
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟ Δ.Π.Μ.. ΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ 

(Master in Information Systems “M.I.S.”) 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 

Τα Τμιματα Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ 

του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ, ανακοινϊνουν τθν ζναρξθ του εικοςτοφ ζκτου (26
ου

) κφκλου ςπουδϊν του 

Διατμηματικοφ Προγράμματοσ Μεταπτυχιακών πουδών (Δ.Π.Μ..) ςτα Πληροφοριακά υςτήματα (Master in 

Information Systems «M.I.S.»), το οποίο οδθγεί ςτθν απονομι διπλϊματοσ μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ςτα 

«Πλθροφοριακά Συςτιματα (Master in Information Systems, MIS)». 

Στο Διατμθματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Δ.Π.Μ.Σ.) ςτα Πλθροφοριακά Συςτιματα γίνονται δεκτοί 
πτυχιοφχοι Τμθμάτων Πανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ και ομοταγϊν αναγνωριςμζνων ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ, κακϊσ 
και πτυχιοφχοι Τμθμάτων Τ.Ε.Ι.  Όλοι οι υποψιφιοι κα πρζπει να γνωρίηουν καλά τθν αγγλικι γλϊςςα. 

Στον 26
ο
 κφκλο του προγράμματοσ που κα αρχίςει το Φεβρουάριο του 2022, κα ειςαχκοφν κατά ανϊτατο όριο 

εβδομιντα (70) μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ.  

Οι υποψιφιοι κα πρζπει να υποβάλουν από 15 Νοεμβρίου 2021 μζχρι 31 Ιανουαρίου 2022 ςε θλεκτρονικι μορφι ςτθ 
Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

1. Αίτθςθ (ζντυπο ςε μορφι .doc, ςε μορφι .pdf και ςε μορφι .zip).  
2. Αναλυτικό Βιογραφικό ςθμείωμα. 
3. Αντίγραφο πτυχίου/διπλϊματοσ (οι πτυχιοφχοι πανεπιςτθμίων του εξωτερικοφ οφείλουν να προςκομίςουν 

απαραιτιτωσ τθν αναγνϊριςθ του τίτλου τθσ από το ΔΟΑΤΑΠ). 
4. Πιςτοποιθτικό αναλυτικισ βακμολογίασ (με ακριβι μζςο όρο). 
5. Δφο ςυςτατικζσ επιςτολζσ, κατά προτίμθςθ από μζλθ ΔΕΠ (ζντυπο ςε μορφι .doc, ςε μορφι .pdf και ςε 

μορφι.zip). Οι ςυςτατικζσ επιςτολζσ μποροφν να ςυνοδεφουν τθν αίτθςθ ι να αποςτζλλονται απευκείασ από 
τουσ ςυνιςτϊντεσ ςτθ Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. ςτα Πλθροφοριακά Συςτιματα ζωσ τθν θμερομθνία λιξθσ 
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν. 

6. Νόμιμα επικυρωμζνο αποδεικτικό γνϊςθσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ επιπζδου Β2 (καλι γνϊςθ) ι ανϊτερο, 
ςφμφωνα με το Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ 
(https://www.asep.gr/guide/1E_2020/englishproof.html). Επιπλζον για το TOEFL (Internet-based test) 
απαιτείται βακμόσ αντίςτοιχοσ του επιπζδου Β2, ςφμφωνα με τουσ εκάςτοτε ςυγκριτικοφσ πίνακεσ του ETS ι 
Πτυχίο τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ από Αγγλόφωνο Πανεπιςτιμιο (το οποίο ζχει αναγνωριςκεί από το 
ΔΟΑΤΑΠ) ι Πτυχίο Αγγλικισ Φιλολογίασ. Τα αποτελζςματα TOEFL κα πρζπει να αποςταλοφν ςτθ Γραμματεία 
του Δ.Π.Μ.Σ. απευκείασ από το ETS. Επίςθσ, τα αποτελζςματα TOEFL και IELTS κατοχυρϊνονται για τζςςερα (4) 
χρόνια. Το αποδεικτικό γνϊςθσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ προςκομίηεται ςε ευανάγνωςτο αντίγραφο, εφόςον ζχει 
επικυρωκεί προθγουμζνωσ από δικθγόρο ι ςε επικυρωμζνο αντίγραφο από τθν αρχι που το εξζδωςε. 

