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Αίτηςη 

υμμετοχήσ ςτο Π.Μ.. «Εκπαιδευτική 

Σεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων 

Πόρων» του Π.Σ.Δ.Ε. ςε ςυνεργαςία με το 

ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Σ.Σ. 

 

Πνομα:…………………………………………………… 

Επϊνυμο: ………………………………………………. 

Πνομα πατρόσ:. ……………………………………… 

Πνομα μθτρόσ:………………………………………… 

Ζτοσ γεννιςεωσ:……………………………………… 

Τόμοσ γεννιςεωσ:…………………………………… 

 

Διεφθυνςη κατοικίασ 

Οδόσ: …………………………………....... Αρικ.:…… 

Ρόλθ:……………………………………… Τ.Κ.:………. 

Νομόσ:……………………………………………….. 

Τθλ.:…………………………………………………… 

 

Προσ την ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ του 

ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Σασ γνωρίηω ότι επικυμϊ να υποβάλω αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτο 

Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν του Ρ.Τ.Δ.Ε. του Εκνικοφ και 

Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα 

Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του ΑΕΙ Ρειραιά Τ.Τ.  για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 

2015-2016: 

Τίτλοσ ΡΜΣ: «ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΗ 

ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ ΡΟΩΝ» 

Συνθμμζνα ςασ υποβάλλω τα εξισ δικαιολογθτικά: 

1. Αντίγραφο πτυχίου  Α.Ε.Ι/Τ.Ε.Ι. (ευκρινζσ φωτοαντίγραφο από το 

πρωτότυπο ζγγραφο) 

2.   Ριςτοποιθτικό αναλυτικισ βακμολογίασ (ευκρινζσ φωτοαντίγραφο  

από το πρωτότυπο ζγγραφο) 

3.   Ριςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ  τουλάχιςτον  επιπζδου Β2 (ευκρινζσ 

φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο ζγγραφο, επικυρωμζνο από τθν 

εκδοφςα αρχι ι δικθγόρο) 

4.  Βιογραφικό ςθμείωμα κατά πρότυπο EUROPASS (αντίςτοιχθ φόρμα 

ςτθν ιςτοςελίδα του Ρ.Τ.Δ.Ε  www.primedu.uoa.gr) 

5.   Φωτοτυπία αςτυνομικισ ταυτότθτασ 

6.  Ρρόςφατθ φωτογραφία (αναγράφεται το ονοματεπϊνυμο του 

εικονιηομζνου) 

7.   Συςτατικζσ επιςτολζσ (αν υπάρχουν   δεν απαιτοφνται για τουσ 

πτυχιοφχουσ του Ρ.Τ.Δ.Ε.    Ε.Κ.Ρ.Α. και του Τμιματοσ Διοίκθςθσ 

Επιχειριςεων του ΑΕΙ Ρειραιά Τ.Τ.) 

8.   Αντίγραφο διπλωματικισ ι πτυχιακισ εργαςίασ  που ςχετίηεται με 

τθν κατεφκυνςθ (αν υπάρχει) 

9. Ανάτυπα δθμοςιευμζνων εργαςιϊν ςε ζγκυρα επιςτθμονικά 

περιοδικά ι πρακτικά ςυνεδρίων (αν υπάρχουν) 

10. Ρρόςκετα πιςτοποιθτικά γλωςςομάκειασ (αν υπάρχουν) 
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Κινθτό:……………………………………………….. 

 

Σίτλοι ςπουδών 

Ρτυχιοφχοσ:…………………………………………….. 

 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

Δια τθσ παροφςθσ δθλϊνω υπεφκυνα ότι ζχω 

λάβει γνϊςθ του  Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ 

Σπουδϊν του Ρ.Μ.Σ. κακϊσ και τθσ 

προκιρυξθσ του ΡΜΣ. 

Επίςθσ, δθλϊνω ότι  όλα τα δικαιολογθτικά 

που ζχω κατακζςει είναι  αλθκι και δεν ζχω 

δικαίωμα επιςτροφισ δικαιολογθτικϊν ςε 

περίπτωςθ απόρριψθσ τθσ υποψθφιότθτάσ 

μου, 

 

Ο/Η δθλϊν/οφςα 

 

………………………………. 

 

(Υπογραφι) 

11. Άλλα πτυχία Α.Ε.Ι. (αν υπάρχουν) 

12. Μ.Δ.Ε.  (αν υπάρχει) 

13. Διδακτορικό Δίπλωμα (αν υπάρχει) 

                                              Αθήνα, …../……./2015 

 

                                               Ο/Η αιτ……. 

 


