
 

 ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΔΧΝ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΥΕΕΙ 

ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΜΕ ΝΕΕ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ -ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

Tα Σκήκαηα Ψεθηαθώλ Μέζσλ θαη Δπηθνηλσλίαο θαη Γηεζλνύο Δκπνξίνπ ηνπ ΣΔΙ 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο αλαθνηλώλνπλ όηη νξγαλώλνπλ θαη ιεηηνπξγνύλ ζηελ Καζηνξηά 

γηα ην αθαδεκατθό έηνο 2014-2015 Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζπνπδώλ κε ηίηιν:  

«Δημόσιες χέσεις και Μάρκετινγκ με Νέες Σεχνολογίες »  

«Master of Arts− MA in Public Relations and Marketing with New 

Technologies» (ΦΕΚ 1282/11.04.2012, τ.Β΄)  

 

ην Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ (Π.Μ..) γίλνληαη δεθηνί, κεηά από 

επηινγή, Πηπρηνύρνη θαηεπζύλζεσλ δηνίθεζεο, νηθνλνκίαο, επηθνηλσλίαο, 

πιεξνθνξηθήο, θνηλσληθώλ θαη πνιηηηθώλ επηζηεκώλ, ρσξίο λα απνθιείνληαη 

απόθνηηνη άιισλ θαηεπζύλζεσλ, ησλ Ιδξπκάησλ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο ηεο 

εκεδαπήο ή νκνηαγώλ Ιδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο αθνύ πξνζθνκίζνπλ ηζνηηκία ηνπ 

ηίηινπ ηνπο από ην αξκόδην όξγαλν.  

 

Σν Π.Μ.. απνλέκεη Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα Δηδίθεπζεο (Μ.Γ.Δ.) κε ηίηιν 

«Δημόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ με Νέες Τεχνολογίες (Master of Arts – MA in 

Public Relations and Marketing with New Technologies)» ζύκθσλα κε ην άξζξν 3 

ηνπ ΦΔΚ έγθξηζεο ηνπ κεηαπηπρηαθνύ. Οη ηίηινη πνπδώλ ηνπ ελ ιόγσ Π.Μ.. 

απνλέκνληαη από θνηλνύ από ηα ζπλεξγαδόκελα Σκήκαηα ηνπ ΣΔΙ Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 3685/2008.   

 

Η ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ Π.Μ.. είλαη ηέζζεξα (4) δηδαθηηθά εμάκελα πιήξνπο 

θνίηεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθπόλεζεο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο. Σν ΠΜ ιεηηνπξγεί κε ειάρηζην αξηζκό 10 επηηπρόλησλ θαη κέγηζην 40.  

Σα δίδαθηξα έρνπλ νξηζηεί ζε 4.000 επξώ ζπλνιηθά γηα ηα δύν έηε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ηα νπνία κπνξνύλ λα θαηαβιεζνύλ ζε ηέζζεξηο (4) δόζεηο: πξώηε δόζε 1.000 επξώ 

κε ηελ εγγξαθή ζην πξώην εμάκελν, θαη νη ππόινηπεο 3 δόζεηο ζηελ έλαξμε θάζε 

επόκελνπ εμακήλνπ. Οη δόζεηο θαηαβάιινληαη ζηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 

ΙΒΑΝ: GR50 01103770 0000 3775 4078 188. Η Δηδηθή Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή 

(Δ.Γ.Δ.) δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ επηηξέςεη ζε θνηηεηή/ηξηα ηελ ζπκκεηνρή ζε 

ηειηθέο εμεηάζεηο καζεκάησλ ηνπ θάζε εμακήλνπ ζε πεξίπησζε παξαηεηακέλεο 

θαζπζηέξεζεο ή/θαη αζπλέπεηαο ζηε θαηαβνιή ησλ δόζεσλ γηα ηα δίδαθηξα.  

Η παξαθνινύζεζε ησλ καζεκάησλ είλαη ππνρξεσηηθή. Οη παξαδόζεηο ησλ 

καζεκάησλ ζα γίλνληαη θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο ώξεο ώζηε λα δνζεί ε δπλαηόηεηα 

παξαθνινύζεζεο ηνπ ΠΜ θαη από εξγαδόκελνπο.  

