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ΑΙΣΗΕΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2016-7 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 

Το Τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων τθσ Σχολισ Διοίκθςθσ & Οικονομίασ του ΤΕΙ Ανατολικισ Μακεδονίασ 
και Θράκθσ ανακοινϊνει τθν ζναρξθ λειτουργίασ του Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν 
Ερευνητικοφ Χαρακτήρα (Π.Μ.Σ.Ε.Χ.) με τίτλο «Διοικητική των  Επιχειρήςεων με Διεθνή 
Προςανατολιςμό» (ΦΕΚ 445/24-2-12, τ. B) για το Ακαδθμαϊκό Ζτοσ 2016-17. 

Αντικείμενο του προγράμματοσ είναι θ Διοικθτικι των Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν με διεκνι 
προςανατολιςμό και ςτοχεφει ςτθν εμβάκυνςθ και επζκταςθ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ, των τεχνικϊν και 
τθσ προϊκθςθσ τθσ ζρευνασ ςτο αντικείμενο τθσ Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ ςε ςυνκικεσ ενόσ 
παγκοςμιοποιθμζνου οικονομικοφ περιβάλλοντοσ.  

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν Ερευνθτικοφ Χαρακτιρα (ΠΜΣΕΧ), γίνονται δεκτοί ωσ 
υποψιφιοι, πτυχιοφχοι τμθμάτων Α.Ε.Ι. (Πανεπιςτθμίων και ΤΕΙ) τθσ θμεδαπισ ι αναγνωριςμζνων 
ομοταγϊν ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ.  

Η χρονικι διάρκεια για τθν απονομι του Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ερευνθτικοφ Χαρακτιρα ορίηεται ςε 
δφο ζτθ, ιτοι τζςςερα (4) εξάμθνα ςπουδϊν, εκ των οποίων τα δφο πρϊτα διατίκενται ςτθ διδαςκαλία 
των μακθμάτων και τθν προετοιμαςία τθσ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ και τα υπόλοιπα δφο 
για τθν εκπόνθςθ και ςυγγραφι τθσ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ. 

Κατά τθν διάρκεια των ςπουδϊν οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ υποχρεοφνται ςε παρακολοφκθςθ και επιτυχι 
εξζταςθ μεταπτυχιακϊν μακθμάτων, ςυμμετοχι ςε εργαςτθριακζσ αςκιςεισ και εκπόνθςθ μεταπτυχιακισ 
διπλωματικισ εργαςίασ. Το πρόγραμμα υλοποιείται ςε περιβάλλον μικτισ διαδικαςίασ μάκθςθσ με 
πρότυπεσ ςυνδυαςτικζσ μορφζσ εκπαίδευςθσ, οι οποίεσ περιλαμβάνουν: *α+ διαλζξεισ, που 
πραγματοποιείται ςτθν ζδρα του Τμιματοσ, και *β+ θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ ςφγχρονθσ μάκθςθσ, με 
αξιοποίθςθ ςχετικισ πλατφόρμασ, που υποςτθρίηουν τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία κατά τθ διάρκεια όλων 
των εβδομάδων ςπουδϊν των δφο πρϊτων ακαδθμαϊκϊν εξαμινων.  

Τα διδαςκόμενα μακιματα είναι εξαμθνιαία και περιλαμβάνουν διδακτικι παρακολοφκθςθ (κεωρία, 
αςκιςεισ), ερευνθτικι απαςχόλθςθ και εργαςτθριακζσ αςκιςεισ. Ωσ γλϊςςα διδαςκαλίασ ορίηεται θ 
ελλθνικι.  

 

Τποβολή αιτήςεων και αξιολόγηςη υποψηφιοτήτων  

Οι υποψιφιοι φοιτθτζσ μποροφν να υποβάλλουν φάκελο αίτθςθσ, από 1 ζωσ  15 επτεμβρίου 2016, ςτον 
οποίο κα περιζχονται απαραιτιτωσ τα ακόλουκα (τα οποία αποτελοφν κριτιρια επιλογισ):   

1. Ζντυπθ Αίτθςθ Υποψθφιότθτασ. 

2. Δφο (2) φωτογραφίεσ ταυτότθτασ. 

3. Φωτοτυπία των δφο όψεων τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ. 

4. Πρόςφατο Βιογραφικό Σθμείωμα 

5. Αντίγραφο Πτυχίου με αναλυτικι βακμολογία όλων των ετϊν ι πιςτοποιθτικό ςπουδϊν με 
αναλυτικι βακμολογία όλων των ετϊν. Ο τελικόσ βαθμόσ πτυχίου δεν θα πρζπει να είναι 
χαμηλότεροσ του 7.5. 

