ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ
ΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ(ΔΕΣ)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ
(MSc in digital innovation & management-DI.MA)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΠΡΟΘΕΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
ΓΙΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΕ ΠΟΤΔΕ
Σο Σμιμα ΔΕΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ ανακοινϊνει τθν πρόκεςθ
ειςαγωγισ 50 μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν και φοιτθτριϊν για το
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν (ΠΜ) ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2020-2021 Σο Π.Μ..
περιλαμβάνει τισ παρακάτω ειδικεφςεισ:



Ψηφιακό μάρκετινγκ(Digital Marketing)
Ψηφιακή Διακυβέρνηση (e- Government)

Η ςυνολικι διάρκεια των ςπουδϊν για το Πρόγραμμα πλιρουσ
φοίτθςθσ είναι τρία ακαδθμαϊκά εξάμθνα. Η διδαςκαλία των
μακθμάτων εκτείνεται ςε δφο διδακτικά εξάμθνα ενϊ το τελευταίο
εξάμθνο περιλαμβάνει τθν εκπόνθςθ διπλωματικισ εργαςίασ Η
διεξαγωγι των μακθμάτων κα επιτελείται ςτθν ζδρα του Σμιματοσ
Διοικθτικισ Επιςτιμθσ και Σεχνολογίασ ςτθν Πάτρα, Παραςκευι
απόγευμα και αββατοκφριακα λαμβάνοντασ υπόψθ τθν διακεςιμότθτα
των εργαηομζνων μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν ι μζςω ψθφιακισ
πλατφόρμασ αν οι ςυνκικεσ το επιβάλλουν
1a.κοπόσ Ψηφιακό μάρκετινγκ(Digital Marketing)
κοπόσ τθσ ειδίκευςθσ αυτισ είναι, να αποκτιςουν οι απόφοιτοι
όλεσ τισ καινοτόμεσ γνϊςεισ ςχετικά με τισ ςφγχρονεσ ςτρατθγικζσ
και πρακτικζσ που εφαρμόηονται ςτο ψθφιακό μάρκετινγκ ϊςτε να
καταςτοφν ικανοί να διερευνοφν, να διαχειρίηονται και να αναλφουν
τισ ανάγκεσ και τισ προτιμιςεισ του μεγάλου όγκου των
καταναλωτϊν. Επιπλζον, οι απόφοιτοι, με τθν βοικεια του κλάδου
των Νευροεπιςτθμϊν και ειδικότερα του πεδίου του
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Νευρομάρκετιγνκ, κα είναι ικανοί, να γνωρίηουν τουσ τρόπουσ
επθρεαςμοφ των καταναλωτϊν, να αξιοποιοφν και να εφαρμόηουν
καινοτόμεσ τεχνικζσ για τθ διαδικαςία λιψθσ ορκϊν αποφάςεων
μάρκετινγκ. Οι απόφοιτοι κα εφοδιαςτοφν με όλεσ τισ διοικθτικζσ
και τεχνολογικζσ δεξιότθτεσ για μια επιτυχι καριζρα ςτον τομζα του
θλεκτρονικοφ επιχειρείν.
1b.κοπόσ Ψηφιακή Διακυβέρνηση (e- Government)
κοπόσ τθσ ειδίκευςθσ αυτισ είναι να προςφζρει τθν απαραίτθτθ
γνϊςθ και τισ ικανότθτεσ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ϊςτε να ςυμβάλουν
αποτελεςματικά ςτθν αναμόρφωςθ και ανάπτυξθ τθσ Δθμόςιασ
Διοίκθςθσ εκπαίδευςθσ, ανταποκρινόμενοι ςτισ απαιτιςεισ τθσ
ψθφιακισ μεταρρφκμιςθσ ςτθν οποία ζχει ειςζλκει θ χϊρα μασ. Οι
Μεταπτυχιακοί Φοιτθτζσ του προγράμματοσ κα αποκτιςουν μια
ςφγχρονθ οπτικι για τον προγραμματιςμό, τθν οργάνωςθ, τθ
διεφκυνςθ, τισ τεχνικζσ ελζγχου και τθν αξιολόγθςθσ τθσ ςφγχρονθσ
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. Οι απόφοιτοι αξιοποιοφνται ςε διάφορα
