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ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ)
Το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος
(Σέρρες, υλοποιεί κάθε ακαδημαϊκό έτος αυτοδύναμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΠΜΣ) µε τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων».
Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, που προκύπτουν, προσκαλεί κάθε
ενδιαφερόμενο(η), που έχει τις κατά το νόμο τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις, να
αποστείλει σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη διδασκαλία συγκεκριμένων μαθημάτων
του προγράμματος σπουδών, στη γραμματεία του Προγράμματος, αυτοπροσώπως ή
ταχυδρομικά (στη διεύθυνση : Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Σέρρες, Γραμματεία
τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες) ή µε
e-mail (seferidou@cm.ihu.gr), υπόψη του Διευθυντή του ΠΜΣ, υποβάλλοντας συνημμένα τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
α. αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία θα αναφέρεται το μάθημα που
ενδιαφέρονται να διδάξουν,
β. τα µέλη ∆ΕΠ, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και βεβαίωση της γραμματείας του
τμήματος που υπηρετούν για τη βαθμίδα και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης τους,
γ. οι υπόλοιποι, πλήρη φάκελο υποψηφιότητας, µε αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
και παραστατικά της επαγγελματικής, διδακτικής και ερευνητικής εμπειρίας τους
(δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, μονογραφίες, κλπ.).
Η διδασκαλία των μαθημάτων και των ασκήσεων του ΠΜΣ ανατίθεται από τη ΓΣΕΣ µε
απόφασή της στην πρώτη συνεδρίασή της τον Οκτώβριο κάθε ακαδημαϊκού έτους, ύστερα
από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης των µελών ΔΕΠ του τμήματος και αξιολόγηση των
υποψηφίων, που θα έχουν εκδηλώσει μέχρι τότε σχετικό ενδιαφέρον. Τα κριτήρια επιλογής
των διδασκόντων είναι σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου 3685/2008 και
τις ειδικότερες προϋποθέσεις ανάθεσης διδασκαλίας, που ορίζονται στον Οδηγό Σπουδών
του Προγράμματος και στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος, η
συνάφεια της επαγγελματικής εμπειρίας και του διδακτικού και ερευνητικού έργου των
υποψηφίων στο γνωστικό αντικείμενο, που καλούνται να διδάξουν. Το κριτήριο της
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αποτελεσματικής και αρμονικής συνεργασίας υπερισχύει ιεραρχικών αντιλήψεων. Εφόσον
ικανοποιούνται τα αναγκαία προαναφερθέντα κριτήρια η επιλογή διδασκόντων γίνεται
δίνοντας προτεραιότητα στα µέλη ΔΕΠ του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων του ΔΙΠΑΕ. Όταν αυτό δεν είναι εφικτό για την κάλυψη των μαθημάτων του
προγράμματος σπουδών, τότε ως διδάσκοντες επιλέγονται µέλη ∆ΕΠ από άλλα ΑΕΙ της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή προσκαλούνται ως εξωτερικοί συνεργάτες, ειδικοί
επιστήμονες από επιχειρήσεις και οργανισμούς, οι οποίοι διαθέτουν ανάλογα προσόντα,
δηλαδή διδακτορικό τίτλο σπουδών, σχετική επαγγελματική εμπειρία και αξιόλογη
διδακτική, ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα. Με απόφαση της ΓΣΕΣ μπορεί επίσης
να ανατίθεται επικουρικό έργο σε εξωτερικούς συνεργάτες οποίοι διαθέτουν ανάλογα
προσόντα, δηλαδή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, εξειδικευμένες γνώσεις, σχετική
επαγγελματική εμπειρία και αξιόλογη διδακτική, ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα.
Περισσότερες πληροφορίες για τα προσφερόμενα μαθήματα, τη δομή και το περιεχόμενο
του ΠΜΣ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα (http://mba-serres.ihu.gr/) και στη γραμματεία
του Προγράμματος (τηλ. 2321049135, e-mail :seferidou@cm.ihu.gr).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ του ΠΜΣ
Δρ. Σωτήριος Γ. Δημητριάδης
Καθηγητής ΔΙΠΑΕ
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