ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ
ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ

ΓΙΙΓΡΤΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ
ΣΔΥΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ
ΠΡΟΚΛΖΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ
Σν Γηηδξπκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηα Σερλν-νηθνλνκηθά πζηήκαηα αλαθνηλώλεη ηελ
πξόζθιεζε ππνβνιήο αηηήζεσλ ηεο 20εο ζεηξάο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ, κε έλαξμε ζην εαξηλό
αθαδεκατθό εμάκελν 2018-2019.
Οη εηδηθεύζεηο πνπ πξνζθέξνληαη είλαη:
α) «Γηνίθεζε Σερλνινγίαο» - (Σ) θαη
β) «Γηνίθεζε Οξγαληζκώλ θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα» - (Γ).
ηόρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη λα εθπαηδεύζεη κειινληηθά ζηειέρε ζηελ δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ θαη ζηελ
πινπνίεζε ηερληθώλ έξγσλ κεγάιεο θιίκαθαο, αμηνπνηώληαο ηελ ζύγρξνλε ηερλνινγία ζηελ απαηηεηηθή θαη
ηαρύηαηα κεηαβαιιόκελε θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο.
ην Πξόγξακκα δηδάζθνπλ θαζεγεηέο ηνπ Δζληθνύ Μεηζόβηνπ Πνιπηερλείνπ, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο
θαη άιισλ παλεπηζηεκίσλ. Ζ δηάξθεηα είλαη δύν ρξόληα. Ζ παξαθνινύζεζε ησλ καζεκάησλ είλαη
ππνρξεσηηθή θαη ε δηεμαγσγή ηνπο γίλεηαη απνγεπκαηηλέο ώξεο. Σα ππνρξεσηηθά καζήκαηα γίλνληαη ώξεο
18:00 – 21:00 ελώ ηα καζήκαηα επηινγήο γίλνληαη ώξεο 17:00 – 19:00, 18:00 – 20:00, 19:00 – 21:00.
Δθηόο από ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ καζεκάησλ ν ζπνπδαζηήο εθπνλεί θαη κεηαπηπρηαθή εξγαζία.
Γεθηέο γίλνληαη ππνςεθηόηεηεο όζσλ ν λόκνο νξίδεη, ζπγθεθξηκέλα:
α) απόθνηηνη ηεο ρνιήο ΖΜ&ΜΤ θη άιισλ ρνιώλ ηνπ ΔΜΠ
β) απόθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο ΒΓ&Σ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο
γ) απόθνηηνη ινηπώλ Σκεκάησλ δηπισκαηνύρσλ Μεραληθώλ
δ) πηπρηνύρνη ζεηηθήο ή νηθνλνκηθήο θαηεύζπλζεο από ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή νκνηαγώλ ηδξπκάησλ ηεο
αιινδαπήο αλαγλσξηζκέλσλ σο ηζόηηκσλ ησλ ειιεληθώλ ΑΔΗ, ζπγγελώλ κε ην γλσζηηθό αληηθείκελν
ηνπ πξνγξάκκαηνο, γηα ηνπο νπνίνπο ε απόθηεζε ΜΓΔ δελ ζπλεπάγεηαη θαη ηελ απόθηεζε ηνπ
βαζηθνύ δηπιώκαηνο ηνπ ΔΜΠ
ε) απόθνηηνη άιισλ Σκεκάησλ, ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
Ζ επηινγή ησλ εηζαθηέσλ ζην Γ.Π.Μ.. γίλεηαη από Δπηηξνπή Δπηινγήο ηελ νπνία νξίδεη ε Δηδηθή
Γηηδξπκαηηθή Δπηηξνπή (ΔΓΔ) ηνπ Γ.Π.Μ..
Χο γεληθά θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ιακβάλνληαη ππόςε ηα παξαθάησ:
i. ν βαζκόο ηνπ δηπιώκαηνο/πηπρίνπ θαη ε ζεηξά ηνπ βαζκνύ δηπιώκαηνο/πηπρίνπ ζε ζρέζε κε ηνπο
βαζκνύο ησλ ππνινίπσλ απνθνίησλ ζηελ ίδηα ρνιή/Σκήκα θαη Αθαδεκατθό έηνο,
ii. ε βαζκνινγία ζηα πξνπηπρηαθά καζήκαηα θαη ζηε δηπισκαηηθή εξγαζία πνπ είλαη ζρεηηθά κε ην
πξόγξακκα κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ,
iii. άιινη ηπρόλ κεηαπηπρηαθνί ηίηινη ζπνπδώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν ηνπ Γ.Π.Μ..
iv. ε εξεπλεηηθή, επαγγεικαηηθή ή θαη ηερλνινγηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ ππνςεθίνπ,
v. νη γλώζεηο ηεο αγγιηθήο θαη ηπρόλ άιισλ γισζζώλ θαη ην πηζηνπνηεκέλν επίπεδό ηνπο, γηα δε ηνπο
αιινδαπνύο θαη ε γλώζε ηεο ειιεληθήο γιώζζαο,
vi. oη γλώζεηο πιεξνθνξηθήο,
vii. oη ζπζηαηηθέο επηζηνιέο
viii. εθόζνλ ν ππνςήθηνο είλαη ππάιιεινο, νη αλάγθεο θαη πξννπηηθέο ηνπ θνξέα από ηνλ νπνίν
πξνέξρεηαη, θαζώο θαη ε έγθξηζε ζρεηηθήο άδεηαο γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ καζεκάησλ,
ix. ε έθζεζε ελδηαθέξνληνο πνπ ππνβάιιεη ν ππνςήθηνο θνηηεηήο.
Οη ππνςήθηνη δύλαηαη λα θιεζνύλ ζε ζπλέληεπμε, θαηά πεξίπησζε θαη ζύκθσλα κε ηελ θξίζε ηεο
Δπηηξνπήο Δπηινγήο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ παξνρή ζπκπιεξσκαηηθώλ ζηνηρείσλ ή δηεπθξηλήζεσλ
ζρεηηθώλ κε ηελ αίηεζή ηνπο.
Ζ επηινγή ησλ εηζαθηέσλ ζα γίλεη κε βάζε ηα πξναλαθεξόκελα θξηηήξηα, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο
πεξηνξηζκέλεο ζέζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο αιιά θαη ηελ θαηά ην δπλαηόλ ηζνξξνπεκέλε θάιπςε ησλ ζέζεσλ