6. Πιςτοποιθτικό ιςοτιμίασ από τον ΔΟΑΤΑΠ, για τουσ υποψιφιουσ που προζρχονται από Σχολζσ 

http://www.doatap.gr/
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τθσ αλλοδαπισ. 

7. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 από όςουσ δεν απζκτθςαν το πτυχίο τουσ, θ αποδοχι των 
οποίων κα γίνεται υπό τθν αίρεςθ τθσ απόκτθςθσ του πτυχίου μζχρι και τθν περίοδο του 
Σεπτεμβρίου 2016. 

8. Τίτλοι πιςτοποίθςθσ αγγλικϊν (ςυνεκτιμάται γνϊςθ επιπζδου B2 τθσ αγγλικισ γλϊςςασ). 
Σθμειϊνεται ότι δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ υποψθφίουσ να προςκομίςουν τουσ τίτλουσ 
ςπουδϊν τουσ μζχρι τθν θμερομθνία ζναρξθσ των μακθμάτων.  

9. Αντίγραφο Πτυχιακισ Εργαςίασ, εφόςον προβλεπόταν θ εκπόνθςι τθσ ςε προπτυχιακό επίπεδο. 

10. Ζκκεςθ κινιτρων (motivation letter) για παρακολοφκθςθ του  μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ 
ςπουδϊν.  

11. Δφο ςυςτατικζσ επιςτολζσ.  

12. Λοιπά ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν υποψθφιότθτα (εργαςιακι εμπειρία, επιςτθμονικζσ 
δθμοςιεφςεισ κ.ο.κ.)  

ςτθ διεφκυνςθ:  

Γραμματεία Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ Σπουδϊν Ερευνθτικοφ Χαρακτιρα  

«Διοικθτικι των  Επιχειριςεων με Διεκνι Προςανατολιςμό»   

ΤΕΙ Ανατολικισ Μακεδονίασ & Θράκθσ  

Κτίριο Βιβλιοκικθσ 

Άγιοσ Λουκάσ 

Καβάλα, 65404  

Υπόψιν κασ Αναςταςίασ Μπουηιά 

 

Οι φοιτθτζσ που κα προεπιλεγοφν τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ κα κλθκοφν για ςυνζντευξθ από τθν 
επιτροπι ςπουδϊν του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ. 

Οι ςυνεντεφξεισ  κα πραγματοποιθκοφν με φυςικι παρουςία ςτθν ζδρα του Τμιματοσ.  

Η επίδοςθ ςτθ ςυνζντευξθ κα ςυνυπολογιςτεί για τθν τελικι αξιολόγθςθ του υποψθφίου.  

Τα  ονόματα  των  επιτυχόντων  κα  ανακοινωκοφν  ςτθν  ιςτοςελίδα  του Μεταπτυχιακοφ εντόσ του 
Σεπτεμβρίου 2016 και οι επιλεγζντεσ κα ενθμερωκοφν θλεκτρονικά και τθλεφωνικά.  

 

Κόςτοσ Φοίτηςησ  

Το ΠΜΣΕΧ είναι χωρίσ δίδακτρα.  Κάκε φοιτθτισ που κα υποβάλει αίτθςθ ςτο ΠΜΣ και κα επιλεγεί κα 
καταβάλει το ποςό των 400 ευρϊ ωσ κόςτοσ φακζλου. 

Η πλθρωμι του ποςοφ αυτοφ γίνεται με τθν κατάκεςθ ςε τραπεηικό λογαριαςμό τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν 
(ΕΛΚΕ) του Τ.Ε.Ι. ΑΜΘ και τθν προςκόμιςθ ςχετικισ απόδειξθσ ςτθ Γραμματεία του Π.Μ.Σ.Ε.Χ.  Ο φοιτθτισ  
για τθν πλθρωμι των 400 ευρϊ παραλαμβάνει απόδειξθ είςπραξθσ του ΕΛΚΕ Τ.Ε.Ι. ΑΜΘ. 

Για κάκε ςυμπλθρωματικι πλθροφορία οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτθν ιςτοςελίδα 
του ΜΠΣΕΧ  http://mphilibusiness.teiemt.gr ι ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ (Τθλ. & Fax: +30 2510 
462293, e-mail: MPhilibusiness@teiemt.gr 

 

http://mphilibusiness.teiemt.gr/
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