ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΈΤΟΣ
20… - 20…

Θέση
Φωτογραφίας

Προσωπικά Στοιχεία
Επώνυμο

Όνομα

Ημερ. Γέννησης

Τόπος Γέννησης

Αρ.Ταυτ. /Διαβατ.

e-mail

Διεύθ. Kατοικίας
Διεύθ. Eπικοινωνίας

(εάν είναι διαφορετική από
τη διεύθυνση κατοικίας)

Τηλ. Οικίας

Τηλ. Εργασίας

Κινητό

Fax

Σπουδές
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΑΕΙ ή ΤΕΙ

Τμήμα

Ημερ. Αποφοίτ.

Βαθμός Πτυχίου

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΑΕΙ ή ΤΕΙ

Τμήμα

Ημερ. Αποφοίτ.

Βαθμός Πτυχίου

Αν κάποιο πτυχίο είναι από ΑΕΙ της αλλοδαπής, πρέπει να συνυποβληθεί πιστοποιητικό ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ. Στη
διαδικασία υποβολής αιτήσεων και αξιολόγησης μπορούν να συμμετάσχουν και τελειόφοιτοι φοιτητές που αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει
τις σπουδές τους πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.). Η αποδοχή φοιτητών που
ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία γίνεται με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν σχετική βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών τους από
την Γραμματεία του Τμήματος στο οποίο ανήκουν κατά τη διάρκεια των εγγραφών του Π.Μ.Σ.

Ξένες Γλώσσες
Γλώσσα

Επίπεδο Γνώσης

Τίτλος

Πτυχιακές, Διπλωματικές και Mεταπτυχιακές Εργασίες
Είδος Eργασίας

Τίτλος

Επιβλέπων
Kαθηγητής

Βαθμός

Βραβεία, Διακρίσεις και Υποτροφίες

Επαγγελματική Δραστηριότητα
Θέση Ευθύνης

Οργανισμός

Χρονικό Διάστημα
από: ΜΜ/ΕΕΕΕ

έως: ΜΜ/ΕΕΕΕ

Ερευνητική Δραστηριότητα

(ερευνητικές εργασίες στις οποίες έχετε συμμετάσχει)

Συστατικές Επιστολές

(στοιχεία ατόμων από τα οποία έχετε ζητήσει συστατική επιστολή)

Ονοματεπώνυμο

Ίδρυμα/
Οργανισμός

Τίτλος

Διεύθυνση

Τηλέφωνα

e-mail

1

2

Άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα στα οποία έχετε υποβάλει
ή σκοπεύετε να υποβάλλετε αίτηση
Ίδρυμα

Τίτλος

Τρόπος με τον οποίο ενημερωθήκατε για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα
του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης
Πρόσωπο Οικείου
Παγκόσμιος Ιστός
Εφημερίδα
Περιβάλλοντος
Είμαι Απόφοιτος του Τμήματος

Ημερίδα Τμήματος

Από Απόφοιτο του
Μεταπτυχιακού
Προγράμματος

Άλλο

Άλλες Πληροφορίες

(συμπληρώστε ότι στοιχεία θεωρείτε ότι μπορεί να ενισχύσουν την υποψηφιότητά σας)

Συνημμένα Δικαιολογητικά
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
Αντίγραφα τίτλων σπουδών ή άλλα στοιχεία (π.χ. βεβαίωση περάτωσης) από τα οποία να
προκύπτει ότι έχουν αποφοιτήσει.
Αναλυτική βαθμολογία (μία για κάθε τίτλο σπουδών).
Αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ για όσους είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής.
Επικυρωμένο αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
Επικυρωμένα αποδεικτικά επαρκούς γνώσης της Ελληνικής γλώσσας (σε περίπτωση αλλοδαπών
υποψηφίων).
Βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας (εάν
υπάρχoυν).
Δύο (2) συστατικές επιστολές.
Φωτοαντίγραφα τυχόν επιστημονικών εργασιών και δημοσιεύσεων
Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
Μια (1) φωτογραφία
ΠΡΟΣΘΕΤΑ

(*)Η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με πτυχίο FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE, ή με

πτυχίο BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE ή με πτυχίο International English Language Testing
System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia
με βαθμολογία από 5,5 έως 6,5 ή με πτυχίο Business English Certificate – Vantage (BEC Vantage) από το University of Cambridge Local Examinations
Syndicate (UCLES) ή με πτυχίο (ECCE)- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN ή με
πτυχίο TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή με πτυχίο PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL
3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL Level I Certificate in ESOL International (CEF B2) ή με πτυχίο CERTIFICATE IN
Integrated Skills in English ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON ή CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and
listening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται
αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR - και CITY & GUILDS
CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή TEST OF
ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA ή EDI
Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ή PEARSON EDI Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) ή PEARSON LCCI
EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”) ή με πτυχίο
PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit ή OCNW Certificate in ESOL
International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2) ) (μέχρι 31/8/2009) ή με πτυχίο Ascentis Level 1 Certificate in ESOL
International (CEF B2) ή ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2) ή Michigan State University – Certificate
of English Language Competency (MSU – CELC) : CEF B2 ή με πτυχίο Test of Interactive English, B2 + Level ή Test of Interactive English, B2 Level ή
NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2) ή AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing,
Speaking) ή MICHIGAN ENGLISH Language ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 80 έως 90 του CAMBRIDGE MICHIGAN Language
ASSESSMENTS ή MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 157 έως 189 του CAMBRIDGE MICHIGAN Language ASSESSMENTS ή LRN Level 1
Certificate in ESOL International (CEF B2) ή Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Ι του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

