
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών  

στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο: 
 «Πληροφορική και Διοίκηση»  

των Τμημάτων Πληροφορικής και Οικονομικών Επιστημών  
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  

για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 
 
Από τα Τμήματα Πληροφορικής και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ανακοινώνεται ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 
2013-2014 θα λειτουργήσει για ενδέκατο έτος το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο: «Πληροφορική και Διοίκηση», το οποίο απο-
νέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ). 
Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί: 
Α) Πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχα-

νικών Υπολογιστών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και ΤΕΙ της 
ημεδαπής ή ομοταγών ΑΕΙ της αλλοδαπής,  οπότε υποβάλλεται και η αντίστοιχη 
βεβαίωση αντιστοιχίας και ισοτιμίας του πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ.   

Β) Πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης των Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ΑΕΙ της αλ-
λοδαπής,  οπότε υποβάλλεται και η αντίστοιχη βεβαίωση ισοτιμίας του πτυχίου 
από το ΔΟΑΤΑΠ. 

Γ) Πτυχιούχοι Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και Στρατιωτι-
κών Σχολών σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση επί του συνολικού αριθμού των ει-
σακτέων. 

Δ) Υποψήφιοι διδάκτορες των δύο Τμημάτων Πληροφορικής και Οικονομικών Επι-
στημών σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση επί του συνολικού αριθμού των εισακτέ-
ων 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 ο αριθμός εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται σε σα-
ράντα (40) εκ των οποίων είκοσι (20) θα είναι της κατηγορίας (Α) και είκοσι (20) της 
κατηγορίας (Β). 
Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνονται δεκτοί δύο (2) υπότροφοι του Ιδρύματος 
Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), ένας πτυχιούχος Πληροφορικής και ένας πτυχιούχος 
Οικονομικών Επιστημών,  οι οποίοι πέτυχαν στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών 
σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του ΔΠΜΣ, καθώς και δύο (2) 
αλλοδαποί υπότροφοι του ελληνικού κράτους κατά τον ίδιο τρόπο.  
 
 
 



Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτούνται τρία (3) διδακτικά εξάμηνα.  
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μόνο στη Γραμματεία του Τμή-
ματος Πληροφορικής, Κτίριο Γραμματειών Θετικών Επιστημών, Πανεπιστημιού-
πολη ΑΠΘ, 541 24 Θεσσαλονίκη.  
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν έως 17-5-2013.  
Δύναται να υποβάλουν αίτηση και όσοι προβλέπεται να πάρουν πτυχίο ως την ημε-
ρομηνία εγγραφής στο ΔΠΜΣ. 
Οι συνεντεύξεις προγραμματίζονται για το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Βιογραφικό σημείωμα 
2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου (βεβαίωση αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το 

ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται) 
3. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών.  
4. Αποδεικτικά γνώσης αγγλικών ή της ελληνικής για αλλοδαπούς 
5. Δύο συστατικές επιστολές 
6. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 
7. Δύο φωτογραφίες 
8. Παράβολο εξέτασης αίτησης 50 Ευρώ (κατόπιν συνεννόησης με την γραμματεία 

του Τμήματος Πληροφορικής) 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (Αν υπάρχουν) 

1. GMAT  
2. Επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης υποτροφίας από το φορέα λήψης αυτής 
3. Επικυρωμένα αντίγραφα αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και 

επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μεταπτυχιακών σπουδών   
4. Αποδεικτικά γνώσης πρόσθετων ξένων γλωσσών  
5. Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέ-

δρια) 
6. Άλλα προσόντα (επιμορφωτικά σεμινάρια, βραβεία, διακρίσεις, υποτροφίες κλπ.) 
 
 
Κριτήρια αξιολόγησης: 

• Ο γενικός βαθμός πτυχίου, το είδος του πτυχίου ή κατάταξη του υποψηφίου μετα-
ξύ των συμφοιτητών του.  

• Η επίδοση στο τεστ GMAT (μόνο για τους Οικονομολόγους)  
• Το επίπεδο γλωσσομάθειας του υποψηφίου.   
• Ενδεχόμενες δημοσιευμένες εργασίες, πρόσθετα πτυχία ή μεταπτυχιακοί τίτλοι 
του υποψηφίου.  

• Προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου  
• Η επαγγελματική δραστηριότητα - εμπειρία  

 



Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορι-
κής: Τηλ., 2310998709, 2310-998410/20/36, fax 2310-998310,  
email: dpms_info@csd.auth.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ 
http://dpms.csd.auth.gr . 
 
 

Ο Διευθυντής του Διατμηματικού Π.Μ.Σ. 
 
 

Ιωάννης Βλαχάβας 
Καθηγητής Τμ. Πληροφορικής ΑΠΘ 


