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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι όσοι ενδιαφέρονται να εγγραφούν 
στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (MSc) του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών Σπουδών, ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, με εξειδίκευση: 

Α. Διεθνή Οικονομική και Χρηματοδοτική (MSc in International Economic & Finance) 
Β. Ευρωπαϊκή Οικονομική Πολιτική (MSc in European Economic Policy) 

μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από Δευτέρα 16η Φεβρουαρίου 2015 μέχρι και 
Παρασκευή 5η Ιουνίου 2015 στη Γραμματεία του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

Αίτηση δύνανται να υποβάλουν οι πτυχιούχοι A.E.I.: 

♦ Θετικών Επιστημών 
♦ Κοινωνικών Επιστημών  
καθώς και οι πτυχιούχοι Α.Τ.Ε.Ι. συναφών Τμημάτων 

Η αίτηση συμμετοχής που θα προμηθευτείτε από την  διεύθυνση 
http://deos.aueb.gr/el/metaptyxiako_eidikeusis πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής 
δικαιολογητικά: 

(1) Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών ή πιστοποιητικό 
σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών. 

(2) Δύο συστατικές επιστολές. 
(3) Πιστοποιητικό αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τους πτυχιούχους 

Πανεπιστημίου της Αλλοδαπής. 
(4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από όσους δεν απέκτησαν το πτυχίο τους, η 

αποδοχή των οποίων θα γίνεται υπό την αίρεση απόκτησης του πτυχίου μέχρι 
και την περίοδο του Σεπτεμβρίου 2015. 

(5) Αναγνωρισμένα διπλώματα γνώσης Αγγλικής επιπέδου τουλάχιστον πολύ καλού 
(π.χ. Proficiency του Cambridge ή Michigan, TOEFL (IBT) με βαθμό άνω του «79», 
IELTS με βαθμό άνω του «6», TOEIC με βαθμό άνω του 785, Κρατικό 
Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1). 

(6) Απόδειξη καταθετηρίου 60 Euro στην Eθνική Τράπεζα (Αριθμός Λογαριασμού 
110/48008343) για δικαίωμα συμμετοχής στην διαδικασία επιλογής. Το 
παράβολο σε περίπτωση αποτυχίας εισαγωγής στο Πρόγραμμα δεν 
επιστρέφεται.  

  

Η διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων θα αρχίζει από την ημερομηνία κατάθεσης των 
σχετικών αιτήσεων. Είναι δυνατή η αποδοχή στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα υποψηφίων 
των οποίων τα ακαδημαϊκά προσόντα κρίνονται ικανοποιητικά από την Επιτροπή 
Μεταπτυχιακών Σπουδών πριν από την λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Τυχόν 
διαθέσιμες θέσεις μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων θα πληρούνται 

http://deos.aueb.gr/el/metaptyxiako_eidikeusis


με προεπιλογή υποψηφίων, ορισμένοι από τους οποίους ενδέχεται να κληθούν για 
συνέντευξη το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Τα αποτελέσματα της επιλογής αυτής 
θα ανακοινωθούν στους υποψηφίους μέχρι τις 30 Ιουνίου.  

Ενδεχομένως να ζητηθεί, κατά την κρίση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, από 
ορισμένους υποψηφίους οι οποίοι έχουν γίνει αποδεκτοί στο Πρόγραμμα να 
παρακολουθήσουν ένα προπαρασκευαστικό πρόγραμμα το οποίο προσφέρεται τον 
Σεπτέμβριο. 

Τα δίδακτρα των εκπαιδευομένων, ανέρχονται στο ποσό των 4.000 Ευρώ για το σύνολο του 
Προγράμματος. Τα μαθήματα αρχίζουν την 1η εβδομάδα του Οκτωβρίου 2015 και η 
παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική. 

Περισσότερες πληροφορίες, παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, (Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 7ος 
όροφος, γραφείο 705) Δευτέρα, Τετάρτη 12-2 μ.μ. & Παρασκευή 11-1,τηλ. 210-8203642. 

 

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2015 
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΤΣΙΟΣ 
Καθηγητής 
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