
 
ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 
Το Τμιμα Φυςικισ του Διεκνοφσ Πανεπιςτθμίου τθσ Ελλάδασ προκθρφςςει δεκαπζντε (15) κζςεισ 
μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2021-2022 ςτο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν 
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Καινοτομία ςτθν Τεχνολογία και Μάνατημεντ Μθχανικϊν - Msc in Innovation in 
Technology and Engineering Management»  
Το πρόγραμμα είναι διάρκειασ τριϊν (3) εξαμινων και οδθγεί ςτθν απόκτθςθ Διπλϊματοσ 
Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (ΔΜΣ).  
Οι λεπτομζρειεσ οργάνωςθσ και λειτουργίασ του ΠΜΣ κακορίηονται από τθν απόφαςθ τθσ Συγκλιτου 
1324/21.5.2018 (ΦΕΚ 2116/τ.Β’/08.06.2018), κατ’εφαρμογι του Ν. 4485/2017, επανίδρυςθ 15/4927 
(ΦΕΚ 3959/τ.Β/29-10-2019) και ζχει αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του ΠΜΣ (http://msc.tie.teiemt.gr/).  
 
Αριθμόσ Ειςακτζων  
Ο αρικμόσ ειςακτζων για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2021-2022 ορίηεται ςτουσ δεκαπζντε (15).  
 
Δεκτοί υποψήφιοι  
 
Η ειςαγωγι ςτο ΠΜΣ γίνεται κατόπιν ειςιγθςθσ από ειδικι επιτροπι επιλογισ, θ οποία αξιολογεί τθν 
αίτθςθ και τα δικαιολογθτικά των υποψθφίων. Στο Π.Μ.Σ. του Τμιματοσ Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν Τ.Ε. 
γίνονται δεκτοί μετά από επιλογι, πτυχιοφχοι μθχανικοί κακϊσ και πτυχιοφχοι κετικϊν επιςτθμϊν 
ςυναφοφσ γνωςτικοφ αντικειμζνου Τμθμάτων Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ ι ομοταγϊν αναγνωριςμζνων 
ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ.  
Η επιλογι γίνεται με βάςθ τα ακόλουκα κριτιρια:  

 Βακμόσ πτυχίου μεγαλφτεροσ ι ίςοσ του 6,5  

 Βακμολογία ςτα προπτυχιακά μακιματα που είναι ςχετικά με το γνωςτικό αντικείμενο του 
Π.Μ.Σ  

 Η επίδοςθ ςε διπλωματικι εργαςία, όπου αυτι προβλζπεται ςτον πρϊτο κφκλο ςπουδϊν 
(προπτυχιακό επίπεδο)  

 Καλι γνϊςθ Αγγλικισ Γλϊςςασ (Επίπεδο τουλάχιςτον Β2)  

 Η ςχετικι ερευνθτικι ι επαγγελματικι δραςτθριότθτα του υποψθφίου ςυνεκτιμάται  

 Αξιολόγθςθ κατά τθν προςωπικι ςυνζντευξθ  

 Το βιογραφικό του υποψθφίου  

 
Δίδακτρα  
Για τθν παρακολοφκθςθ του Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν δεν προβλζπονται δίδακτρα.  
 
Γλϊςςα διδαςκαλίασ  
Η Γλϊςςα διδαςκαλίασ είναι θ Ελλθνικι.  
 
Ζναρξη 18/10/2021 
  
Υποβολή αιτήςεων και απαραίτητα δικαιολογητικά  
 
Οι ενδιαφερόμενοι να φοιτιςουν ςτο ΠΜΣ κα πρζπει να υποβάλουν ςτθ Γραμματεία του 
Προγράμματοσ από 29/7/2021 έωσ 30/9/2021, φάκελο υποψθφιότθτασ ΜΟΝΟ με θλεκτρονικό 
ταχυδρομείο ςτθ διεφκυνςθ msc.tie.n@teiemt.gr.  



Η Αίτθςθ και τα δικαιολογθτικά που τθ ςυνοδεφουν κα πρζπει να αποτελοφν ΕΝΑ αρχείο μορφισ 
Portable Document Format (PDF), το οποίο κα φζρει το όνομα του/τθσ υποψιφιου/ιασ.  
Η διάταξθ των εγγράφων ςτο αρχείο αυτό, κα πρζπει να είναι ίδια με τθ ςειρά των δικαιολογθτικϊν 
που αναφζρονται παρακάτω.  
Ελλιπείσ αιτιςεισ δεν κα αξιολογθκοφν.  
Τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά των ενδιαφερομζνων που πρζπει να ςυνοδεφουν το φάκελο 
υποψθφιότθτασ, είναι τα εξισ:  

Δικαιολογητικά Τποψηφίου: 

1. Αίτθςθ Συμμετοχισ 

2. Βιογραφικό ςθμείωμα 

3. Πτυχίο Πανεπιςτθμίου/ΤΕΙ  (με τθν αντίςτοιχθ αναγνϊριςθ του ΔΟΑΤΑΠ, αν προζρχεται από 

Πανεπιςτιμιο του εξωτερικοφ) 

4. Πιςτοποιθτικό Αναλυτικισ Βακμολογίασ (με ακριβι Μ.Ο.) 

5. Αναγνωριςμζνο δίπλωμα γνϊςθσ Αγγλικισ γλϊςςασ 

6. Πιςτοποιθτικό γνϊςθσ Η/Υ ι βεβαίωςθ επάρκειασ γνϊςθσ χειριςμοφ Η/Υ από τθ γραμματεία 

του Τμιματοσ αποφοίτθςθσ 

7. Επιςτθμονικζσ Δθμοςιεφςεισ/Διακρίςεισ (εάν υπάρχουν) 

8. Αποδεικτικά επαγγελματικισ εμπειρίασ (εάν υπάρχουν) 

9. Επιπρόςκετα προςόντα (μεταπτυχιακοί τίτλοι, πτυχίου Πανεπιςτθμίου/ΤΕΙ) 

10. Δφο ςυςτατικζσ επιςτολζσ από Κακθγθτζσ Πανεπιςτθμίων ι ΤΕΙ ι εργοδότεσ (αποκλειςτικά 

θλεκτρονικά) 

11. Φωτοτυπία τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι διαβατθρίου. 

 

Οι ςυςτατικζσ επιςτολζσ από τον Κακθγθτι/Εργοδότθ αποςτζλλονται αποκλειςτικά θλεκτρονικά ςτθ 

Γραμματεία του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πριν από τθν θμερομθνία ςυνζντευξθσ των 

υποψθφίων.  

Οι υποψιφιοι που πλθροφν τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά κα κλθκοφν να περάςουν από ςυνζντευξθ. 

Θα υπάρξει ζγκαιρθ ενθμζρωςθ από τθ Γραμματεία. 

 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτθ Γραμματεία του 
Προγράμματοσ ‘’Καινοτομία ςτθν Τεχνολογία και Μάνατημεντ Μθχανικϊν’’  
Διεφκυνςθ: Άγιοσ Λουκάσ, 65404, Καβάλα  
e-mail: msc.tie.n@teiemt.gr 
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