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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΝΕΩΝ ΘΕΕΩΝ /ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2018-2019 

Σο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών (Δ.Π.Μ..) ςτη Διοίκηςη Επιχειρήςεων: MBA - Μaster in Business Administration απευθφνεται ςε 
πτυχιοφχουσ Α.Ε.Ι. και Σ.Ε.Ι. κακϊσ και ςε ςτελζχθ επιχειριςεων που ιδθ εργάηονται και ςκοπεφουν να αναπτφξουν το επιςτθμονικό τουσ υπόβακρο, τισ 
επαγγελματικζσ, διοικθτικζσ και θγετικζσ τουσ ικανότθτεσ για τθν αποτελεςματικότερθ διοίκθςθ επιχειριςεων και οργανιςμϊν. Σο Διατμθματικό Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακϊν πουδϊν (Δ.Π.Μ..) απονζμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν ςτθ Διοίκθςθ των Επιχειριςεων: MBA - Master in Business Administration. 
 
τα πλαίςια του προγράμματοσ λειτουργεί: 

 Σμήμα Πλήρουσ Φοίτηςησ (full time) που απευκφνεται ςε νζουσ απόφοιτουσ, ζχει διάρκεια 4 ακαδθμαϊκά εξάμθνα και τα μακιματα είναι 
πρωινά. 

 Σμήμα Μερικήσ Φοίτηςησ (part time) που απευκφνεται ςε ςτελζχθ επιχειριςεων και οργανιςμϊν, ζχει διάρκεια 5 ακαδθμαϊκά εξάμθνα και τα 
μακιματα είναι απογευματινά. 

 
Για τθ φοίτθςθ ςτο παραπάνω πρόγραμμα απαιτείται θ καταβολι διδάκτρων. (Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ www.mba.aueb.gr, 
και http://mba-parttime.aueb.gr). 
 
Σο πρόγραμμα λειτουργεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του εγκεκριμζνου (απόφαςθ 17θσ υνεδρίαςθσ υγκλιτου/10-7-2018 διαρκισ ζωσ 16-7-2018) 
Κανονιςμοφ Λειτουργίασ και του Ν.4485/2017. 

 
Οι αιτήςεισ υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά ςτην ακόλουθη διεφθυνςη https://e-graduate.applications.aueb.gr/ ζωσ την Παραςκευή 14/09/2018. 

Για τθν υποβολι τθσ θλεκτρονικισ ςασ αίτθςθσ απαιτείται: 

1. Να ςυνδεκείτε ςτον ανωτζρω ςφνδεςμο, 
2. Να εντοπίςετε ςτον κατάλογο των προςφερόμενων ανά χολι Μεταπτυχιακϊν Προγραμμάτων το Δ.Π.Μ.. ςτθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων: ΜΒΑ, 
3. Να ςυμπλθρϊςετε με ακρίβεια όλα τα ςτοιχεία τθσ αίτθςθσ αφοφ διαβάςετε το αρχείο με τισ οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ αίτθςθσ, 
4. Θα πρζπει ζωσ και τθν Παραςκευή 14/09/2018 να αποςτείλετε ταχυδρομικά ι να υποβάλετε ςτθ Γραμματεία του Δ.Π.Μ.. όλα τα απαραίτθτα 

δικαιολογθτικά (όπωσ αυτά υποδεικνφονται ακολοφκωσ), μαηί με τθν εκτυπωμζνθ φόρμα τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ που ζχετε οριςτικοποιιςει. 
Προςοχι: Πρζπει να ολοκλθρϊςετε τθ ςυμπλιρωςθ τθσ θλεκτρονικισ αιτιςεωσ και να πατιςετε «Τποβολή» προκειμζνου να λθφκεί υπόψθ. 

Η κατάθεςη των δικαιολογητικών ςτη γραμματεία θα πραγματοποιηθεί από την Σετάρτη 22/8/2018 ζωσ και την Παραςκευή 14/09/2018. 

