείηαη ζε πεξηβάιινλ κηθηήο δηαδηθαζίαο κάζεζεο κε πξόηππεο 

ζπλδπαζηηθέο κνξθέο εθπαίδεπζεο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ: [α] δηαιέμεηο, πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ έδξα ηνπ Τκήκαηνο, θαη [β] ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο ζύγρξνλεο 

κάζεζεο, κε αμηνπνίεζε ζρεηηθήο πιαηθόξκαο, πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία θαηά ηε δηάξθεηα όισλ ησλ εβδνκάδσλ ζπνπδώλ ησλ δύν πξώησλ αθαδεκατθώλ 

εμακήλσλ γηα ηνπο θνηηεηέο πιήξνπο θνίηεζεο θαη ησλ ηεζζάξσλ εμακήλσλ γηα ηνπο 

θνηηεηέο κεξηθήο θνίηεζεο.  

 

  

  

ΣΣ..ΕΕ..ΙΙ..  ΑΑΝΝΑΑΣΣΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗ  ΜΜΑΑΚΚΕΕΔΔΟΟΝΝΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΘΘΡΡΑΑΚΚΗΗ  

ΧΧΟΟΛΛΗΗ  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΑΑ    
ΣΣΜΜΗΗΜΜΑΑ    ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΕΕΩΩΝΝ    

  

  

  



Τα δηδαζθόκελα καζήκαηα είλαη εμακεληαία θαη πεξηιακβάλνπλ δηδαθηηθή παξαθνινύζεζε 

(ζεσξία, αζθήζεηο), εξεπλεηηθή απαζρόιεζε θαη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο. Ωο γιώζζα 

δηδαζθαιίαο νξίδεηαη ε ειιεληθή.  

 

Τποβολή αιηήζευν και αξιολόγηζη ςποτηθιοηήηυν  

Οη ππνςήθηνη θνηηεηέο κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ θάκελο αίηηζηρ, ζηνλ νπνίν ζα πεξηέρνληαη 

απαξαηηήησο ηα αθόινπζα (ηα νπνία απνηεινύλ θξηηήξηα επηινγήο) έυρ 30/06/2016:   

1. Έληππε Αίηεζε Υπνςεθηόηεηαο. 

2. Γύν (2) θσηνγξαθίεο ηαπηόηεηαο. 

3. Φσηνηππία ησλ δύν όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο. 

4. Πξόζθαην Βηνγξαθηθό Σεκείσκα 

5. Αληίγξαθν Πηπρίνπ κε αλαιπηηθή βαζκνινγία όισλ ησλ εηώλ ή 

πηζηνπνηεηηθό ζπνπδώλ κε αλαιπηηθή βαζκνινγία όισλ ησλ εηώλ. 

6. Αληίγξαθν Πηπρηαθήο Δξγαζίαο, εθόζνλ πξνβιεπόηαλ ε εθπόλεζή ηεο ζε 

πξνπηπρηαθό επίπεδν. 

7. Πηζηνπνηεηηθό ηζνηηκίαο από ηνλ ΓΟΑΤΑΠ, γηα ηνπο ππνςήθηνπο πνπ 

πξνέξρνληαη από Σρνιέο ηεο αιινδαπήο. 

8. Υπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 από όζνπο δελ απέθηεζαλ ην πηπρίν ηνπο, 

ε απνδνρή ησλ νπνίσλ ζα γίλεηαη ππό ηελ αίξεζε ηεο απόθηεζεο ηνπ πηπρίνπ 

κέρξη θαη ηελ πεξίνδν ηνπ Σεπηεκβξίνπ 2016. 

9. Τίηινη πηζηνπνίεζεο αγγιηθώλ (ζπλεθηηκάηαη γλώζε επηπέδνπ B2 ηεο αγγιηθήο 

γιώζζαο). Σεκεηώλεηαη όηη δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνπο ππνςεθίνπο λα 

πξνζθνκίζνπλ ηνπο ηίηινπο ζπνπδώλ ηνπο κέρξη ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ησλ 

καζεκάησλ.  

10. Έθζεζε θηλήηξσλ (motivation letter) γηα παξαθνινύζεζε ηνπ  κεηαπηπρηαθνύ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ.  

11. Γύν ζπζηαηηθέο επηζηνιέο.  

12. Λνηπά ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηώλνπλ ηελ ππνςεθηόηεηα (εξγαζηαθή εκπεηξία, 

επηζηεκνληθέο δεκνζηεύζεηο θ.ν.θ.)  

