Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας ανακοινώνει την 8 η
προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη «Διοίκηση και
Διαχείριση Έργων Προγραμμάτων» (Master in Project and Program Management)
για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
Καλεί τους ενδιαφερόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές να υποβάλουν έως
15/9/2017 τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Έντυπο Αίτησης (το έντυπο χορηγείται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ και είναι
διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://de.teithessaly.gr/master)

2. Αντίγραφο πτυχίου Ελληνικού Πανεπιστημίου ή TEI. Σε περίπτωση που το
πτυχίο έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό, είναι απαραίτητη η ισοτιμία από το
ΔΟΑΤΑΠ. Οι υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών και
εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία για τη λήψη του πτυχίου πρέπει να καταθέσουν
σχετική βεβαίωση του Τμήματος συνοδευόμενη από αναλυτική βαθμολογία
και βαθμό πτυχίου. Οι υποψήφιοι που είναι επί πτυχίω θα πρέπει να
προσκομίσουν αναλυτική βαθμολογία όπου θα προκύπτει και ο αριθμός των
δηλωθέντων μαθημάτων των οποίων εκκρεμεί η βαθμολογία.
3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
4. Βιογραφικό σημείωμα
5. Αναγνωρισμένα διπλώματα ή πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας
6. Δύο (2) φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας
7. Φωτοτυπία των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
8. ∆ύο (2) συστατικές επιστολές
Πληροφορίες για το Πρόγραμμα
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ, τμημάτων Διοίκησης
Επιχειρήσεων, καθώς και απόφοιτοι Σχολών της Διοίκησης και της Οικονομίας,
Θετικών Επιστημών, Σχολών Μηχανικών ή άλλων Τμημάτων ΑΕΙ με εμπειρία σε
αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της «Διαχείρισης Έργων». Ο
αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30)
φοιτητές.
Η Επιτροπή επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών θα συνεκτιμήσει τα ακόλουθα:
βαθμό πτυχίου, αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικής, προϋπηρεσία, αποδεδειγμένη
γνώση του αντικειμένου της διαχείρισης έργων, συνέντευξη, λοιπά προσόντα
υποψηφίου. Η Επιτροπή θα καλέσει σε συνέντευξη-προφορική εξέταση όσους από
τους υποψήφιους πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις.

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών της υποψηφιότητας θα
πραγματοποιείται έως 15 Σεπτεμβρίου 2017 στη Γραμματεία του ΠΜΣ ή
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
TEI Θεσσαλίας
Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων
Περιφερειακή Οδός Λάρισας-Τρικάλων, Τ.Κ. 41110, Λάρισα
τηλ: 2410684708-709
e-mail: postgraduate@teithessaly.gr
Σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης του ΠΜΣ :
http://de.teithessaly.gr/master

https://www.facebook.com/MScProjectManagementGR/
https:////twitter.com/postgraduateTEI

Λάρισα, 24 Αυγούστου 2017
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΜΣ
Αναπληρωτής Καθηγητής Λεωνίδας Ανθόπουλος

