ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΙΑΓΩΓΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΟ
Π.Μ.. ΜΒΑ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ 2020-2021
ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΓΩΓΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
2020-2021
Σν Σμήμα Γιοίκηζης Οργανιζμών, Μάρκεηινγκ και Σοσριζμού ηης τολής Οικονομίας
και Γιοίκηζης, ηοσ Γιεθνούς Πανεπιζηημίοσ ηης Δλλάδος (πξψελ Αιεμάλδξεηνπ
Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο Θεζζαινλίθεο-ΑΣΔΙΘ) κε έδξα ηε ίλδν πξνθεξχζζεη
γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2020-2021 Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΠΜ) κε ηίηιν:
"Γηνίθεζε ησλ Δπηρεηξήζεσλ-Master of Business Administration", ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
απφθαζεο ΓΦ 15/2600 (ΦΔΚ 2582 /η.Β'/03.07.2018) θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4485/2017 (Α΄
114).
Σν ΠΜ ιεηηνπξγεί επηηπρψο απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2015-2016 (ΦΔΚ 1396/η.Β/07.07.2015),
θαη ε παξαπάλσ απφθαζε αθνξά ηελ έγθξηζε επαλίδξπζήο ηνπ.
Σν Π.Μ.. απνλέκεη ην Γίπισκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Γ.Μ..) κε ηίηιν "Γηνίθεζε ησλ
Δπηρεηξήζεσλ-Master of Business Administration" κε ηηο αθφινπζεο θαηεπζχλζεηο:
i)

Γίπισκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ κε γεληθή θαηεχζπλζε
(Master of Business Administration: General M.B.A.)

ii)
ii) Γίπισκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ κε θαηεχζπλζε ζηηο
Γηεζλείο Δπηρεηξεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο (M.B.Α. - International Business)
Σα καζήκαηα ζα δηδάζθνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα αιιά δχλαληαη λα δηδάζθνληαη θαη ζηελ
Αγγιηθή.
Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Γηπιψκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ είλαη ππνρξεσηηθή ε
παξαθνινχζεζε θαη ε επηηπρήο εμέηαζε ησλ καζεκάησλ θαζψο θαη ε εθπφλεζε δηπισκαηηθήο
εξγαζίαο.
Η ειάρηζηε δηάξθεηα γηα ηελ απνλνκή ηνπ Γηπιψκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ νξίδεηαη ζε ηξία
(3) εμάκελα, ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθπφλεζε θαη
ππνβνιή πξνο θξίζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Οη πηζησηηθέο κνλάδεο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη
ζπλνιηθά 90 ECTS.
Για ηο ακαδημαχκό έηος 2020-2021 θα γίνοσν δεκηοί ζσνολικά 40 θοιηηηές.
Τποβολή Αιηήζεφν: έφς 30/9/2020
Σέλη θοίηηζης
Γηα ην ζχλνιν ηνπ πξνγξάκκαηνο ηα ηέιε θνίηεζεο αλέξρνληαη ζε 3.840,00 €
Γικαιούτοι και διαδικαζία απαλλαγής από ηα ηέλη θοίηηζης
Πνζνζηφ έσο ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ην πνιχ επί ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ θνηηεηψλ πνπ
εηζάγνληαη ζην ΠΜ απαιιάζζνληαη απφ ηα ηέιε θνίηεζεο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 35 ηνπ λ.
4485/2017 (Α΄ 114).
Απαιιαγή απφ ηα ηέιε θνίηεζεο δηθαηνχληαη λα αηηεζνχλ νη θνηηεηέο ησλ νπνίσλ ην αηνκηθφ
εηζφδεκα (εθφζνλ δηαζέηνπλ ίδην εηζφδεκα), θαη ην νηθνγελεηαθφ δηαζέζηκν ηζνδχλακν εηζφδεκα
δελ ππεξβαίλνπλ απηνηειψο, ην κελ αηνκηθφ ην εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%), ην δε νηθνγελεηαθφ ην
εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%) ηνπ εζληθνχ δηάκεζνπ δηαζέζηκνπ ηζνδχλακνπ εηζνδήκαηνο, ην
νπνίν θαζνξίδεηαη κε ηα πιένλ πξφζθαηα θάζε θνξά δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο
ηαηηζηηθήο Αξρήο (ΔΛ.ΣΑΣ.)
Γελ δηθαηνχληαη απαιιαγή φζνη ιακβάλνπλ ππνηξνθία απφ άιιε πεγή.
Η αίηεζε γηα απαιιαγή απφ ηα ηέιε θνίηεζεο ππνβάιιεηαη χζηεξα απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο
δηαδηθαζίαο επηινγήο ησλ θνηηεηψλ ηνπ ΠΜ.

