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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ – ΠΡΟΚΛΗΗ 
Για Ειςαγωγι Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν ςτο Σμιμα Διοίκθςθσ 

Επιχειριςεων Πανεπιςτθμίου Πατρϊν 
 

Σο Σμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν καλεί τουσ 
ενδιαφερόμενουσ να υποβάλουν αίτθςθ για τθν ζνταξι τουσ κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 
2015-2016 ςτο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν (Π.Μ..)  με τίτλο: 

«Διοίκηςη Επιχειρήςεων - Master in Business Administration (M.B.A.)», 
το οποίο οδθγεί ςτθν απονομι Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ (Μ.Δ.Ε.) ςτθ 
Διοίκθςθ Επιχειριςεων με τρείσ 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 Διεκνι Επιχειρθματικότθτα  
 
το Π.Μ. γίνονται δεκτοί πτυχιοφχοι τμθμάτων Πανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ και ομοταγϊν 
αναγνωριςμζνων ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ, των οποίων το πτυχίο ζχει αναγνωριςκεί από το ΔΙΚΑΣΑ 
ι ΔΟΑΣΑΠ,  κακϊσ και πτυχιοφχοι τμθμάτων Σ.Ε.Ι. ανεξαρτιτωσ ειδικότθτασ.   Οι Ζλλθνεσ πτυχιοφχοι 
πρζπει να γνωρίηουν αποδεδειγμζνα τθν αγγλικι γλϊςςα και οι αλλοδαποί τθν ελλθνικι και τθν 
αγγλικι γλϊςςα. Τποψθφιότθτα μποροφν να κζςουν και οι φοιτθτζσ που δφναται να  περατϊςουν 
επιτυχϊσ τισ ςπουδζσ τουσ ςτθν εξεταςτικι του Ιουνίου του 2015. Οι ςυγκεκριμζνοι υποψιφιοι κα 
πρζπει να κατακζςουν τθ τελικι αναλυτικι βακμολογία το αργότερο ζωσ τθν Δευτζρα 24 Αυγοφςτου 
2015, όπου κα φαίνεται ότι ζχουν τελειϊςει τισ ςπουδζσ τουσ. Διαφορετικά αποκλείονται από τθν 
περαιτζρω διαδικαςία αξιολόγθςθσ. 
 
Για τθν απόκτθςθ Μ.Δ.Ε. είναι υποχρεωτικι θ παρακολοφκθςθ, θ επιτυχισ εξζταςθ ςε ςυνολικά 
δϊδεκα (12) μακιματα, και θ εκπόνθςθ διπλωματικισ εργαςίασ. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλουν  (1) τθν Αίτθςθ Τποψθφιότθτασ και (2) το υγκεντρωτικό 
Πίνακα τθσ Αίτθςθσ Τποψθφιότθτασ μζχρι τθν Δευτζρα 22 Ιουνίου 2015 θλεκτρονικά ςτον ιςτότοπο 
(http://www.bma.upatras.gr/, επιλζγετε ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΑ, ΑΙΣΗΗ) του Σμιματοσ Διοίκθςθσ 
Επιχειριςεων του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν. Η  αίτθςθ και ο ςυγκεντρωτικόσ πίνακασ αίτθςθσ, αφοφ 
εκτυπωκοφν, μαηί με τα υπόλοιπα δικαιολογθτικά  κα πρζπει να αποςταλοφν ταχυδρομικά με 
ςυςτθμζνθ επιςτολι, και με τθν ζνδειξθ «ΓΙΑ ΣΟ ΜΒΑ» ςτο εξωτερικό του φακζλου αποςτολισ, μζχρι 
τθν Δευτζρα 22 Ιουνίου 2015 *ιςχφει θ θμερομθνία τθσ ςφραγίδασ του ταχυδρομείου] ςτθν παρακάτω 
διεφκυνςθ: 
 
Γραμματεία Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν (ΜΒΑ) 
Σμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων 
Πανεπιςτιμιο Πατρϊν, Πανεπιςτθμιοφπολθ, Ρίο 265 04 
 
Σα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι ςυνολικά τα εξισ: 
1.Ζντυπθ Αίτθςθ Τποψθφιότθτασ (διακζςιμθ ςτον ιςτότοπο του Σμιματοσ, 
http://www.bma.upatras.gr/, επιλζγετε ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΑ, ΑΙΣΗΗ. Οι υποψιφιοι κα πρζπει να 
δθλϊνουν υποχρεωτικά ςτθν αίτθςθ τθν ειδίκευςθ του Π.Μ.. που επικυμοφν να παρακολουκιςουν. 

2.υγκεντρωτικόσ Πίνακασ Αίτθςθσ του Τποψθφίου διακζςιμοσ ςτον ιςτότοπο του Σμιματοσ, 
http://www.bma.upatras.gr/. 

3. Βιογραφικό θμείωμα (ζωσ 5 ςελίδεσ). 

