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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2020-21 

 
Το Τμιμα Διοικθτικισ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ τθσ Σχολισ Οικονομίασ & Διοίκθςθσ του Διεκνοφσ 
Πανεπιςτθμίου τθσ Ελλάδοσ ανακοινϊνει τθν ζναρξθ λειτουργίασ του Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν 
πουδϊν (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκθςθ Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν για Στελζχθ - Executive MBA» για το 
Ακαδθμαϊκό Ζτοσ 2020-21. 

Αντικείμενο του προγράμματοσ είναι θ παροχι των πλζον ςφγχρονων γνϊςεων και θ ανάπτυξθ των 
απαραίτθτων ικανοτιτων για τθν αποτελεςματικότερθ διοίκθςθ επιχειριςεων και οργανιςμϊν. Επιπλζον, 
το Π.Μ.Σ. αποςκοπεί ςτθν προαγωγι των γνϊςεων με τθ διενζργεια ςφγχρονθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ 
ςτον ευρφτερο χϊρο των επιςτθμϊν τθσ διοίκθςθσ επιχειριςεων και οργανιςμϊν. 

Στο Π.Μ.Σ. «Διοίκθςθ Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν για Στελζχθ-Executive MBA» γίνονται δεκτοί, μετά 

από επιλογι, κάτοχοι τίτλου του πρϊτου κφκλου ςπουδϊν όλων των τμθμάτων ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι 

ομοταγϊν αναγνωριςμζνων ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ.  

Προτεραιότητα ειςαγωγήσ ςτο πρόγραμμα θα ζχουν οι υποψήφιοι με  τριετή  τουλάχιςτον 

επαγγελματική προχπηρεςία (ςτελζχη επιχειρήςεων και οργανιςμϊν). 

Η χρονικι διάρκεια ςπουδϊν για τθν απονομι του Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ ορίηεται ςε 
τρία (3) εξάμθνα πλιρουσ φοίτθςθσ ι ζξι (6) εξάμθνα μερικισ φοίτθςθσ. 

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. 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 μποροφν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηςη ςτην επίςημη ιςτοςελίδα του  ΜΒΑ 

Executive (http://mba.mst.ihu.gr/), αναρτϊντασ  τα δικαιολογητικά που απαιτοφνται ζωσ και 15/7/2020 

(ϊρα 14.00μμ): 

1. Φωτοτυπία των δφο όψεων τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ. 
2. Πρόςφατο Βιογραφικό Σθμείωμα. 
3. Φωτογραφία ταυτότθτασ. 
4. Αντίγραφο Πτυχίου με αναλυτικι βακμολογία όλων των ετϊν ι πιςτοποιθτικό 

ςπουδϊν με αναλυτικι βακμολογία όλων των ετϊν. 
5. Πιςτοποιθτικό ιςοτιμίασ από τον ΔΟΑΤΑΠ, για τουσ υποψιφιουσ που προζρχονται 

από AEI τθσ αλλοδαπισ. 
6. 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 2020. 

7. Τίτλοι πιςτοποίθςθσ γνϊςθσ αγγλικϊν (τουλάχιςτον επιπζδου B2). 

http://mba.mst.ihu.gr/


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

9. Δφο ςυςτατικζσ επιςτολζσ που να καταδεικνφουν τθν καταλλθλότθτα του υποψθφίου 
για το ΠΜΣ ςε κλειςτοφσ υπογεγραμμζνουσ και ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ. 
Εναλλακτικά οι αξιολογθτζσ μποροφν να αποςτείλουν κατευκείαν τισ ενυπόγραφεσ 
ςυςτατικζσ επιςτολζσ ςτο email mba@mst.ihu.gr από τον προςωπικό λογαριαςμό 
email που διατθροφν ςτο φορζα/ίδρυμα/οργανιςμό/επιχείρθςθ που εργάηονται. 

