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Αθήνα, 9 Απριλίου 2020
Σο Διατμηματικό/Διαπανεπιςτημιακό ΠΜ «Μακθματικά τθσ Αγοράσ και τθσ Παραγωγισ»
(MSc in Business Mathematics), το οποίο οργανϊνεται και λειτουργεί με την ςυνεργαςία
του Σμήματοσ Μαθηματικϊν (ΕΚΠΑ), του Σμήματοσ Οικονομικϊν Επιςτημϊν (ΕΚΠΑ) και του
Σμήματοσ Πληροφορικήσ (ΟΠΑ), ζχει εγκριθεί από τη φγκλητο του ΕΚΠΑ, τη φγκλητο του
ΟΠΑ και το Τπουργείο Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρηςκευμάτων ςφμφωνα με το Ν.4485/2017.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλϊματοσ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν είναι τρία
(3) εξάμθνα για το πρόγραμμα πλιρουσ φοίτθςθσ και ζξι (6) εξάμθνα για το πρόγραμμα
μερικισ φοίτθςθσ .
το Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί ζωσ τριάντα πζντε (35) φοιτητζσ. Για τθν παρακολοφκθςθ
του Προγράμματοσ προβλζπονται δίδακτρα.
το Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιοφχοι Σμημάτων Μαθηματικϊν, Φυςικήσ,
Πληροφορικήσ, τατιςτικήσ, Πολυτεχνικϊν χολϊν, Οικονομικϊν χολϊν (Σμήματα
Οικονομικήσ, Λογιςτικήσ, Διοίκηςησ Επιχειρήςεων, κλπ.) των ΑΕΙ – ΑΣΕΙ τησ ημεδαπήσ.
Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι αντίςτοιχων τμημάτων τησ αλλοδαπήσ, εφόςον προςκομίςουν
ιςοτιμία και αντιςτοίχιςη από το ΔΟΑΣΑΠ. Γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι άλλων τμημάτων
ΑΕΙ τησ ημεδαπήσ ή τησ αλλοδαπήσ εφόςον ικανοποιοφν τισ προχποθζςεισ για επιτυχή

