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Διεύθυνση Μόνιμης Κατοικίας: (ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ)
Διεύθυνση Θεσσαλονίκης: (ΜΟΝΟ αν είναι διαφορετική από μόνιμη) (ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ)
1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: (ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ)
p
ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020
Διεύθυνση: 
Εγνατία 156, ΤΚ 54636
Τηλ.: 2310891-530, -511, 512, 513
FAX: 2310891-563 
Email: mbads@uom.edu.gr
*Ο αριθμός Μητρώου Αρρένων συμπληρώνεται εφόσον ο υποψήφιος δεν έχει ολοκληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.
Θέση Φωτογραφίας
 
 (μετά την εκτύπωση της αίτησης)
Παρακαλούμε επιλέξτε το πλαίσιο κριτηρίων βάσει του οποίου επιθυμείτε να αξιολογηθεί η αίτησή σας: 
(Δείτε αν πληρούνται τα κριτήρια της κάθε κατηγορίας στο "Ενημερωτικό Σημείωμα" στο τέλος της αίτησης)
2. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
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)
Τίτλος Πιστοποιητικού
Επίπεδο/score
Έτος
Γλώσσα
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ*
(Σημειώστε τα επιπρόσθετα προσόντα σας, για την υποστήριξη της αίτησής σας, για τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε τα αντίστοιχα αποδεικτικά).
Επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις, ειδικά σεμινάρια, Η/Υ, μαθήματα σε πανεπιστήμια εξωτερικού, μελέτες, τίτλος συμπληρωματικής ή δια βίου εκπαίδευσης, βραβεία, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, κ.α.
Έτος
* Εάν δεν επαρκούν τα πεδία, μπορούν να συμπληρωθούν στο βιογραφικό σας.
ΑΓΓΛΙΚΑ
Εξάμηνο
Βαθμός
με 2 δεκαδικά
Τίτλος Συναφούς Μαθήματος 
(όπως ακριβώς αναφέρεται στην αναλυτική)
ΤΙΤΛΟΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ* 
Πολύ καλά (Επίπεδο Γ1)
Καλά (Επίπεδο Β2)
  Εταιρία
  Ημερομηνίες
Τίτλος Θέσης
  Περιγραφή θέσης / Υπευθυνότητες
Συνάφεια
**Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε και το βιογραφικό σας μαζί με την αίτηση καθώς και όλα τα αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας. 
3. ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
(Παρακαλούμε περιγράψτε την τρέχουσα ή τυχόν προηγούμενη απασχόλησή σας απο την νεότερη προς την παλαιότερη**):
* Εάν δεν επαρκούν τα πεδία, μπορούν να συμπληρωθούν στο βιογραφικό σας.
4. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
(παρακαλούμε απαντήστε σύντομα χρησιμοποιώντας έως 5 φράσεις)
7. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Δηλώνω υπεύθυνα οτι οι πληροφορίες που αναφέρονται σ' αυτή την αίτηση είναι ακριβείς και αληθείς.
5. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
(Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να είναι σφραγισμένες και υπογεγραμμένες στο σημείο σφραγίσεως του φακέλου.  Μπορούν να συνοδεύουν την αίτηση ή να αποστέλλονται χωριστά από τους συνιστώντες στη Γραμματεία του MBADS έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων)
6. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
8. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - General Data Protection Regulation (GDPR )
 
Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) ψηφίστηκε στις 27.04.2016 και ετέθει σε υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25.05.2018. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων (ΜΒΑDS) 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.
Από πού μάθατε για το MBADS του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Πραγματοποίηση μαθημάτων 
Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται σε ένα κοινό τμήμα για τις δυο κατηγορίες φοιτητών, τις καθημερινές, σε επιλεγμένες ημέρες και ώρες μεταξύ 16:30 - 21:30.
 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
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 για τους Νέους Πτυχιούχους είναι:
- Γενικός βαθμός πρώτου πτυχίου (50%).
- Βαθμός μαθημάτων συναφών με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (20%).
- Αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία ή άλλα επιπρόσθετα προσόντα (10%). 
- Ο συνολικός συντελεστής βαρύτητας στη β' φάση είναι 80%. 
 
 Τα κριτήρια αξιολόγησης της δεύτερης φάσης για τα Στελέχη Επιχειρήσεων είναι:
 - Γενικός βαθμός πρώτου πτυχίου (20%).
- Βαθμός μαθημάτων συναφών με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (10%). 
- Αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 24 μήνες επαγγελματική εμπειρία (20%).
- Επαγγελματική εμπειρία συναφής με το Π.Μ.Σ. (10%).
- Άλλοι μεταπτυχιακοί τίτλοι ή διδακτορικό (10%).
- Επιπρόσθετα προσόντα (10%).
- Ο συνολικός συντελεστής βαρύτητας στη β' φάση είναι 80%.
 
Η τρίτη φάση περιλαμβάνει τη συνέντευξη των υποψηφίων που θα προκριθούν από την επιτροπή αξιολόγησης από τις δυο προηγούμενες φάσεις. Ο συντελεστής βαρύτητας είναι 20%.
 
Με βάση την τελική βαθμολογία και σύμφωνα με την αναλογία εισερχομένων, που καθορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή, καταρτίζεται κατάλογος επιτυχόντων και επιλαχόντων από τις δυο κατηγορίες υποψηφίων.
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
- Βιογραφικό σημείωμα.
- Αντίγραφο Πτυχίου.
- 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. 
- Επικυρωμένο Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο.
- Δύο συστατικές επιστολές κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ (πλαίσιο αξιολόγησης Νέων Πτυχιούχων).
- Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας από δημόσιο ασφαλιστικό φορέα.
- Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
- Αποδεικτικά επιπρόσθετων προσόντων.
- Προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, θα πρέπει όλα τα δικαιολογητικά να κατατεθούν στη Γραμματεία του   Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων 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.
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