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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΝΕΩΝ ΘΕΕΩΝ /ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2020-2021 

 
Σο Διατμθματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν (ΔΠΜ) με τίτλο: «Διοίκθςθ  Επιχειριςεων για 
τελζχθ (Executive MBA) απευκφνεται ςε πτυχιοφχουσ τμθμάτων Πανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι τμθμάτων 
αναγνωριςμζνων ομοταγϊν ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 34 του 
ν.4485/2017, που ιδθ εργάηονται και ςκοπεφουν να αναπτφξουν το επιςτθμονικό τουσ υπόβακρο, τισ 
επαγγελματικζσ, διοικθτικζσ και θγετικζσ τουσ ικανότθτεσ για τθν αποτελεςματικότερθ διοίκθςθ επιχειριςεων 
και οργανιςμϊν. Σο Διατμθματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν (Δ.Π.Μ..) απονζμει Δίπλωμα 
Μεταπτυχιακϊν πουδϊν ςτθ Διοίκθςθ των Επιχειριςεων για τελζχθ: (Executive Master in Business 
Administration- Executive MBA). 
 
τα πλαίςια του προγράμματοσ λειτουργεί ΜΟΝΟ: 
Σμιμα Μερικισ Φοίτθςθσ (part time) που απευκφνεται ςε ςτελζχθ επιχειριςεων και οργανιςμϊν, ζχει 
διάρκεια 24 μινεσ και τα μακιματα διεξάγονται απογευματινζσ ϊρεσ. 
Για τθ φοίτθςθ ςτο παραπάνω τμιμα απαιτείται θ καταβολι τελϊν φοίτθςθσ (Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ 
επικοινωνιςτε με τθ Γραμματεία του Προγράμματοσ Σθλ: 210-8203638). 

Το ππόγπαμμα λειηοςπγεί ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος εγκεκπιμένος Κανονιζμού Λειηοςπγίαρ ( 
ΦΕΚ3786Β/03-09-2018, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το Νζο Κανονιςμό Λειτουργίασ ΦΕΚ4402Β/29-11-

2019) κακϊσ και ηος Ν.4485/2017. 
 
 
Η διαδικαςία αποδοχισ και αξιολόγθςθσ των αιτιςεων υποψθφιότθτασ είναι κυλιόμενθ και 
πραγματοποιείται ςε επιμζρουσ κφκλουσ: 
 

 Ημερομθνίεσ αποδοχισ αιτιςεων του 1ου κφκλου είναι ζωσ τθ Δευτζρα  30/03/2020. 

 Ημερομθνίεσ αποδοχισ αιτιςεων του 2ου κφκλου είναι ζωσ τθ Δευτζρα 01/06/2020. 
 

Ο αρικμόσ των κζςεων είναι περιοριςμζνοσ και οι αιτιςεισ αξιολογοφνται με ςειρά προτεραιότθτασ. 
 
Οι αιτιςεισ υποβάλλονται μόνο θλεκτρονικά ςτθν ακόλουκθ διεφκυνςθ https://e-
graduate.applications.aueb.gr/.  
 
Για τθν υποβολι τθσ θλεκτρονικισ ςασ αίτθςθσ απαιτείται: 
 
1.  να ςυνδεκείτε ςτον ανωτζρω ςφνδεςμο,  
2.  να εντοπίςετε ςτον κατάλογο των προςφερόμενων ανά χολι Μεταπτυχιακϊν Προγραμμάτων το ΔΠΜ ςτθ 
Διοίκθςθ Επιχειριςεων για τελζχθ (Executive MBA) 
3. να ςυμπλθρϊςετε με ακρίβεια όλα τα ςτοιχεία τθσ αίτθςθσ 
4. εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ πζντε (5) θμερϊν να αποςτείλετε ταχυδρομικά ι να υποβάλετε 
αυτοπροςϊπωσ ςτθ Γραμματεία του ΔΠΜ όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά (όπωσ αυτά υποδεικνφονται 
ακολοφκωσ), μαηί με τθν εκτυπωμζνθ φόρμα τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ που ζχετε οριςτικοποιιςει. 
 

