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ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-19
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας του ΤΕΙ Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών Ερευνητικού Χαρακτήρα (Π.Μ.Σ.Ε.Χ.) με τίτλο «Διοικητική των
Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό» (ΦΕΚ 1818/22-5-2018, Τ.Β’) για το Ακαδημαϊκό
Έτος 2018-19.
Αντικείμενο του προγράμματος είναι η Διοικητική των Επιχειρήσεων και Οργανισμών με
διεθνή προσανατολισμό και στοχεύει στην εμβάθυνση και επέκταση της επιστημονικής
γνώσης, των τεχνικών και της προώθησης της έρευνας στο αντικείμενο της Οργάνωσης και
Διοίκησης σε συνθήκες ενός παγκοσμιοποιημένου οικονομικού περιβάλλοντος.
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ερευνητικού Χαρακτήρα (ΠΜΣΕΧ), γίνονται
δεκτοί ως υποψήφιοι, αριστούχοι πτυχιούχοι τμημάτων Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της
ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι
διατεθειμένοι να ασχοληθούν αποκλειστικά με την έρευνα.
Αυτό συνεπάγεται την υποχρεωτική τους φυσική παρουσία στους χώρους του Τμήματος
στο ΤΕΙ ΑΜΘ, καθ’ όλη τη διάρκεια του διετούς προγράμματος, για τουλάχιστον 35
ώρες/εβδομάδα, κάτω από την καθοδήγηση του Διευθυντή του ΠΜΣ και των καθηγητών
που θα αναλάβουν την εποπτεία τους.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ερευνητικού
Χαρακτήρα ορίζεται σε δύο έτη, ήτοι τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων τα δύο
πρώτα διατίθενται στη διδασκαλία των μαθημάτων και την προετοιμασία της
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και τα υπόλοιπα δύο για την εκπόνηση και
συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Κατά την διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε
παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχή σε
εργαστηριακές ασκήσεις και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και περιλαμβάνουν διδακτική
παρακολούθηση (θεωρία, ασκήσεις), ερευνητική απασχόληση και εργαστηριακές ασκήσεις.
Ως γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η ελληνική ή/και η αγγλική.

Υποβολή αιτήσεων και αξιολόγηση υποψηφιοτήτων
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση από 1 έως 15
Σεπτεμβρίου 2018, στην επίσημη ιστοσελίδα του ΠΜΣΕΧ (http://mphilbusiness.teiemt.gr/),
αναρτώντας απαραιτήτως τα ακόλουθα (τα οποία αποτελούν κριτήρια επιλογής):

1. Φωτογραφία ταυτότητας.
2. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
3. Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα
4. Αντίγραφο Πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών ή πιστοποιητικό
σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών. Ο τελικός βαθμός πτυχίου δεν
θα πρέπει να είναι χαμηλότερος του επτάμιση (7.5).
5. Αντίγραφο Πτυχιακής Εργασίας, εφόσον προβλεπόταν η εκπόνησή της σε
προπτυχιακό επίπεδο.
6. Πιστοποιητικό ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, για τους υποψήφιους που προέρχονται
από Σχολές της αλλοδαπής.
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από όσους δεν απέκτησαν το πτυχίο τους, η
αποδοχή των οποίων θα γίνεται υπό την αίρεση της απόκτησης του πτυχίου μέχρι
και την περίοδο του Σεπτεμβρίου 2018.
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 αποδοχής του όρου της πρόσκλησης σχετικά με
την υποχρεωτική τους φυσική παρουσία στους χώρους του Τμήματος στο ΤΕΙ ΑΜΘ,
καθ’ όλη τη διάρκεια του διετούς προγράμματος, για τουλάχιστον 35
ώρες/εβδομάδα, κάτω από την καθοδήγηση του Διευθυντή του ΠΜΣ και των
καθηγητών που θα αναλάβουν την εποπτεία τους.
9. Τίτλοι πιστοποίησης Άριστης γνώσης αγγλικών (επιπέδου Γ2/C2 Proficiency).
10. Δύο συστατικές επιστολές.
11. Λοιπά στοιχεία που τεκμηριώνουν την υποψηφιότητα (συμμετοχή σε ερευνητικά
προγράμματα, επιστημονικές δημοσιεύσεις κ.ο.κ.)

Οι φοιτητές που θα προεπιλεγούν της ανωτέρω διαδικασίας θα κληθούν για συνέντευξη
από την επιτροπή σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.
Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος.
Η επίδοση στη συνέντευξη θα συνυπολογιστεί για την τελική αξιολόγηση του υποψηφίου.
Τα ονόματα των επιτυχόντων θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού
εντός του Σεπτεμβρίου 2018 και οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά και
τηλεφωνικά.

Κόστος Φοίτησης
Το ΠΜΣΕΧ είναι χωρίς δίδακτρα.
Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην

ιστοσελίδα του Τμήματος (http://mphilbusiness.teiemt.gr/)ή στη Γραμματεία του Τμήματος
(Τηλ. & Fax: +30 2510 462293, e-mail: mphilbusiness@teiemt.gr).

Ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
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