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Πξνζεζκία ππνβνιήο: Παξαζθεπή 23 επηεκβξίνπ 2016 
 

 

Αζήλα, 27 Ηνπιίνπ 2016 

 

Σν Γηαπαλεπηζηεκηαθφ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ «Μαζεκαηηθά ηεο 

Αγνξάο θαη ηεο Παξαγσγήο» ιεηηνπξγεί κε ηελ ζπλεξγαζία ηνπ Σκήκαηνο 

Πιεξνθνξηθήο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ησλ Σκεκάησλ 

Μαζεκαηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ζχκθσλα κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε Β7/489/19.11.1998 

πνπ ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Τπ. Απφθαζε Β7/95827/24.12.2008.  Απφ ην Αθαδεκατθφ 

έηνο 2014-15, ην Πξφγξακκα ιεηηνπξγεί κε βάζε ηελ αλακνξθσκέλε Τπνπξγηθή 

Απφθαζε 203914/Ε1 ΦΔΚ 3479/η.Β’/ 23-12-2014.  

 

Σα ζπλεξγαδόκελα Σκήκαηα αλαθνηλώλνπλ όηη ζα γίλνπλ δεθηέο ππνςεθηόηεηεο 

γηα ην αθαδεκατθό έηνο 2016-17. 
 

Σν Πξφγξακκα είλαη 12κελεο δηάξθεηαο θαη νδεγεί ζηελ απνλνκή Μεηαπηπρηαθνχ 

Σίηινπ πνπδψλ (ΜΓΔ – Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο) ζηα «Μαζεκαηηθά ηεο 

Αγνξάο θαη ηεο Παξαγσγήο». Σν Πξφγξακκα ιεηηνπξγεί επίζεο θαη σο Μεξηθήο 

Φνίηεζεο (κε 24κελε δηάξθεηα) γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θνηηεηέο. 

 

ην Πξφγξακκα γίλνληαη δεθηνί έσο ηξηάληα πέληε (35) θνηηεηέο αλά έηνο. Γηα ηελ 

παξαθνινύζεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πξνβιέπνληαη δίδαθηξα. Σα δίδαθηξα είλαη 

ζην ειάρηζην επίπεδν πνπ πξνβιέπεη ε απφθαζε ηεο πγθιήηνπ ηνπ ΟΠΑ 

(ζπλεδξίαζε 3
ε
/29-3-2012) θαη αλέξρνληαη ζε 4.000 επξψ γηα φιν ην πξφγξακκα γηα 

θνηηεηέο πιήξνπο θνίηεζεο (θαη 5.000 επξψ γηα θνηηεηέο κεξηθήο θνίηεζεο).  

 

ε επηιεγκέλνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ζα ρνξεγεζνύλ ππνηξνθίεο, σο εμήο: 

1. Τπνηξνθίεο εηζαγσγήο: Με απφθαζε ηεο Δηδηθήο Γηαηκεκαηηθήο Δπηηξνπήο 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο, θαηά ηελ έλαξμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο,  ζα ρνξεγεζνχλ 

http://www.map.aueb.gr/


κία (1) ή δχν (2) ππνηξνθίεο ζε λενεηζεξρφκελνπο θνηηεηέο. Οη ππνηξνθίεο 

απηέο ζα ρνξεγεζνχλ απνθιεηζηηθά κε αθαδεκατθά θξηηήξηα θαη ζα έρνπλ ηε 

κνξθή απαιιαγήο απφ ηελ θαηαβνιή δηδάθηξσλ. 

2. Τπνηξνθίεο επίδνζεο: Με απφθαζε ηεο Δηδηθήο Γηαηκεκαηηθήο Δπηηξνπήο 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο, θαηά ηε ιήμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο, ζα ρνξεγεζνχλ κία 

(1) ή δχν (2) ππνηξνθίεο ζε θνηηεηέο πνπ νινθιεξψλνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζην 

Πξφγξακκα. Οη ππνηξνθίεο απηέο ζα ρνξεγεζνχλ κε απνθιεηζηηθφ θξηηήξην 

ηελ επίδνζε ησλ θνηηεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπο ζην 

Πξφγξακκα θαη ζα έρνπλ ηε κνξθή επηζηξνθήο κέξνπο ησλ δηδάθηξσλ πνπ ζα 

έρνπλ ήδε θαηαβιεζεί. 

 

ην Πξφγξακκα γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη Σκεκάησλ Μαζεκαηηθψλ, Φπζηθήο, 

Πιεξνθνξηθήο, ηαηηζηηθήο, Πνιπηερληθψλ ρνιψλ θαη Οηθνλνκηθψλ ρνιψλ 

(Σκεκάησλ  Οηθνλνκηθήο, Λνγηζηηθήο ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, θιπ.) ησλ ΑΔΗ – 

ΑΣΔΗ ηεο εκεδαπήο. Γίλνληαη δεθηνί απφθνηηνη αληίζηνηρσλ ηκεκάησλ ηεο 

αιινδαπήο, εθφζνλ πξνζθνκίζνπλ ηζνηηκία θαη αληηζηνίρηζε απφ ην ΓΟΑΣΑΠ. 

Γίλνληαη δεθηνί θαη απφθνηηνη άιισλ ηκεκάησλ ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, 

εθφζνλ ηθαλνπνηνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα επηηπρή παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ. 

