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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΙΑΓΩΓΗ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΟ Π.Μ.. ΜΒΑ ΓΙΑ ΣΟ 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2021-2022 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ 2021-2022 

Σο Σμήμα Διοίκηςησ Οργανιςμϊν, Μάρκετινγκ και Σουριςμοφ τησ χολήσ Οικονομίασ και Διοίκηςησ, του 
Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου τησ Ελλάδοσ (πρϊθν Αλεξάνδρειου Σεχνολογικοφ Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ 
Θεςςαλονίκθσ-ΑΣΕΙΘ) με ζδρα τθ ίνδο προκθρφςςει για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2021-2022 Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακϊν πουδϊν (ΠΜ) με τίτλο: "Διοίκθςθ των Επιχειριςεων-Master of Business Administration". 

Σο ΠΜ λειτουργεί επιτυχϊσ από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2015-2016 (ΦΕΚ 1396/τ.Β/07.07.2015). Σο Π.Μ.. 
απονζμει το Δίπλωμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν (Δ.Μ..) με τίτλο "Διοίκθςθ των Επιχειριςεων-Master of 
Business Administration" με τισ ακόλουκεσ κατευκφνςεισ: 

i) Δίπλωμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν ςτθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων με γενικι κατεφκυνςθ (Master of 
Business Administration - General M.B.A.) 

ii) Δίπλωμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν ςτθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων με κατεφκυνςθ ςτισ Διεκνείσ 
Επιχειρθματικζσ Δραςτθριότθτεσ (M.B.Α. - International Business) 

Σα μακιματα κα διδάςκονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα αλλά δφνανται να διδάςκονται και ςτθν Αγγλικι. Για τθν 
απόκτθςθ του Διπλϊματοσ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν είναι υποχρεωτικι θ παρακολοφκθςθ και θ επιτυχισ 
εξζταςθ των μακθμάτων κακϊσ και θ εκπόνθςθ διπλωματικισ εργαςίασ. 
Η ελάχιςτθ διάρκεια για τθν απονομι του Διπλϊματοσ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν ορίηεται ςε τρία (3) εξάμθνα, 
ςτα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνοσ που απαιτείται για τθν εκπόνθςθ και υποβολι προσ κρίςθ 
διπλωματικισ εργαςίασ. Οι πιςτωτικζσ μονάδεσ του προγράμματοσ είναι ςυνολικά 90 ECTS. 

Για το ακαδημαϊκό ζτοσ 2021-2022 θα γίνουν δεκτοί ςυνολικά 40 φοιτητζσ. 

Διάρκεια Τποβολήσ Αιτήςεων: 19/08/2021 - 30/9/2021 

Σζλη φοίτηςησ. Για το ςφνολο του προγράμματοσ τα τζλθ φοίτθςθσ ανζρχονται ςε 3.840,00 ευρϊ. 

Δικαιοφχοι και διαδικαςία απαλλαγήσ από τα τζλη φοίτηςησ 

Ποςοςτό ζωσ τριάντα τοισ εκατό (30%) το πολφ επί του ςυνολικοφ αρικμοφ των φοιτθτϊν που ειςάγονται ςτο 
ΠΜ απαλλάςςονται από τα τζλθ φοίτθςθσ ςφμφωνα με το Άρκρο 35 του ν. 4485/2017 (Αϋ 114). 

Απαλλαγι από τα τζλθ φοίτθςθσ δικαιοφνται να αιτθκοφν οι φοιτθτζσ των οποίων το ατομικό ειςόδθμα 
(εφόςον διακζτουν ίδιο ειςόδθμα), και το οικογενειακό διακζςιμο ιςοδφναμο ειςόδθμα δεν υπερβαίνουν 
αυτοτελϊσ, το μεν ατομικό το εκατό τοισ εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομιντα τοισ εκατό (70%) του 
εκνικοφ διάμεςου διακζςιμου ιςοδφναμου ειςοδιματοσ, το οποίο κακορίηεται με τα πλζον πρόςφατα κάκε 
φορά δθμοςιευμζνα ςτοιχεία τθσ Ελλθνικισ τατιςτικισ Αρχισ (ΕΛ.ΣΑΣ.) 

Δεν δικαιοφνται απαλλαγι όςοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλθ πθγι. 

Η αίτθςθ για απαλλαγι από τα τζλθ φοίτθςθσ υποβάλλεται φςτερα από τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ 
επιλογισ των φοιτθτϊν του ΠΜ. 

