ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
Το Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Τεχνο-οικονομικά
Συστήματα ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων της 12ης σειράς Μεταπτυχιακών
Σπουδών με έναρξη μαθημάτων 28 Φεβρουαρίου 2011.
Οι ειδικεύσεις που προσφέρονται είναι:
· Διοίκηση Τεχνολογικών Συστημάτων
· Διοίκηση Συστημάτων Παραγωγής
Στόχος του Προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει μελλοντικά στελέχη στη διοίκηση
επιχειρήσεων και στην υλοποίηση τεχνικών έργων μεγάλης κλίμακας, αξιοποιώντας τη σύγχρονη
τεχνολογία στην απαιτητική και ταχύτατα μεταβαλλόμενη κοινωνία της πληροφορίας.
Στο Πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του
Πανεπιστημίου Πειραιώς. Η διάρκεια διδασκαλίας είναι δύο χρόνια. Μετά την επιτυχή
ολοκλήρωση των μαθημάτων ο σπουδαστής εκπονεί μεταπτυχιακή εργασία.
Δεκτές γίνονται υποψηφιότητες όσων ο νόμος ορίζει και κυρίως αποφοίτων Τμημάτων
του ΕΜΠ και άλλων Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας, αποφοίτων Τμημάτων κυρίως
Οικονομικής ή Θετικής Ελληνικών ΑΕΙ, καθώς και συναφών ισοτίμων Σχολών και Τμημάτων
αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων του εξωτερικού. Για την επιλογή των σπουδαστών θα ληφθούν
υπόψη: ο γενικός βαθμός πτυχίου σε συνδυασμό με την εργασιακή εμπειρία, η καλή γνώση της
Αγγλικής γλώσσας, οι συστατικές επιστολές και οι ικανότητες του υποψηφίου όπως θα φανούν
από την αίτηση και τη συνέντευξη.
Η επιλογή των εισακτέων θα γίνει με βάση τα προαναφερόμενα κριτήρια, λαμβάνοντας
υπ’οψιν τις περιορισμένες θέσεις του προγράμματος.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από Δευτέρα 01 Νοεμβρίου 2010 ως
Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2010 και ώρες 10:00 με 14:00 στη Γραμματεία των μεταπτυχιακών
σπουδών (Τεχνο-Οικονομικά Συστήματα) στα Νέα Κτίρια της Σχολής Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο. Το έντυπο αυτό διατίθεται από το Γραφείο Μεταπτυχιακών σπουδών
ή μπορείτε να την κατεβάσετε απο το website του Προγράμματος (Τεχνο-Οικονομικά
Συστήματα) .
2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου
3. Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ για όσους προέρχονται από πανεπιστήμια της
αλλοδαπής.
4. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων.
5 .Επικυρωμένο αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας ή άλλων ξένων γλωσσών, οι δε αλλοδαποί και της
Ελληνικής γλώσσας.
6. Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε και έκθεση
ενδιαφερόντων
7. Δύο συστατικές επιστολές (από ακαδημαϊκό ή εργασιακό περιβάλλον).
Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Τεχνο-Οικονομικά Συστήματα (τηλ.7722552 email: georgiam@central.ntua.gr website:
www.telecom.ntua.gr/ees), (Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 73 , Ζωγράφου)
Η Διευθύντρια του Προγράμματος
Καθηγήτρια Θ.Α. Βαρβαρίγου