Όινη νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα επηδείμνπλ έθεζε θαη επάξθεηα ηφζν ζηηο 

καζεκαηηθέο κεζφδνπο, φζν θαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο πνζνηηθήο αλάιπζεο 

νηθνλνκηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ζεκάησλ. 

 

Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ απφ ηελ Γεπηέξα 29 Απγνύζηνπ κέρξη 

θαη ηελ Παξαζθεπή 23 επηεκβξίνπ 2016 ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά, θαηά ηηο 

εκέξεο Γεπηέξα σο Παξαζθεπή ψξεο 11.00-14.00 θαη Σξίηε θαη Πέκπηε ψξεο 11.00-

14.00 & 18.00-19.30 ζηε Γξακκαηεία Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Οηθνλνκηθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Δπειπίδσλ 47 θαη Λεπθάδνο 33, 7
νο

 φξνθνο, γξαθείν 705, 

ηειέθ. 210-8203643 ή κε ζπζηεκέλε επηζηνιή αληίζηνηρεο εκεξνκελίαο απνζηνιήο: 

 

1. Αίηεζε (Θα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ην εηδηθό έληππν αίηεζεο θαη λα δνζεί 

πξνζνρή ζηα δοκίμια που προβλέπονται) 

2. Αληίγξαθν πηπρίνπ / δηπιψκαηνο  

Οη ππνςήθηνη πνπ δελ είλαη θάηνρνη πηπρίνπ αιιά εθηηκνύλ όηη ζα 

θαηαζηνύλ πηπρηνύρνη κέρξη ηνλ Οθηώβξην ζα πξέπεη λα επηζπλάςνπλ: 

(i) θαηάινγν ησλ καζεκάησλ πνπ εθθξεκνύλ γηα ηελ απόθηεζε πηπρίνπ, 

(ii) ηνλ κέζν όξν βαζκνινγίαο ησλ κε βάζε ηα νινθιεξσζέληα 

καζήκαηα 

(iii) ππεύζπλε δήισζε όηη  

- ηπρόλ απνδνρή ηεο ππνςεθηόηεηαο ηνπο γίλεηαη κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη 

ζα απνθηήζνπλ ην πηπρίν ηνπο κέρξη θαη ηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ 

Σεπηεκβξίνπ  

- γλσξίδνπλ όηη πνζά πνπ ζα θαηαβιεζνύλ ζην πξόγξακκα δελ 

επηζηξέθνληαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ επηζπκνύλ λα εγγξαθνύλ 

νξηζηηθά ζε απηό ή δελ δηθαηνύληαη λα εγγξαθνύλ ιόγσ ηεο κε 

απόθηεζεο πηπρίνπ κέρξη θαη ηελ εμεηαζηηθή ηνπ Σεπηεκβξίνπ. 

3. Αλαιπηηθή βαζκνινγία φισλ ησλ εηψλ ζπνπδψλ 

4. Αληίγξαθν ζρεηηθνχ Μεηαπηπρηαθνχ Σίηινπ πνπδψλ (εάλ ππάξρεη) 

5. Ηζνηηκία θαη Αληηζηνίρεζε απφ ην ΓΟΑΣΑΠ γηα απνθνίηνπο Σκεκάησλ 

αιινδαπήο 

6. Απνδεηθηηθφ Αγγιηθήο γιψζζαο (Κξαηηθφ Γίπισκα Γισζζνκάζεηαο ή 

PROFICIENCY), ή θαη’ νηθνλνκία LOWER - FCE ή TOEFL ή θαηά απφιπηε 

νηθνλνκία ππεχζπλε δήισζε φπνπ ν ππνςήθηνο δειψλεη φηη δηαζέηεη θαηά ηελ 

γλψκε ηνπ επαξθείο γλψζεηο Αγγιηθήο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, κέξνο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ νπνίνπ ελδέρεηαη λα είλαη ζηα 

Αγγιηθά. 



7. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα φπνπ ζα αλαθέξνληαη  ηφζν νη αθαδεκατθέο φζν θαη νη 

θνηλσληθέο, αζιεηηθέο θ.α. δξαζηεξηφηεηέο ησλ 

8. Γχν (2) ζπζηαηηθέο επηζηνιέο (κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην εηδηθφ έληππν 

ζπζηαηηθήο επηζηνιήο) 

9. Πξναηξεηηθά: Απνδεηθηηθά επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο  

10. Πξναηξεηηθά: απνηειέζκαηα εμέηαζεο GMAT 

 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα πξνκεζεπηνχλ έληππα αηηήζεσλ θαη ζπζηαηηθψλ 

επηζηνιψλ ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ  πξνγξάκκαηνο  http://map.aueb.gr/ 

 

εκεηψλεηαη φηη ε αξκφδηα Δπηηξνπή Δπηινγήο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθηνηήησλ 

έρεη ηε δπλαηόηεηα αμηνιόγεζεο ησλ αηηήζεσλ ακέζσο κόιηο απηέο ππνβιεζνύλ 

ζηε Γξακκαηεία ηνπ Πξνγξάκκαηνο (κε ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ) 

θαη πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηεο 23
εο

 επηεκβξίνπ 2016, ρσξίο φκσο λα 

ππάξρεη θακία δηαθνξνπνίεζε ζηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ αηηήζεσλ ζε ζρέζε κε 

ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ησλ. 

 

 

Ο Πξφεδξνο ηεο Δηδηθήο Γηαηκεκαηηθήο Δπηηξνπήο 

 

 

 

Καζεγεηήο Θεφδσξνο Καιακπνχθεο 

Σκήκα Πιεξνθνξηθήο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 
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