Κατηγορίεσ πτυχιοφχων που γίνονται δεκτοί 

το ΠΜ γίνονται δεκτοί πτυχιοφχοι Σμθμάτων πανεπιςτθμίων και ΣΕΙ τθσ θμεδαπισ και αναγνωριςμζνων 
ομοταγϊν ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ (αναγνϊριςθ πτυχίου από ΔΟΑΣΑΠ). 
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Προχπόκεςθ για τθν επιλογι, αποτελεί και θ επαρκισ γνϊςθ (τουλάχιςτον επίπεδο Β2) μιασ τουλάχιςτον 
ξζνθσ γλϊςςασ, πζραν αυτισ τθσ Ελλθνικισ. 

Μποροφν επίςθσ να υποβάλουν αίτθςθ ςτο ΠΜ και φοιτθτζσ που ζχουν περατϊςει επιτυχϊσ τισ εξετάςεισ 
όλων των μακθμάτων τουσ και εκκρεμεί μόνο θ ορκωμοςία τουσ. Για να ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία 
επιλογισ οι φοιτθτζσ αυτοί απαιτείται να κατακζςουν πιςτοποιθτικό από τθν γραμματεία του Σμιματόσ τουσ, 
ςτο οποίο κα αναφζρεται θ θμερομθνία ολοκλιρωςθσ των ςπουδϊν τουσ κακϊσ και ο βακμόσ του πτυχίου 
τουσ. Η μόνθ εκκρεμότθτα μπορεί να είναι θ ορκωμοςία. Η οριςτικοποίθςθ τθσ εγγραφισ τουσ κα γίνεται μετά 
από τθν προςκόμιςθ αντιγράφου του πτυχίου τουσ. 

Για τθν τελικι επιλογι των φοιτθτϊν εκτιμϊνται ακαδθμαϊκά κριτιρια, ςτα οποία περιλαμβάνονται: (α) Ο 
βακμόσ του πτυχίου/των πτυχίων, (β) Η βακμολογία ςτα μακιματα που είναι ςχετικά με το γνωςτικό 
αντικείμενο του Π.Μ.., (γ) Η επίδοςθ ςε διπλωματικι εργαςία όπου αυτι προβλζπεται ςτον πρϊτο κφκλο 
ςπουδϊν, (δ) Η ςχετικι ερευνθτικι δραςτθριότθτα, (ε) Η ςχετικι επαγγελματικι δραςτθριότθτα του 
υποψθφίου και (ςτ) θ εκτίμθςθ τθσ επιτροπισ από τθ ςυνζντευξθ των υποψθφίων. 

Αίτηςη & Δικαιολογητικά υποψηφίων 

Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλουν, αρχικά ςε θλεκτρονικι μορφι ςτον παρακάτω ςφνδεςμο (link) 
https://forms.gle/m63EnjddfpRAMHkX8 και μζχρι τισ 30/09/2021, την αίτηςη υποψηφιότητασ και τα 
δικαιολογητικά που αναφζρονται παρακάτω.  

Κατά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ επιλογισ οι υποψιφιοι φοιτθτζσ καλοφνται για ςυνζντευξθ. τθ 
ςυνζντευξθ οι υποψιφιοι κα πρζπει να προςκομίςουν τισ ςυςτατικζσ επιςτολζσ και όλα τα ζντυπα πρωτότυπα 
ι επικυρωμζνα από τισ αρμόδιεσ αρχζσ αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν που ζχουν κατακζςει ςε θλεκτρονικι 
μορφι προκειμζνου να ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία τθσ υποψθφιότθτάσ τουσ ςτο ΠΜ. Τποψιφιοι που δεν κα 
προςκομίςουν τα παραπάνω δεν κα γίνουν δεκτοί ςτο ΠΜ. 

Α. Αίτηςη Τποψηφιότητασ 

Ζντυπο τθσ αίτθςθσ (κατεβάςτε το αρχείο ςε μορφι .doc ι .pdf) 

