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Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών (Π.Μ..) «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία» απευθφνεται ςε πτυχιοφχουσ
τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ κακϊσ και ςε ςτελζχθ επιχειριςεων που ιδθ εργάηονται. Το Π.Μ.Σ. ςτοχεφει ςτθν παροχι
ειδικευμζνων ςπουδϊν μεταπτυχιακοφ επιπζδου και τθν ανάπτυξθ τθσ ζρευνασ ςτουσ χϊρουσ του Μάρκετινγκ και τθσ
επιχειρθςιακισ Επικοινωνίασ. Σκοπόσ του Προγράμματοσ είναι θ δθμιουργία εξειδικευμζνων επιςτθμόνων και θ επιμόρφωςθ
ανϊτερων ςτελεχϊν επιχειριςεων και οργανιςμϊν για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του ιδιωτικοφ και δθμόςιου τομζα. Το
Πρόγραμμα οδθγεί αποκλειςτικά ςτθν απονομι Διπλϊματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Δ.Μ.Σ.) ςτο Μάρκετινγκ και τθν
Επικοινωνία, με τισ εξισ ειδικεφςεισ:
1. Μάρκετινγκ και Επικοινωνία (Marketing and Communication): Προςφζρεται α) ςε Σμήμα Πλήρουσ Φοίτηςησ (full time)
και απευκφνεται ςε νζουσ απόφοιτουσ, ζχει διάρκεια 12 μινεσ και τα μακιματα είναι πρωινά και β) Σμήμα Μερικήσ
Φοίτηςησ (part time) και απευκφνεται ςε ςτελζχθ επιχειριςεων και οργανιςμϊν, ζχει διάρκεια 18 μινεσ και τα μακιματα
είναι απογευματινά.
2. Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Διεκνι Προςανατολιςμό (Marketing and Communication with International Orientation):
Προςφζρεται ςε Σμήμα Πλήρουσ Φοίτηςησ και απευκφνεται ςε νζουσ απόφοιτουσ, ζχει διάρκεια 12 μινεσ, τα μακιματα
είναι πρωινά και διεξάγονται ςτθν Αγγλικι γλϊςςα.
Τα τζλθ φοίτθςθσ για τθν παρακολοφκθςθ του Π.Μ.Σ. ορίηονται ςε 6.250€ για τα τμιματα πλήρουσ φοίτηςησ και ςε 6.900€
για το τμιμα μερικήσ φοίτηςησ.
Ο αρικμόσ των κζςεων είναι περιοριςμζνοσ.
Οι αιτήςεισ υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά ςτη διεφθυνςη https://e-graduate.applications.aueb.gr/ ζωσ και την
Παραςκευή 29/5/2020.
Για τθν υποβολι τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ απαιτείται:
1. Σφνδεςθ ςτον ανωτζρω ςφνδεςμο,
2. Επιλογι από τον κατάλογο των προςφερόμενων από τθ Σχολι Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Μεταπτυχιακϊν Προγραμμάτων,
το Π.Μ.Σ. «Μάρκετινγκ & Επικοινωνία» και ςτθ ςυνζχεια επιλογι του τμήματοσ μερικήσ φοίτηςησ ι πλήρουσ φοίτηςησ
ι «Marketing & Communication with International Orientation».
3. Ακριβισ ςυμπλιρωςθ όλων των ςτοιχείων τθσ αίτθςθσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ αίτθςθσ. Προςοχι: Η
διαδικαςία ολοκλθρϊνεται με τθν ενεργοποίθςθ του πλικτρου «Τποβολή».
4. Ταχυδρομικι αποςτολι ζωσ Παραςκευή 29 Μαΐου 2020 ι υποβολι ςτθ Γραμματεία του Π.Μ.Σ. όλων των απαραίτθτων
δικαιολογθτικϊν (όπωσ αυτά υποδεικνφονται ακολοφκωσ), μαηί με τθν εκτυπωμζνθ φόρμα τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ
που ζχει οριςτικοποιθκεί.
τοιχεία επικοινωνίασ και διεφθυνςη ταχυδρομικήσ αποςτολήσ δικαιολογητικών:
Γραμματεία του Π.Μ.. «Μάρκετινγκ & Επικοινωνία», Κζντρο Μεταπτυχιακών πουδών ΟΠΑ,
