ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΝΕΩΝ ΘΕΕΩΝ /ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2018-2019

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών (Π.Μ..) «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία» απευθφνεται ςε πτυχιοφχουσ Α.Ε.Ι. και
Τ.Ε.Ι. κακϊσ και ςε ςτελζχθ επιχειριςεων που ιδθ εργάηονται και ςτοχεφει ςτθν παροχι ειδικευμζνων ςπουδϊν
μεταπτυχιακοφ επιπζδου και τθν ανάπτυξθ τθσ ζρευνασ ςτουσ χϊρουσ του Μάρκετινγκ και τθσ Επικοινωνίασ. Το πρόγραμμα
εςτιάηει ςτα ακόλουκα γνωςτικά πεδία: 1) του Μάρκετινγκ, 2) τθσ επιχειρθςιακισ Επικοινωνίασ, 3) του Διεκνοφσ Μάρκετινγκ,
4) τθσ Διεκνοφσ 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:
Στο πλαίςιο του Προγράμματοσ λειτουργοφν δφο 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 ι απογευματινά και β)
Σμήμα Μερικήσ Φοίτηςησ (part time) που 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 ι απογευματινά και διεξάγονται ςτθν Αγγλικι γλϊςςα.
Το Π.Μ.Σ. «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία» λειτουργεί με νζο πρόγραμμα ςπουδϊν, το οποίο ανά ειδίκευςθ περιλαμβάνει τα
εξισ μακιματα:
Για τα τμιματα πλήρουσ και μερικήσ φοίτηςησ τθσ ειδίκευςθσ «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία»:

Ειςαγωγι ςτο Μάρκετινγκ

Επικοινωνία & Διαφιμιςθ

Συμπεριφορά Καταναλωτι

Ερευνθτικι Μεκοδολογία & Ζρευνα Μάρκετινγκ

Αναλυτικι Μάρκετινγκ & Διαδικτφου

Στρατθγικό Μάρκετινγκ

Πολιτικι Προϊόντοσ & Καινοτομίασ

Ψθφιακό Μάρκετινγκ & Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ

Διπλωματικι Εργαςία
Για το τμιμα πλήρουσ φοίτηςησ τθσ ειδίκευςθσ «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Διεκνι Προςανατολιςμό» (Marketing and
Communication with International Orientation):

International Marketing

International Marketing Research

International Consumer Behavior

Web & Marketing Analytics

Business Strategy

Digital Marketing & Social Media

Entrepreneurship & Innovation

Advertising & Integrated Marketing Communications

Master Thesis
Τα τζλθ φοίτθςθσ για τθν παρακολοφκθςθ του Π.Μ.Σ. ορίηονται ςε 6.250€ για τα πλήρουσ φοίτηςησ προγράμματα και ςε
6.900€ για το μερικήσ φοίτηςησ πρόγραμμα.
Οι αιτήςεισ υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά ςτην ακόλουθη διεφθυνςη https://e-graduate.applications.aueb.gr/ ζωσ την
Παραςκευή 21/9/2018.
Για τθν υποβολι τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ απαιτείται:
1. Να ςυνδεκείτε ςτον ανωτζρω ςφνδεςμο,
2. Να εντοπίςετε ςτον κατάλογο των προςφερόμενων ςτθ Σχολι Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Μεταπτυχιακϊν Προγραμμάτων,
το Π.Μ.Σ. «Μάρκετινγκ & Επικοινωνία» και ςτθ ςυνζχεια να επιλζξετε τμήμα μερικήσ φοίτηςησ ι πλήρουσ φοίτηςησ ι
«Marketing & Communication with International Orientation».
3. Να ςυμπλθρϊςετε με ακρίβεια όλα τα ςτοιχεία τθσ αίτθςθσ αφοφ διαβάςετε το αρχείο με τισ οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ
αίτθςθσ.
4. Να αποςτείλετε ζωσ Παραςκευή 21 επτεμβρίου 2018 ταχυδρομικά ι να υποβάλετε ςτθ Γραμματεία του Π.Μ.Σ. όλα τα
απαραίτθτα δικαιολογθτικά (όπωσ αυτά υποδεικνφονται ακολοφκωσ), μαηί με τθν εκτυπωμζνθ φόρμα τθσ θλεκτρονικισ
αίτθςθσ που ζχετε οριςτικοποιιςει.
Προςοχι: κα πρζπει να ολοκλθρϊςετε τθ ςυμπλιρωςθ τθσ θλεκτρονικισ αιτιςεωσ και να πατιςετε «Τποβολή» προκειμζνου
να λθφκεί υπόψθ.

Ο αρικμόσ των κζςεων είναι περιοριςμζνοσ.
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)
(Επιςημαίνεται ότι η Γραμματεία του Π.Μ.. θα παραμείνει κλειςτή από την Δευτζρα 6/8/2018 ζωσ και την Παραςκευή
24/8/2018)
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
1. Συμπλθρωμζνθ και Υπογεγραμμζνθ Αίτθςθ (θλεκτρονικά και ςε ζντυπθ μορφι).
2. Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτικι βακμολογία.
3. Βεβαίωςθ ιςοτιμίασ ΔΟΑΤΑΠ (για τίτλουσ ςπουδϊν από πανεπιςτθμιακά ιδρφματα του εξωτερικοφ).
4. Αναλυτικό Βιογραφικό ςθμείωμα.
5. 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.
6. Δφο εμπιςτευτικζσ ςυςτατικζσ επιςτολζσ (από Πανεπιςτθμιακοφσ για το τμιμα πλιρουσ φοίτθςθσ, ι/και Εργοδότεσ για το
τμιμα μερικισ φοίτθςθσ) .
7. Πιςτοποίθςθ τριετοφσ τουλάχιςτον 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 τριετοφσ
προχπηρεςίασ).
8. Μία φωτογραφία τφπου ταυτότθτασ/διαβατθρίου (ζγχρωμθ).
Στα δικαιολογθτικά αυτά υποβάλλονται επικυρωμζνα ι απλά φωτοαντίγραφα. Για τα ξενόγλωςςα ζγγραφα απαιτείται θ
προςκόμιςθ επικυρωμζνων φωτοαντιγράφων (από τθν εκδοφςα αρχι ι από δικθγόρο).
Η υποβολή υποψηφιότητασ ςτην παροφςα προκήρυξη δεν δημιουργεί οιαδήποτε αξίωςη για αποδοχή τησ.

Ο Πρόεδροσ Σου Σμήματοσ
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ

Ο Πρφτανησ

*

*

Βλάςιοσ ταθακόπουλοσ
Καθηγητήσ

Εμμανουήλ A. Γιακουμάκησ
Καθηγητήσ

* Οι υπογραφζσ υπάρχουν ςτο πρωτότυπο που βρίςκεται ςτο αρχείο τθσ γραμματείασ