ζηε δηεύζπλζε:  

ΤΔΙ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο & Θξάθεο  

Γξακκαηεία Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ:  

«Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκώλ - Master in Business Administration-MBA»   

Κηίξην Βηβιηνζήθεο 

Άγηνο Λνπθάο 

Καβάια, 65404  

Υπόςηλ θαο Αλαζηαζίαο Μπνπδηά 

 

Οη θνηηεηέο πνπ ζα πξνεπηιεγνύλ ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο ζα θιεζνύλ γηα ζπλέληεπμε από 

ηελ επηηξνπή ζπνπδώλ ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο. 

Οη ζπλεληεύμεηο  ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ, είηε κε θπζηθή παξνπζία ζηελ έδξα ηνπ Τκήκαηνο, 

είηε δηαδηθηπαθά.  

Η επίδνζε ζηε ζπλέληεπμε ζα ζπλππνινγηζηεί γηα ηελ ηειηθή αμηνιόγεζε ηνπ ππνςεθίνπ.  

Τα  νλόκαηα  ησλ  επηηπρόλησλ  ζα  αλαθνηλσζνύλ  ζηελ  ηζηνζειίδα  ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ 

εληόο ηνπ Σεπηεκβξίνπ 2016 θαη νη επηιεγέληεο ζα ελεκεξσζνύλ ειεθηξνληθά θαη 

ηειεθσληθά.  

http://www.doatap.gr/


 

Δίδακηπα  

Τν θόζηνο θνίηεζεο ζην ΠΜΣ αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζε 4.000 €. Όζνη θνηηεηέο  

ρξεζηκνπνηνύλ ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο ζύγρξνλεο κάζεζεο, κε αμηνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 

πιαηθόξκαο, πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζα επηβαξύλνληαη κε 500 Δπξώ 

επηπιένλ.  

Τα δίδαθηξα θαηαβάιινληαη ζε 3 ή 6 δόζεηο, σο εμήο: 

Φοιηηηέρ πλήποςρ θοίηηζηρ (3 δόζειρ): 

- 1ε δόζε, κε ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο εγγξαθήο ζην ΜΒΑ. 

- 2ε δόζε, πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ Β’ εμακήλνπ (30 Ιαλνπαξίνπ). 

- 3ε δόζε (θαη εμόθιεζε θαηαβνιήο ησλ δηδάθηξσλ), πξηλ ηελ εθπόλεζε ηεο Γηπισκαηηθήο 

Δξγαζίαο (30 Μαΐνπ). 

 

Φοιηηηέρ μεπικήρ θοίηηζηρ (6 δόζειρ): 

- 1ε δόζε, κε ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο εγγξαθήο ζην ΜΒΑ. 

- 2ε δόζε, ζηελ έλαξμε ηνπ δεύηεξνπ εμακήλνπ (30 Ιαλνπαξίνπ). 

- 3ε δόζε ζηηο 30 Μαΐνπ. 

- 4ε δόζε, πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ Α’ εμακήλνπ ηνπ 2νπ έηνπο θνίηεζεο (1 Οθησβξίνπ). 

- 5ε δόζε, πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ Β’ εμακήλνπ ηνπ 2νπ έηνπο θνίηεζεο (30 Ιαλνπαξίνπ) 

-  6ε δόζε, (θαη εμόθιεζε θαηαβνιήο ησλ δηδάθηξσλ), πξηλ ηελ εθπόλεζε ηεο Γηπισκαηηθήο 

Δξγαζίαο   (30 Μαΐνπ ηνπ 2νπ έηνπο). 

 

Η πιεξσκή ησλ δηδάθηξσλ γίλεηαη κε ηελ θαηάζεζε ζε ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηεο Δπηηξνπήο 

Δξεπλώλ (ΔΛΚΔ) ηνπ Τ.Δ.Ι. ΑΜΘ θαη ηελ πξνζθόκηζε ζρεηηθήο απόδεημεο ζηε Γξακκαηεία 

ηνπ Π.Μ.Σ. Ο θνηηεηήο, γηα θάζε πιεξσκή δόζεο, παξαιακβάλεη απόδεημε είζπξαμεο ηνπ 

ΔΛΚΔ Τ.Δ.Ι. ΑΜΘ. 

 

Γηα θάζε ζπκπιεξσκαηηθή πιεξνθνξία νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηελ 

επίζεκε ηζηνζειίδα (http://mba.teiemt.gr) ή ζηε Γξακκαηεία ηνπ ΠΜΣ (Τει. & Fax: +30 

2510 462293, e-mail: admmba@teiemt.gr).  

 

 

Ο Διεςθςνηήρ ηος Ππογπάμμαηορ Μεηαπηςσιακών ποςδών 

 

Καθηγηηήρ 

Νικόλαορ Θεπίος 

 


