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Το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργανώνει το 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο:  

‘Διοίκηση Επιχειρήσεων’  

‘Master in Business Administration (ΜΒΑ)’ 
στις ακόλουθες ειδικεύσεις: 

1. Μάρκετινγκ, 

2. Χρηματοοικονομική, και 

3. Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης. 

To Π.Μ.Σ. έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας με την υπ’αρ.πρωτ: 110457/Ζ1-

2/7/2018, απόφασή τους και αναμένεται πολύ σύντομά η δημοσίευση του Φ.Ε.Κ. 

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μετεκπαίδευση των φοιτητών 

και η εξειδίκευσή τους στα αντικείμενα της ‘Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)’, όπως αυτά 

καθορίζονται από τα προσφερόμενα μαθήματα, καθώς και η διεξαγωγή βασικής και 

εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας με στόχο τη συμβολή των αποφοίτων του στην 

οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας.  

Απαιτούµενα προσόντα για την εισαγωγή στο ΠΜΣ 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι απόφοιτοι Πανεπιστημίων, Τεχνολογικών 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Α.Σ.Ε.Ι. της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών 

ιδρυμάτων της αλλοδαπής.  

Διάρκεια Προγράμματος & E.C.T.S. 

Η διάρκεια του Π.Μ.Σ. είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, για τους φοιτητές πλήρους 

φοίτησης και πέντε (5) για τους φοιτητές μερικής φοίτησης.   

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (E.C.T.S.) που απαιτούνται για την απόκτηση του 

Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ανέρχονται στις ενενήντα (90). 

Εισαγωγή Φοιτητών 

Η εισαγωγή των φοιτητών γίνεται ανά ειδίκευση. Ο συνολικός αριθμός των εισακτέων στο 

Π.Μ.Σ. για όλες τις ειδικεύσεις όπως και η επιμέρους κατανομή του αριθμού ανά ειδίκευση, 

ορίζεται κάθε ακαδημαϊκό έτος από τη Συνέλευση του Τμήματος με ανώτερο όριο τα εξήντα 

(60) άτομα ανά έτος. 
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Για την επιλογή αξιολογούνται και συνεκτιμώνται τα ακόλουθα στοιχεία, όπως προκύπτουν 

από επικυρωμένα έγγραφα που επισυνάπτονται στην αίτηση των υποψηφίων: 

1)  Συνολικός βαθμός πτυχίου, αναλυτική βαθμολογία και η βαθμολογία σε μαθήματα 

συγγενή με την κατεύθυνση σπουδών για την οποία υποβάλλεται η αίτηση. 

2)  Συγγένεια μαθημάτων του βασικού προπτυχιακού διπλώματος με τη μεταπτυχιακή 

ειδίκευση σπουδών για την οποία υποβάλλεται η αίτηση. 

3)  Ερευνητική δραστηριότητα όπως προκύπτει από δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια 

και επιστημονικά περιοδικά καθώς και αποδεδειγμένη συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα 

ερευνητικά προγράμματα. 

4)  Συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. που να σχολιάζουν ουσιαστικά και να αξιολογούν την 

ικανότητα του υποψηφίου ή της υποψηφίας να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του 

προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών. 

6) Επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενα συναφή με τη μεταπτυχιακή κατεύθυνση σπουδών 

για την οποία υποβάλλεται η αίτηση. 

7)  Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, η οποία κατά κανόνα προκύπτει από 

σχετικά πιστοποιητικά (επιπέδου Β2) ή κατά περίπτωση, και σύμφωνα με την κρίση της 

Σ.Ε., από σπουδές σε Πανεπιστήμια με επίσημη γλώσσα την Αγγλική. Η πιστοποίηση (αν 

δεν υπάρχει πιστοποιητικό) είναι δυνατόν να γίνεται μέσω γραπτής εξέτασης από το 

Κ.Ε.Γ.Ε.Π. του Πολυτεχνείου Κρήτης σε ημερομηνία προγενέστερη της αξιολόγησης των 

αιτήσεων. 

Αίτηση & Απαιτούμενα Δικαιολογητικά  

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 Συμπληρωμένη αίτηση μέσω του on line συστήματος,  

 Αντίγραφα τίτλων σπουδών, αναλυτικής βαθμολογίας ανά μάθημα, πιστοποιητικών 

αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους που αποκτήθηκαν από 

ιδρύματα της αλλοδαπής, και αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσομάθειας και τυχόν 

εργασιών που έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια,  

 Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας, 

 Βιογραφικό σημείωμα,  

 Δύο συστατικές επιστολές. 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται στο πρόγραμμα ‘Διοίκηση Επιχειρήσεων’ ‘Master 

in Business Administration (ΜΒΑ)’, μέσω του on line application system 

(www.mba.pem.tuc.gr), μετά την 27η Ιουλίου 2018. 

Οι προσωπικές πληροφορίες των αιτούντων θεωρούνται εμπιστευτικές. 

Τέλη Φοίτησης & Υποτροφίες Απαλλαγής Διδάκτρων 

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 4.000€ και η καταβολή τους γίνεται ως εξής: 

 Φοιτητές πλήρους φοίτησης: σε τρεις (3) δόσεις (40%, 40% & 20%) πριν την έναρξη 

των τριών (3) πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων, και 

 Φοιτητές μερικής φοίτησης: σε πέντε (5) δόσεις (20%, 20%, 20%, 20%, 20%) πριν 

την έναρξη των πέντε (5) πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων. 

Οι εισαχθέντες στο Π.Μ.Σ. έχουν τη δυνατότητα υποβολής, μετά την επιλογή τους στο 

Π.Μ.Σ., αίτησης απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 

4485/2017, άρθρο 35 §2.  

Σημαντικές ημερομηνίες: 

Πέρας κατάθεσης αιτήσεων: 16 Σεπτεμβρίου 2018 

Ανακοίνωση επιλεγέντων: 19 Σεπτεμβρίου 2018 

Αιτήσεις απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης: 19 - 21 Σεπτεμβρίου 2018 
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Ανακοίνωση Απαλλασσόμενων: 24 Σεπτεμβρίου 2018 

Πέρας εγγραφών και καταβολής τελών φοίτησης: 28 Σεπτεμβρίου 2018 

Έναρξη μαθημάτων: 8 Οκτωβρίου 2018 

Πληροφορίες  

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται είτε στις 

ιστοσελίδες του Προγράμματος www.mba.pem.tuc.gr είτε στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.:  

κα. Σταυρούλα Τσακανέλι  

Τηλ. +30.2821.37302 

e-mail: mba@pem.tuc.gr 

 

 

O Κοσμήτορας της Σχολής 

Καθηγητής Νικόλαος Τσουρβελούδης 
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