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Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜEΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα προσκαλεί υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές
για υποβολή αιτήσεων εισαγωγής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) «ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» κατά το χειμερινό εξάμηνο
του Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017 (Έναρξη Μαθημάτων: Οκτώβριος 2016).
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, διοργανώνεται από το Τμήμα Μηχανικών
Αυτοματισμού Τ.Ε. του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα,
είναι εγκεκριμένο από το ΥΠΕΠΘ και λειτουργεί αυτοδύναμα από το Ακαδημαϊκό Έτος
2014-2015 σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 46335/E5 (ΦΕΚ
876/08.04.2014) οδηγώντας στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης στον
«Αυτοματισμό Παραγωγής και Υπηρεσιών» ο οποίος απονέμεται από το A.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αυτοματισμός Παραγωγής και
Υπηρεσιών» αποτελεί η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών του Αυτοματισμού, της
Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην παραγωγική διαδικασία.
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε
παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των μεταπτυχιακών μαθημάτων και σε εκπόνηση
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα πλήρους φοίτησης, εκ των οποίων το
τρίτο εξάμηνο συμπεριλαμβάνει και την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας.
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Μηχανικών
Αυτοματισμού του A.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. και διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα ενώ είναι
απαραίτητη και η γνώση της Αγγλικής.
Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων.
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι τμημάτων Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων
και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι
φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει το πτυχίο τους ή θα έχουν αποδεδειγμένα
ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων.
Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται στο ανώτατο όριο των πενήντα (50)
μεταπτυχιακών φοιτητών.
Για την επιλογή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. συνεκτιμώνται τα ειδικά προσόντα τους, όπως
αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί με το φάκελο
υποψηφιότητας τους, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες.
Η Επιτροπή Επιλογής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά
που δεν έχουν υποβληθεί, συμπληρωματικά στοιχεία, καθώς και να καλέσει τον υποψήφιο
σε προφορική συνέντευξη.

Κάθε φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει
δικαιολογητικά:

υποχρεωτικά τα εξής

 Έντυπη Αίτηση Συμμετοχής
(το έντυπο της αίτησης παρέχεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ και το δικτυακό τόπο του
Τμήματος)

 Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα
 Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.)
(με την αντίστοιχη αναγνώριση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., αν προέρχεται από Α.Ε.Ι. της
αλλοδαπής)

 Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας ή Παράρτημα Διπλώματος
 Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας
(απαραίτητο αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας και προαιρετικά άλλων γλωσσών
εφόσον υπάρχουν)

 Συστατικές Επιστολές
(τουλάχιστον δύο που μπορεί να προέρχονται από μέλη ΔΕΠ/ΕΠ, εργοδότη κλπ.)

 Πιστοποιητικά Προϋπηρεσίας Επαγγελματικού/Ερευνητικού Έργου

(εφόσον υπάρχει η προϋπηρεσία πιστοποιείται με βεβαίωση εργοδότη ή ασφαλιστικού φορέα)

 Απλό Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 Δύο πρόσφατες φωτογραφίες
Στο φάκελο υποψηφιότητας μπορεί να περιλαμβάνεται και κάθε άλλο στοιχείο που
μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου όπως επιστημονικές δημοσιεύσεις,
βεβαιώσεις συμμετοχής σε συνέδρια, ειδικά σεμινάρια, μελέτες, πτυχία συμπληρωματικής
εκπαίδευσης κ.λ.π.
Όλα τα αντίγραφα των εγγράφων που προσκομίζονται δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα
εφόσον οι υποψήφιοι είναι σε θέση να προσκομίσουν τα αυθεντικά έγγραφα προκειμένου
να αποδείξουν τη γνησιότητα τους σε περίπτωση που τους ζητηθεί.
Για ταχύτερη αξιολόγηση των αιτήσεων τους οι υποψήφιοι μπορούν επίσης να εκδηλώσουν
το ενδιαφέρον συμμετοχής του μέσω ηλεκτρονικής αίτησης στη διεύθυνση
http://mscinautomation.teipir.gr/index.php/2016-04-22-19-39-52. Απαραίτητη προϋποθεση για
την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης είναι η αποστολή του φακέλου υποψηφιότητας.
Οι φάκελοι υποψηφιότητας κατατίθενται στη Γραμματεία του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Κτίριο Ζ, Γραφείο ΖΑ207) από Δευτέρα έως και Παρασκευή
μεταξύ των ωρών 1000-1400 ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη
διεύθυνση:
Π.Μ.Σ. «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών»
Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.
A.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.
Π. Ράλλη & Θηβών 250
12244 Αιγάλεω.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 10η Ιουλίου 2016 (σφραγίδα
ταχυδρομείου, σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής).
Περισσότερες πληροφορίες για το Π.Μ.Σ όσον αφορά τη λειτυοργία του, το πρόγραμμα
σπουδών, τη διαδικασία αξιολόγησης, την καταβολή διδάκτρων κ.α. παρέχονται στον
δικτυακό τόπο http://mscinautomation.teipir.gr καθώς και από την γραμματεία του Π.Μ.Σ.
(Τηλ: 2105381311 - 2105381219, Fax:2105381501, e-mail:mscauto1@teipir.gr)
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