Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο:
«Τεχνοοικονομικά Συστήματα στη Διοίκηση»
Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (MBA)

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου προσκαλεί
υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με
τίτλο: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα στη Διοίκηση» Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα που
ξεκινά τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Τεχνοοικονομικά Συστήματα στη
Διοίκηση» έχει ως αντικείμενο την εξειδίκευση επιστημόνων σε ζητήματα εφαρμογής
πολιτικών, καινοτόμων μοντέλων διοίκησης οργάνωσης και εξελιγμένων τεχνολογικά
μεθόδων λήψης διοικητικών αποφάσεων τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό
τομέα.
Σκοπός του προγράμματος είναι, με διεπιστημονική προσέγγιση, η προσφορά γνώσεων
σε θέματα διοίκησης συστημάτων επιχειρήσεων και οργανισμών (ιδιωτικών και
δημόσιων), κατά τρόπο ώστε να καταστεί αποδοτικότερη η συμβολή τους στη
λειτουργία των φορέων αυτών και να είναι σε θέση να αναλαμβάνουν ηγετικές
πρωτοβουλίες σε ενδεχόμενες τεχνολογικές ή οργανωτικές αλλαγές, αναγκαίες για την
ανταπόκριση της επιχείρησης ή του οργανισμού στο ταχέως εξελισσόμενο διεθνές
περιβάλλον.
Εισακτέοι
Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε τριάντα (30) για το έτος 2018/2019.
Δίδακτρα
Το συνολικό κόστος φοίτησης ανέρχεται στο ποσό των 1980€ το οποίο καταβάλλεται
τμηματικά κατά το 1ο και 2ο εξάμηνο φοίτησης.
Προϋποθέσεις εισαγωγής
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπιστημίων και
Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 34 του ν.4485/2017.
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα και απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στα «Τεχνοοικονομικά Συστήματα στη Διοίκηση».
Διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την Δήλωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που
βρίσκεται στις «Ανακοινώσεις» της ιστοσελίδας http://tms.teipel.gr και να

προσκομίσουν ή να αποστείλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά στην γραμματεία
του Π.Μ.Σ.:
1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Δήλωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για
συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. Το έντυπο της αίτησης παρέχεται τόσο από την
Γραμματεία του Π.Μ.Σ., όσο και από την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.
http://tms.teipel.gr (Ενότητα «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος»).
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφα προπτυχιακών τίτλων σπουδών. Οι κάτοχοι προπτυχιακών τίτλων
σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση τίτλου
τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Στο επόμενο στάδιο, οι υποψήφιοι θα κληθούν από την Γραμματεία να καταθέσουν τα
παρακάτω δικαιολογητικά καθώς και να συμμετάσχουν στην διαδικασία της
Συνέντευξης:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Αίτηση Υποψηφιότητας
Αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας
Αποδεικτικά γνώσης αγγλικής γλώσσας
Τεκμηρίωση σχετικής ερευνητικής ή επαγγελματικής εμπειρίας
Δύο (2) συστατικές επιστολές από τον ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό χώρο
Φωτοτυπία δύο όψεων, της αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου
Μία (1) φωτογραφία

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την Δήλωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
από την 11η Ιουνίου 2018 έως και την 31η Ιουλίου 2018 στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Θα
γίνονται δεκτές δηλώσεις και ταχυδρομικώς εφόσον αποσταλούν προς την Γραμματεία
Π.Μ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να
κατατεθούν νόμιμα μέχρι τις 31/07/2018 και ώρα 14:00, στη Γραμματεία των Π.Μ.Σ.,
του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, σε
σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Π.Μ.Σ.
«Τεχνοοικονομικά Συστήματα στη Διοίκηση».
Για περαιτέρω επικοινωνία:
Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Τεχνοοικονομικά Συστήματα στη Διοίκηση»
Αντικάλαμος Μεσσηνίας,
Καλαμάτα, 24100
Τηλ. 2721045300
e-mail: tms@teipel.gr