4. Αντίγραφο Πτυχίου / Διπλϊματοσ (αναγνϊριςθ ιςοτιμίασ του τίτλου ςπουδϊν από το ΔΟΑΣΑΠ για 
τουσ κατόχουσ τίτλου ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ). 
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5. Πιςτοποιθτικό Αναλυτικισ Βακμολογίασ (με ακριβι Μ.Ο.). Για κατόχουσ τίτλου ιδρυμάτων τθσ 
αλλοδαπισ απαιτείται πιςτοποιθτικό αντιςτοιχίασ του βακμοφ πτυχίου από το ΔΟΑΣΑΠ.  

6. Φωτοτυπία Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ. 

7. Δφο (2) Φωτογραφίεσ. 

8. Δφο υςτατικζσ Επιςτολζσ (Προτείνεται πρότυπο ζντυπο των ςυςτατικϊν επιςτολϊν ςτον  ιςτότοπο 
του Σμιματοσ, http://www.bma.upatras.gr). 

9. Επίςθμο Αποδεικτικό Γνϊςθσ τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ (Proficiency Cambridge ι Michigan, Κρατικό 
Πιςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Proficiency Γ2 ι οτιδιποτε άλλο αυτοφ του επιπζδου ζχει 
επίςθμα αναγνωριςκεί από τον ΑΕΠ). ε κάκε περίπτωςθ κατ’ ελάχιςτο απαιτείται Lower. 

10. Επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ, ςυμμετοχι ςε ερευνθτικά προγράμματα, και διακρίςεισ (εάν 
υπάρχουν). 

11. Αποδεικτικά Επαγγελματικισ Εμπειρίασ (εάν υπάρχουν), θ οποία αποδεικνφεται με 
πιςτοποιθτικά/βεβαιϊςεισ επίςθμου αςφαλιςτικοφ φορζα. τα πιςτοποιθτικά/βεβαιϊςεισ κα πρζπει 
να αναφζρονται τα ςτοιχεία του εργοδότθ, το είδοσ τθσ εργαςίασ, και το ακριβζσ διάςτθμα 
απαςχόλθςθσ. 

Ο πλιρθσ φάκελοσ υποψθφιότθτασ αποςτζλλεται ταχυδρομικά ςε ζνα αντίτυπο. 
 
Διαδικαςία Αξιολόγθςθσ των Τποψθφίων 

Η αξιολόγθςθ των υποψθφίων γίνεται με βάςθ τθ μοριοδότθςθ τθσ γραπτισ εξζταςθσ, του βακμοφ 

πτυχίου, τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ, τθσ επαγγελματικισ εμπειρίασ, των επιςτθμονικϊν δθμοςιεφςεων ι  

άλλου επιςτθμονικοφ ζργου, τισ τυχόν υποτροφίεσ ι άλλεσ διακρίςεισ.  

Η γραπτι εξζταςθ κα γίνει ςε δφο μακιματα (1.Ποςοτικζσ Μζκοδοι, 2.Ειςαγωγι ςτθν Οικονομικι) και 

κα πραγματοποιθκεί τθν Σετάρτθ ςτισ 8 Ιουλίου 2015 και ϊρα 18:00-20:00 ςτισ Αίκουςεσ ΠΑΜ 15, 

ΠΑΜ 3 & ΠΑΜ 4 του Σμιματοσ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων.  

Με βάςθ το αποτζλεςμα τθσ γραπτισ εξζταςθσ, ανακοινϊνεται ςυγκεντρωτικόσ πίνακασ κατάταξθσ των 

υποψθφίων, και προςκαλοφνται για ςυνζντευξθ οι πρϊτοι πενιντα (50) υποψιφιοι ςε θμερομθνία που 

κα οριςτεί εντόσ του επτεμβρίου. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ των ςυνεντεφξεων διαμορφϊνεται θ τελικι κατάταξθ των υποψθφίων και 
προωκείται ςτθ Γ..Ε.. προσ ζγκριςθ, ςφμφωνα με τον ιςχφοντα κανονιςμό. Ο μζγιςτοσ αρικμόσ 
φοιτθτϊν που κα ειςαχκοφν ςτο ανανεωμζνο Π.Μ. του 2015-2016 είναι τριάντα (30).  
 
Η παροφςα Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ δθμοςιεφεται ςτο πλαίςιο του αναμορφωμζνου 
Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν «Διοίκθςθ Επιχειριςεων-Master in Business Administration 
(M.B.A.)”. 
 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επιςκεφτοφν τον ιςτότοπο του 
Σμιματοσ (www.bma.upatras.gr) ι να επικοινωνιςουν με τθ Γραμματεία του Μεταπτυχιακοφ 
Προγράμματοσ πουδϊν (ΜΒΑ) ςτα τθλζφωνα: 2610- 997586, 2610-969989. 
 
Πάτρα, 07-05-2015 

Ο Πρόεδροσ του Σμιματοσ 
 

Γιαννίκοσ Ιωάννθσ 
Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ 
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