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Γενικές Διατάξεις
Το Τµήµα Διοίκησης Τουρισµού του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και το
Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου οργανώνουν και
λειτουργούν για το ακαδηµαϊκό έτος 2018 – 2019 µε Αριθµ. έγκρισης Υ.Π.Ε.Θ:
105307/21/26-06-2018 και Αριθµ. Πράξης Διοικούσας Επιτροπής: 8/10-052018 (ΑΔΑ:7Υ8Θ46Μ9ΞΗ-Φ59) κοινό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.), µε τίτλο: «Καινοτοµία και Επιχειρηµατικότητα στον Τουρισµό» (Η
απόφαση επανίδρυσης του έχει αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο και
εκκρεµεί η δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως).
Αντικείµενο
Το
προαναφερόµενο
διιδρυµατικό
Πρόγραµµα
«Καινοτοµία
και
Επιχειρηµατικότητα στον Τουρισµό» εξειδικεύεται σε δύο επιµέρους διακριτές
κατευθύνσεις:

•
•

Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
Διοίκηση Τουρισµού Υγείας και Ευεξίας.

Το Πρόγραµµα στοχεύει στην αυξανόµενη απαίτηση του επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος για εξειδικευµένη γνώση στις νέες τουριστικές τάσεις.
Το Πρόγραµµα έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει εξειδικευµένες γνώσεις
που υποστηρίζουν την ανάπτυξη στρατηγικής καινοτοµίας στον κλάδο του
τουρισµού και ειδικότερα στην ίδρυση και ανάπτυξη των τουριστικών
επιχειρήσεων, στον σχεδιασµό ανάπτυξης τουριστικών προορισµών και στην
λειτουργία επιχειρήσεων που καλύπτουν το πεδίο του τουρισµού υγείας.
Η όλη θεµατολογία του Προγράµµατος συνδυάζει γνώσεις στη θεωρία και
στην πράξη, που αφορούν την Επιχειρηµατικότητα και την Καινοτοµία
ειδικότερα στο χώρο των τουριστικών επιχειρήσεων και Οργανισµών και εν
γένει σε τοµείς αιχµής στον κλάδο του Τουρισµού.
Συνεργαζόµενα Ιδρύµατα – Φορείς
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονοµή του Μεταπτυχιακού Διπλώµατος
Ειδίκευσης ορίζεται σε (3) διδακτικά εξάµηνα.
Υποψήφιοι
Στο Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι
Τµηµάτων Πανεπιστηµίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
(T.E.I.) της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένων οµοταγών ιδρυµάτων της
αλλοδαπής.
Αριθµός Εισακτέων
Ο αριθµός των εισακτέων δεν µπορεί να υπερβαίνει τα σαράντα πέντε (45)
άτοµα για κάθε µία από τις προαναφερθείσες κατευθύνσεις.
Δίδακτρα
Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 3.000 ευρώ τα οποία καταβάλλονται σε τρεις (3)
δόσεις: α) η πρώτη δόση των διδάκτρων (1.200 ευρώ) καταβάλλεται µε την

εγγραφή στο Π.Μ.Σ., β) η δεύτερη δόση των διδάκτρων (900 ευρώ) στο τέλος
του πρώτου εξαµήνου από της εγγραφής και η τρίτη δόση (900 ευρώ) στο
τέλος του δεύτερου εξαµήνου από της εγγραφής και πριν από την έναρξη
εκπόνησης της Διπλωµατικής Εργασίας.
Διεξαγωγή µαθηµάτων - Υλικοτεχνική Υποδοµή
Το Πρόγραµµα θα λειτουργήσει στην Αθήνα, στις εγκαταστάσεις του
Τµήµατος Διοίκησης Τουρισµού, στην Πανεπιστηµιούπολη 1 του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, κατά τις ηµέρες Τρίτη – Τετάρτη – Πέµπτη και
ώρες 16:00 – 21:00.
Ως περίοδος έναρξης των µαθηµάτων για το ακαδηµαϊκό έτος 2018-2019,
ορίζεται η Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018.
Να σηµειωθεί ότι η δοµή του προγράµµατος είναι τέτοια, ώστε να επιτρέπει
στους συµµετέχοντες να πληρούν τις επαγγελµατικές τους δραστηριότητες
κατά τη θερινή τουριστική περίοδο.
Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιµοποιηθούν οι ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες
του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, οι οποίες
θα προσφέρουν στους µεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες άµεση πρόσβαση στην
απαραίτητη εξειδικευµένη βιβλιογραφία.
Υποβολή Αιτήσεων
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας από την
Δευτέρα 23 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 14 Σεπτεµβρίου 2018:
α. Στη Γραµµατεία του Τµήµατος Διοίκησης Τουρισµού κατά τις ώρες 11:00 –
13:00 καθηµερινά, (εκτός του διαστήµατος 6-20 Αυγούστου διότι το
Πανεπιστήµιο θα παραµείνει κλειστό) ή
β. Ταχυδροµικά, µε συστηµένη επιστολή, στη διεύθυνση :
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής
Πανεπιστηµιούπολη 1
Σ.Δ.Ο.Κ.Ε.
Τµήµα Διοίκησης Τουρισµού

