
Διαδικασία Αξιολόγησης Αιτήσεων
Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται σε τρεις φάσεις.
Η πρώτη φάση είναι προκριματική και αφορά τον έλεγχο της εμπρόθεσμης κατάθεσης όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Τα κριτήρια αξιολόγησης της δεύτερης φάσης (με συντελεστή βαρύτητας 80%)  είναι:
- Γενικός βαθμός πρώτου πτυχίου (40%).
- Πρόσθετα (εάν υπάρχουν): GMAT, άλλα πτυχία ή μεταπτυχιακοί τίτλοι, επιπλέον ξένες γλώσσες, επιστημονικές δημοσιεύσεις κ.α. (30%).
- Αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία (εάν υπάρχει), η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά επίσημου (δημόσιου) ασφαλιστικού φορέα ή
  βεβαιώσεις αυτού του φορέα (10%).

Η τρίτη φάση περιλαμβάνει συνέντευξη των υποψηφίων (συντελεστής βαρύτητας 20%).

Διεύθυνση Μόνιµης Κατοικίας: ( ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  ΓΡΑΜΜΑΤΑ)

Επώνυµο: Όνοµα:

Πόλη:

Οδός, αριθµός:

E-Mail:

Τηλέφωνο οικίας:

Διεύθυνση Θεσσαλονίκης (ΜΟΝΟ αν είναι διαφορετική απο µόνιµη) (ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  ΓΡΑΜΜΑΤΑ)

       ΤΚ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ( ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  ΓΡΑΜΜΑΤΑ)

Αρ. Ταυτότητας: Αρχή Έκδοσης:Ηµερ. Εκδ. Ταυτ/τας:

Διεύθυνση:
Εγνατία 156, ΤΚ 54636

Τηλ.: 2310891-530, -511, 512, 513
FAX: 2310891-563

Email: mba@uom.edu.gr
ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΣΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΩΝ (M.B.A.)

ΝΕΟΙ  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
( 3 εξάµηνα σπουδών)

 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-2020

 Η  αίτηση, συμπληρώνεται και υποβάλλεται καταρχάς ηλεκτρονικά στο http://mba.uom.gr (on line υποβολή αίτησης).
 Κατόπιν αφού εκτυπωθεί και υπογραφεί, θα  πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

Αρ.Μητρ.Αρρεν*:

ΔΟΥ:ΑΦΜ:

Κινητό:

Τόπος Γέννησης:

Οδός, αριθµός:

Τηλέφωνο οικίας Θεσσαλονίκης:

        ΤΚ:

* Ο αριθµός Μητρώου Αρρένων συµπληρώνεται εφόσον ο υποψήφιος δεν έχει ολοκληρώσει τις στρατιωτικές του
υποχρεώσεις.

Θέση
Φωτογραφίας

 (µετά την εκτύπωση
της αίτησης)Όνοµα πατέρα: Όνοµα µητέρας:

ΑΜΚΑ:Ηµερ. Γέννησης:

Εργασίας:

Νοµός:



2. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ( ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  ΓΡΑΜΜΑΤΑ)

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Σηµειώστε παρακάτω την ικανότητά σας στην/στις ξένη/ες γλώσσα/σες που γνωρίζετε:

Έτος Κτήσης
Πτυχίου

Βαθµός
µε 2 δεκαδικά

Πανεπιστήµιο / 'Άλλο Ίδρυµα
Τίτλος Πτυχίου

(όπως ακριβώς αναφέρεται στο πτυχίο)

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ*

Άριστα
(Επίπεδο Γ2)

Πολύ καλά
(Επίπεδο Γ1)

Καλά
(Επίπεδο Β2)

Τίτλος Πιστοποιητικού Επίπεδο/score ΈτοςΓλώσσα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (εάν υπάρχουν)*

(Σηµειώστε τα επιπρόσθετα προσόντα σας, για την υποστήριξη της αίτησής σας, για τα οποία θα πρέπει να προσκοµίσετε τα αντίστοιχα αποδεικτικά).

GMAT, πρόσθετα πτυχία ή µεταπτυχιακοί τίτλοι  , επιπλέον ξένες γλώσσες, επιστηµονικές δηµοσιεύσεις
και διακρίσεις, αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπειρίας κτλ.

Έτος

* Εάν δεν επαρκούν τα πεδία, µπορούν να συµπληρωθούν στο βιογραφικό σας.