Β. Δικαιολογητικά 

Β1. α) Αντίγραφο Πτυχίου ι β) βεβαίωςθ τθσ Γραμματείασ του Σμιματοσ ςτο οποίο φοιτοφν θ οποία αναφζρει 
ότι ο υποψιφιοσ ζχει περατϊςει τισ ςπουδζσ του, τον βακμό πτυχίου και ότι εκκρεμεί μόνο θ διαδικαςία τθσ 
ορκωμοςίασ ι γ) βεβαίωςθ ιςοτιμίασ και αντιςτοιχίασ του πτυχίου τθσ αλλοδαπισ από το ΔΟΑΣΑΠ για όςουσ 
τελείωςαν τισ ςπουδζσ τουσ ςτο εξωτερικό 
Β2. Πιςτοποιθτικό Αναλυτικισ Βακμολογίασ 
Β3. Αναλυτικό Βιογραφικό θμείωμα 
Β4. Σεκμθρίωςθ τθσ επαρκοφσ γνϊςθσ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ (Αγγλικισ ι άλλθσ Γλϊςςασ), και για τουσ 
αλλοδαποφσ τθσ Ελλθνικισ 
Η επαρκισ γνϊςθ π.χ. ςτα Αγγλικά πιςτοποιείται με ζναν από τουσ παρακάτω τρόπουσ: 
α) Αναγνωριςμζνο από το κράτοσ αποδεικτικό γνϊςθσ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ ςε επίπεδο Β2 (καλι γνϊςθ) του 
Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Γλωςςομάκειασ. Για τον τρόπο απόδειξθσ τθσ γλωςςομάκειασ, όπωσ και για τα 
αναγνωριςμζνα ανά επίπεδο γλωςςομάκειασ πιςτοποιθτικά, οι υποψιφιοι μποροφν να ανατρζξουν ςτθ 
ςχετικι ενότθτα "ΣΙΣΛΟΙ ΓΛΩΟΜΑΘΕΙΑ - ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ", θ οποία περιλαμβάνεται ςε όλεσ τισ 
πρόςφατεσ προκθρφξεισ διαγωνιςμϊν του ΑΕΠ β) Κατοχι αποδεικτικοφ γνϊςθσ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ 
επιπζδου μεγαλφτερου του Β2, που υπερκαλφπτει τθν απαιτοφμενθ γνϊςθ και ωσ εκ τοφτου γίνεται δεκτό, ςε 
περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ δεν κατζχει αποδεικτικό επιπζδου Β2 γ) Εξετάςεισ TOEFL (με ελάχιςτο βακμό 
180) ι εξετάςεισ IELTS (με ελάχιςτο βακμό 6) ι άλλο ςχετικό δ) Κατοχι ξενόγλωςςου βαςικοφ πτυχίου ι 
μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ, ςτο οποίο θ γλϊςςα διδαςκαλίασ ιταν θ Αγγλικι ε) Προςωπικι ςυνζντευξθ 
(ςυμπλθρωματικά) 

Για τουσ αλλοδαποφσ φοιτθτζσ θ πολφ καλι γνϊςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ αποδεικνφεται με πιςτοποιθτικό 
γλωςςομάκειασ ςτα Ελλθνικά του ΤΠΕΠΘ ι άλλων φορζων αναγνωριςμζνων από τον ΑΕΠ. 

https://forms.gle/m63EnjddfpRAMHkX8
https://docs.google.com/document/d/16vSY6TdJspWYDyiLbZ1oL20fRnh4XgJ3/edit?usp=sharing&ouid=107100520437185448411&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1k4CrneiEPRBYlBvQ_3jf4ptJAOvVlhcl/view?usp=sharing
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Ο Ηλεκτρονικόσ Φάκελοσ Δικαιολογητικϊν δφναται να περιζχει κάποια ή και όλα τα παρακάτω επιπλζον 
δικαιολογητικά που ενιςχφουν την υποψηφιότητα ενόσ αιτοφντα για το ΠΜ: 

Γ1. Αντίγραφο Πτυχιακισ ι Διπλωματικισ Εργαςίασ, ςε κζματα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων 
Γ2. Αντίγραφο δεφτερου πτυχίου 
Γ3. υςτατικζσ επιςτολζσ (ζωσ 2, ςε χωριςτοφσ, ςφραγιςμζνουσ και υπογεγραμμζνουσ φακζλουσ) 
Γ4. Κατοχι πτυχίων ςτθν Αγγλικι γλϊςςα ανϊτερου επιπζδου από αυτό που ςυνιςτά τθν προχπόκεςθ 
ςυμμετοχισ 
Γ5. Καλι γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν πζραν τθσ προαπαιτοφμενθσ Αγγλικισ γλϊςςασ 
Γ6. υναφείσ Επιςτθμονικζσ Δθμοςιεφςεισ (επιςτθμονικζσ εργαςίεσ ςε ζγκυρα επιςτθμονικά περιοδικά ι 
πρακτικά ςυνεδρίων) 
Γ7. Αποδεικτικά ςυναφοφσ ερευνθτικισ εμπειρίασ (ςυμμετοχι ςε ερευνθτικά ζργα κ.λπ.) 
Γ8. Αποδεικτικά ςυναφοφσ επαγγελματικισ εμπειρίασ, θ οποία αποδεικνφεται με πιςτοποιθτικά/βεβαιϊςεισ 
επίςθμου αςφαλιςτικοφ φορζα, ςτα οποία κα πρζπει να αναφζρονται τα ςτοιχεία του εργοδότθ, το είδοσ τθσ 
εργαςίασ, και το ακριβζσ διάςτθμα απαςχόλθςθσ 
Γ9. Άλλοι μεταπτυχιακοί τίτλοι ςπουδϊν 
Γ10. Διακρίςεισ 
 
