ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
& ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος
Το Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς προσκαλεί
υποψηφίους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα
Σπουδών «Οικονοµική & Επιχειρησιακή Στρατηγική» (Master of Science in
Economic & Business Strategy) που διοργανώνει για τον ακαδηµαϊκό κύκλο 20152017.
Στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τµηµάτων ΑΕΙ Θετικών και
Θεωρητικών Επιστηµών της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένων οµοταγών ιδρυµάτων της
αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τµηµάτων των ΤΕΙ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 16 του Ν.2327/95. Το πρόγραµµα είναι διετούς διάρκειας (4 εξάµηνα) και τα
µαθήµατα αρχίζουν τον Οκτώβριο 2017.
Ο αριθµός των εισακτέων για το Ακαδηµαϊκό έτος 2017-18 ορίζεται σε 80 άτοµα
κατανεµηµένα σε δύο τµήµατα. Για την αξιολόγηση της προσωπικότητάς τους και
εφόσον πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, οι υποψήφιοι θα περάσουν από προσωπική
συνέντευξη.
Το κόστος διδάκτρων είναι €6500, το οποίο καταβάλλεται σε τέσσερις ισόποσες
δόσεις στην αρχή κάθε εξαµήνου.
Οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να υποβάλουν αιτήσεις έως και 25/09/2017.
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές και ταχυδροµικώς εφόσον αποσταλούν µέχρι την
καταληκτική ηµεροµηνία.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκοµίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Συµπληρωµένη έντυπη αίτηση.
Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα.
Αντίγραφο πτυχίου.
Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας (µε ακριβή µέσο όρο). Αναγνώριση
από το ΔΟΑΤΑΠ για υποψηφίους που έχουν τίτλους σπουδών από ΑΕΙ της
αλλοδαπής.
Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2).
Δύο (2) συστατικές επιστολές
Δύο (2) έγχρωµες φωτογραφίες (µε οπισθογραφηµένο το ονοµατεπώνυµο)
Φωτοτυπία Αστυνοµικής Ταυτότητας.

Η συµπληρωµένη αίτηση µε τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να συµπληρωθεί
ηλεκτρονικά.
Εναλλακτικά µπορεί να κατατεθεί ή να ταχυδροµηθεί στην παρακάτω διεύθυνση:
Πανεπιστήµιο Πειραιώς
Γραµµατεία Τµήµατος Οικονοµικής Επιστήµης
Π.Μ.Σ. «Οικονοµική & Επιχειρησιακή Στρατηγική»
Καραολή & Δηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς (1ος όροφος, γραφείο 110)

Δευτέρα, Τετάρτη & Παρασκευή 8:30- 14:30, Τρίτη & Πέµπτη 08:30 – 17:00.
Για έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται:
Πανεπιστήµιο Πειραιώς
Γραµµατεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Οικονοµικής Επιστήµης
(5ος όροφος, Γραφείο 518): Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 09:00 – 18:30
Καραολή & Δηµητρίου 80
185 34 Πειραιάς
Τηλ: 210 414.2284 & Fax: 210 414.2055
e-mail: strategy@unipi.gr