Επιςθμαίνεται ότι λόγω των ζκτακτων ειδικϊν ςυνκθκϊν, θ προκθρυςςόμενθ ςειρά 2018-2020 κα λειτουργιςει εφόςον προκφψει επαρκισ αρικμόσ 

κατάλλθλων υποψθφίων, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ακαδθμαϊκι λειτουργία και ποιότθτα του Προγράμματοσ. 

Ο αρικμόσ των κζςεων είναι περιοριςμζνοσ και οι αιτιςεισ αξιολογοφνται με ςειρά προτεραιότθτασ. Θα υπάρχει άμεςθ ενθμζρωςθ των υποψθφίων. 

Διεφθυνςη ταχυδρομικήσ αποςτολήσ δικαιολογητικών: 
Γραμματεία του Δ.Π.Μ.. ςτη Διοίκηςη Επιχειρήςεων: ΜΒΑ, Κζντρο Μεταπτυχιακών πουδών ΟΠΑ, 
Ευελπίδων 47Α  και Λευκάδοσ 33, 6οσ όροφοσ, γραφείο 600 (καθημερινά 09:30 – 15:00, τηλ. 210-8203615-16 & 18) 

 
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

1. υμπλθρωμζνθ και Τπογεγραμμζνθ Αίτθςθ. 
2.  Αντίγραφο πτυχίου. 
3.  Πιςτοποιθτικό Αναλυτικισ βακμολογίασ. 
4.  Βεβαίωςθ ιςοτιμίασ ΔΟΑΣΑΠ (για τίτλουσ ςπουδϊν από πανεπιςτθμιακά ιδρφματα του εξωτερικοφ). 
5.  Αναλυτικό Βιογραφικό ςθμείωμα. 
6.  Δφο εμπιςτευτικζσ ςυςτατικζσ επιςτολζσ (από Πανεπιςτθμιακοφσ για το τμιμα πλιρουσ φοίτθςθσ, ι/και εργοδότεσ για το τμιμα μερικισ φοίτθςθσ). 
7.  Πιςτοποιθτικό Αγγλικισ γλϊςςασ (άριςτθσ γνϊςθσ για τουσ υποψιφιουσ του τμιματοσ πλιρουσ φοίτθςθσ/πολφ καλι γνϊςθ για τουσ υποψιφιουσ του 
τμιματοσ μερικισ φοίτθςθσ). 
8.  Πιςτοποίθςθ τθσ προχπθρεςίασ μόνο για τουσ υποψιφιουσ του τμιματοσ μερικισ φοίτθςθσ (βεβαίωςη ενςήμων ή/και βεβαίωςη εργοδότη ή/και 
αντίγραφα ςυμβάςεων που να καλφπτουν όλο το διάςτημα τησ αποκτηθείςασ μετά τη λήψη του 1ου πτυχίου προχπηρεςίασ). 
9. Μία μικρι φωτογραφία τφπου ταυτότθτασ/διαβατθρίου (ζγχρωμθ). 
10.  GMAT (προαιρετικό, με επικυμθτό βακμό 550 και πάνω, μόνο για τουσ υποψιφιουσ του τμιματοσ πλιρουσ φοίτθςθσ). 
11.  φντομθ ζκκεςθ ενδιαφερόντων, ςτθν οποία να αναφζρονται οι λόγοι για τουσ οποίουσ ενδιαφζρεται ο υποψιφιοσ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ. 
 

τα δικαιολογθτικά αυτά υποβάλλονται τα πρωτότυπα ι απλά φωτοαντίγραφα. Για τα ξενόγλωςςα ζγγραφα απαιτείται θ προςκόμιςθ επικυρωμζνων 
φωτοαντιγράφων (από τθν εκδοφςα αρχι ι από δικθγόρο).

 
Ο Πρόεδροσ Σου Σμήματοσ 

Οργάνωςησ και Διοίκηςησ Επιχειρήςεων 
 

* 

Κωνςταντίνοσ Καραμάνησ 

Καθηγητήσ 

Ο Πρφτανησ 
 
 

* 

Εμμανουήλ A. Γιακουμάκησ 

Καθηγητήσ 

*Οι υπογραφζσ υπάρχουν ςτο πρωτότυπο που βρίςκεται ςτο αρχείο τθσ Γραμματείασ. 
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