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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ – ΠΡΟΚΛΗΗ 
 

Για Διζαγυγή Μεηαπηςσιακών Φοιηηηών ζηο Σμήμα Γιοίκηζηρ Δπισειπήζευν 

Πανεπιζηημίος Παηπών. 

 

Σν Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ θαιεί ηνπο 

ελδηαθεξόκελνπο λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα ηελ έληαμή ηνπο θαηά ην αθαδεκατθό έηνο 

2014-2015 ζην Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ (Π.Μ..)  κε ηίηιν: 

«Διοίκηςη Επιχειρήςεων - Master in Business Administration (M.B.A)», 
το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακοφ Διπλώματοσ Ειδίκευςθσ (Μ.Δ.Ε.) ςτθ 
Διοίκθςθ Επιχειριςεων με τζςςερισ κατευκφνςεισ εξειδίκευςθσ : 
 
(1) Μ.Δ.Ε. Διοίκθςθσ Επιχειριςεων με εξειδίκευςθ ςτο Μάνατημεντ, 
(2) Μ.Δ.Ε. Διοίκθςθσ Επιχειριςεων με εξειδίκευςθ ςτο Μάρκετινγκ,  
(3) Μ.Δ.Ε. Διοίκθςθσ Επιχειριςεων με εξειδίκευςθ ςτθ Χρθματοοικονομικι-
Τραπεηικι,  
(4) Μ.Δ.Ε. Διοίκθςθσ Επιχειριςεων με εξειδίκευςθ ςτθ Διεκνι Επιχειρθματικότθτα  
 
ην Π.Μ. γίλνληαη δεθηνί πηπρηνύρνη ηκεκάησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο θαη 

νκνηαγώλ αλαγλσξηζκέλσλ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο, ησλ νπνίσλ ην πηπρίν έρεη 

αλαγλσξηζζεί από ην ΓΙΚΑΣΑ ή ΓΟΑΣΑΠ,  θαζώο θαη πηπρηνύρνη ηκεκάησλ Σ.Δ.Ι.  

Οη Έιιελεο πηπρηνύρνη πξέπεη λα γλσξίδνπλ απνδεδεηγκέλα ηελ αγγιηθή γιώζζα θαη νη 

αιινδαπνί ηελ ειιεληθή θαη ηελ αγγιηθή γιώζζα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην Π.Μ.. 

γίλνληαη δεθηνί θαηά πξνηεξαηόηεηα νη : 1) πηπρηνύρνη ειιεληθώλ ή αλαγλσξηζκέλσλ, 

νκνηαγώλ μέλσλ ηκεκάησλ Παλεπηζηεκίσλ κε εηδηθόηεηα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, 

2) Πηπρηνύρνη άιισλ εηδηθνηήησλ Θεηηθώλ, Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιπηερληθώλ ρνιώλ 

ηεο Διιάδνο ή Παλεπηζηεκίσλ ηεο αιινδαπήο, ηζόηηκσλ πξνο ηα ειιεληθά, θαη, ηέινο 

3) Πηπρηνύρνη ηκεκάησλ Σ.Δ.Ι. αληίζηνηρσλ εηδηθνηήησλ. Τπνςεθηόηεηα κπνξνύλ λα 

ζέζνπλ θαη ηειεηόθνηηνη ή επί πηπρίν θνηηεηέο, νη νπνίνη θαηά ηελ ππνβνιή ησλ 

δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηελ αμηνιόγεζή ηνπο ζα έρνπλ νινθιεξώζεη επηηπρώο ηηο ζπνπδέο 

ηνπο. Οη ππνςήθηνη απηνί ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ηε ηειηθή αλαιπηηθή βαζκνινγία ηο 

απγόηεπο έυρ ηην Παπαζκεςή 22 Αςγούζηος 2014, όπνπ ζα θαίλεηαη όηη έρνπλ 

ηειεηώζεη ηηο ζπνπδέο ηνπο θαη απνκέλεη κόλνλ ε νξθσκνζία. Γηαθνξεηηθά ε αίηεζε 

απνξξίπηεηαη. 

