ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2018-19
ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (Δ.Π.Μ..) ΠΛΗΡΟΤ ΦΟΙΣΗΗ
ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (MSc in ECONOMICS)
Τα Τμιματα Οικονομικισ Επιςτιμθσ και Διεκνϊν & Ευρωπαϊκϊν Οικονομικϊν Σπουδϊν τθσ Σχολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν
από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2018-19 κα λειτουργιςουν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών (Δ.Π.Μ..)
πλήρουσ φοίτηςησ ςτην Οικονομική Επιςτήμη (MSc in Economics). Το νζο Πρόγραμμα αποτελεί ςυνζχεια του ΠΜΣ ςτθν
Οικονομικι Επιςτιμθ (κατεφκυνςθ Οικονομικισ Θεωρίασ) του Τμιματοσ Οικονομικισ Επιςτιμθσ, του πρϊτου
μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ που λειτοφργθςε ςτθν Ελλάδα (1978) και αποςκοπεί ςτθν εκπαίδευςθ οικονομολόγων
υψθλισ επιςτθμονικισ κατάρτιςθσ ςτο επιςτθμονικό πεδίο τθσ Οικονομικισ Θεωρίασ και Πολιτικισ.
Απευθφνεται ςε αποφοίτουσ Α.Ε.Ι ι Τ.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ ι ομοταγϊν ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ (αναγνωριςμζνων από
ΔΟΑΤΑΠ) Τμθμάτων Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και άλλων Τμθμάτων ςυναφοφσ γνωςτικοφ αντικειμζνου
(Χρθματοοικονομικϊν, Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, Μάρκετινγκ κ.λπ.), Τμθμάτων Σχολϊν Θετικϊν Επιςτθμϊν (Μθχανικϊν,
Μακθματικϊν, Φυςικισ, Στατιςτικισ, Πλθροφορικισ κλπ).
Τα τζλη φοίτηςησ ανζρχονται ςε 2.500€. Η χρονική διάρκεια ςπουδϊν ορίηεται ςε 3 εξάμηνα αν ο φοιτθτισ επιλζξει τθν
εκπόνθςθ διπλωματικισ εργαςίασ ή ςε 4 εξάμηνα αν επιλζξει μακιματα αντί διπλωματικισ. Η διδαςκαλία και οι εξετάςεισ
διεξάγονται ςτθν αγγλική γλϊςςα.
Η υποβολή αιτήςεων υποψθφιότθτασ πραγματοποιείται ςε 2 κφκλουσ:
οσ

1 κφκλοσ: μζχρι Παραςκευή 3 Αυγοφςτου 2018
οσ

2 κφκλοσ: από Δευτζρα 20 Αυγοφςτου μζχρι Παραςκευή 7 επτεμβρίου 2018
Περιοριςμζνοσ αριθμόσ θζςεων. Αξιολόγηςη αιτήςεων με ςειρά προτεραιότητασ.
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ:
1. Ζντυπο αίτθςθσ (ςυμπλθρϊνεται θλεκτρονικά και κατατίκεται εκτυπωμζνο ςτθ γραμματεία εντόσ 5 θμερϊν μαηί
με τα υπόλοιπα δικαιολογθτικά). Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ:
I.
Συνδζεςτε ςτο https://e-graduate.applications.aueb.gr/
II.
Εγγράφεςτε ςτο ςφςτθμα δθμιουργϊντασ λογαριαςμό νζου χριςτθ
III.
Εντοπίηετε ςτον κατάλογο των προςφερόμενων ςτθ Σχολι Οικονομικϊν Επιςτθμϊν Προγραμμάτων, το
«Δ.Π.Μ.Σ. ςτθν Οικονομικι Επιςτιμθ (πλιρουσ φοίτθςθσ)»
IV.
Συμπλθρϊνετε με ακρίβεια όλα τα ςτοιχεία τθσ αίτθςθσ (και φωτογραφία)
V.
Πατάτε «Υποβολι» προκειμζνου να οριςτικοποιθκεί θ αίτθςθ.
2. Αντίγραφο Πτυχίου με αναλυτικι βακμολογία. Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ δεν ζχει ολοκλθρϊςει τισ ςπουδζσ
του απαιτείται πιςτοποιθτικό ςπουδϊν με αναλυτικι βακμολογία ςυνοδευόμενο από Υπεφκυνθ Διλωςθ του
Ν1599/86 ςτθν οποία ο υποψιφιοσ κα δθλϊνει ότι ςε περίπτωςθ ειςαγωγισ του, θ εγγραφι του κα ιςχφει υπό
τθν προχπόκεςθ λιψθσ του πτυχίου του μζχρι και τθν εξεταςτικι περίοδο Σεπτεμβρίου 2018.
3. Βεβαίωςθ Ιςοτιμίασ και αντιςτοιχίασ ΔΟΑΤΑΠ (για τίτλουσ ςπουδϊν πανεπιςτθμίων του εξωτερικοφ)
4. Πιςτοποιθτικό τουλάχιςτον πολφ καλισ γνϊςθσ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ (επίπεδο Γ1/C1 ι Γ2/C2) (Ενδεικτικά
Πιςτοποιητικά: Proficiency του Cambridge ή Michigan, Certificate in Advanced English (CAE), TOEFL (IBT), IELTS,
TOEIC, Κρατικό Πιςτοποιητικό Γλωςςομάθειασ, καθϊσ και τα λοιπά αποδεκτά πιςτοποιητικά από τον ΑΣΕΠ).
Σθμείωςθ: όλα τα πιςτοποιθτικά αγγλικισ, με εξαίρεςθ το Κρατικό Πιςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ, πρζπει να
υποβάλλονται ςε φωτοαντίγραφα επικυρωμζνα από τθν εκδοφςα αρχι ι δικθγόρο.
5. Δφο εμπιςτευτικζσ ςυςτατικζσ επιςτολζσ από κακθγθτζσ που κατατίκενται από τον υποψιφιο ςε ςφραγιςμζνουσ
φακζλουσ είτε αποςτζλλονται απευκείασ από τουσ κακθγθτζσ ςτθ Γραμματεία του Προγράμματοσ εντφπωσ ι
θλεκτρονικά.
Η υποβολή υποψηφιότητασ ςτην παροφςα προκήρυξη δεν δημιουργεί οιαδήποτε αξίωςη για αποδοχή αυτήσ
Τα ωσ άνω αναφερόμενα δικαιολογθτικά αποςτζλλονται ταχυδρομικώσ ι υποβάλλονται αυτοπροςώπωσ ςτθ διεφκυνςθ:
Γραμματεία ΔΜΠΣ ςτθν Οικονομικι Επιςτιμθ
Α
οσ
Ευελπίδων 47 και Λευκάδοσ 33, 11362 Ακινα, 9 όροφοσ, γραφείο 908-909
Δευτζρα ζωσ Παραςκευι 11:00-17:00 (τθλ. 210 8203617, email: post.econ@aueb.gr)
Η γραμματεία θα παραμείνει κλειςτή το διάςτημα από 6 ζωσ 17 Αυγοφςτου

Ο Πρφτανθσ
*
Κακθγθτισ Εμμανουιλ Α. Γιακουμάκθσ
*Η υπογραφι ζχει τεκεί ςτο πρωτότυπο και παραμζνει ςτο αρχείο του φορζα

Η Πρόεδροσ
του Τμιματοσ Οικονομικισ Επιςτιμθσ
*
Κακθγιτρια Ε. Λουρι-Δενδρινοφ