7. Επιπρόςκετα προςόντα (δεφτερο πτυχίο, μεταπτυχιακό, πιςτοποίθςθ γνϊςθσ Η/Υ, επιςτθμονικζσ 
δθμοςιεφςεισ, διακρίςεισ-βραβεία, ςυμμετοχι ςε επιςτθμονικά ςυνζδρια, παρακολοφκθςθ ςεμιναρίων κλπ). 

8. Αποδεικτικά επαγγελματικισ εμπειρίασ (εάν υπάρχουν) θ οποία αποδεικνφεται με πιςτοποιθτικά ι βεβαιϊςεισ 
επίςθμου (δθμόςιου) αςφαλιςτικοφ φορζα.  

9. Αντίγραφο αςτυνομικισ ταυτότθτασ. 

Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ ςφμφωνα με τον κανονιςμό είναι: 

Συνυπολογιςμόσ του γενικοφ βακμοφ πρϊτου πτυχίου (ςυντελεςτισ βαρφτθτασ 50%) και τθσ βακμολογίασ αξιολόγθςθσ 
του υποψθφίου ςτθ ςυνζντευξθ (ςυντελεςτισ βαρφτθτασ 50%) όπου κα υπολογίηεται θ αναγνωριςμζνθ επαγγελματικι 
εμπειρία, θ οποία αποδεικνφεται με πιςτοποιθτικά επίςθμου (δθμόςιου) αςφαλιςτικοφ φορζα ι βεβαιϊςεισ αυτοφ του 
φορζα και τα επιπρόςκετα προςόντα (επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ, ειδικά ςεμινάρια, μεταπτυχιακόσ τίτλοσ, ςυμμετοχι 
ςε επιςτθμονικά ςυνζδρια κ.α.). 

Οδθγίεσ θλεκτρονικισ υποβολισ: 

 Η αίτθςθ κα πρζπει να είναι ςυμπλθρωμζνθ και υπογεγραμμζνθ. 

 Όλα τα δικαιολογθτικά κα πρζπει να είναι ευανάγνωςτα, να είναι αποκλειςτικά και μόνο ςε μορφι .pdf (όχι 
φωτογραφίεσ-εικόνεσ), να φζρουν ονομαςία και αρίκμθςθ όπωσ παραπάνω π.χ. 1_Αίτηςη, 2_Βιογραφικό, 



 
3_Αντίγραφο Πτυχίου κλπ., και να ςυμπιεςτοφν όλα μαηί ςε ζνα αρχείο zip με το ονοματεπϊνυμο του υποψθφίου 
(π.χ. Παπαδόπουλοσ_Ιωάννησ.zip) 

 Το αρχείο zip μαηί με τα ατομικά ςτοιχεία των υποψθφίων υποβάλλονται ςτον παρακάτω ςφνδεςμο (link):  
https://forms.gle/RqHZQbiTiggzV2f56 

 

Πλθροφορίεσ:  

 Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ. (κτίριο Ηϋ, Ιςόγειο του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ), Εγνατίασ 156, TK 546 36, 
Θεςςαλονίκθ. Τθλ: 2310-891514, Fax: 2310-891563, ‘Ώρεσ τηλεφωνικήσ εξυπηρζτηςησ Tρίτη, Πζμπτη, 
Παραςκευή: 10:00 – 14:00. 

 Ε-mail: misgrad@uom.edu.gr, aloukidou@uom.edu.gr  

 Website, Blog: http://mis.uom.gr,   http://www.uom.gr,   http://misuom.blogspot.gr    

 Facebook: http://www.facebook.com/misuom 

 Twitter: @mis_uom 

 
 

Ο Διευθυντήσ του Δ.Π.Μ.. 

       ςτα Πληροφοριακά υςτήματα 

            Κακθγθτισ, Ιορδάνθσ Ελευκεριάδθσ 


