ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ /ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ
ΕΣΟ 2018-2019
Το Διατμθματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (ΔΠΜΣ) Χρθματοοικονομικισ και
Σραπεηικισ (MSc in Finance and Banking) προςφζρει μεταπτυχιακοφ επιπζδου ειδίκευςθ και
απευκφνεται ςε νζουσ απόφοιτουσ ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, κακϊσ και ςε ςτελζχθ τραπεηϊν και επιχειριςεων
που επικυμοφν να εμβακφνουν ςτουσ βαςικοφσ τομείσ τθσ Χρθματοοικονομικισ και Τραπεηικισ
Διοίκθςθσ για κάλυψθ αναγκϊν του ιδιωτικοφ και δθμοςίου τομζα.
Στα πλαίςια του προγράμματοσ λειτουργοφν δφο τμιματα ςπουδϊν:
 Σμιμα Πλιρουσ Φοίτθςθσ (full time) ζχει διάρκεια τρία (3) εξάμθνα και τα μακιματα είναι
πρωινά ι απογευματινά.
 Σμιμα Μερικισ Φοίτθςθσ (part time) ζχει διάρκεια τζςςερα (4) εξάμθνα και τα μακιματα
είναι απογευματινά.
Τα τζλθ φοίτθςθσ για τθν παρακολοφκθςθ του ΔΠΜΣ ορίηονται ςε 5.400€ για το πλιρουσ φοίτθςθσ
πρόγραμμα και 7.000€ για το μερικισ φοίτθςθσ πρόγραμμα.
Η περίοδοσ υποβολισ αιτιςεων είναι κυλιόμενθ και χωρίηεται ωσ εξισ:
ου
 Καταλθκτικι θμερομθνία αποδοχισ αιτιςεων 1 κφκλου 3/8/2018
ου
 Καταλθκτικι θμερομθνία αποδοχισ αιτιςεων 2 κφκλου 7/9/2018
Ο αριθμόσ των θέςεων είναι περιοριςμένοσ και οι αιτήςεισ αξιολογούνται με ςειρά
προτεραιότητασ.
Οι

αιτιςεισ

υποβάλλονται
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θλεκτρονικά

ςτθν

ακόλουκθ

διεφκυνςθ

https://e-

graduate.applications.aueb.gr/
Για τθν υποβολι τθσ θλεκτρονικισ ςασ αίτθςθσ απαιτείται:
1. να ςυνδεκείτε ςτον ανωτζρω ςφνδεςμο
2. να εντοπίςετε ςτον κατάλογο των προςφερόμενων ςτθ χολι Οικονομικών Επιςτθμών
Προγραμμάτων, το ΔΠΜ ςτθ Χρθματοοικονομικι και Σραπεηικι
3. να επιλζξετε τμιμα πλιρουσ ι μερικισ φοίτθςθσ
4. να ςυμπλθρϊςετε με ακρίβεια όλα τα ςτοιχεία τθσ αίτθςθσ
5. να ολοκλθρϊςετε τθ ςυμπλιρωςθ τθσ θλεκτρονικισ αιτιςεωσ και να πατιςετε «Τποβολι».
6. εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ πζντε (5) θμερών να αποςτείλετε ταχυδρομικά ι να υποβάλετε
αυτοπροςϊπωσ ςτθ Γραμματεία του ΔΠΜΣ (το διάςτθμα 6-17/8 θ γραμματεία κα παραμείνει
κλειςτι) όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά (όπωσ αυτά υποδεικνφονται ακολοφκωσ), μαηί με τθν
εκτυπωμζνθ φόρμα τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ που ζχετε οριςτικοποιιςει.
Απαραίτθτα Δικαιολογθτικά








Αίτθςθ ςυμπλθρωμζνθ θλεκτρονικά https://e-graduate.applications.aueb.gr/ με μία
πρόςφατθ φωτογραφία.
Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτικι βακμολογία. Οι τελειόφοιτοι πρζπει να υποβάλουν
δήλωςη του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τουσ γίνεται με την αίρεςη τησ απόκτηςησ πτυχίου
μζχρι και την εξεταςτική περίοδο του Σεπτεμβρίου που ακολουθεί.
Βεβαίωςθ Ιςοτιμίασ και Αντιςτοιχίασ ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ (για όςουσ προζρχονται από
πανεπιςτημιακά ιδρφματα του εξωτερικοφ)
Δφο εμπιςτευτικζσ ςυςτατικζσ επιςτολζσ από κακθγθτζσ (για τουσ υποψθφίουσ για το
τμιμα πλιρουσ φοίτθςθσ) ι/και εργοδότεσ (για τουσ υποψθφίουσ για το τμιμα μερικισ
φοίτθςθσ)
Αποδεικτικά άριςτθσ/πολφ καλισ γνϊςθσ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ (Γ1/C1 ι Γ2/C2). Όςοι δεν
κατζχουν τον απαιτοφμενο τίτλο κατά την περίοδο υποβολήσ αιτήςεων πρζπει να



υποβάλουν δήλωςη του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τουσ γίνεται με την αίρεςη τησ απόκτηςησ
του απαιτοφμενου αποδεικτικοφ γνϊςησ τησ αγγλικήσ.
Πιςτοποίθςθ προχπθρεςίασ τουλάχιςτον ενόσ (1) ζτουσ για τουσ υποψθφίουσ για το τμιμα
μερικισ φοίτθςθσ (βεβαίωςθ ενςιμων ι/και βεβαίωςθ εργοδότθ ι/και αντίγραφα
ςυμβάςεων που να καλφπτουν το διάςτθμα τθσ προχπθρεςίασ)

*Στα δικαιολογητικά αυτά υποβάλλονται τα πρωτότυπα ή απλά φωτοαντίγραφα. Για τα ξενόγλωςςα
ζγγραφα απαιτείται η προςκόμιςη επικυρωμζνων φωτοαντιγράφων (από την εκδοφςα αρχή ή από
δικηγόρο).
Η υποβολή υποψηφιότητασ ςτη παροφςα προκήρυξη δεν δημιουργεί οιαδήποτε αξίωςη για αποδοχή αυτήσ

Διεφκυνςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ δικαιολογθτικών:
Κζντρο Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν ΟΠΑ - Γραμματεία του ΔΠΜΣ ςτθ Χρθματοοικονομικι και
Τραπεηικι
Ευελπίδων 47Α και Λευκάδοσ 33, 9οσ όροφοσ, γραφείο 909
Πλθροφορίεσ κακθμερινά 11:00 – 17.00 τθλ. 210-8203689 http://postbanking.aueb.gr/gr

O Πρόεδροσ του Σμιματοσ
Διεκνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών
πουδών

Ο Πρφτανθσ

*
*
Θωμάσ Μοφτοσ
Κακθγθτισ

Εμμανουιλ Α. Γιακουμάκθσ
Κακθγθτισ

* Οι υπογραφζσ υπάρχουν ςτο πρωτότυπο που βρίςκεται ςτο αρχείο του φορζα.