Αγ. Σπυρίδωνος 12243 Αιγάλεω
Με την ένδειξη: Δ.Π.Μ.Σ. «Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία στον Τουρισµό»
Δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας
Βιογραφικό σηµείωµα
Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώµατος ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών
Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθµολογίας
Δηµοσιεύσεις σε περιοδικά µε κριτές, εάν υπάρχουν
Αποδεικτικά επαγγελµατικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν
υπάρχουν
7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας
8. Μία πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνοµικής ταυτότητας
9. Δύο συστατικές επιστολές
10. Αποδεικτικά καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας και, προαιρετικά,
αντίστοιχα πιστοποιητικά άλλων ξένων γλωσσών. (Οι αλλοδαποί/ες
καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από
Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΕΙ - προαιρετικό, εξαρτάται από
την απόφαση του Τµήµατος).
Οι φοιτητές/-τριες της από ιδρύµατα της αλλοδαπής µε τις προϋποθέσεις της
παραγράφου 9 που κατέχουν πτυχίο από αγγλόφωνο πρόγραµµα σπουδών,
απαλλάσσονται
της
υποχρέωσης
προσκόµισης
πιστοποιητικού
γλωσσοµάθειας
Οι φοιτητές/τριες από ιδρύµατα της αλλοδαπής πρέπει να προσκοµίσουν
πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύµφωνα µε το άρ.34, παρ. 7
του Ν. 4485/17
Διαδικασία επιλογής
Οι ενδιαφερόµενοι γίνονται δεκτοί µετά από συνεκτίµηση των τυπικών και
ουσιαστικών προσόντων.
Η διαδικασία επιλογής περιλαµβάνει δύο στάδια: Στο πρώτο αξιολογούνται οι
αιτήσεις σύµφωνα µε τα στοιχεία που εµπεριέχονται στον φάκελο
υποψηφιότητας (προηγούµενες σπουδές, επιστηµονική ή/και επαγγελµατική

δραστηριότητα κ.ά.). Κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, οι υποψήφιοι
καλούνται σε συνέντευξη, σκοπός της οποίας είναι να διαπιστωθεί το κίνητρο
και το ενδιαφέρον σε σχέση µε το γνωστικό αντικείµενο του ΠΜΣ.
Για την ηµεροµηνία συνέντευξης, οι υποψήφιοι ενηµερώνονται ηλεκτρονικά
ή/και τηλεφωνικά.. Η συνέντευξη, εκτός διαφορετικής ενηµέρωσης,
πραγµατοποιείται εντός του α΄ δεκαηµέρου µετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας κατάθεσης δικαιολογητικών.
Πληροφορίες
Η αίτηση υποψηφιότητας και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία,
µπορούν να αναζητηθούν από τους ενδιαφεροµένους:
•
•

•

στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://tourpost.teiath.gr/
στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Τµήµατος Διοίκησης Τουρισµού του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής.
http://www.teiath.gr/sdo/new_tourist_enterprises/,
στο e-mail msctourismos@teiath.gr στη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ.,
Γεωργία Κυρίτση και Κατερίνα Σουλοπούλου (τηλ. 210-53.85.285).
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