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ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ
MSc IN INTERNATIONAL & EUROPEAN ECONOMIC STUDIES

Πρόςκληςη Τποβολήσ Αιτήςεων Τποψηφίων πουδαςτών
Ακαδημαΰκό έτοσ 2017 - 18

Σο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν ανακοινϊνει ότι όςοι ενδιαφζρονται να
εγγραφοφν ςτο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν (MSc) του Σμιματοσ Διεκνϊν και
Ευρωπαϊκϊν Οικονομικϊν πουδϊν, ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2017-2018, με εξειδίκευςθ:
Α. Διεθνή Οικονομική και Χρηματοδοτική [MSc in International Economic & Finance]
Β. Ευρωπαϊκή Οικονομική Πολιτική [MSc in European Economic Policy]
μποροφν να υποβάλουν τισ αιτιςεισ τουσ από Δευτζρα 23 Ιανουαρίου 2017 ςτθ
Γραμματεία του Σμιματοσ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν.

Αιτήςεισ ςυµµετοχήσ θα γίνονται δεκτζσ ςε τρεισ κφκλουσ αξιολόγηςησ:
 1οσ κφκλοσ αιτιςεων: 23/1/2017 ζωσ 07/4/2017
 2οσ κφκλοσ αιτιςεων: 24/4/2017 ζωσ 26/6/2017
 3οσ κφκλοσ αιτιςεων: 03/7/2017 ζωσ 08/9/2017
Αίτθςθ δφνανται να υποβάλουν οι πτυχιοφχοι A.E.I.:
 Θετικϊν Επιςτθμϊν
 Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν
κακϊσ και οι πτυχιοφχοι Α.Σ.Ε.Ι. ςυναφϊν Σμθμάτων

Η αίτηςη ςυμμετοχήσ θα πρζπει να ςυνοδεφεται από τα εξήσ δικαιολογητικά:

(1) Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτικι βακμολογία όλων των ετϊν ι πιςτοποιθτικό ςπουδϊν
με αναλυτικι βακμολογία όλων των ετϊν.
(2) Δφο ςυςτατικζσ επιςτολζσ.
(3) Πιςτοποιθτικό αντιςτοιχίασ από το Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. για τουσ πτυχιοφχουσ Πανεπιςτθμίου τθσ
Αλλοδαπισ.
(4) Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 από όςουσ δεν απζκτθςαν το πτυχίο τουσ, θ αποδοχι
των οποίων κα γίνεται υπό τθν αίρεςθ απόκτθςθσ του πτυχίου μζχρι και τθν περίοδο του
επτεμβρίου 2017.

(5) Αναγνωριςμζνα διπλϊματα γνϊςθσ Αγγλικισ επιπζδου τουλάχιςτον πολφ καλοφ (π.χ.
Proficiency του Cambridge ι Michigan, TOEFL (IBT) με βακμό άνω του «79», IELTS με βακμό
άνω του «7», TOEIC με βακμό άνω του 785, Κρατικό Πιςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου
Γ1).
(6) Απόδειξθ κατακετθρίου 60 ΕΤΡΩ ςτθν Eκνικι Σράπεηα [Αρικμόσ Λογαριαςμοφ
110/48008343] για δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν διαδικαςία επιλογισ. Σο παράβολο ςε
περίπτωςθ αποτυχίασ ειςαγωγισ ςτο Πρόγραμμα δεν επιςτρζφεται.
(7) Φόρμα αίτθςθσ ςυμπλθρωμζνθ θλεκτρονικά https://e-graduate.applications.aueb.gr/
που κατατίκεται εκτυπωμζνθ
* Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται πρωτότυπα ή απλά φωτοαντίγραφα. Για τα ξενόγλωςςα ζγγραφα
απαιτείται η προςκόμιςη επικυρωμζνων φωτοαντιγράφων (από την εκδοφςα αρχή ή από δικηγόρο).

Η διαδικαςία αξιολόγθςθσ υποψθφίων κα αρχίηει από τθν θμερομθνία κατάκεςθσ
των ςχετικϊν αιτιςεων. Ο αρικμόσ των κζςεων είναι περιοριςμζνοσ και οι αιτιςεισ
αξιολογοφνται με ςειρά προτεραιότθτασ. Είναι δυνατι θ αποδοχι ςτο Μεταπτυχιακό
πρόγραμμα υποψθφίων των οποίων τα ακαδθμαϊκά προςόντα κρίνονται ικανοποιθτικά από
τθν Επιτροπι Μεταπτυχιακϊν πουδϊν πριν από τθν λιξθ προκεςμίασ υποβολισ αιτιςεων.
Συχόν διακζςιμεσ κζςεισ μετά τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ αιτιςεων κα
πλθροφνται με προεπιλογι υποψθφίων, οριςμζνοι από τουσ οποίουσ ενδζχεται να
κλθκοφν για ςυνζντευξθ. Οι υποψιφιοι, οι οποίοι ζχουν γίνει αποδεκτοί ςτο Πρόγραμμα,
καλοφνται από τθν Επιτροπι Μεταπτυχιακϊν πουδϊν, να παρακολουκιςουν ζνα
προπαραςκευαςτικό πρόγραμμα το οποίο προςφζρεται τον επτζμβριο.
Σα δίδακτρα των εκπαιδευομζνων, ανζρχονται ςτο ποςό των 4.000 ΕΤΡΩ για το
ςφνολο του Προγράμματοσ. Σα μακιματα αρχίηουν τθν 1θ εβδομάδα του Οκτωβρίου 2017
και θ παρακολοφκθςι τουσ είναι υποχρεωτικι.
Για τθν αξιολόγθςθ τθσ αίτθςθσ όλα τα παραπάνω δικαιολογθτικά υποβάλλονται ςε
ζντυπη μορφή ι αποςτζλλονται ταχυδρομικϊσ μζςα ςε διάςτθμα μίασ εβδομάδασ από τθν
θλεκτρονικι υποβολι τθσ, ςτθν ακόλουκθ διεφκυνςθ:
Οικονοµικό Πανεπιςτήµιο Αθηνών
Γραμματεία Μ. Π. Ε. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών πουδών
Ευελπίδων 47Α & Λευκάδοσ 33, 113 62 Αθήνα
Γραφείο 909, 9οσ όροφοσ, Σηλ: 210 8203642, Φαξ: 210 8828992
(Καθημερινά 10:00 – 17:00)

