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Προς:
1.Όλες τις Υπηρεσίες της
Α.Δ.Μ.Θ.
2.Όλους τους Υπαλλήλους της
Α.Δ.Μ.Θ.

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο
πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» για το
εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.
ΣΧΕΤ: Η Προκήρυξη του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.
Σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω σχετική προκήρυξη αναφορικά με την υποβολή
αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο «Δημόσια
Οικονομική και Πολιτική» για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 του
Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., για ενημέρωσή σας.
Το παρόν έγγραφο καθώς και η σχετική ανακοίνωση έχουν αναρτηθεί στην εφημερίδα της
υπηρεσίας http://docman.damt.gov.gr/docman.php στην κατηγορία εγγράφων “Εγκύκλιοι”
και στην υποκατηγορία “ Γενικά”.

Συνημμένα:
-Η ανωτέρω σχετική Προκήρυξη
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A.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ T.T.
Τµήµα Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής

Π.Μ.Σ. «Δηµόσια
Οικονοµική & Πολιτική»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Το Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του A.Ε.Ι Πειραιά T.T. προσκαλεί
υποψηφίους

φοιτητές

για

υποβολή

αιτήσεων

συµµετοχής

στο

Πρόγραµµα

Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) µε τίτλο «Δηµόσια Οικονοµική και Πολιτική (Master in Public Economics and Policy)» για το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους
2017-2018.
Αντικείµενο του Προγράµµατος αποτελεί η Δηµόσια Οικονοµική και Πολιτική και ο
βασικός σκοπός είναι η µεταπτυχιακή εκπαίδευση των φοιτητών για την αντιµετώπιση
των αυξηµένων απαιτήσεων της αγοράς εργασίας, και η εµβάθυνση στο αντικείµενο
αυτό σε θεωρητικό επίπεδο. Η προαγωγή της Διοίκησης, µε εφαρµογές στη Δηµόσια
Οικονοµική

Πολιτική

αποτελεί

σηµαντικό

στόχο

αυτού

του

Μεταπτυχιακού

Προγράµµατος.
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, µετά από επιλογή, πτυχιούχοι Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι. της
ηµεδαπής ή οµοταγών αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής, που προέρχονται
από Τµήµατα Διοικητικών, Οικονοµικών και Χρηµατοοικονοµικών Επιστηµών ή άλλων
συναφών Τµηµάτων.
Η επιλογή των µεταπτυχιακών φοιτητών βασίζεται στα εξής κριτήρια:
1. Βαθµός πτυχίου
2. Βαθµολογία στα προπτυχιακά µαθήµατα που είναι σχετικά µε το αντικείµενο και
τα µαθήµατα του Π.Μ.Σ.
3. Ερευνητική δραστηριότητα
4. Γνώση ξένης γλώσσας (τα κριτήρια γλωσσοµάθειας βρίσκονται στον Κανονισµό του
Ιδρύµατος)
5. Εργασιακή εµπειρία σε αντίστοιχο τοµέα ή σε συναφές αντικείµενο.
6. Προσωπική συνέντευξη
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης για τη χορήγηση των τίτλων είναι 18 µήνες (τρία
ακαδηµαϊκά εξάµηνα σπουδών) συµπεριλαµβανοµένης της συγγραφής µεταπτυχιακής
διπλωµατικής εργασίας. Στην περίπτωση της µερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια του
Π.Μ.Σ. µπορεί να κυµαίνεται από τέσσερα (4) έως το µέγιστο έξι (6) ακαδηµαϊκά
εξάµηνα σπουδών. Οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στη
Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. κατά το παρακάτω διάστηµα:

08.01.2018 – 24.02.2018
Συνηµµένα θα πρέπει να προσκοµίσουν, τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία
παρέχονται στη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. και στο website του Π.Μ.Σ. (www.mpep.gr):

•

Αίτηση Υποβολής Δικαιολογητικών (όπως το πρωτότυπο:

http://mpep.gr/wp-content/uploads/2013/01/aitisi.pdf)
•

Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα (όπως στο υπόδειγµα:

http://mpep.gr/wp-content/uploads/2013/01/viografiko.pdf)
•

Αντίγραφο πτυχίου/διπλώµατος

•

Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας

• Δύο συστατικές επιστολές (σε έντυπα του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος όπως το
πρωτότυπο, σφραγισµένες σε φακέλους από τον υπογράφοντα:
http://mpep.gr/wp-content/uploads/2013/01/sistatiki.pdf)
•

Αποδεικτικό καλής γνώσης ξένης γλώσσας

• Δύο
έγχρωµες
οπισθογραφηµένο

φωτογραφίες

µε

το

ονοµατεπώνυµο

του

υποψηφίου

• Αποδεικτικό γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας από τους αλλοδαπούς, που
αποδεικνύεται από πτυχίο ή µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Πανεπιστηµίου ή
Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυµνασίου ή πιστοποιητικό ελληνοµάθειας
από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.
• Αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ για υποψηφίους που έχουν τίτλους σπουδών από
Τριτοβάθµια Ιδρύµατα της αλλοδαπής (επικυρωµένο αντίγραφο)
•

Αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπειρίας (εάν υπάρχουν)

•

Ερευνητικές δραστηριότητες, επιστηµονικές δηµοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν)

• Επιπρόσθετα προσόντα, υποτροφίες, ειδικά σεµινάρια, µαθήµατα σε Πανεπιστήµια
του εξωτερικού, µελέτες, µεταπτυχιακοί τίτλοι, πτυχία συµπληρωµατικής εκπαίδευσης
κλπ, (εάν υπάρχουν).
•

Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής
αιτήσεων.
Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων.
Τα µαθήµατα θα λαµβάνουν χώρα κάθε Τετάρτη και Παρασκευή 18:00-21:00 και
Σάββατο 09:00-15:00, στις εγκαταστάσεις του A.Ε.Ι. Πειραιά T.T. Η συµπληρωµένη αίτηση
και τα σχετικά επίσηµα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη γραµµατεία του Π.Μ.Σ. στην
παρακάτω διεύθυνση, αυτοπροσώπως ή µε συστηµένη επιστολή:
A.Ε.Ι. Πειραιά T.T. – Γραµµατεία Π.Μ.Σ.
Π.Μ.Σ. στη «Δηµόσια Οικονοµική και Πολιτική»
Κτήριο Δ’, γραφείο 212 (1ος όροφος) ή γραφείο 313 (2ος όροφος).
Θηβών 250 & Πέτρου Ράλλη, Αιγάλεω 122 44
(Τρ-Πε-Σα: 09.00 – 15.00, Τε-Πα: 15.00-21.00)
Τ: 210 5381323
F: 210 5381267
info@mpep.gr
www.mpep.gr