Καηηγορίες πηστιούτφν ποσ γίνονηαι δεκηοί
ην ΠΜ γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη Σκεκάησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ΣΔΙ ηεο εκεδαπήο θαη
αλαγλσξηζκέλσλ νκνηαγψλ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο (αλαγλψξηζε πηπρίνπ απφ ΓΟΑΣΑΠ).
Πξνυπφζεζε γηα ηελ επηινγή, απνηειεί θαη ε επαξθήο γλψζε (ηνπιάρηζηνλ επίπεδν Β2) κηαο
ηνπιάρηζηνλ μέλεο γιψζζαο, πέξαλ απηήο ηεο Διιεληθήο.
Μπνξνχλ επίζεο λα ππνβάινπλ αίηεζε ζην ΠΜ θαη θνηηεηέο πνπ έρνπλ πεξαηψζεη επηηπρψο ηηο
εμεηάζεηο φισλ ησλ καζεκάησλ ηνπο θαη εθθξεκεί κφλν ε νξθσκνζία ηνπο. Γηα λα ζπκκεηέρνπλ
ζηε δηαδηθαζία επηινγήο νη θνηηεηέο απηνί απαηηείηαη λα θαηαζέζνπλ πηζηνπνηεηηθφ απφ ηελ
γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηφο ηνπο, ζην νπνίν ζα αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία νινθιήξσζεο ησλ
ζπνπδψλ ηνπο θαζψο θαη ν βαζκφο ηνπ πηπρίνπ ηνπο. Η κφλε εθθξεκφηεηα κπνξεί λα είλαη ε
νξθσκνζία. Η νξηζηηθνπνίεζε ηεο εγγξαθήο ηνπο ζα γίλεηαη κεηά απφ ηελ πξνζθφκηζε
αληηγξάθνπ ηνπ πηπρίνπ ηνπο.
Γηα ηελ ηειηθή επηινγή ησλ θνηηεηψλ εθηηκψληαη αθαδεκατθά θξηηήξηα, ζηα νπνία
πεξηιακβάλνληαη (α) Ο βαζκφο ηνπ πηπρίνπ/ησλ πηπρίσλ, (β) Η βαζκνινγία ζηα καζήκαηα πνπ
είλαη ζρεηηθά κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ Π.Μ.., (γ) Η επίδνζε ζε δηπισκαηηθή εξγαζία
φπνπ απηή πξνβιέπεηαη ζηνλ πξψην θχθιν ζπνπδψλ, (δ) Η ζρεηηθή εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα,
(ε) Η ζρεηηθή επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ θαη (ζη) ε εθηίκεζε ηεο επηηξνπήο
απφ ηε ζπλέληεπμε ησλ ππνςεθίσλ.
Αίηηζη & Γικαιολογηηικά σπουηθίφν
Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ:
Α. Αίηηζη Τπουηθιόηηηας
1. θαηεβάζηε ην έληππν ηεο αίηεζεο
2. ζπκπιεξψζηε ην θαη ππνγξάςηε ην
3. Τπνβάιιεηε ζε Ηιεθηξνληθή κνξθή ην έληππν καδί κε φια ηα δηθαηνινγεηηθά Ηιεθηξνληθά κέρξη

30/9/2020, εδώ

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpNE1AgAo-sN23mE1C_ekG1C84xaMk59Ud_o7g0PPL1hEwqw/viewform)