Σν Πξόγξακκα πνπδώλ είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΠΜ 

(http://kastoria.teikoz.gr/prmarketingmaster)  

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ  

1. Αίηεζε ππνςεθηόηεηαο  

2. Πηπρίν ή Γίπισκα  

3. Αλαιπηηθή βαζκνινγία πηπρίνπ ή δηπιώκαηνο  

4. Αλαγλώξηζε πηπρίνπ από ΓΟΑΣΑΠ ζε πεξίπησζε απόθηεζεο πηπρίνπ από ίδξπκα 

ηνπ εμσηεξηθνύ  



5. Αλαιπηηθό βηνγξαθηθό ζεκείσκα όπνπ πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ην Α.Φ.Μ ηνπ/εο 

ππνςεθίνπ/αο θαη έλαο ηξαπεδηθόο ινγαξηαζκόο ζε κνξθή ΙΒΑΝ ζηνλ νπνίν, ζε 

πεξίπησζε κε επηινγήο ηνπ ππνςεθίνπ, ζα ηνπ/εο επηζηξαθεί ην παξάβνιν 

ππνςεθηόηεηαο.  

6. Γύν ζπζηαηηθέο επηζηνιέο από κέιε Δ.Π. ή Γ.Δ.Π. ή επαγγεικαηηθό θνξέα.  

7. Πηζηνπνηεηηθό γισζζνκάζεηαο ηεο αγγιηθήο γιώζζαο. Οη ππνςήθηνη πνπ δελ 

θαηέρνπλ πηζηνπνηεηηθό γισζζνκάζεηαο ηεο αγγιηθήο γιώζζαο ζα εμεηαζηνύλ ζηελ 

αγγιηθή γιώζζα από επηηξνπή ε νπνία νξίδεηαη από ηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ 

ΠΜ. Σν επαξθέο επίπεδν γλώζεο ηεο αγγιηθήο γιώζζαο κπνξεί λα πηζηνπνηείηαη θαη 

κε ηελ θαηνρή πηπρίνπ ή κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ αγγιόθσλεο ρώξαο.  

8. 100 Δπξώ παξάβνιν ππνςεθηόηεηαο ππέξ ηνπ Δηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ Κνλδπιίσλ 

Έξεπλαο (ΔΛΚΔ) ηνπ ΣΔΙ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κε θαηάζεζε ζηελ Δζληθή Σξάπεδα 

Διιάδνο, IBAN: GR50 0110 3770 0000 3775 4078 188  

Αξζ. Λνγ. γηα θαηαζέζεηο εζσηεξηθνύ: 377/540781-883337/R94 011. Αηηηνινγία: 

ΓΙΑ ΣΟ ΠΜ ΣΙ ΓΗΜΟΙΔ ΧΔΔΙ ΚΑΙ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΜΔ ΝΔΔ 

ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΔ  

Σν πνζό ησλ 100 επξώ γηα ηνπο ππνςεθίνπο πνπ ζα γίλνπλ δεθηνί ζην κεηαπηπρηαθό 

ζα αθαηξεζεί από ηελ πξώηε δόζε ησλ δηδάθηξσλ. Γηα ηνπο ππνςεθίνπο πνπ δελ ζα 

γίλεη δεθηή ε αίηεζε εγγξαθήο ηνπο ην πνζό ησλ 100 επξώ ζα επηζηξαθεί. Γελ ζα 

επηζηξαθεί ην πνζό απηό ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο επηιεγεί αιιά δελ 

νινθιεξώζεη ηελ εγγξαθή ηνπ ζην κεηαπηπρηαθό.  

9. Σίηινη ζπνπδώλ, εθηόο ηνπ βαζηθνύ, εάλ ππάξρνπλ.  

10. Βεβαηώζεηο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο.  

11. Φσηνηππία δηαβαηεξίνπ ή ηαπηόηεηαο,  

12. 2 θσηνγξαθίεο  

Γηα ηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη ε αληίζηνηρε 

κνξηνδόηεζε είλαη ηα αθόινπζα:  

1. Ο γεληθόο βαζκόο ηνπ Πξώηνπ πηπρίνπ (20%)  

2. Ύπαξμε δεύηεξνπ πηπρίνπ ή κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ (10%).  

3. Σίηινη γισζζνκάζεηαο Αγγιηθήο Γιώζζαο . Άξηζηε γλώζε ηεο Αγγιηθήο 

πηζηνπνηείηαη από ηελ θαηνρή Proficiency ή πηζηνπνηεηηθνύ αληίζηνηρνπ επηπέδνπ 

(IELTS 7,5 θαη άλσ) (κόξηα 20%), Πνιύ θαιή γλώζε ηεο Αγγιηθήο πηζηνπνηείηαη από 

Certificate in Advanced English-Cambridge ή Michigan ή πηζηνπνηεηηθνύ 

αληίζηνηρνπ επηπέδνπ (IELTS 6,0 -7,0; TOEIC 785-900) (κόξηα 15%), Καιή γλώζε 

ηεο Αγγιηθήο πηζηνπνηείηαη από First Certificate in English-Cambridge ή Michigan ή 

πηζηνπνηεηηθνύ αληίζηνηρνπ επηπέδνπ (IELTS 4,5 -5,5; TOEIC 505-780) (κόξηα 

10%).  

4. Δπαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ ππνςεθίνπ ζε ζέζεηο δηνίθεζεο ζε ηδησηηθέο ή 

δεκόζηεο επηρεηξήζεηο ή ΝΠΓΓ (10%).  

5. Αμηνιόγεζε ηεο Δπηηξνπήο πλέληεπμεο (25%).  

6. Μέζνο όξνο βαζκνινγίαο ζηα παξαθάησ καζήκαηα (15%):  

 

 

 

 

Η αμηνιόγεζε ησλ ππνςεθίσλ θνηηεηώλ , πνπ έρνπλ πξνζθνκίζεη εκπξόζεζκα ηα 

απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γίλεηαη ζε ηξεηο θάζεηο:  

 



Α' Φάζε Πξνθξηκαηηθή:  

Η Δηδηθή Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή (Δ.Γ.Δ.) ειέγρεη όια ησλ απαηηνύκελα 

δηθαηνινγεηηθά θαη δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη δηεπθξηληζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά 

κε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ θαηαηεζεί ή / θαη λα δεηήζεη ηελ πηζηνπνίεζε 

γλώζεσλ πνπ ζεσξνύληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ ΠΜ.  

Β' Φάζε:  

Η Δηδηθή Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή (Δ.Γ.Δ.) ηνπ Π.Μ.. δηακνξθώλεη ηελ θαηάηαμε 

ησλ ππνςεθίσλ κε ηελ θαηάξηηζε ζρεηηθνύ πίλαθα. Ο θαηάινγνο ησλ επηηπρόλησλ 

αλαθνηλώλεηαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ κε ζρεηηθό πξσηόθνιιν 

αλάξηεζεο. Οη ππνςήθηνη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ ηηο 

ελζηάζεηο ηνπο ζε δηάζηεκα εληόο 5 εξγάζηκσλ εκεξώλ.  

Γ Φάζε:  

Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ ε Δ.Γ.Δ θαηαξηίδεη ηνλ ηειηθό πίλαθα 

αμηνιόγεζεο. Οη επηηπρόληεο ππνςήθηνη θαινύληαη λα απαληήζνπλ γξαπηώο, εληόο 

πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξώλ, αλ απνδέρνληαη ή όρη ηελ έληαμε ηνπο ζην Πξόγξακκα 

Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ. Η κε απάληεζε από επηιεγέληα ππνςήθην, κέζα ζηελ 

παξαπάλσ πξνζεζκία, ηζνδπλακεί κε άξλεζε απνδνρήο. Δθόζνλ ππάξμνπλ αξλήζεηο, 

ε Γξακκαηεία ελεκεξώλεη ηνπο ακέζσο επόκελνπο ζηε ζεηξά αμηνιόγεζεο από ην 

ζρεηηθό θαηάινγν επηηπρίαο. Η όιε δηαδηθαζία επηινγήο θαη εγγξαθήο ππνςεθίσλ ζα 

νινθιεξσζεί εληόο ηνπ Ννεκβξίνπ 2014.  

 

Σα δηθαηνινγεηηθά ππνςεθηόηεηαο γίλνληαη δεθηά από ηελ επνκέλε ηεο δεκνζίεπζεο 

ηεο παξνύζεο πξνθήξπμεο έσο 24-10-2014 θαζεκεξηλά, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη 

ώξεο, ζηε Γξακκαηεία ηνπ ΜΑ πνπ ζηεγάδεηαη ζην λέν θηηξηαθό ζπγθξόηεκα ηνπ ΣΔΙ 

ζηελ Καζηνξηά. Πιεξνθνξίεο: Γξακκαηεία Μεηαπηπρηαθνύ θα Κώζηνγινπ, ηει.: 

24670 87061, Γξ. Αζπαζία Βιάρβεε ηει.: 6944993874, Γξ. Γεώξγην Λάππα ηει. 

24670 87196. Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα ζηείινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπο κε 

ζπζηεκέλε επηζηνιή κέζσ ηαρπδξνκείνπ ή courier ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε. 

Γξακκαηεία Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Γεκόζηεο ρέζεηο θαη Μάξθεηηλγθ κε 

Νέεο Σερλνινγίεο» ΣΔΙ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Πεξηνρή Φνύξθα, 52100-Καζηνξηά. 

Φάθεινη ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα παξαιεθζνύλ από ην ηαρπδξνκείν ή courier κεηά 

ηελ 24-10-2014 θαη ώξα 14:00, δελ ιακβάλνληαη ππόςε.  

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ ΣΔΙ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

Νηθόιανο Αζεκόπνπινο 