παρακολοφθηςη των μαθημάτων. Όλοι οι υποψήφιοι θα πρζπει να μποροφν να επιδείξουν
ζφεςη και επάρκεια ςτισ μαθηματικζσ μεθόδουσ και ςτην κατανόηςη τησ ποςοτικήσ
ανάλυςησ οικονομικϊν και διοικητικϊν θεμάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρζπει να υποβάλουν το αργότερο μζχρι την Παραςκευι 19
Ιουνίου 2020 τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Αίτηςη (ςυμπληρϊνεται ηλεκτρονικά ςτο https://e-graduate.applications.aueb.gr)
ςυμπεριλαμβάνοντασ τα ακόλουκα:
 Αντίγραφο πτυχίου / διπλϊματοσ.
Οι υποψιφιοι που δεν είναι κάτοχοι πτυχίου, αλλά εκτιμοφν ότι κα καταςτοφν
πτυχιοφχοι μζχρι τον Οκτϊβριο κα πρζπει να επιςυνάψουν: (i) κατάλογο των
μακθμάτων που εκκρεμοφν για τθν απόκτθςθ πτυχίου, (ii) τον μζςο όρο
βακμολογίασ τουσ με βάςθ τα ολοκλθρωκζντα μακιματα
(iii) υπεφκυνθ διλωςθ ότι
- τυχόν αποδοχι τθσ υποψθφιότθτασ τουσ γίνεται με τθν προχπόκεςθ ότι κα
αποκτιςουν το πτυχίο τουσ μζχρι και τθν εξεταςτικι περίοδο του Σεπτεμβρίου
- γνωρίηουν ότι ποςά που κα καταβλθκοφν ςτο πρόγραμμα δεν επιςτρζφονται,
ςτθν περίπτωςθ που δεν επικυμοφν να εγγραφοφν οριςτικά ςε αυτό ι αν δε
δικαιοφνται να εγγραφοφν, λόγω τθσ μθ απόκτθςθσ πτυχίου μζχρι και τθν
εξεταςτικι του Σεπτεμβρίου.
 Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετϊν ςπουδϊν.
 Αντίγραφο ςχετικοφ Μεταπτυχιακοφ Σίτλου πουδϊν (εάν υπάρχει).
 Ιςοτιμία και αντιςτοίχηςη από το ΔΟΑΣΑΠ για αποφοίτουσ Σμημάτων
αλλοδαπήσ.
 Αποδεικτικό Αγγλικήσ γλϊςςασ (Κρατικό Δίπλωμα Γλωςςομάθειασ ή
PROFICIENCY), ή κατ’ οικονομία LOWER - FCE ή TOEFL ή κατά απόλυτη
οικονομία υπεφθυνη δήλωςη όπου ο υποψήφιοσ δηλϊνει ότι διαθζτει κατά
την γνϊμη του επαρκείσ γνϊςεισ Αγγλικήσ για την παρακολοφθηςη του
προγράμματοσ, μζροσ τησ διδαςκαλίασ του οποίου ενδζχεται να είναι ςτα
Αγγλικά.
 Βιογραφικό ςημείωμα όπου θα αναφζρονται τόςο οι ακαδημαϊκζσ όςο και
οι κοινωνικζσ, αθλητικζσ κ.α. δραςτηριότητεσ.
 Δφο (2) ςυςτατικζσ επιςτολζσ (μπορεί να χρηςιμοποιηθεί το ειδικό ζντυπο
ςυςτατικήσ επιςτολήσ). Απευθείασ αποςτολή από τουσ γράφοντεσ ςτη
Γραμματεία μζςω email (postgrad@aueb.gr) ζωσ και την Παραςκευι 19
Ιουνίου.
 Προαιρετικά: Αποδεικτικά επαγγελματικήσ εμπειρίασ
 Προαιρετικά: αποτελζςματα εξζταςθσ GMAT
 Ζνα δοκίμιο 400-500 λζξεων ςχολιαςμοφ τησ παρακάτω άποψησ
(υποβάλλεται ηλεκτρονικά ωσ ςυνημμζνο αρχείο): «Η ικανότητα
πρόβλεψησ ςτην Επιχειρηματικότητα και την Διοίκηςη αποτελεί καίριο

παράγοντα επιτυχίασ. Σχολιάςτε ςε τι βαθμό τα μαθηματικά ςε
ςυνδυαςμό με τισ νζεσ τεχνολογίεσ και την πληροφορική επαρκοφν για
επιτυχημζνεσ προβλζψεισ.»
 Ζνα κείμενο 200-300 λζξεων για τουσ ςτόχουσ ςταδιοδρομίασ (υποβάλλεται
ηλεκτρονικά ωσ ςυνημμζνο αρχείο). Δικαιολογήςτε γιατί πιςτεφετε ότι το
Μεταπτυχιακό αυτό θα υποβοηθήςει την επίτευξη των ςτόχων αυτϊν.
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να προμθκευτοφν ζντυπα ςυςτατικών επιςτολών και να ενθμερωκοφν
αναλυτικά για το Πρόγραμμα ςτον ιςτότοπο του προγράμματοσ http://map.aueb.gr/
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευθφνονται, για διευκρινίςεισ και περαιτζρω πληροφορίεσ, ςτη
Γραμματεία Μεταπτυχιακών πουδών (Ευελπίδων 47Α και Λευκάδοσ 33, 7οσ όροφοσ, Γραφείο 706),
Δευτζρα-Πζμπτθ (12:00-14:00) και Παραςκευι (11:00-13:00), τηλ. 210-82.03.643, κα. Άννα
Παπάηογλου.

Ο Διευθυντήσ
του ΠΜ «Μαθηματικά τησ
Αγοράσ και τησ Παραγωγήσ»
*
Αν. Καθηγητήσ Παραςκευάσ Βαςςάλοσ

Ο Πρφτανησ

*
Καθηγητήσ Εμμανουήλ Α. Γιακουμάκησ

* Οι υπογραφζσ υπάρχουν ςτο πρωτότυπο που βρίςκεται ςτο αρχείο τησ Γραμματείασ.