Β. Ηλεκηρονικός Φάκελος Γικαιολογηηικών
Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ ππνςεθίσλ ζα απνζηαινχλ αξρηθά κφλνλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή κέρξη
30/9/2020, ζηνλ ζχλδεζκν παξαπάλσ (θάληε θιηθ ζηε ιέμε εδώ παξαπάλσ)
Καηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο νη ππνςήθηνη θνηηεηέο θαινχληαη γηα
ζπλέληεπμε. ηε ζπλέληεπμε νη ηειεπηαίνη ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηηο ζπζηαηηθέο επηζηνιέο
θαη φια ηα έληππα πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο αληίγξαθα ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ θαηαζέζεη ζε ειεθηξνληθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε
δηαδηθαζία ηεο ππνςεθηφηεηάο ηνπο ζην ΠΜ. Τπνςήθηνη πνπ δελ ζα πξνζθνκίζνπλ ηα
παξαπάλσ δελ ζα γίλνπλ δεθηνί ζην ΠΜ.
Ο Ηλεκηρονικός Φάκελος Γικαιολογηηικών, απαιηείηαι να περιέτει ηα παρακάηφ:
Β1. α) Αληίγξαθν Πηπρίνπ ή β) βεβαίσζε ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο ζην νπνίν θνηηνχλ ε
νπνία αλαθέξεη φηη ν ππνςήθηνο έρεη πεξαηψζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ, ηνλ βαζκφ πηπρίνπ θαη φηη
εθθξεκεί κφλν ε δηαδηθαζία ηεο νξθσκνζίαο ή γ) βεβαίσζε ηζνηηκίαο θαη αληηζηνηρίαο ηνπ
πηπρίνπ ηεο αιινδαπήο απφ ην ΓΟΑΣΑΠ γηα φζνπο ηειείσζαλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζην εμσηεξηθφ.
Β2. Πηζηνπνηεηηθφ Αλαιπηηθήο Βαζκνινγίαο
Β3. Αλαιπηηθφ Βηνγξαθηθφ εκείσκα
Β4. Σεθκεξίσζε ηεο επαξθνχο γλψζεο ηεο μέλεο γιψζζαο (Αγγιηθήο ή άιιεο Γιψζζαο), θαη γηα
ηνπο αιινδαπνχο ηεο Διιεληθήο.
Η επαξθήο γλψζε π.ρ. ζηα Αγγιηθά πηζηνπνηείηαη κε έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο:
α) Αλαγλσξηζκέλν απφ ην θξάηνο απνδεηθηηθφ γλψζεο ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο ζε επίπεδν Β2
(θαιή γλψζε) ηνπ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ Γισζζνκάζεηαο. Γηα ηνλ ηξφπν απφδεημεο ηεο
γισζζνκάζεηαο, φπσο θαη γηα ηα αλαγλσξηζκέλα αλά επίπεδν γισζζνκάζεηαο πηζηνπνηεηηθά, νη
ππνςήθηνη κπνξνχλ λα αλαηξέμνπλ ζηε ζρεηηθή ελφηεηα "ΣΙΣΛΟΙ ΓΛΧΟΜΑΘΔΙΑ - ΣΡΟΠΟ
ΑΠΟΓΔΙΞΗ", ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζε φιεο ηηο πξφζθαηεο πξνθεξχμεηο δηαγσληζκψλ ηνπ
ΑΔΠ θαη απνηειεί πξνζάξηεκα θαη ηεο παξνχζεο πξφζθιεζεο.

β) Καηνρή απνδεηθηηθνχ γλψζεο ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο επηπέδνπ κεγαιχηεξνπ ηνπ Β2, πνπ
ππεξθαιχπηεη ηελ απαηηνχκελε γλψζε θαη σο εθ ηνχηνπ γίλεηαη δεθηφ, ζε πεξίπησζε πνπ ν
ππνςήθηνο δελ θαηέρεη απνδεηθηηθφ επηπέδνπ Β2.
γ) Δμεηάζεηο TOELF κε ειάρηζην βαζκφ 180), ή εμεηάζεηο IELTS (κε ειάρηζην βαζκφ 6) ή άιιν
ζρεηηθφ.
δ) Καηνρή μελφγισζζνπ βαζηθνχ πηπρίνπ ή κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο, ζην νπνίν ε γιψζζα
δηδαζθαιίαο ήηαλ ε Αγγιηθή
ε) Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε (ζπκπιεξσκαηηθά).
Γηα ηνπο αιινδαπνχο θνηηεηέο ε πνιχ θαιή γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο απνδεηθλχεηαη κε
πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο ζηα Διιεληθά ηνπ ΤΠΔΠΘ ή άιισλ θνξέσλ αλαγλσξηζκέλσλ απφ
ηνλ ΑΔΠ.
Ο Ηλεκηρονικός Φάκελος Γικαιολογηηικών δύναηαι να περιέτει κάποια ή και όλα από
ηα παρακάηφ δικαιολογηηικά ποσ ενιζτύοσν ηην σπουηθιόηηηα ενός αιηούνηα για ηο
ΠΜ:
Γ1. Αληίγξαθν Πηπρηαθήο ή Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο, ζε ζέκαηα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ.
Γ2. Αληίγξαθν δεχηεξνπ πηπρίνπ.
Γ3. πζηαηηθέο επηζηνιέο (έσο 2, ζε ρσξηζηνχο, ζθξαγηζκέλνπο θαη ππνγεγξακκέλνπο
θαθέινπο)
Γ4. Καηνρή πηπρίσλ ζηελ Αγγιηθή γιψζζα αλψηεξνπ επηπέδνπ απφ απηφ πνπ ζπληζηά ηελ
πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο.
Γ5. Καιή γλψζε μέλσλ γισζζψλ πέξαλ ηηο πξναπαηηνχκελεο Αγγιηθήο γιψζζαο.
Γ6. πλαθείο Δπηζηεκνληθέο Γεκνζηεχζεηο (επηζηεκνληθέο εξγαζίεο ζε έγθπξα επηζηεκνληθά
πεξηνδηθά ή πξαθηηθά ζπλεδξίσλ).
Γ7. Απνδεηθηηθά ζπλαθνχο εξεπλεηηθήο εκπεηξίαο (ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά έξγα θ.ιπ.)
Γ8. Απνδεηθηηθά ζπλαθνχο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο, ε νπνία απνδεηθλχεηαη κε
πηζηνπνηεηηθά/βεβαηψζεηο επίζεκνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, ζηα νπνία ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη
ηα ζηνηρεία ηνπ εξγνδφηε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο, θαη ην αθξηβέο δηάζηεκα απαζρφιεζεο.
Γ9. Άιινη κεηαπηπρηαθνί ηίηινη ζπνπδψλ.
Γ10. Γηαθξίζεηο.
Ο ηλεκηρονικός θάκελος (ζε μορθή .zip) θα έτει ηον ηίηλο:
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΜΒΑ _ Ονομαηεπώνσμο Τπουηθίοσ

