
 

 

Σχολή Επιστημών Πληροφορίας 

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

Γραμματεία ΠΜΣ Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 
Εγνατία 156, 546 36 Θεσσαλονίκη 
Tηλ./Fax: +30 2310 891 734 & 175 

 mai@uom.edu.gr 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ  

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

(MSc IN APPLIED INFORMATICS) 

 
Προσωπικά στοιχεία υποψηφίου 

 
__________________________________________________________________________________________ 
Επώνυμο                                                                                  Όνομα 
 
___________________________________________________________________________________________ 
Πατρώνυμο                                                                               Μητρώνυμο 
 

Διεύθυνση αλληλογραφίας:      

             
_____________________________________________________        
Οδός,                                                                   Αριθμός                                                                                           
 
______________________________________________________        
Πόλη                                                                        Τ.Κ.                            

  
____________________________         _______________________      
Τηλέφωνο                                                  e-mail 
 

Αριθ. Ταυτότητας: _____________  

 
Ειδίκευση που ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε [σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε και για τις δύο ειδικεύσεις δηλώστε σειρά προτίμησης 

(αρίθμηση από 1 ως 2)]: 

…  Επιστήμη και Τεχνολογία Η/Υ (Computer Science and Technology) 

…  Επιχειρηματική Πληροφορική (Business Computing) 

 

Πρόγραμμα φοίτησης που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε: 

…  Πλήρης φοίτηση 

…  Μερική φοίτηση                                                                                                                                 Ο/H ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 

 
                                                                                                                                                Υπογραφή   __________________ 

 
 

                                                                                                                                               Ημερομηνία __________________ 

 
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 

1. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα (υποβάλλεται σύμφωνα με την προτεινόμενη φόρμα). 
2. Πτυχίο/ δίπλωμα (με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ εφόσον πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής. 
3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών.  Σε περίπτωση που πρόκειται για τίτλο 

αλλοδαπής απαιτείται  το  νόμιμα μεταφρασμένο και επικυρωμένο αντίγραφο. 
4. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ (σύμφωνα με την προτεινόμενη ή με άλλη φόρμα). 
5. Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας, προσκομιζόμενο σε απλό φωτοαντίγραφο και επίδειξη του πρωτοτύπου κατά την κατάθεση των 

δικαιολογητικών. Απαιτείται ή α) αποδεικτικό γνώσης αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το σύστημα του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, ή β) TOEFL (Test of English as a 
Foreign Language) με σκορ τουλάχιστον 72 στο Internet-based test, ή γ) Απολυτήριο δευτεροβάθμιας ή Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από 
Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ), ή δ) Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας.  
Για τους αλλοδαπούς μη κατόχους τίτλου ελληνόφωνης εκπαίδευσης απαιτείται επιπλέον πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας από 
Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ενός ΑΕΙ ή ελληνικό Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχίο ελληνόφωνου Πανεπιστημιακού 
Τμήματος. 

6. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, Διακρίσεις, λοιποί τίτλοι σπουδών πλην του πρώτου πτυχίου (εάν υπάρχουν), τίτλοι ξένων γλωσσών πέραν της 
αγγλικής (εάν υπάρχουν). 

7. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας συναφούς προς το πεδίο ειδίκευσης (εάν υπάρχουν) με την προσκόμιση αναλυτικής κατάστασης 
ενσήμων.  

8. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. 
 

 Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση mai@uom.edu.gr είτε μέσω courier στη Γραμματεία του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ως την ημερομηνία λήξης υποβολής τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε προκηρύξεις. 

 Οι υποψήφιοι που δεν θα εισαχθούν στο πρόγραμμα έχουν δικαίωμα να αποσύρουν τα δικαιολογητικά τους εντός τριών (3) μηνών. 

 
 
 
 

πρόσφατη 
φωτογραφία 

mailto:mai@uom.edu.gr
http://mai.uom.gr/files4users/files/Entypa/Ypoboli-Aithsewn/PROTYPO-BIOGRAFIKOY.doc
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