On Line Υποβολή Αίτησης
Οδηγίες
1) Κατεβάστε την αίτηση PDF στην επιφάνεια εργασίας σας (όχι από κινητό):
Αίτηση Εισαγωγής στο MBA για Στελέχη Επιχειρήσεων (2020-2021)

(όταν εμφανιστεί το μήνυμα «Please wait...» πατάτε το βελάκι της Λήψης ώστε να κατέβει η Αίτηση στην επιφάνεια
εργασίας – όχι από κινητό-) ή πατάτε πάνω στη Αίτηση δεξί κλικ και “αποθήκευση συνδέσμου ως….”

2) Συμπληρώνετε την αίτηση και την αποθηκεύετε στον Η/Υ σας.

Θα χρειαστείτε το πρόγραμμα Adobe Reader έκδοση X και άνω. Αν δεν το έχετε, κατεβάστε το από
εδώ Acrobat Reader DC.
Δοκιμάστε πρώτα, αν η αίτηση αποθηκεύει τα στοιχεία σας π.χ. βάζετε το ονοματεπώνυμό σας
και πατάτε save, ώστε να δείτε αν τα δεδομένα σας αποθηκεύονται.
Στη συνέχεια συμπληρώνετε και τα υπόλοιπα στοιχεία.

3) Την αίτηση που συμπληρώσατε την υποβάλετε ηλεκτρονικά στο site του MBA στο link:
Online Υποβολή Αίτησης ή την στέλνετε με mail στο mba@uom.edu.gr

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή :
•
•
•
•

Εκτυπώνετε την αίτηση
Υπογράφετε την αίτηση
Βάζετε μια φωτογραφία σας τύπου ταυτότητας
Τη στέλνετε στη Γραμματεία του ΜΒΑ μαζί με υπόλοιπα δικαιολογητικά.
Η κατάθεση του φακέλου στη Γραμματεία μπορεί να γίνει με τους παρακάτω τρόπους:

•
•

Στη θυρίδα της Γραμματείας του ΜΒΑ Νο 256 (ρωτήστε στο θυρωρείο)
Αποστολή με ΕΛΤΑ ή Αποστολή με COURIER

Φάκελοι που θα αποσταλούν ταχυδρομικά ή με courier πρέπει να έχουν σήμανση ημερομηνίας έως 13/11/2020.

Διεύθυνση Αποστολής Φακέλου Υποψηφίου:

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Γραμματεία ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
Εγνατία 156, ΤΚ 54636, Θεσσαλονίκη Ισόγειο,
κτίριο Η Τηλ. 2310-891530

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: έως 13 Νοεμβρίου 2020
Ώρες επικοινωνίας για πληροφορίες, τηλεφωνικά στο 2310 891530, καθημερινά: 11:30-14:00.
Ισχύουν οι περιορισμοί λόγω Covid 19.
Η εξυπηρέτηση του κοινού που συναλλάσσεται με τις ακαδημαϊκές δομές και τις διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας θα γίνεται, κατά προτίμηση, με ηλεκτρονικά μέσα.
Οι ώρες εξυπηρέτησης και εισόδου του κοινού στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας καθ’ όλο το χρονικό διάστημα ισχύος των ειδικών
μέτρων ορίζεται στη μία (1) ώρα ημερησίως, συγκεκριμένα δε από 11 π.μ. έως 12 μ., και μόνο για επείγουσες υποθέσεις που
απαιτούν τη δια ζώσης επικοινωνία, όταν η διεκπεραίωση της υπόθεσης δεν είναι δυνατή με ηλεκτρονικές διαδικασίες και μόνο
μετά από τηλεφωνική συνεννόηση.
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