ΑΓΓΛΙΚΑ



Συνολική Προϋπηρεσία*

Παρακαλούµε περιγράψτε τυχόν προηγούµενη απασχόλησή σας**:

  Εταιρία   Ηµεροµηνίες Τίτλος Θέσης   Περιγραφή θέσης / Υπευθυνότητες

Συνολική Προϋπηρεσία σε έτη / µήνες (εάν υπάρχει):

Σύνολο ετών σε διοικητική θέση (εάν υπάρχει):

**Παρακαλούµε να συµπεριλάβετε και το βιογραφικό σας µαζί µε την αίτηση καθώς και όλα τα αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπειρίας.

* Εάν δεν επαρκούν τα πεδία, µπορούν να συµπληρωθούν στο βιογραφικό σας.

3. ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
(σηµειώστε την επαγγελµατική σας εµπειρία, εάν υπάρχει).

Τρέχουσα Θέση

Εργοδότης:

Περιγραφή θέσης / Υπευθυνότητες:

Τίτλος Θέσης:



4.   Περιγράψτε την πιο σηµαντική
σας επαγγελµατική καταξίωση και

πώς την χαρακτηρίζετε;

5.   Περιγράψτε πώς µπορεί να σας
βοηθήσει το MBA στην

επαγγελµατική σας σταδιοδροµία ;

3.   Παρακαλώ σχολιάστε µια
κατάσταση όπου αποτύχατε τους

στόχους σας και τι διδαχθείκατε από
αυτό;

2.   Για ποιούς λόγους σας
ενδιαφέρει να αποκτήσετε το ΜΒΑ;

1.   Αναφέρετε τους στόχους
σταδιοδροµίας σας τους επόµενους 6

µήνες, 1 έτος, 5 έτη.

4. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

(παρακαλούµε απαντήστε σύντοµα χρησιµοποιώντας έως 5 φράσεις)



5. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
(Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να είναι σε σφραγισµένες και υπογεγραµµένες στο σηµείο σφραγίσεως του φακέλου.  Μπορούν να
συνοδεύουν την αίτηση ή να αποστέλλονται χωριστά από τους συνιστώντες στη Γραµµατεία των Δ.Π.Μ.Σ. του Πανεπιστηµίου έως την
ηµεροµηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών).

Ονοµατεπώνυµο

Επάγγελµα/θέση:

E-Mail:

Τηλέφωνο:

Ονοµατεπώνυµο

Επάγγελµα/θέση:

E-Mail:

Τηλέφωνο:

7. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Δηλώνω υπεύθυνα οτι οι πληροφορίες που δίνονται σ' αυτή την αίτηση είναι ακριβείς και αληθείς.

Ονοµατεπώνυµο: Ηµεροµηνία:

 Η ανωτέρω αίτηση, συμπληρώνεται και υποβάλλεται καταρχάς ηλεκτρονικά στο http://mba.uom.gr (on line υποβολή αίτησης).
 Κατόπιν αφού εκτυπωθεί και υπογραφεί, θα  πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
-  Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
-  Αντίγραφο Πτυχίου/διπλώματος
-  Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας με ακριβή Μ.Ο. ή Παράρτημα Διπλώματος
-  Αναγνώριση του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν πτυχίο από πανεπιστήμιο του εξωτερικού.
-  Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας σε νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο.
 - Δύο συστατικές επιστολές (αν δεν αποσταλούν από τους συνιστώντες). Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να είναι κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ).
- Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας από δημόσιο φορέα για όσους εργάζονται (π.χ. ένσημα ΙΚΑ, Βεβαίωση ΟΑΕΕ).
- Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
- Αποδεικτικά επιπρόσθετων προσόντων.
- Τα αποτελέσματα GMAT (εάν υπάρχουν) θα πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία απευθείας από το GMAC.

* Προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, θα πρέπει όλα τα δικαιολογητικά να κατατεθούν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.
   στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ως την ημερομηνία λήξης υποβολής τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε προκηρύξεις.
* Τα δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν και ταχυδρομικώς, με σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι και την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.
* Οι υποψήφιοι που δεν θα εισαχθούν στο πρόγραμμα έχουν δικαίωμα ν' αποσύρουν τα δικαιολογητικά τους εντός δυο (2) ετών.

6. ΑΠΟ ΠΟΥ ΜΑΘΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΜΒΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 Facebook / Twitter κλπ.