 

Γηα ηελ απόθηεζε Μ.Γ.Δ. είλαη ππνρξεσηηθή ε παξαθνινύζεζε, ε επηηπρήο εμέηαζε ζε 

ζπλνιηθά δώδεθα (12) καζήκαηα, θαη ε εθπόλεζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ππνβάινπλ  (1) ηελ Αίηεζε Τπνςεθηόηεηαο θαη (2) ην 

πγθεληξσηηθό Πίλαθα ηεο Αίηεζεο Τπνςεθηόηεηαο κέρξη ηελ Παπαζκεςή 22 

Αςγούζηος 2014 ηλεκηπονικά ζηον ιζηόηοπο (http://www.bma.upatras.gr/, επηιέγεηε 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΑ, ΑΙΣΗΗ) ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ. Σελ αίηεζε θαη ην ζπγθεληξσηηθό πίλαθα αίηεζεο, αθνύ 

εθηππσζνύλ, καδί κε ηα ππόινηπα δηθαηνινγεηηθά  ζα πξέπεη λα απνζηαινύλ (ειρ 

διπλούν) ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, θαη με ηην ένδειξη «ΓΙΑ ΣΟ ΜΒΑ» 

ζην εμσηεξηθό ηνπ θαθέινπ απνζηνιήο, μέσπι ηην Παπαζκεςή 22 Αςγούζηος [ιζσύει 

η ημεπομηνία ηηρ ζθπαγίδαρ ηος ηασςδπομείος] ζηην παπακάηυ διεύθςνζη: 

 

Γξακκαηεία Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ (ΜΒΑ) 

Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ 

Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Παλεπηζηεκηνύπνιε, Ρίν 265 04 

http://www.bma.upatras.gr/


2 
 

 

Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη είλαη ζπλνιηθά ηα εμήο: 

1.Ένηςπη Αίηηζη Τποτηθιόηηηαρ (δηαζέζηκε ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Σκήκαηνο, 

http://www.bma.upatras.gr/, επηιέγεηε ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΑ, ΑΙΣΗΗ. Οη ππνςήθηνη ζα 

πξέπεη λα δειώλνπλ ππνρξεσηηθά ζηελ αίηεζε ηελ εηδίθεπζε ηνπ Π.Μ.. πνπ 

επηζπκνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ. 

2.ςγκενηπυηικόρ Πίνακαρ Αίηηζηρ ηος Τποτηθίος δηαζέζηκνο ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ 

Σκήκαηνο, http://www.bma.upatras.gr/. 

3. Βιογπαθικό ημείυμα (έσο 5 ζειίδεο). 

4. Δπικςπυμένο Ανηίγπαθο Πηςσίος / Γιπλώμαηορ (αλαγλώξηζε ηζνηηκίαο ηνπ ηίηινπ 

ζπνπδώλ από ην ΓΟΑΣΑΠ γηα ηνπο θαηόρνπο ηίηινπ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο). 

5. Δπικςπυμένο Πιζηοποιηηικό Αναλςηικήρ Βαθμολογίαρ (κε αθξηβή Μ.Ο.). Γηα 

θαηόρνπο ηίηινπ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθό αληηζηνηρίαο ηνπ 

βαζκνύ πηπρίνπ από ην ΓΟΑΣΑΠ.  

6. Φυηοηςπία Αζηςνομικήρ Σαςηόηηηαρ. 

7. Γύο (2) Φυηογπαθίερ. 

8. Γύο ςζηαηικέρ Δπιζηολέρ (Πξόηππν έληππν ησλ ζπζηαηηθώλ επηζηνιώλ 

εθηππώλεηαη από ηνλ  ηζηόηνπν ηνπ Σκήκαηνο, http://www.bma.upatras.gr). 

9. Δπίζημο Αποδεικηικό Γνώζηρ ηηρ Αγγλικήρ γλώζζαρ (Proficiency Cambridge ή 

Michigan, Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Proficiency Γ2, θαη’ 

ειάρηζην Lower), πνπ λα έρεη απνθηεζεί ηελ ηειεπηαία δεθαεηία κέρξη ηελ εκεξνκελία 

ιήμεσο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ. 

