ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

Το Tµήµα Οικονομικής Επιστήμης προσκαλεί υποψηφίους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων
συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οικονομικά της Εκπαίδευσης», που
διοργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, έπειτα από την επιτυχή επανίδρυσή του1.
Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η μελέτη και η έρευνα των οικονομικών πτυχών της εκπαιδευτικής
διαδικασίας με έμφαση στο ρόλο του ανθρώπινου κεφαλαίου στο σύγχρονο περιβάλλον, την έννοια της
ηγεσίας σε εκπαιδευτικό πλαίσιο, την χρηματοοικονομική αξιολόγηση των πόρων για την εκπαίδευση,
την οικονομική διαχείριση εκπαιδευτικών μονάδων και την μελέτη και το σχεδιασμό αποτελεσματικών
εκπαιδευτικών πολιτικών και προγραμμάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Στο μεταπτυχιακό πρόγραµµα γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της
ημεδαπής ή αναγνωρισµένων οµοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν από 12/7/2 018 έως 01 / 10/2018 τ
α απαιτούμενα δικαιολογητικά:
• Αίτηση
• Αντίγραφο πτυχίου
• Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
• Αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ για υποψηφίους που έχουν τίτλους σπουδών από ΑΕΙ της
αλλοδαπής
• Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2). Δεκτό αντίγραφο με
επικύρωση του πρωτοτύπου από δικηγόρο ή της εκδούσας αρχής.
• Δύο συστατικές επιστολές (σφραγισμένες σε φακέλους)
• Δύο πρόσφατες, έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου, με το ονοματεπώνυμο του
υποψηφίου οπισθογραφημένο
• Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται καθημερινά στη γραμματεία του Τμήματος
Οικονομικής Επιστήμης στην παρακάτω διεύθυνση, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή:
Πανεπιστήμιο Πειραιώς - Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης
Καραολή και Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς (Κεντρικό κτήριο, ημιώροφος, γραφείο 110)
Τηλ.: 210 4142081, 210 4142159, 210 4142077
Fax : 210 4142346
email: msceconedu@unipi.gr
Δευτέρα έως Παρασκευή: 09.00 – 14.00.
Σημειώνεται ότι το Πανεπιστήμιο θα παραμείνει κλειστό από 6/8/2018 έως 24/8/2018.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του
προγράμματος (http://www.msc-econedu.gr).
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Σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ:109302/Ζ1/2-7-2018 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.

