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ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυμο

Email

Όνομα

Σταθερό Τηλέφωνο

Ημερομηνία
Γέννησης
Αριθμός
Ταυτότητας /
Διαβατηρίου
Διεύθυνση
Κατοικίας

Κινητό Τηλέφωνο
Skype address
(εάν υπάρχει)

Πόλη / Τ.Κ.

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
Επιλέξτε Ειδίκευση:

[ ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS
[ ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
[ ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΈΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Στην περίπτωση που δηλώνονται και οι τρεις ειδικεύσεις, πρέπει να γράφονται κατά σειρά προτεραιότητας και να
αιτιολογείται η δήλωση αυτή στο παραπάνω αναφερόμενο υπό στοιχείο (5) Σύντομο Σημείωμα.

ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ
Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα /Χώρα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Από
(ηη/μμ/εεεε)

ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 80
185 34 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Έως
(ηη/μμ/εεεε)

Τίτλος /Βαθμός

Webpage: http://www.tex.unipi.gr
Email: tex-secr@unipi.gr
Tel.: (+30) 210 414 2164 & 2316

Τμήμα /Σχολή

Διαδικτυακός Τόπος
Τμήματος /Σχολής

80 KARAOLI & DIMITRIOU ST.
185 34 PIRAEUS - GREECE

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας / Διπλωματικής Εργασίας

Επιβλέπων Καθηγητής

Βαθμός

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Γλώσσα

Επίπεδο Γνώσης

Τίτλος

Διάρκεια

Είδος Πιστοποίησης και Βαθμός

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Τίτλος

ΒΡΑΒΕΙΑ / ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ / ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Χρονικό Διάστημα
Θέση Εργασίας

Από
(μμ/εεεε)

Έως
(μμ/εεεε)

Επωνυμία
Οργανισμού

Διεύθυνση
Εργασίας

Email Εργασίας

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Πώς θα χρηματοδοτήσετε τις σπουδές σας στο Πανεπιστήμιο:
[ ] Ίδιος
[ ] Οικογένεια
[ ] Εργοδότης
[ ] Υποτροφίες
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Παρακαλούμε προσδιορίστε δύο άτομα που έχουν δώσουν συστάσεις για εσάς
Ονοματεπώνυμο
Θέση / Τίτλος
R.1