10. Δπιζηημονικέρ δημοζιεύζειρ, ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, θαη 

δηαθξίζεηο (εάλ ππάξρνπλ). 

11. Αποδεικηικά Δπαγγελμαηικήρ Δμπειπίαρ (εάλ ππάξρνπλ), ε νπνία απνδεηθλύεηαη 

κε πηζηνπνηεηηθά/βεβαηώζεηο επίζεκνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα. ηα 

πηζηνπνηεηηθά/βεβαηώζεηο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ εξγνδόηε, ην είδνο 

ηεο εξγαζίαο, θαη ην αθξηβέο δηάζηεκα απαζρόιεζεο. 

Ο πιήξεο θάθεινο ππνςεθηόηεηαο απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθά ζε δύν αληίηππα, ην έλα 

εθ ησλ νπνίσλ ζα απνηειείηαη από πξσηόηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα. 

 

Γιαδικαζία Αξιολόγηζηρ ηυν Τποτηθίυν 

Η αμηνιόγεζε ησλ ππνςεθίσλ γίλεηαη κε βάζε ηε κνξηνδόηεζε ηεο γξαπηήο εμέηαζεο, 

ηνπ βαζκνύ πηπρίνπ, ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο, ηεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο, ησλ 

επηζηεκνληθώλ δεκνζηεύζεσλ ή  άιινπ επηζηεκνληθνύ έξγνπ, ηηο ηπρόλ ππνηξνθίεο ή 

άιιεο δηαθξίζεηο.  

Η γπαπηή εξέηαζη ζα γίλεη ζε δύν καζήκαηα (1.Πνζνηηθέο Μέζνδνη, 2.Δηζαγσγή ζηελ 

Οηθνλνκηθή) θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Πέκπηε ζηηο 4 επηεκβξίνπ 2014 θαη ώξα 

18:00-20:00 ζηηο Αίζνπζεο ΠΑΜ 15, ΠΑΜ 3 & ΠΑΜ 4 ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ.  

Με βάζε ην απνηέιεζκα ηεο γξαπηήο εμέηαζεο, αλαθνηλώλεηαη ζπγθεληξσηηθόο 

πίλαθαο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ, θαη πξνζθαινύληαη γηα ζπλέληεπμε νη πξώηνη 

εμήληα (60) ππνςήθηνη ζε εκεξνκελία πνπ ζα νξηζηεί εληόο ηνπ επηεκβξίνπ. 

http://www.bma.upatras.gr/
http://www.bma.upatras.gr/
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Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπλεληεύμεσλ δηακνξθώλεηαη ε ηειηθή θαηάηαμε ησλ 

ππνςεθίσλ θαη πξνσζείηαη ζηε Γ..Δ.. πξνο έγθξηζε, ζύκθσλα κε ηνλ ηζρύνληα 

θαλνληζκό. Ο κέγηζηνο αξηζκόο θνηηεηώλ πνπ ζα εηζαρζνύλ ζην αλαλεσκέλν Π.Μ. 

ηνπ 2014-2015 είλαη ζαξάληα (40).  

 

Η παξνύζα Πξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο δεκνζηεύεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ 

αλακνξθσκέλνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Διοίκηση Επιχειρήσεων - 

Master in Business Administration (M.B.A)», πνπ πξόθεηηαη λα ιεηηνπξγήζεη από ην 

έηνο 2014-2015 θαη ηνπ νπνίνπ επίθεηηαη ε δεκνζίεπζε ζε ΦΔΚ. 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηζθεθηνύλ ηνλ 

ηζηόηνπν ηνπ Σκήκαηνο (www.bma.upatras.gr) ή ηε Γξακκαηεία ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ (ΜΒΑ) ζηα ηειέθσλα: 2610- 997586, 2610-969989. 

 

Πάηπα, 16-07-2014 

 

Ο Ππόεδπορ ηος Σμήμαηορ 

 

 
ςπιόποςλορ Κυνζηανηίνορ 

         Καθηγηηήρ 

http://www.bma.upatras.gr/

