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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΘΕΕΩΝ /ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2018-19
Σο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν (ΠΜ) ςτθ Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ (MSc in Financial Management) απευθφνεται ςε απόφοιτουσ
Α.Ε.Ι. και Σ.Ε.Ι. καθϊσ και ςε ςτελζχη επιχειρήςεων που επιθυμοφν να εμβαθφνουν ςτο αντικείμενο τησ Χρηματοοικονομικήσ Διοίκηςησ ςτθν αγγλικι γλϊςςα.
Οι Μεταπτυχιακζσ πουδζσ οδηγοφν ςτη λήψη Διπλϊματοσ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν (ΔΜ). τα πλαίςια του προγράμματοσ λειτουργοφν δφο
τμήματα ςπουδϊν:




Σμιμα Πλιρουσ Φοίτθςθσ (full time) που απευθφνεται ςε νζουσ απόφοιτουσ, ζχει διάρκεια 12 μήνεσ και τα μαθήματα είναι πρωινά ή απογευματινά.
Σμιμα Μερικισ Φοίτθςθσ (part time) που απευθφνεται ςε ςτελζχη επιχειρήςεων και οργανιςμϊν, ζχει διάρκεια 24 μήνεσ και τα μαθήματα
είναι απογευματινά.

Για τη φοίτηςη ςτα παραπάνω τμήματα απαιτείται η καταβολή διδάκτρων (περιςςότερεσ πληροφορίεσ ςτην ηλεκτρονική διεφθυνςη
https://mscfmaueb.wixsite.com/mscfm/tution-fees-and-financial-aid ).
Σο πρόγραμμα λειτουργεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του εγκεκριμζνου (απόφαςη 16ησ υνεδρίαςησ υγκλήτου από 5/7/2018) Κανονιςμοφ Λειτουργίασ και του Ν.4485/2017.
Η καταλθκτικι θμερομθνία αποδοχισ αιτιςεων υποψθφιότθτασ είναι θ Δευτζρα 17/9/2018.
Ο αριθμόσ των θζςεων είναι περιοριςμζνοσ και οι αιτήςεισ αξιολογοφνται με ςειρά προτεραιότητασ.
Οι αιτιςεισ υποβάλλονται μόνο θλεκτρονικά ςτθν ακόλουκθ διεφκυνςθ https://e-graduate.applications.aueb.gr/. Για την υποβολή τησ ηλεκτρονικήσ ςασ αίτηςησ απαιτείται:
1. να ςυνδεθείτε ςτον ανωτζρω ςφνδεςμο,
2. να εντοπίςετε ςτον κατάλογο των προςφερόμενων ανά χολή Μεταπτυχιακϊν Προγραμμάτων το ΠΜ ςτθ Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ (MSc
in Financial Management)
3. να επιλζξετε τμιμα πλιρουσ ι μερικισ φοίτθςθσ
4. να ςυμπληρϊςετε με ακρίβεια όλα τα ςτοιχεία τησ αίτηςησ με κεφαλαία γράμματα
5. εντόσ αποκλειςτικήσ προθεςμίασ πζντε (5) ημερϊν να αποςτείλετε ταχυδρομικά ι να υποβάλετε αυτοπροςϊπωσ ςτθ Γραμματεία του ΠΜ
όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά (όπωσ αυτά υποδεικνφονται ακολοφκωσ), μαηί με τθν εκτυπωμζνθ φόρμα τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ
που ζχετε οριςτικοποιιςει.
Προςοχή: θα πρζπει να ολοκληρϊςετε τη ςυμπλήρωςη τησ ηλεκτρονικήσ αιτήςεωσ και να πατήςετε «Τποβολι» προκειμζνου να ληφθεί υπόψη.
Διεφκυνςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ δικαιολογθτικϊν:
Γραμματεία του ΠΜ ςτθ Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ (MSc in Financial Management), Κζντρο Μεταπτυχιακϊν πουδϊν ΟΠΑ,
Ευελπίδων 47Α και Λευκάδοσ 33, 7οσ όροφοσ, γραφείο 705 (κακθμερινά 9.00-17.00), τθλ. 210-8203633, 210 8203 630
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
1. Εκτυπωμζνη Αίτηςη.
2. Αντίγραφο πτυχίου.
3. Πιςτοποιητικό Αναλυτικήσ βαθμολογίασ.
4. Βεβαίωςη ιςοτιμίασ ΔΟΑΣΑΠ (για τίτλουσ ςπουδϊν από πανεπιςτημιακά ιδρφματα του εξωτερικοφ).
5. Αναλυτικό Βιογραφικό ςημείωμα.
6. Δφο εμπιςτευτικζσ ςυςτατικζσ επιςτολζσ (αποκλειςτικά από Πανεπιςτημιακοφσ για το τμήμα πλήρουσ φοίτηςησ, ή/και Εργοδότεσ για το τμήμα
μερικήσ φοίτηςησ) .
7. Πιςτοποιητικό πολφ καλήσ γνϊςησ τησ Αγγλικήσ γλϊςςασ (επίπεδο Γ1/C1).
8. Πιςτοποίηςη τησ προχπηρεςίασ μόνο για φοιτητζσ μερικήσ φοίτηςησ (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 μικρή φωτογραφία τφπου ταυτότητασ/διαβατηρίου (αςπρόμαυρη ή ζγχρωμη).
τα δικαιολογητικά αυτά υποβάλλονται τα πρωτότυπα ή απλά φωτοαντίγραφα. Για τα ξενόγλωςςα ζγγραφα απαιτείται η προςκόμιςη επικυρωμζνων
φωτοαντιγράφων (από την εκδοφςα αρχή ή από δικηγόρο).
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* Οι υπογραφζσ υπάρχουν ςτο πρωτότυπο που βρίςκεται ςτο αρχείο τησ γραμματείασ

