
 

ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ 

ΠΟΤΔΩΝ ΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ (MIS) 

Εγνατίας 156, ΤΚ 546 36, Θεσσαλονίκη. 

Σηλ: 2310-891514, Email: misgrad@uom.edu.gr 

 

ΑΙΣΗΗ ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΟ Γ.Π.Μ.. ΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ 
 

Επιζσνάυηε ζηο διπλανό πλαίζιο 

μια πρόζθαηη έγτρφμη θφηογραθία ζας 

 
 

ΠΡΟΧΠΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

Δπώλπκν:  Όλνκα:  

Παηξώλπκν:  Μεηξώλπκν:  

 
ηοητεέα Σασηόηεηας: 
 

Αξηζκόο:  Ηκ/λία Έθδνζεο:  

Δθδνύζα αξρή  

 
ΛοηπΪ ζηοητεέα: 
 

Ηκ/λία Γέλλεζεο:  Τόπνο Γέλλεζεο:  

Τν Γέλνο Μεηξόο:  

'Όλνκα Σπδύγνπ:  Τν Γέλνο ζπδύγνπ:  

Δπάγγεικα:  

Γεκόηεο:  Τνπ Ννκνύ:  

Υπεθνόηεηα  Οηθνγελ. θαηάζηαζε  

 
Γηεύζσλζε κόληκες θαηοηθέας: 

Οδόο, αξηζκόο:  ΤΚ:  

Πόιε:  Ννκόο:  

 
Γηεύζσλζε ζηε Θεζζαιολέθε (ζσκπιερώζηε κόλο αλ εέλαη δηαθορεηηθά από ηε δηεύζσλζε κόληκες θαηοηθέας):   

Οδόο, αξηζκόο:  ΤΚ:  

 
ηοητεέα επηθοηλφλέας: 

Τειέθσλν θηλεηό:  Τειέθσλν ζηαζεξό:  

Email:  

 
 

Πρόγρακκα ποσ ελδηαθΫρεζηε λα παραθοιοσζάζεηε:  

  Μεηαπηπρηαθό                 Γηδαθηνξηθό 

  



 

ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΗ ΔΝΗΜΔΡΧΗ / ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ 
 
Σεκεηώζηε ζε ρξνλνινγηθή ζεηξά ηα Παλεπηζηήκηα θαη ηα άιια Ιδξύκαηα πνπ παξαθνινπζήζαηε.  Θα πξέπεη λα ππνβάιιεηε ην επίζεκν αληίγξαθν 
ησλ ηίηισλ ζπνπδώλ θαη ηεο αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο. 
 

Παλεπηζηάκηο / Άιιο Ίδρσκα Σκάκα Σέηιος ποσδώλ Βαζκός ά 
Καηεγορέα 

ΓηΪρθεηα 
ποσδώλ 

Ηκεροκελέα 
Ορθφκοζέας 

      

      

      

 

ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ 
 
Σεκεηώζηε παξαθάησ ηελ ηθαλόηεηά ζαο λα δηαβάδεηε, λα γξάθεηε θαη λα κηιάηε ζηελ/ζηηο μέλε/εο γιώζζα/εο πνπ γλσξίδεηε: 
 

Γιώζζα 
Ιθαλόηεηα λα δηαβΪδεηε 

ΜΫηρηα       ΚαιΪ      Ποιύ ΚαιΪ 
Ιθαλόηεηα λα γρΪθεηε 

ΜΫηρηα       ΚαιΪ      Ποιύ ΚαιΪ 
Ιθαλόηεηα λα κηιΪηε 

ΜΫηρηα        ΚαιΪ      Ποιύ θαιΪ 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΔΠΙΣΔΤΓΜΑΣΑ 
 
Σεκεηώζηε αλαγλσξίζεηο ή δηαθξίζεηο γηα επηζηεκνληθά επηηεύγκαηα (όπσο βξαβεία, ππνηξνθίεο), άξζξα ή βηβιία πνπ ζπγγξάςαηε θαη εθδώζαηε, 
εξεπλεηηθέο εξγαζίεο ή νπνηαδήπνηε άιιε επηζηεκνληθή εξγαζία. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                 (αλ δελ επαξθεί, ζπλερίζηε ζε άιιε ζειίδα) 
 

ΚΟΙΝΧΝΙΚΔ, ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΔ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 
 

Γραζηερηόηεηα ΘΫζε Τπεσζσλόηεηες ΓηΪρθεηα (από … Ϋφς) 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
ΠΡΟΩΠΗΡΔΙΑ 
 
Σεκεηώζηε ηελ επαγγεικαηηθή ζαο εκπεηξία μεθηλώληαο από ηελ πην πξόζθαηε ζέζε (αλ είλαη απαξαίηεην θαη ζε μερσξηζηό θύιιν). 
 