επαγγελματικά επίπεδα και ερευνθτικά πεδία που ςυνδζονται με τθν
Δθμόςια Διοίκθςθ και τισ υπθρεςίεσ θλεκτρονικζσ διακυβζρνθςθσ Είναι
ςθμαντικό να τονιςτεί ότι είναι το πρϊτο μεταπτυχιακό ςτθν χϊρα μασ
που προςφζρει αυτι τθν ειδίκευςθ
2.Κατηγορίεσ ειςαγομζνων φοιτητϊν
το Π.Μ.. γίνονται δεκτοί πτυχιοφχοι όλοι οι απόφοιτοι των τμθμάτων
ΑΕΙ.
3.Αριθμόσ ειςακτζων
Για το ακαδ ζτοσ 2020-2021 προβλζπεται θ ειςαγωγι 50 ειςακτζων
4.Κριτήρια επιλογήσ
Η επιλογι των υποψθφίων γίνεται με ςυνυπολογιςμό των παρακάτω
κριτθρίων, το κακζνα από τα οποία αποδίδει ςυγκεκριμζνο αρικμό
μορίων:
α) Βακμόσ πτυχίου: ςτρογγυλοποίθςθ ςτο πρϊτο δεκαδικό ψθφίο x 5
μόρια,
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β) Αναγνωριςμζνοσ τίτλοσ γλωςςομάκειασ που πιςτοποιεί τθν καλι (B2)
γνϊςθ τθσ ξζνθσ (αγγλικισ) γλϊςςασ (όπωσ αυτοί ορίηονται από το
άρκρο 1 του Π.Δ.146/2007,τθν παρ.1 του άρκρου 1 του Π.Δ.116/2006
και τον Α..Ε.Π.: 5 μόρια (ςε περίπτωςθ που δεν υπάρχει
αναγνωριςμζνοσ τίτλοσ, θ γλωςςομάκεια εξετάηεται με ειδικι εξζταςθ),
γ) Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν ι διδακτορικό δίπλωμα : 0-5 μόρια,
δ) Επιςτθμονικι δραςτθριότθτα του υποψιφιου (δθμοςιεφςεισ ςε
επιςτθμονικά περιοδικά, ςυμμετοχι ςε ερευνθτικά προγράμματα,
ανακοινϊςεισ ςε ςυνζδρια) από 0-5 μόρια,
ε) υνζντευξθ του υποψθφίου ενϊπιον τθσ ΕΑΤ: ποιοτικι αξιολόγθςθ
από 0-35 μόρια.
5.Φάκελοσ υποψηφιότητασ : αίτηςη και δικαιολογητικά
. Αίτθςθ μζςω του portal του Πανεπιςτθμίου
. Πιςτοποιθτικό αναλυτικισ βακμολογίασ.
Βιογραφικό ςθμείωμα.
Φωτοτυπία αςτυνομικισ ταυτότθτασ.
Αντίγραφο πτυχίου.
Επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ.(αν υπάρχουν)
Αποδεικτικό ξζνθσ γλϊςςασ.
Δφο ςυςτατικζσ επιςτολζσ(κατατίκενται ςτθ Γραμματεία του Σμ
ΔΕΣ).
Βεβαίωςθ χριςθσ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι
ημειϊνεται ότι οι αιτήςεισ θα μποροφν να υποβληθοφν μετά τη
ςχετική προκήρυξη η οποία αναμζνεται ςυντόμωσ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ
χετικζσ πλθροφορίεσ παρζχονται :
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α) από τον/τθν/τουσ υπεφκυνο/θ/ουσ του προγράμματοσ κακθγιτρια
Ηρα Αντωνοποφλου., Σμιμα ΔΕΣ
e-mail: hera@upatras.gr
β) ςτθν ιςτοςελίδα : http://dima.upatras.gr/
γ) ςτθ Γραμματεία του Σμιματοσ svotsi@upatras.gr τθλ.2610-369203
κυρία οφία Βότςθ
Λόγω του ότι αναμζνεται το ΦΕΚ του μεταπτυχιακοφ και λόγω του ότι οι
ειδικότθτεσ του ΜΠ είναι ςτο επίκεντρο του ενδιαφζροντοσ
αποφαςίςτθκε θ διαδικαςία τθσ πρόκεςθσ ενδιαφζροντοσ θ οποία κα
ολοκλθρϊνεται με τθν αποςτολι ςφντομου βιογραφικοφ ςασ ςτο mail:
hera@upatras.gr, ϊςτε να τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ. το Θζμα
κα γράφετε: ΠΡΟΘΕΗ ΑΙΣΗΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΟ ΜΠ DI.MA
Οι αιτήςεισ πρόθεςησ ενδιαφζροντοσ θα γίνονται δεκτζσ μζχρι και
28/6/2020
Η Πρόεδροσ του Σμιματοσ ΔΕΣ

Ήρα Αντωνοποφλου
Κακθγιτρια

Πάτρα, …………………………………...
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