Ίδρυμα / Οργανισμός
Τηλέφωνο
Email
Ονοματεπώνυμο
Θέση / Τίτλος

R.2

Ίδρυμα / Οργανισμός
Τηλέφωνο
Email

ΠΗΓΗ
Επιλέξτε την πηγή από την οποία πληροφορηθήκατε για το ΠΜΣ:
[ ] Παγκόσμιος Ιστός
[ ] Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
[ ]
Απόφοιτος/η ΠΜΣ
[ ]
Φιλικό Πρόσωπο
[ ]
Άλλο
Επισυνάπτω τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο Πτυχίου το οποίο θα συνοδεύεται από αναλυτική βαθμολογία. Σημειώνεται ότι εάν το
πτυχίο έχει αποκτηθεί σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, τότε απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από το
ΔΟΑΤΑΠ.
2. Δύο συστατικές επιστολές (σε χωριστούς κλειστούς φακέλους).
3. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο θα εμπεριέχονται όλα τα δυνατά αξιολογήσιμα στοιχεία,
σύμφωνα με την παρακάτω Σημείωση*.
4. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής και οποιασδήποτε άλλης ξένης γλώσσας (αν υπάρχουν).
5. Σύντομο σημείωμα στο οποίο θα επισημαίνονται από τον υποψήφιο οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί
να συμμετάσχει στο συγκεκριμένο ΠΜΣ. Παράλληλα, θα αναφέρεται η ιδιαίτερη επιστημονική περιοχή στην
οποία δίνεται μεγαλύτερη έμφαση.
6. Βεβαιώσεις οι οποίες πιστοποιούν όσα αναγράφονται στο Βιογραφικό Σημείωμα του υποψηφίου.
*Σημείωση: Από τα στοιχεία που καταθέτει ο ενδιαφερόμενος και την προφορική συνέντευξη, εξάγεται ένας
γενικός βαθμός, σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:
(α) γνωσιολογικό υπόβαθρο, κρινόμενο κυρίως από τις βασικές σπουδές και τη γνώση ξένων γλωσσών
(απαραίτητα της Αγγλικής), (β) σύνολο δεξιοτήτων, κρινόμενο από κάθε ενδεχόμενη ειδική
επιμόρφωση/μετεκπαίδευση και σχετική εμπειρία, (γ) αναλυτική - συνθετική ικανότητα, κρινόμενη - με
βάση οποιοδήποτε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό μελετητικό ερευνητικό έργο, εργασία ή απασχόληση, (δ)
ιδιαίτερη κλίση και γενικότερη προσωπικότητα, κρινόμενων κατά την προφορική συνέντευξη.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ο Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR – ΕΕ 2016/679) τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή στις 25 Μαΐου
2018. Στο πλαίσιο αυτό θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, προβήκαμε σε ανανέωση των όρων που διέπουν τη διαδικασία
υποβολής αιτήσεων στα Π.Μ.Σ. του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας συλλέγονται του Πανεπιστημίου
Πειραιώς. Οι βασικές αλλαγές αφορούν στην Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, ώστε να ικανοποιούνται οι
προϋποθέσεις που θέτει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR – ΕΕ 2016/679).
1. Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων: Κατά την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας στα Π.Μ.Σ. του Τμήματος
Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας συλλέγονται, διατηρούνται και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα των αιτούντων.
Τα ακριβή δεδομένα που συλλέγονται είναι τα ζητούμενα από την ως άνω αίτηση υποψηφιότητας.
2. Σκοπός επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων: Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται
αποκλειστικά για τους παρακάτω σκοπούς:
2.1. Υποβολή και αξιολόγηση αιτήσεων υποψηφιότητας: Oι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας στα Π.Μ.Σ. του
Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας συλλέγονται του Πανεπιστημίου Πειραιώς και αξιολογούνται από την
Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων στην οποία και θα διαβιβαστούν τα στοιχεία των αιτήσεων.
2.2. Διαβίβαση στοιχείων επιτυχόντων: Για τους επιτυχόντες υποψηφίους, τα στοιχεία των αιτήσεών τους θα διαβιβαστούν στις
αρμόδιες ακαδημαϊκές και οικονομικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα
Κανονισμό των Π.Μ.Σ.. Ο σκοπός της διαβίβασης αφορά στην ακαδημαϊκή και οικονομική διαχείριση των νέων μεταπτυχιακών
φοιτητών στου Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας συλλέγονται.
2.3 Επεξεργασία αναγκαία για τη διασφάλιση έννομου συμφέροντος: Τα δεδομένα που υποβάλλουν οι υποψήφιοι
μεταπτυχιακοί φοιτητές στο Πληροφοριακό Σύστημα θα διατηρούνται και θα επεξεργάζονται στο βαθμό που απαιτείται για τη
θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
3. Χρονικό διάστημα διατήρησης προσωπικών δεδομένων: Τα προσωπικά δεδομένα των επιτυχόντων μεταπτυχιακών φοιτητών
διατηρούνται επ’ αόριστον. Οι αιτήσεις των υποψηφίων που δεν έγιναν δεκτοί σε κάποιο ΠΜΣ του Τμήματος Βιομηχανικής
Διοίκησης και Τεχνολογίας συλλέγονται διαγράφονται/καταστρέφονται μετά την πάροδο ενός (1) ακαδημαϊκού έτους.

4. Δικαιώματα χρηστών: Το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας συλλέγονται του Πανεπιστημίου Πειραιώς
διασφαλίζει τα δικαιώματα των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
τους και φροντίζει την διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωμάτων τους. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να ζητήσουν:
4.1. πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα τους επεξεργαζόμαστε, τους
σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες και τη διάρκεια της επεξεργασίας,
4.2. διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση που είναι ανακριβή ή ελλιπή,
4.3. διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις,
4.4. περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς,
4.5. φορητότητα των δεδομένων τους, δηλαδή να λάβουν τα δεδομένα που έχουν παράσχει σε δομημένο, κοινώς
χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ή να ζητήσουν την απευθείας αποστολή τους σε τρίτο,
4.6. να ανακαλέσουν οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων,
συμπεριλαμβανομένης της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας τους για τη διαμόρφωση του προφίλ τους. Στην περίπτωση αυτή,
θα διακοπεί η επεξεργασία τους από εμάς, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση της
συγκατάθεσής τους.
Τέλος, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr, 2106475600).

Πειραιάς, …. /…. /202
O - Η Αιτ.
(υπογραφή)

