ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δικαιολογητικά εγγραφής στα Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Σπουδών:
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλλετε ηλεκτρονικά (σε αρχεία
pdf μέγιστου μεγέθους 4 MB ανά αρχείο για τα έγγραφα και σε μορφή jpg/png για
τη φωτογραφία) είναι τα ακόλουθα:
i. Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή ισότιμο ή/και αντίστοιχο πτυχίο της
αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) ή το ΙΤΕ, όπως
απαιτείται από τις προϋποθέσεις εισαγωγής για κάθε πρόγραμμα. Σε περίπτωση που
πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής θα αποστέλλεται Πτυχίο ή δίπλωμα, υπό την
προϋπόθεση ότι το έγγραφο έχει επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο και θα
συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση. Επίσης σε περίπτωση που πρόκειται για τίτλο
ΚΑΤΕΕ 2ετούς φοίτησης απαιτείται ισοτιμία από το Τ.Ε.Ι. ή Υπεύθυνη Δήλωση του
ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρετε ότι «έχω ολοκληρώσει τις προπτυχιακές
σπουδές μου και εκκρεμεί η απονομή τίτλου ή η χορήγηση βεβαίωσης ολοκλήρωσης
των σπουδών αυτών ή τα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων μου,
τα οποία θα υποβάλλω συμπληρωματικά μέχρι τις 12 Αυγούστου 2019».
ii. Πιστοποιητικά που να τεκμηριώνουν τη γνώση ξένης γλώσσας του ξενόγλωσσου
τίτλου που κατέχετε (π.χ. First Certificate κ.ά.).
Για το Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Τραπεζική, Λογιστική και
Χρηματοοικονομική» απαιτείται επίπεδο γνώσης τουλάχιστον Β2, σύμφωνα με το
Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (Common European
Framework of Reference for Languages), ενώ για το Κοινό Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα Σπουδών «Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων» απαιτείται
επάρκεια γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β1.
iii. Πιστοποιητικά (ευκρινή φωτοαντίγραφα) που να τεκμηριώνουν σχετική
επαγγελματική εμπειρία (αφορά μόνο το κοινό ΜΠΣ «Δίκαιο της Οικονομίας και
των Επιχειρήσεων», βλ. «Διευκρινίσεις σχετικά με προϋπηρεσία») σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις εισαγωγής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

iii. Δελτίο ταυτότητας. Μόνο στην περίπτωση που δεν διαθέτετε αστυνομική ή άλλου
είδους (π.χ. στρατιωτική ή σωμάτων ασφαλείας) ταυτότητα, υποβάλετε διαβατήριο ή
άλλο έντυπο πιστοποίησης ταυτοπροσωπίας.
iv. Φωτογραφία τύπου ταυτότητας.