Σα δικαιολογηηικά Β1 - Β4, ποσ ζσνιζηούν ηα ελάτιζηα κριηήρια για να μεηέτει ο
σπουήθιος ζηη διαδικαζία επιλογής θα αποθηκεσηούν ζε μορθή αρτείφν .pdf, και θα
έτοσν ηα παρακάηφ ονόμαηα.
B1_ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ ΠΣΤΥΙΟΤ_ΟΝΟΜΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ.pdf
Β2_ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ_ΟΝΟΜΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ.pdf
Β3_ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ_ΟΝΟΜΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ.pdf
Β4_ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΓΛΧΑ_ΟΝΟΜΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ.pdf
Γηα ηα επηπιένλ δηθαηνινγεηηθά, δεκηνπξγείζηε θαη απνζεθεχζηε κε ην φλνκα, Γ_ΔΠΙΠΛΔΟΝ
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ.pdf, κία θαηάζηαζε ζηελ νπνία ζα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία ησλ
επηπιένλ πξνζφλησλ, αθνινπζψληαο ηελ παξαπάλσ αξίζκεζε.
Γηα παξάδεηγκα
Γ1_ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ
Σίηινο, βαζκνινγία.
Γ2_ΓΔΤΣΔΡΟ ΠΣΤΥΙΟ
Σίηινο πηπρίνπ, Ίδξπκα, ρνιή, Σκήκα, Βαζκφο, Έηνο απφθηεζεο
…
Γ6.1_ηνηρεία 1εο δεκνζίεπζεο

Γ6.2_ηνηρεία 2εο δεκνζίεπζεο

Γιαδικαζία Δπιλογής - Δγγραθή Φοιηηηών
Η Δπηηξνπή Δπηινγήο
α) Καηαξηίδεη θαη' αξράο έλαλ πιήξε θαηάινγν φζσλ έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε
β) Απνξξίπηεη ηνπο ππνςεθίνπο πνπ δελ πιεξνχλ ηα ειάρηζηα θξηηήξηα ηνπ ΠΜ
γ) Καιεί θαη δηεμάγεη ζπλέληεπμε ζηνπο ππφινηπνπο ππνςεθίνπο
δ) Γηεμάγεη φπνηεο εζσηεξηθέο εμεηάζεηο έρνπλ θξηζεί απαξαίηεηεο γηα ηνπο ππνςεθίνπο
ε) Ιεξαξρεί βαζκνινγηθά ηνπο ππνςεθίνπο θαη πξνβαίλεη ζηελ ηειηθή επηινγή
Ο ηειηθφο πίλαθαο ησλ επηηπρφλησλ επηθπξψλεηαη απφ ηελ πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο.
Οη επηηπρφληεο ππνςήθηνη ελεκεξψλνληαη γξαπηψο απφ ηε Γξακκαηεία θαη θαινχληαη λα
απαληήζνπλ εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο (10 εκεξψλ) αλ απνδέρνληαη ή φρη ηελ
έληαμή ηνπο ζην ΠΜ αθνχ πξψηα απνδερζνχλ ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ.
Η κε απάληεζε απφ επηιεγέληα ππνςήθην κέζα ζηελ παξαπάλσ πξνζεζκία ηζνδπλακεί κε
άξλεζε απνδνρήο. ε πεξίπησζε αξλήζεσλ ε Γξακκαηεία ελεκεξψλεη ηνπο ακέζσο επφκελνπο
ζηε ζεηξά αμηνιφγεζεο ππνςεθίνπο. Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο εγγξάθνληαη ζηε γξακκαηεία
ηνπ ΠΜ πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθεθζνχλ ηνλ ηζηφηνπν ηνπ
Σκήκαηνο (mba.teithe.gr) ή λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηε Γξακκαηεία ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΜΒΑ) ζην mail: mba@teithe.gr.
Θεζζαινλίθε 18/8/2020

Ο Γηεπζπληήο ηνπ ΠΜ

Κσλζηαληίλνο Αζεκαθφπνπινο
Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο

Έληππα:

ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ

