
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς» 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

Τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Διοίκησης Επιχειρήσεων-Ηρακλείου του ΤΕΙ Κρήτης 
διοργανώνουν από κοινού το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με αντικείμενο «Οργάνωση και 
Διοίκηση για Μηχανικούς» το οποίο οδηγεί στη λήψη αναγνωρισμένου «Μεταπτυχιακού 
Διπλώματος Ειδίκευσης, ΜΔΕ». 
Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 3 εξαμήνων (εκ των οποίων στα δύο απαιτείται παρακολούθηση 12 
μαθημάτων και στο τρίτο εκπονείται μεταπτυχιακή εργασία) και είναι εγκεκριμένο από το 
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Υπουργείο (ΦΕΚ, Αρ. Φύλλου 1036, Τεύχος Β’, 
03/06/2015). Το κόστος (δίδακτρα) ανά εξάμηνο ανέρχονται στα 950 €. 
Δεκτοί στο Πρόγραμμα μπορούν να γίνουν απόφοιτοι Τμημάτων Μηχανικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ 
ή άλλων συναφών ειδικοτήτων, με τους  εισακτέους με συναφή ειδικότητα να περιορίζονται σε ένα 
μέγιστο 20% επί του συνόλου. Για την επιλογή των φοιτητών θα ληφθούν υπ’ όψη: ο βαθμός 
πτυχίου, η γνώση αγγλικής γλώσσας, η επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο, τυχόν συστατικές 
επιστολές καθώς και η γενική εικόνα που θα εμφανίσει ο υποψήφιος σε προσωπική συνέντευξη. Τα 
μαθήματα θα γίνονται καθημερινά κατά τις απογευματινές ώρες. 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από τις 2 έως και τις 27 Νοεμβρίου στην Γραμματεία 
του προγράμματος στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Κρήτης τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά. Ώρες λειτουργίας Γραμματείας: Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 11:00-13:00, Πέμπτη 
15:00-17:00. Τα δικαιολογητικά μπορούν επίσης να αποσταλούν και ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: 
Γραμματεία Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση για 
Μηχανικούς», Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΤΕΙ Κρήτης,  Τ.Θ. 1939, 71004 Ηράκλειο Κρήτης. 
Αντίστοιχα, τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: 
mba_engineers@staff.teicrete.gr, αλλά στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει οι υποψήφιοι να 
προσκομίσουν τα απαραίτητα πρωτότυπα έγγραφα κατά την συνέντευξη.  
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα καθώς και στοιχεία για τα δικαιολογητικά και το 
έντυπο αίτησης   μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα:  
https://www.teicrete.gr/mba-eng 
Πληροφορίες παρέχονται επίσης και στο τηλέφωνο : 2810-379874 



 

            

   Α Ι Τ Η Σ Η  

Παρακαλώ δεχτείτε την αίτησή μου για εγγραφή στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 

Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς» 

1. Στοιχεία Υποψηφίου/ας  

1.1. Επώνυμο……………………………………………………………………………………………  

1.2. Όνομα ………………………………….Όνομα Πατέρα ή Μητέρας……………………………... 

1.3. Ημερομηνία και τόπος γέννησης…………………………………………………........................ 

1.4. Διεύθυνση επικοινωνίας (με ΤΚ) …………………………………………………………………. 

1.5. Τηλέφωνο: σταθερό..…… ………………..κινητό………………………………………………. 

1.6. E-mail: …………………………………………………………………………………………… 

(παρακαλώ δώστε  «ενεργό» e-mail. Η επικοινωνία θα γίνεται με αυτό!) 

2. Προπτυχιακές  σπουδές 

2.1. Ίδρυμα…………………………..………..……………………     Έτος Αποφοίτησης ………….. 

2.2. Τμήμα ……………………………………………………………………………......................... 

2.3. Βαθμός πτυχίου……………………………………………………………………………………. 

2.4. Άλλες προπτυχιακές σπουδές……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

2.5. Μεταπτυχιακές σπουδές…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

2.6. Γνώση Αγγλικών: Proficiency    Lower    Άλλο  .......................................................  

2.7. Επαγγελματική Προϋπηρεσία……………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Συνημμένα υποβάλλω:  Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος 

                                             

    

    

    

Συστατικές επιστολής θα συνεκτιμηθούν. 

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα 

πρωτότυπα έγγραφα κατά την συνέντευξη.  

    Ημερομηνία:                

Ο/Η αιτών/ούσα: 
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