Ηκεροκελέες  
(από … Ϋφς) 

Δργοδόηες / Γηεύζσλζε ΘΫζε / Τπεσζσλόηεηες 
Λόγος ποσ δηαθόυαηε ηε 

ζσλεργαζέα ζας 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
  



 

ΔΚΘΔΗ 
 
Αλαιύζηε ηα επηζηεκνληθά θαη επαγγεικαηηθά ελδηαθέξνληά ζαο θαη ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ελδηαθέξεζηε γηα Μεηαπηπρηαθέο /Γηδαθηνξηθέο 
Σπνπδέο. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ΠΔΓΙΟ ΔΡΔΤΝΑ (γηα ηνπο ππνςήθηνπο γηα έληαμε ζηε δηαδηθαζία εθπόλεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο) 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Προηεηλόκελος ΔπηβιΫπφλ Καζεγεηάς: ________________________________________________ 
 
Τπογραθά Προηεηλόκελοσ ΔπηβιΫποληα Καζεγεηά: ______________________________________ 
 
 
 
  



 

ΓΝΧΗ ΑΓΓΛΙΚΧΝ 
Σπκπιεξώζηε ηα παξαθάησ: 
 
ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΟΤ-ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ΦΟΡΔΑ ΔΚΓΟΗ (π.ρ. University of Cambridge): ………………………………………………………………………………………………………. 
 
ΔΠΙΠΔΓΟ (π.ρ. Β2): ………………………… 
 
Δηδηθά γηα ηα πηζηνπνηεηηθά TOEFL θαη IELTS, ζπκπιεξώζηε θαη ηα παξαθάησ: 
 

TOEFL Ηκεξνκελία εμεηάζεσλ_____________________   Βαζκνινγία __________________________  (Institution code 7006) 

 

IELTS Ηκεξνκελία εμεηάζεσλ_____________________   Βαζκνινγία __________________________   

 

 
ΤΣΑΔΙ (Οη ζπζηαηηθέο επηζηνιέο κπνξνύλ λα ζπλνδεύνπλ ηελ αίηεζε ή λα απνζηέιινληαη απεπζείαο από ηνπο ζπληζηώληεο ζηε Γξακκαηεία 

ηνπ Γ.Π.Μ.Σ. ζηα Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα έσο ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ).  

 

α/α Ολοκαηεπώλσκο Γηεύζσλζε / Email 
ΔπΪγγεικα / ΘΫζε  

(λα αλαθερζούλ πιάρε ζηοητεέα) 

1    

2    

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ (ζπκπιεξώλεηαη από ηνπο ππνςήθηνπο γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο) 
 
Σεκεηώζηε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα ρξεκαηνδνηήζεηε ηηο ζπνπδέο ζαο.  
 

Πξνζσπηθή / Οηθνγελεηαθή ππνζηήξημε 

 

Πξνζσπηθή θαη Οηθνγελεηαθή ππνζηήξημε


Υπνηξνθία (Κξαηηθή, ηδησηηθή): ___________________________________________________________________________________ 
 

Άιιν: __________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ/Α 
 
Γειώλσ ππεύζπλα όηη  νη πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη ζ' απηή ηελ αίηεζε είλαη  αθξηβείο θαη αιεζείο. 

 
 
 
Τπογραθά _____________________________________________________________ Ηκεροκελέα __________________________________ 
 
 
 

Η αέηεζε ζα πρΫπεη λα ζσλοδεύεηαη από ηα παραθΪηφ δηθαηοιογεηηθΪ: 

 
  Αλαιπηηθό Βηνγξαθηθό Σεκείσκα 

  Αληίγξαθν Πηπρίνπ /Γηπιώκαηνο (νη πηπρηνύρνη παλεπηζηεκίσλ ηνπ εμσηεξηθνύ νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ απαξαηηήησο ηελ αλαγλώξηζε ηνπ 

ηίηινπ ηεο από ην ΓΙΚΑΤΣΑ/ΓΟΑΤΑΠ) 

  Πηζηνπνηεηηθό Αλαιπηηθήο Βαζκνινγίαο κε αθξηβή Μέζν Όξν  

  Γύν Σπζηαηηθέο επηζηνιέο (αλ δελ απνζηαινύλ από ηνπο ζπληζηώληεο). Οη επηζηνιέο ζα πξέπεη λα είλαη θαηά πξνηίκεζε από κέιε ΓΔΠ. 

  Απνδεηθηηθό γλώζεο ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο επηπέδνπ Β2 (θαιή γλώζε) ή αλώηεξν. 

  Δπηπξόζζεηα πξνζόληα (δεύηεξν πηπρίν, κεηαπηπρηαθό, επηζηεκνληθέο δεκνζηεύζεηο, δηαθξίζεηο, ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα θιπ., εάλ ππάξρνπλ) 

  Απνδεηθηηθά επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο (εάλ ππάξρνπλ), απνδεηθλπόκελε κε πηζηνπνηεηηθά ή βεβαηώζεηο επίζεκνπ δεκόζηνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα 

  Αληίγξαθν ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο 

 

Όια ηα δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζηε Γξακκαηεία ησλ Γ.Π.Μ.Σ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο σο ηελ εκεξνκελία 
ιήμεο ππνβνιήο ηνπο, ζύκθσλα κε ηηο εθάζηνηε πξνθεξύμεηο. 
 
* Οη ππνςήθηνη πνπ δελ ζα εηζαρζνύλ ζην πξόγξακκα έρνπλ δηθαίσκα λα απνζύξνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπο εληόο δπν (2) εηώλ. 