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

11. Αντίγραφο Πτυχιακισ Εργαςίασ, εφόςον προβλεπόταν θ εκπόνθςι τθσ ςε 
προπτυχιακό επίπεδο (προςκομίηεται ςτθ ςυνζντευξθ) 

 
Οι υποψιφιοι που κα προεπιλεγοφν τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ κα κλθκοφν για ςυνζντευξθ από τθν 
επιτροπι ςπουδϊν του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ. 
Οι ςυνεντεφξεισ κα πραγματοποιθκοφν, είτε με φυςικι παρουςία ςτθν ζδρα του Τμιματοσ, είτε 
διαδικτυακά. 
Η επίδοςθ ςτθ ςυνζντευξθ κα ςυνυπολογιςτεί για τθν τελικι αξιολόγθςθ του υποψθφίου. Οι 
επιλεγζντεσ κα ενθμερωκοφν θλεκτρονικά με email και τθλεφωνικά. 

 
Δίδακτρα 

Το κόςτοσ φοίτθςθσ ςτο ΠΜΣ ανζρχεται ςυνολικά ςε 4.000 €. Τα δίδακτρα καταβάλλονται ςε 3 ι 6 

δόςεισ, ωσ εξισ: 

 
Φοιτητζσ  πλήρουσ φοίτηςησ (3 δόςεισ): 

- 1θ δόςθ, με τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ εγγραφισ ςτο ΜΒΑ 
- 2θ δόςθ, πριν τθν ζναρξθ του Β’ εξαμινου (30 Ιανουαρίου) 
- 3θ δόςθ (και εξόφλθςθ καταβολισ των διδάκτρων), πριν τθν εκπόνθςθ τθσ Διπλωματικισ  

Εργαςίασ (30 Μαΐου του 2ου ζτουσ) 
 

Φοιτητζσ μερικήσ φοίτηςησ (6 δόςεισ): 
- 1θ δόςθ, με τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ εγγραφισ ςτο ΜΒΑ. 
- 2θ δόςθ, ςτθν ζναρξθ του δεφτερου εξαμινου (30 Ιανουαρίου) 
- 3θ δόςθ ςτισ 30 Μαΐου 
- 4θ δόςθ, πριν από τθν ζναρξθ του Α’ εξαμινου του 2ου ζτουσ φοίτθςθσ (1 Οκτωβρίου) 
- 5θ δόςθ, πριν τθν ζναρξθ του Β’ εξαμινου του 2ου ζτουσ φοίτθςθσ (30 Ιανουαρίου) 
- 6θ δόςθ, (και εξόφλθςθ καταβολισ των διδάκτρων), πριν τθν εκπόνθςθ τθσ Διπλωματικισ 

Εργαςίασ (30 Μαΐου του 2ου ζτουσ). 
 

Η πλθρωμι των διδάκτρων γίνεται με τθν κατάκεςθ ςε τραπεηικό λογαριαςμό τθσ Επιτροπισ 
Ερευνϊν (ΕΛΚΕ) του Διεκνοφσ Πανεπιςτθμίου τθσ Ελλάδοσ και τθν προςκόμιςθ ςχετικισ απόδειξθσ 
ςτθ Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Ο φοιτθτισ, για κάκε πλθρωμι δόςθσ, παραλαμβάνει απόδειξθ 
είςπραξθσ του ΕΛΚΕ ΔΙΠΑΕ.. 

Για κάκε ςυμπλθρωματικι πλθροφορία οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτθν 
ιςτοςελίδα του ΠΜΣ http://mba.mst.ihu.gr/, ι ςτθ Γραμματεία του ΠΜΣ (Τθλ. & Fax: +30 2510 
462293, e-mail: mba@mst.ihu.gr 

 
Ο Διευθυντήσ του Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν 

 

 

                                      Καθηγητήσ 

                                Νικόλαοσ Θερίου 

http://mba.mst.ihu.gr/