Δηλώνω ότι :
1. Τα στοιχεία που αναφέρω στην παρούσα αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά είναι πλήρη και
ακριβή.
2. Εφόσον δεν προσκομίσω βεβαίωση περάτωσης των προπτυχιακών μου σπουδών και/ή το
αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας μέχρι και την 31η Οκτωβρίου ενεστώτος έτους δε θα
πραγματοποιηθεί η εγγραφή μου στο Π.Μ.Σ.
3. Το ποσό της προκαταβολής που θα καταβάλλω για την κατοχύρωση της θέσης μου στο Π.Μ.Σ. δεν
επιστρέφεται.
4. Έχω διαβάσει, κατανοήσει και συναινώ με το περιεχόμενο της «Πολιτικής Προστασίας των
Προσωπικών Δεδομένων» των αιτήσεων των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος
Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς που επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας
αίτησης, και τους σύμφωνους προς αυτή, αλλά και τον ισχύοντα Κανονισμό των Π.Μ.Σ., σκοπούς
επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων μου.

Ημερομηνία

Ο Αιτών–Δηλών/ Η Αιτούσα-Δηλούσα
Υπογραφή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ο Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR – ΕΕ 2016/679)
τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018. Στο πλαίσιο αυτό θα θέλαμε να
σας ενημερώσουμε ότι, προβήκαμε σε ανανέωση των όρων που διέπουν τη
διαδικασία υποβολής αιτήσεων στα Π.Μ.Σ. του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης
του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Οι βασικές αλλαγές αφορούν στην Προστασία των
Προσωπικών Δεδομένων, ώστε να ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο
Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR – ΕΕ 2016/679).
1. Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
Κατά την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας στα Π.Μ.Σ. του Τμήματος Οικονομικής
Επιστήμης συλλέγονται, διατηρούνται και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα
των αιτούντων. Τα ακριβή δεδομένα που συλλέγονται είναι τα ζητούμενα από την
ως άνω αίτηση υποψηφιότητας.
2. Σκοπός επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται αποκλειστικά για
τους παρακάτω σκοπούς:
2.1. Υποβολή και αξιολόγηση αιτήσεων υποψηφιότητας
Oι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας στα Π.Μ.Σ. του Τμήματος
Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και αξιολογούνται από την
Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων στην οποία και θα διαβιβαστούν τα στοιχεία των
αιτήσεων.
2.2. Διαβίβαση στοιχείων επιτυχόντων
Για τους επιτυχόντες υποψηφίους, τα στοιχεία των αιτήσεών τους θα διαβιβαστούν
στις αρμόδιες ακαδημαϊκές και οικονομικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου
Πειραιώς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό των Π.Μ.Σ.. Ο
σκοπός της διαβίβασης αφορά στην ακαδημαϊκή και οικονομική διαχείριση των
νέων μεταπτυχιακών φοιτητών στου Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης.
2.3 Επεξεργασία αναγκαία για τη διασφάλιση έννομου συμφέροντος
Τα δεδομένα που υποβάλλουν οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές στο
Πληροφοριακό Σύστημα θα διατηρούνται και θα επεξεργάζονται στο βαθμό που
απαιτείται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
3. Χρονικό διάστημα διατήρησης προσωπικών δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα των επιτυχόντων μεταπτυχιακών φοιτητών διατηρούνται
επ’ αόριστον.
Οι αιτήσεις των υποψηφίων που δεν έγιναν δεκτοί σε κάποιο ΠΜΣ του Τμήματος
Οικονομικής Επιστήμης διαγράφονται/καταστρέφονται μετά την πάροδο ενός (1)
ακαδημαϊκού έτους.
4. Δικαιώματα χρηστών
Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς διασφαλίζει τα
δικαιώματα των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών σχετικά με την επεξεργασία

των προσωπικών δεδομένων τους και φροντίζει την διευκόλυνση της άσκησης των
δικαιωμάτων τους. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να ζητήσουν:
1. πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το
ποια δεδομένα τους επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους
αποδέκτες και τη διάρκεια της επεξεργασίας,
2. διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση που είναι
ανακριβή ή ελλιπή,
3. διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες
προϋποθέσεις,
4. περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων μόνο για
συγκεκριμένους σκοπούς,
5. φορητότητα των δεδομένων τους, δηλαδή να λάβουν τα δεδομένα που
έχουν παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ή να
ζητήσουν την απευθείας αποστολή τους σε τρίτο,
6. να ανακαλέσουν οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή τους για την
επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της
αυτοματοποιημένης επεξεργασίας τους για τη διαμόρφωση του προφίλ
τους. Στην περίπτωση αυτή, θα διακοπεί η επεξεργασία τους από εμάς,
χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι την
ανάκληση της συγκατάθεσής τους.
Τέλος, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας έχετε το δικαίωμα να
προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(www.dpa.gr, 2106475600).

