
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Οργάνωση και ∆ιοίκηση 

∆ηµοσίων Υπηρεσιών, Οργανισµών και Επιχειρήσεων» του Τµήµατος 

Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου προκηρύσσει για 

το ακαδηµαϊκό έτος 2013-14 τριανταεπτά (37) θέσεις µεταπτυχιακών φοιτητών.  

Το Πρόγραµµα απονέµει Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.) στη 

∆ηµόσια ∆ιοίκηση (Master in Public Management). Η ελάχιστη χρονική 

διάρκεια για την απονοµή του τίτλου ορίζεται σε τρία (3) εξάµηνα και απαιτείται 

η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε οκτώ (8) υποχρεωτικά µαθήµατα 

κατά τη διάρκεια δύο διδακτικών εξαµήνων, καθώς και η εκπόνηση 

διπλωµατικής εργασίας που πραγµατοποιείται κατά τους τελευταίους έξι µήνες 

του προγράµµατος. Όλα τα µαθήµατα διαρκούν τουλάχιστον δέκα τρεις (13) 

εβδοµάδες και διδάσκονται Παρασκευή και Σάββατο. Η γλώσσα διδασκαλίας 

των µαθηµάτων είναι η Ελληνική και η Αγγλική. 

Στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι 

πτυχιούχοι Τµηµάτων Οικονοµικής Κατεύθυνσης, Θετικών Επιστηµών και 

λοιπών Τµηµάτων Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήµια ή Τεχνολογικά Ιδρύµατα) της 

ηµεδαπής ή αναγνωρισµένων οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής. 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι 

υποψήφιοι είναι: 

1. Υπογεγραµµένη αίτηση υποψηφιότητας  (αίτηση υποψηφιότητας σε μορφή 

.doc) 

2. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα 

3. Επικυρωµένα αντίγραφα προπτυχιακών τίτλων σπουδών. Οι κάτοχοι 

προπτυχιακών τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκοµίσουν την 

αναγνώριση τίτλου τους από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.  

4. Επικυρωµένα αντίγραφα µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Οι κάτοχοι 

µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκοµίσουν την 

αναγνώριση τίτλου τους από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. (εάν υπάρχουν) 

5. Επικυρωµένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας 
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6. Επικυρωµένη φωτοτυπία δύο όψεων, της αστυνοµικής ταυτότητας του 

υποψηφίου 

7. ∆ύο (2) φωτογραφίες 

8. ∆ύο (2) συστατικές επιστολές (συστατική επιστολή σε μορφή . doc) 

9. Αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας.  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από µέλη ∆.Ε.Π. του Τµήµατος 

Οικονοµικών Επιστηµών, βαθµολογεί τον κάθε υποψήφιο µε βάση 

συγκεκριµένο αλγόριθµο (υπολογισμός βαθμολογίας υποψηφίων) και τον καλεί για 

συνέντευξη (αρχές Σεπτεµβρίου) ώστε να σχηµατίσει πληρέστερη και 

ολοκληρωµένη άποψη. 

Για την παρακολούθηση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 1.200 € ανά εξάµηνο (µείωση 7,7% 

σε σχέση µε πέρυσι). Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές από τη 

Γραµµατεία του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Γραµµατεία Π.Μ.Σ. 

στην «Οργάνωση και ∆ιοίκηση ∆ηµοσίων Υπηρεσιών, Οργανισµών και 

Επιχειρήσεων» του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών, Θέση Σέχι, πρώην 

τέταρτο πεδίο βολής, Τρίπολη, Τ.Κ. 22100, τηλ.2710230172, fax: 

2710230139, e-mail: mapm@uop.gr) από 1η Μαΐου -  31 Ιουλίου 2013 

(σφραγίδα ταχυδροµείου) υπόψη κου Κωνσταντίνου Καρατζιά. 

Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι που δεν έχουν ακόµη ολοκληρώσει τις 

σπουδές τους, αλλά προβλέπεται να έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι µέχρι την 

έναρξη του Προγράµµατος τον Οκτώβριο 2013. Σε αυτήν την περίπτωση 

οφείλουν να προσκοµίσουν εγκαίρως τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

 

 

 

 

                  Ο ∆ιευθυντής του ΠΜΣ στην «Οργάνωση κ αι ∆ιοίκηση 

∆ηµόσιων Υπηρεσιών, ∆ηµόσιων Οργανισµών και Επιχειρήσεων» 

 

 

Καθηγητής 

Παναγιώτης Λιαργκόβας  