από εηδηθόηεηεο ηερλνινγηθήο/ζεηηθήο θαη νηθνλνκηθήο θαηεύζπλζεο.Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη από
12/11/2018 κέρξη 07/12/2018 λα ππνβάινπλ ηελ αίηεζή ηνπο ειεθηξνληθά ζηε Γξακκαηεία ηνπ
Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο ζην tec-apply@epu.ntua.gr κε έλδεημε ζέκαηνο: ΔΠΧΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ –
ΑΗΣΖΖ. Ο ειεθηξνληθόο θάθεινο ηεο αίηεζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη απαξαηηήησο ηα αθόινπζα:
1. Αίηεζε ζε εηδηθό έληππν. Σν έληππν είλαη δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ
Πξνγξάκκαηνο http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=PSTGR1083 .
2. Αξρείν excel ζε ηππνπνηεκέλε κνξθή όπνπ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα:
Παλεπηζηεκηαθέο πνπδέο, Ξέλεο Γιώζζεο, Γλώζεηο Πιεξνθνξηθήο, Δπαγγεικαηηθή Δκπεηξία,
Δπηζηεκνληθέο εξγαζίεο, πζηάζεηο, θ.α.
Σν αξρείν είλαη δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο
http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=PSTGR1083
Ζ νλνκαζία ηνπ αξρείνπ γίλεηαη σο εμήο: ΔΠΧΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ-ΣΟΗΥΔΗΑ.xls
3. Πιήξεο Βηνγξαθηθό ζεκείσκα θαη Έθζεζε ελδηαθέξνληνο όπνπ παξνπζηάδνληαη νη ιόγνη πνπ

επηδηώθεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην ΠΜ
Ζ νλνκαζία ηνπ αξρείνπ γίλεηαη σο εμήο: ΔΠΧΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ-ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ.doc/.pdf
Ζ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζα επηβεβαησζεί κε κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (email) από ηελ
Γξακκαηεία ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηνλ πιήξε θάθειν κε ηα δηθαηνινγεηηθά, εθόζνλ ηνπο δεηεζεί από
ηελ Γξακκαηεία, εληόο 10 εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ζρεηηθήο ελεκέξσζεο θαη ζα πεξηιακβάλεη ηα
αθόινπζα:
1. Φωηοανηίγπαθα πηςσίων.
2. Βεβαίωζη ιζοηιμίαρ από ην ΓΟΑΣΑΠ γηα όζνπο πξνέξρνληαη από παλεπηζηήκηα ηεο αιινδαπήο.
3. Φωηοανηίγπαθο πιζηοποιηηικό αναλςηικήρ βαθμολογίαρ μαθημάηων.
4. Δπικςπωμένο αποδεικηικό Αγγλικήρ γλώζζαρ ή και άλλων ξένων γλωζζών, οι δε αλλοδαποί και
ηηρ Δλληνικήρ γλώζζαρ.
5. Γύο ζςζηαηικέρ επιζηολέρ (από αθαδεκατθό ή εξγαζηαθό πεξηβάιινλ).
Πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη από ηελ Γξακκαηεία ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο (e-mail:
technoeconomic@epu.ntua.gr, Website: http://mycourses.ntua.gr, Γ/λζε: Ζξώσλ Πνιπηερλείνπ 9, 157 73,
Εσγξάθνπ).
Ο Γηεπζπληήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Καζεγεηήο Ησάλλεο Φαξξάο