Ευελπίδων 47Α και Λευκάδοσ 33, 8οσ όροφοσ, γραφείο 806 (καθημερινά 09:30 – 16:30, τηλ. 210-8203665, 210-8203631)
Διεφθυνςη website: www.dept.aueb.gr/marketing
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
1. Συμπλθρωμζνθ και υπογεγραμμζνθ Αίτθςθ (θλεκτρονικά, ωσ ανωτζρω, και ςε ζντυπθ μορφι).
2. Βιογραφικό ςθμείωμα
3. Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτικι βακμολογία.
4. Οι υποψιφιοι με πτυχίο από ιδρφματα τθσ αλλοδαπισ πρζπει να προςκομίςουν πιςτοποιθτικό ιςοτιμίασ από το
Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν & Πλθροφόρθςθσ – ΔΟΑΤΑΠ.
5. Δφο εμπιςτευτικζσ ςυςτατικζσ επιςτολζσ (από Πανεπιςτθμιακοφσ για το τμιμα πλιρουσ φοίτθςθσ, ι/και Εργοδότεσ για το
τμιμα μερικισ φοίτθςθσ).
6. Επίςθμα αποδεικτικά τριετοφσ τουλάχιςτον επαγγελματικισ προχπθρεςίασ (αποδεικτικά αςφάλιςθσ) για τουσ υποψιφιουσ
του τμιματοσ μερικισ φοίτθςθσ.
7. Πιςτοποιθτικό Αγγλικισ γλϊςςασ επιπζδου C2/Γ2/CPE για υποψιφιουσ των τμθμάτων Πλιρουσ Φοίτθςθσ και καλισ γνϊςθσ
τθσ αγγλικισ γλϊςςασ τουλάχιςτον επιπζδου C1/Γ1/Advanced English-Cambridge, για υποψιφιουσ μερικισ φοίτθςθσ.
Σα δικαιολογητικά αυτά υποβάλλονται επικυρωμζνα ή απλά φωτοαντίγραφα. Για τα ξενόγλωςςα ζγγραφα απαιτείται η
προςκόμιςη επικυρωμζνων φωτοαντιγράφων (από την εκδοφςα αρχή ή από δικηγόρο).
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ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ
Τα κριτιρια επιλογισ περιλαμβάνουν:
1. Βακμό πτυχίου ι πτυχίων ςε πρωκφςτερεσ προπτυχιακζσ ι τυχόν μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ.
2. Βακμολογία ςτα ςυναφι με το γνωςτικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. προπτυχιακά μακιματα.
3. Επίδοςθ ςε διπλωματικι εργαςία, όπου αυτι προβλζπεται ςτο προπτυχιακό επίπεδο.
4. Επίπεδο γνϊςθσ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ.
5. Διάρκεια και είδοσ/κζςθ τθσ πιςτοποιθμζνθσ επαγγελματικισ προχπθρεςίασ (υποχρεωτικά για τουσ υποψθφίουσ μερικισ
φοίτθςθσ, για τουσ οποίουσ απαιτείται τουλάχιςτον τριετισ πιςτοποιθμζνθ επαγγελματικι προχπθρεςία).
6. Άλλεσ δεξιότθτεσ (βακμόσ ςε εξετάςεισ GMAT/GRE, γνϊςεισ χριςθσ Η/Υ και λογιςμικϊν, ςυναφι ςεμινάρια κ.λπ.),
κακϊσ και τα ακόλουκα ποιοτικά κριτιρια:
7. Πανεπιςτιμιο και Τμιμα προζλευςθσ.
8. Προςωπικι ςυνζντευξθ.
9. Συςτατικζσ επιςτολζσ από Πανεπιςτθμιακοφσ ι/και εργοδότεσ.
10. Σχετικι επαγγελματικι εμπειρία ςε κζςεισ διοικθτικισ ευκφνθσ, υποχρεωτικά για τουσ υποψθφίουσ μερικισ φοίτθςθσ και
εφόςον υπάρχει για τουσ υποψθφίουσ πλιρουσ φοίτθςθσ.
11. Προθγοφμενθ ςχετικι ερευνθτικι δραςτθριότθτα.
12. Γνϊςθ άλλων ξζνων γλωςςϊν, εκτόσ τθσ Αγγλικισ.
13. Τυχόν διακρίςεισ/βραβεφςεισ.
Η υποβολή υποψηφιότητασ ςτην παροφςα προκήρυξη δεν δημιουργεί οιαδήποτε αξίωςη για αποδοχή τησ.

Ο Διευθυντήσ του Π.Μ..
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ
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Γεώργιοσ Μπάλτασ
Καθηγητήσ

Εμμανουήλ A. Γιακουμάκησ
Καθηγητήσ

*οι υπογραφέσ έχουν τεθεί και υπάρχουν ςτο πρωτότυπο αρχείο του φορέα
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