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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας καλούν τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλουν υποψηφιότητα για την 
παρακολούθηση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) 
«Επιχειρηματικότητα» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. 
 
Το ΔΠΜΣ στην «Επιχειρηματικότητα» απευθύνεται σε εν ενεργεία και εν δυνάμει επιχειρηματίες 
και στελέχη επιχειρήσεων αλλά και νέες και νέους επιστήμονες που φιλοδοξούν να αξιοποιήσουν 
την επιστημονική τους γνώση για να συμμετάσχουν στη δημιουργία ή την περαιτέρω ανάπτυξη 
επιχειρηματικών εγχειρημάτων. 

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στην «Επιχειρηματικότητα» οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού 
Διπλώματος Ειδίκευσης μετά από φοίτηση δύο (2) εξαμήνων (πλήρης εντατική φοίτηση) ή 
τεσσάρων (4) εξαμήνων (μερική εντατική φοίτηση). Η λήψη του διπλώματος προϋποθέτει την 
παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε έξι (6) μαθήματα και την εκπόνηση και επιτυχή 
εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (75 ECTS). Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων 
ανέρχεται σε σαράντα (40) άτομα. 

Τα μαθήματα του ΔΠΜΣ διδάσκονται Παρασκευή και Σάββατο, κάθε δεύτερη εβδομάδα, στη 
Λάρισα (Γαιόπολις). 

Τα συνολικά τέλη φοίτησης στο ΔΠΜΣ ανέρχονται σε €3.300 και καταβάλλονται τμηματικά, κατά 
τη διάρκεια των σπουδών.  

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει προ-επιλογή με βάση το φάκελο υποψηφιότητας και γίνεται 
με κριτήρια όπως ο βαθμός πτυχίου, η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το 
γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ και ο βαθμός της διπλωματικής εργασίας (όπου αυτή 
προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών), η γνώση της αγγλικής γλώσσας και η επαγγελματική 
εμπειρία.  



Οι αιτήσεις γίνονται αρχικά ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Στη συνέχεια,  
οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να έχουν φτάσει στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ στην 
«Επιχειρηματικότητα» μέχρι και τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019, ώρα 15:00  (φυσική παράδοση, με 
σφραγίδα/ απόδειξη ταχυδρομείου). 

Όσοι/ες προεπιλεγούν θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη  την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019.  

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: 

• Έντυπο Αίτησης (το έντυπο χορηγείται από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ και είναι διαθέσιμο 
και στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ)   

• Αντίγραφο πτυχίου Ελληνικού Πανεπιστημίου ή ΑTEI. Σε περίπτωση που το πτυχίο έχει 
αποκτηθεί στο εξωτερικό, είναι απαραίτητη η ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ. Οι υποψήφιοι που 
έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών και εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία για τη λήψη του 
πτυχίου πρέπει να καταθέσουν σχετική βεβαίωση του Τμήματος, συνοδευόμενη από 
αναλυτική βαθμολογία και βαθμό πτυχίου. Οι υποψήφιοι που είναι επί πτυχίω θα πρέπει 
να προσκομίσουν αναλυτική βαθμολογία, από την οποία θα προκύπτει και ο αριθμός των 
δηλωθέντων μαθημάτων των οποίων εκκρεμεί η βαθμολογία.  

• Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών  
• Προϋπηρεσία και αποδεδειγμένη γνώση του αντικειμένου (εφόσον υφίσταται) 
• Βιογραφικό σημείωμα   
• Αναγνωρισμένος τίτλος γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Το επίπεδο της γνώσης της αγγλικής 

γλώσσας θα πρέπει να είναι αντίστοιχο τουλάχιστον με το Κρατικό Πιστοποιητικό 
Γλωσσομάθειας Επιπέδου Β2 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του 
άρθρου 13 του Ν. 3149/2003. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι 
προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών πανεπιστημίου της αλλοδαπής, στην 
αγγλική γλώσσα. 

• Δύο (2) φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας   
• Φωτοτυπία των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας  
• Δύο (2) συστατικές επιστολές 

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014, το Δημόσιο υποχρεούται να 
αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων 
των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες. Αντίστοιχα, γίνονται αποδεκτά τα 
απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων εφόσον αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά 
από δικηγόρο. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών 
εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. 

Η διεύθυνση κατάθεσης ή αποστολής είναι: 
ΔΠΜΣ “Επιχειρηματικότητα” 
Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων 
Γαιόπολις 
Περιφερειακή Οδός Λάρισας-Τρικάλων 



Τ.Κ. 41110, Λάρισα 
 
 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ στην 
«Επιχειρηματικότητα» (msc-entrepreneurship.uth.gr) και από τη Γραμματεία 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, Γαιόπολις, Περιφερειακή Οδός Λάρισας-
Τρικάλων, Τ.Κ. 41110, Λάρισα, Τηλ: 2410684708-709,   email: msc-entrepreneurship@uth.gr.

Η Διευθύντρια  
 

Αν. Καθηγήτρια Β. Μπέλλου  
 