 Ηλεκτρονική διαφήµιση του ΜΒΑ σε σχετικές
ιστοσελίδες (esos.gr, metaptixiako.gr, eduadvisor.gr)

 Ιστοσελίδα του ΜΒΑ Φίλο / Γνωστό

Διαφηµιστικά φυλλάδια του ΜΒΑ
Άλλο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων - General Data Protection Regulation (GDPR )

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) ψηφίστηκε στις 27.04.2016 και τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή
για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25.05.2018, διαμορφώνοντας ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο, χωρίς την ανάγκη ψήφισης εθνικής
νομοθεσίας και καταργώντας την υφιστάμενη νομοθεσία. Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του
Πανεπιστήμιου Μακεδονίας συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε εσείς ως υποψήφιοι/ες ή φοιτητές/τριες έτσι ώστε να
μπορούμε να σας παρέχουμε πληροφόρηση, υπηρεσίες και ενημερώσεις που άπτονται των ακαδημαϊκών θεμάτων καθ όλη την διάρκεια των  σπουδών
σας. Λαμβάνονται μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας για τη διασφάλιση του απορρήτου. Τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν
θα τύχουν επεξεργασίας μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα και δεσμεύονται σε καθήκον εχεμύθειας. Διατηρείτε το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης
των δεδομένων σας εάν είναι ανακριβή ή μη επικαιροποιημένα.

Συγκατάθεση: Έχω ενημερωθεί για τα παραπάνω και δίνω τη συγκατάθεση μου για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
μου αποκλειστικά για την παροχή πληροφόρησης, υπηρεσιών και ενημερώσεων που άπτονται ακαδημαϊκών θεμάτων, της
υποψηφιότητάς μου και καθ όλη την διάρκεια της φοίτησής μου.

Υπογραφή:
Μετά την εκτύπωση της αίτησης


Διαδικασία Αξιολόγησης Αιτήσεων 
Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται σε τρεις φάσεις.
Η πρώτη φάση είναι προκριματική και αφορά τον έλεγχο της εμπρόθεσμης κατάθεσης όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.
 
Τα κριτήρια αξιολόγησης της δεύτερης φάσης (με συντελεστή βαρύτητας 80%)  είναι:
- Γενικός βαθμός πρώτου πτυχίου (40%).
- Πρόσθετα (εάν υπάρχουν): GMAT, άλλα πτυχία ή μεταπτυχιακοί τίτλοι, επιπλέον ξένες γλώσσες, επιστημονικές δημοσιεύσεις κ.α. (30%).
- Αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία (εάν υπάρχει), η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά επίσημου (δημόσιου) ασφαλιστικού φορέα ή   
  βεβαιώσεις αυτού του φορέα (10%). 
 
Η τρίτη φάση περιλαμβάνει συνέντευξη των υποψηφίων (συντελεστής βαρύτητας 20%).
Διεύθυνση Μόνιμης Κατοικίας: ( ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  ΓΡΑΜΜΑΤΑ)
Διεύθυνση Θεσσαλονίκης (ΜΟΝΟ αν είναι διαφορετική απο μόνιμη) (ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  ΓΡΑΜΜΑΤΑ)
1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ( ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  ΓΡΑΜΜΑΤΑ)
p
Διεύθυνση: 
Εγνατία 156, ΤΚ 54636
Τηλ.: 2310891-530, -511, 512, 513
FAX: 2310891-563 
Email: mba@uom.edu.gr
ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΣΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΩΝ (M.B.A.)
ΝΕΟΙ  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ 
( 3 εξάμηνα σπουδών)
 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-2020
 Η  αίτηση, συμπληρώνεται και υποβάλλεται καταρχάς ηλεκτρονικά στο http://mba.uom.gr (on line υποβολή αίτησης).
 Κατόπιν αφού εκτυπωθεί και υπογραφεί, θα  πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. 
 
* Ο αριθμός Μητρώου Αρρένων συμπληρώνεται εφόσον ο υποψήφιος δεν έχει ολοκληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.
Θέση Φωτογραφίας
 
