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Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές να υποβάλλουν 
αίτηση εγγραφής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τον τίτλο 
«ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» για το ακαδημαϊκό 
έτος 2017-2018.  
 
Πληροφορίες: 
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού 
Διπλώματος Ειδίκευσης στη «Διοικητική Επιστήμη και Πληροφοριακά Συστήματα».  

• Το πρόγραμμα είναι διάρκειας τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων πλήρους 
φοίτησης ή έξι ακαδημαϊκών εξαμήνων μερικής φοίτησης. 

• Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της 
ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

• Το πρόγραμμα θα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στην Καβάλα. 
Έναρξη μαθημάτων: 1/10/2017 

• Η γλώσσα του προγράμματος είναι η Ελληνική, είναι επιθυμητή όμως και η 
γνώση της Αγγλικής. 

• Τα κριτήρια που εφαρμόζονται για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών 
είναι ο βαθμός πτυχίου, η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι 
σχετικά με τα μαθήματα του Π.Μ.Σ., ο βαθμός και το αντικείμενο της 
διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας (όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό 
επίπεδο) και η τυχούσα ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου. 
 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 τα δίδακτρα του μεταπτυχιακού θα είναι: 
• 3960 ευρώ (μειωμένα κατά 12%) για όσους φοιτητές δεν κάνουν χρήση των 

δικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών χρήσης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού 
για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

• 4500 ευρώ για όσους φοιτητές κάνουν χρήση των δικτυακών εφαρμογών και 
υπηρεσιών χρήσης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 
Η πληρωμή των διδάκτρων γίνεται για μεν τους φοιτητές πλήρους φοίτησης σε τρεις 
ισόποσες δόσεις (1320 € ανά εξάμηνο) για δε τους φοιτητές μερικής φοίτησης ανάλογα 
με τα δηλωμένα μαθήματα (264 € ανά μάθημα) για τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα και από 
660 € για τα δύο εξάμηνα (5ο και 6ο) της διπλωματικής εργασίας.  
Η αμοιβή για την χρήση των δικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών χρήσης ψηφιακού 
εκπαιδευτικού υλικού καθορίζεται συνολικά σε 540 €,  διαχωρίζεται σε 54 € ανά 
μάθημα και καταβάλλεται με την έναρξη των εξαμήνων. 



 
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας 
ΔιαX  ΒιXου ΜαX θησης και ΘρησκευμαX των (ΦΕΚ τ.Β  ́2067/16.9.2011) 
 
Δικαιολογητικά: 
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν εμπρόθεσμα φάκελο υποψηφιότητας ο οποίος 
πρέπει να περιέχει τουλάχιστον: 

• Συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής. 
• Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών (στην περίπτωση που ο τίτλος έχει 

αποκτηθεί στην αλλοδαπή πρέπει να συνοδεύεται από θεωρημένο 
φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ). 

• Φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών (ισχύει και 
για τους επί πτυχίω φοιτητές, που πρόκειται να αποφοιτήσουν στην εξεταστική 
περίοδο Σεπτεμβρίου). 

• Ένα αντίγραφο της πτυχιακής εργασίας (ή διπλωματικής εργασίας) (εφόσον 
έχει εκπονηθεί για την απόκτηση πτυχίου) σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή. 

• Δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές. 
• Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. 
• Βιογραφικό Σημείωμα.  

Συνοδευτικά μπορούν να κατατεθούν: 

• Υποψήφιοι με πρόσθετα προσόντα (πχ. προϋπηρεσίας, ερευνητικού έργου κ.ά.) 
θα καταθέσουν επικυρωμένα αντίγραφα αποδεικτικών των επιπρόσθετων 
προσόντων τους. 

• Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. 
• Οι αλλοδαποί υποψήφιοι οφείλουν επιπλέον να καταθέσουν πιστοποιητικά 

επάρκειας γνώσης της ελληνικής γλώσσας. 

 
Από τους υποψηφίους θα επιλεγούν κατ’ ανώτατο όριο είκοσι πέντε (25) φοιτητές 
πλήρους φοίτησης και είκοσι πέντε (25) φοιτητές μερικής φοίτησης. 

 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας στη διεύθυνση: 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  
Διοικητική Επιστήμη και Πληροφοριακά Συστήματα 
Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, 
Άγιος Λουκάς,  
65404, Καβάλα,  
τηλ. 2510 462312, 2510 462325, 6949089807 
έως και 20 Σεπτεμβρίου 2017 ή μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των θέσεων. 
Πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα του Π.Μ.Σ. και στην ιστοσελίδα: 
http://mais.teikav.edu.gr. 
 
 Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. 
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