https://www.aueb.gr/sites/default/files/aueb/Kanonismos%20DPMS%20Executive%20MBA.pdf
https://www.aueb.gr/sites/default/files/aueb/FEK3644-27082018.pdf
https://www.aueb.gr/sites/default/files/aueb/FEK3644-27082018.pdf
https://e-graduate.applications.aueb.gr/
https://e-graduate.applications.aueb.gr/


 

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

Προςοχι: κα πρζπει να ολοκλθρϊςετε τθ ςυμπλιρωςθ τθσ θλεκτρονικισ αιτιςεωσ και να πατιςετε 
«Τποβολι» προκειμζνου να λθφκεί υπόψθ. 
Διεφκυνςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ δικαιολογθτικϊν: 
Γραμματεία του ΔΠΜ ςτθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων για τελζχθ, Κζντρο Μεταπτυχιακϊν πουδϊν ΟΠΑ, 
Ευελπίδων 47Α και Λευκάδοσ 33, 11362 Ακινα, 8οσ όροφοσ, γραφείο 805  
 
Η γραμματεία δζχεται τα δικαιολογθτικά των αιτιςεων κακθμερινά Δευτζρα-Παραςκευι: 11.00 - 17.30 
(τθλζφωνο επικοινωνίασ 2108203638) 
Για τον πρϊτο κφκλο αιτιςεων ζωσ τθ Δευτζρα 30/03/2020 και 
Για το δεφτερο κφκλο αιτιςεων ζωσ τθ Δευτζρα 01/06/2020. 
 
Πλθροφορίεσ κα βρείτε ςτθν ιςτοςελίδα του Προγράμματοσ https://executivemba.aueb.gr/el/  

 
 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  
 
α) Αίτθςθ (θλεκτρονικι ι/και ςε ζντυπθ μορφι). 
β) Δφο πρόςφατεσ φωτογραφίεσ τφπου διαβατθρίου. 
γ) Αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιοφχοι). Οι τελειόφοιτοι πρζπει να υποβάλουν διλωςθ του ν. 1599/1986 ότι θ 
αποδοχι τουσ γίνεται με τθν αίρεςθ τθσ απόκτθςθσ πτυχίου μζχρι και τθν εξεταςτικι περίοδο του 
επτεμβρίου που ακολουκεί. 
δ) Οι υποψιφιοι από ιδρφματα τθσ αλλοδαπισ πρζπει να προςκομίςουν πιςτοποιθτικό αντιςτοιχίασ και 
ιςοτιμίασ από το Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ Σίτλων Ακαδθμαϊκϊν και Πλθροφόρθςθσ (ΔΟΑΣΑΠ), 
ςφμφωνα με το αρ. 34, παρ. 76 του ν. 4485/2017. Η υποβολι αίτθςθσ προσ τον ΔΟΑΣΑΠ δεν υποκακιςτά μαηί 
με τθν αίτθςθ υποψθφιότθτασ. 
ε) Αντίγραφο αναλυτικισ βακμολογίασ όλων των ετϊν ςπουδϊν. 
ςτ) Αποδεικτικό καλισ γνϊςθσ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ, που αποδεικνφεται με κατάλλθλο πιςτοποιθτικό 
γλωςςομάκειασ. 
η) Αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα με ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία. 
θ) Δφο (2) υςτατικζσ επιςτολζσ από κακθγθτζσ ι/και εργοδότεσ. 
κ) Αποδεικτικά τουλάχιςτον τριετοφσ επαγγελματικισ εμπειρίασ μετά τθ λιψθ του πτυχίου. 
ι) φντομθ ζκκεςθ ενδιαφερόντων, ςτθν οποία να αναφζρονται οι λόγοι για τουσ οποίουσ ενδιαφζρεται ο 
υποψιφιοσ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ. 
τα δικαιολογθτικά αυτά υποβάλλονται τα πρωτότυπα ι απλά φωτοαντίγραφα. Για τα ξενόγλωςςα ζγγραφα 
απαιτείται θ προςκόμιςθ επικυρωμζνων φωτοαντιγράφων (από τθν εκδοφςα αρχι ι από δικθγόρο). 
 

 

Η υποβολι υποψθφιότθτασ ςτθ παροφςα προκιρυξθ δε δθμιουργεί οιαδιποτε αξίωςθ για αποδοχι αυτισ. 
 

Ακινα, 22 Ιανουαρίου 2020 
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