Ο ηλεκτρονικόσ φάκελοσ (αρχείο ςε μορφή .zip) θα πρζπει να ζχει τον τίτλο: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
ΜΒΑ_Ονοματεπϊνυμο Τποψηφίου 
 
Σα δικαιολογητικά Β1 - Β4, που ςυνιςτοφν τα ελάχιςτα κριτήρια για να μετζχει ο υποψήφιοσ ςτη 
διαδικαςία επιλογήσ θα αποθηκευτοφν ςε μορφή αρχείων .pdf, και θα ζχουν τα παρακάτω ονόματα. 
B1_ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ ΠΣΤΧΙΟΤ_ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ.pdf 
Β2_ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ_ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ.pdf 
Β3_ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ_ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ.pdf 
Β4_ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΓΛΩΑ_ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ.pdf 

Για τα επιπλζον δικαιολογθτικά, δθμιουργείςτε και αποκθκεφςτε με το όνομα Γ_ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ.pdf, μία κατάςταςθ ςτθν οποία κα παρουςιάηονται αναλυτικά τα ςτοιχεία των επιπλζον 
προςόντων, ακολουκϊντασ τθν παραπάνω αρίκμθςθ. 

Για παράδειγμα: 
Γ1 ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 
Σίτλοσ, βακμολογία. 
Γ2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΠΣΤΧΙΟ 
Σίτλοσ πτυχίου, Κδρυμα, χολι, Σμιμα, Βακμόσ, Ζτοσ απόκτθςθσ. 
Γ 6.1 τοιχεία 1θσ δθμοςίευςθσ 
Γ 6.2 τοιχεία 2θσ δθμοςίευςθσ 

Διαδικαςία Επιλογήσ - Εγγραφή Φοιτητϊν 

Η Επιτροπι Επιλογισ 
α) Καταρτίηει κατ' αρχάσ ζναν πλιρθ κατάλογο όςων ζχουν υποβάλει αίτθςθ 
β) Απορρίπτει τουσ υποψθφίουσ που δεν πλθροφν τα ελάχιςτα κριτιρια που ζχουν προςδιοριςκεί από τθ Ε 
του ΠΜ 
γ) Καλεί και διεξάγει ςυνζντευξθ ςτουσ υπόλοιπουσ υποψθφίουσ 
δ) Διεξάγει όποιεσ εςωτερικζσ εξετάςεισ ζχουν κρικεί απαραίτθτεσ για τουσ υποψθφίουσ 
ε) Ιεραρχεί βακμολογικά τουσ υποψθφίουσ και προβαίνει ςτθν τελικι επιλογι 

Ο τελικόσ πίνακασ των επιτυχόντων επικυρϊνεται από τθν υνζλευςθ του Σμιματοσ. 

Οι επιτυχόντεσ υποψιφιοι ενθμερϊνονται γραπτϊσ από τθ Γραμματεία και καλοφνται να απαντιςουν εντόσ 
ευλόγου χρονικοφ διαςτιματοσ (10 θμερϊν) αν αποδζχονται ι όχι τθν ζνταξι τουσ ςτο ΠΜ αφοφ πρϊτα 
αποδεχκοφν τουσ όρουσ λειτουργίασ του. 
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Η μθ απάντθςθ από επιλεγζντα υποψιφιο μζςα ςτθν παραπάνω προκεςμία ιςοδυναμεί με άρνθςθ 
αποδοχισ. ε περίπτωςθ αρνιςεων θ Γραμματεία ενθμερϊνει τουσ αμζςωσ επόμενουσ ςτθ ςειρά 
αξιολόγθςθσ υποψθφίουσ. Οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ εγγράφονται ςτθ γραμματεία του ΠΜ προςκομίηοντασ 
τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επιςκεφκοφν τον ιςτότοπο του Σμιματοσ 
(https://www.mba-ihu.gr) ι να επικοινωνιςουν με τθ Γραμματεία του Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν 
πουδϊν (ΜΒΑ) ςτο email: mba@teithe.gr. 

Θεςςαλονίκθ, 18/8/2021 

Ο Διευκυντισ του ΠΜ 
Κωνςταντίνοσ Αςθμακόπουλοσ 
Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ 
 

 

https://www.mba-ihu.gr/