 (μετά την εκτύπωση της αίτησης)
2. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ( ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  ΓΡΑΜΜΑΤΑ)
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 
Σημειώστε παρακάτω την ικανότητά σας στην/στις ξένη/ες γλώσσα/σες που γνωρίζετε:
Έτος Κτήσης Πτυχίου
Βαθμός
με 2 δεκαδικά
Πανεπιστήμιο / 'Άλλο Ίδρυμα
Τίτλος Πτυχίου
(όπως ακριβώς αναφέρεται στο πτυχίο)
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ*
Άριστα 
(Επίπεδο Γ2) 
Πολύ καλά 
(Επίπεδο Γ1) 
Καλά 
(Επίπεδο Β2) 
Τίτλος Πιστοποιητικού
Επίπεδο/score
Έτος
Γλώσσα
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (εάν υπάρχουν)*
(Σημειώστε τα επιπρόσθετα προσόντα σας, για την υποστήριξη της αίτησής σας, για τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε τα αντίστοιχα αποδεικτικά).
GMAT, πρόσθετα πτυχία ή μεταπτυχιακοί τίτλοι  , επιπλέον ξένες γλώσσες, επιστημονικές δημοσιεύσεις 
και διακρίσεις, αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας κτλ.
Έτος
* Εάν δεν επαρκούν τα πεδία, μπορούν να συμπληρωθούν στο βιογραφικό σας.
ΑΓΓΛΙΚΑ
Συνολική Προϋπηρεσία*
Παρακαλούμε περιγράψτε τυχόν προηγούμενη απασχόλησή σας**:
  Εταιρία
  Ημερομηνίες
Τίτλος Θέσης
  Περιγραφή θέσης / Υπευθυνότητες
**Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε και το βιογραφικό σας μαζί με την αίτηση καθώς και όλα τα αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας. 
* Εάν δεν επαρκούν τα πεδία, μπορούν να συμπληρωθούν στο βιογραφικό σας.
3. ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
(σημειώστε την επαγγελματική σας εμπειρία, εάν υπάρχει).
Τρέχουσα Θέση
4. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
(παρακαλούμε απαντήστε σύντομα χρησιμοποιώντας έως 5 φράσεις)
5. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
(Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να είναι σε σφραγισμένες και υπογεγραμμένες στο σημείο σφραγίσεως του φακέλου.  Μπορούν να συνοδεύουν την αίτηση ή να αποστέλλονται χωριστά από τους συνιστώντες στη Γραμματεία των Δ.Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών). 
7. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Δηλώνω υπεύθυνα οτι οι πληροφορίες που δίνονται σ' αυτή την αίτηση είναι ακριβείς και αληθείς.
 Η ανωτέρω αίτηση, συμπληρώνεται και υποβάλλεται καταρχάς ηλεκτρονικά στο http://mba.uom.gr (on line υποβολή αίτησης).
 Κατόπιν αφού εκτυπωθεί και υπογραφεί, θα  πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
-  Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
-  Αντίγραφο Πτυχίου/διπλώματος
-  Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας με ακριβή Μ.Ο. ή Παράρτημα Διπλώματος
-  Αναγνώριση του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν πτυχίο από πανεπιστήμιο του εξωτερικού.
-  Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας σε νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο.
 - Δύο συστατικές επιστολές (αν δεν αποσταλούν από τους συνιστώντες). Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να είναι κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ). 
- Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας από δημόσιο φορέα για όσους εργάζονται (π.χ. ένσημα ΙΚΑ, Βεβαίωση ΟΑΕΕ).
- Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
- Αποδεικτικά επιπρόσθετων προσόντων.
- Τα αποτελέσματα GMAT (εάν υπάρχουν) θα πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία απευθείας από το GMAC.
 
* Προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, θα πρέπει όλα τα δικαιολογητικά να κατατεθούν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. 
   στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ως την ημερομηνία λήξης υποβολής τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε προκηρύξεις. 
* Τα δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν και ταχυδρομικώς, με σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι και την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.
* Οι υποψήφιοι που δεν θα εισαχθούν στο πρόγραμμα έχουν δικαίωμα ν' αποσύρουν τα δικαιολογητικά τους εντός δυο (2) ετών.
6. ΑΠΟ ΠΟΥ ΜΑΘΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΜΒΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων - General Data Protection Regulation (GDPR ) 
Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) ψηφίστηκε στις 27.04.2016 και τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25.05.2018, διαμορφώνοντας ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο, χωρίς την ανάγκη ψήφισης εθνικής νομοθεσίας και καταργώντας την υφιστάμενη νομοθεσία. Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε εσείς ως υποψήφιοι/ες ή φοιτητές/τριες έτσι ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε πληροφόρηση, υπηρεσίες και ενημερώσεις που άπτονται των ακαδημαϊκών θεμάτων καθ όλη την διάρκεια των  σπουδών σας. Λαμβάνονται μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας για τη διασφάλιση του απορρήτου. Τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν θα τύχουν επεξεργασίας μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα και δεσμεύονται σε καθήκον εχεμύθειας. Διατηρείτε το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των δεδομένων σας εάν είναι ανακριβή ή μη επικαιροποιημένα.
Συγκατάθεση: Έχω ενημερωθεί για τα παραπάνω και δίνω τη συγκατάθεση μου για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου αποκλειστικά για την παροχή πληροφόρησης, υπηρεσιών και ενημερώσεων που άπτονται ακαδημαϊκών θεμάτων, της υποψηφιότητάς μου και καθ όλη την διάρκεια της φοίτησής μου.
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