
ΔΙΕΘΝΕ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ 

ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η 

Εισαγωγής  Μεταπτστιακών Φοιτητών στο 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 

"Ενεργειακά σστήματα" (MSc in Energy Systems)  

με κατεσθύνσεις "Διατείριση Ενέργειας" (Energy Management), 

 "Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας" (Renewable Energy)  

 

1. Η Σσολή Δπιζηημών Τεσνολογίαρ ηος Γιεθνούρ Πανεπιζηημίος ηηρ Δλλάδορ καλεί 

ηοςρ ενδιαθεπόμενοςρ να ςποβάλοςν ςποτηθιόηηηα για ηην παπακολούθηζη ηος 

Ππογπάμμαηορ Μεηαπηςσιακών Σποςδών (Π.Μ.Σ.) ζηο ανηικείμενο «Δνεπγειακά 

Σςζηήμαηα»  για ηο ακαδημαφκό έηορ 2012-2013. Η διδαζκαλία ηυν μαθημάηυν 

ηος Π.Μ.Σ. γίνεηαι αποκλειζηικά ζηην αγγλική γλώζζα. 

Οι διδάζκονηερ πποέπσονηαι από Πανεπιζηήμια ηηρ αλλοδαπήρ και ηηρ ημεδαπήρ. 

 

2. Οι μεηαπηςσιακέρ ζποςδέρ ζηο παπαπάνυ Π.Μ.Σ. οδηγούν ζηη λήτη 

Μεηαπηςσιακού Γιπλώμαηορ Διδίκεςζηρ (Μ.Γ.Δ.) μεηά από κύκλο ζποςδών, ο 

οποίορ πεπιλαμβάνει ηην παπακολούθηζη μεηαπηςσιακών μαθημάηυν δύο 

διδακηικών εξαμήνυν καθώρ και ηην εκπόνηζη διπλυμαηικήρ επγαζίαρ. Η σπονική 

διάπκεια ηηρ θοίηηζηρ για ηην απονομή ηος Μ.Γ.Δ. είναι 14 μήνερ. Για όζοςρ 

θοιηηηέρ επιθςμούν, και καηόπιν ζσεηικήρ αίηηζηρ, ςπάπσει η δςναηόηηηα μεπικήρ 

θοίηηζηρ. Σηην πεπίπηυζη αςηή, η διάπκεια ηος Π.Μ.Σ. θα είναι 26 μήνερ. 

 

3. Σηα Π.Μ.Σ. ηος Γιεθνούρ Πανεπιζηημίος ηηρ Δλλάδορ γίνονηαι δεκηοί, μεηά από 

επιλογή, πηςσιούσοι Πανεπιζηημίυν ηηρ ημεδαπήρ ή ομοηαγών ιδπςμάηυν ηηρ 

αλλοδαπήρ καθώρ και πηςσιούσοι ημημάηυν Tεσνολογικών Δκπαιδεςηικών 

Ιδπςμάηυν ζςναθούρ γνυζηικού ανηικειμένος ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος ν. 

3391/2005, άπθπο 4 παπ. 2, όπυρ ζςμπληπώθηκε με ηην παπ. 2 ηος απ. 18 ηος ν. 

3577/2007. 

 

4. Το Π.Μ.Σ. «Δνεπγειακά Σςζηήμαηα» (MSc in Energy Systems) έσει υρ ανηικείμενο 

ηην παποσή εκπαίδεςζηρ μεηαπηςσιακού επιπέδος και απεςθύνεηαι ζε αποθοίηοςρ 

ηπιηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ καθώρ και ζε ζηελέση επισειπήζευν και οπγανιζμών 

πος επιθςμούν να διεςπύνοςν ηην γνώζη ηοςρ ζηιρ κάηυθι δύο (2) επιμέποςρ 

καηεςθύνζειρ εξειδίκεςζηρ: 

 

1. Energy Management  (Γιασείπιζη Δνέπγειαρ),  

2. Renewable Energy (Ανανεώζιμερ Πηγέρ Δνέπγειαρ) 

 



5. Η επιλογή ηυν μεηαπηςσιακών θοιηηηών θα γίνει ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηηρ 

ιζσύοςζαρ νομοθεζίαρ και ηη ζςνάθεια ηος γνυζηικού ανηικειμένος ηυν 

πποπηςσιακών ζποςδών ηος ςποτήθιος με ηην επιζηημονική πεπιοσή ηος Π.Μ.Σ., 

ηο βαθμό ηος διπλώμαηορ ή πηςσίος, ηην επίδοζη ζηη διπλυμαηική επγαζία και ζε 

πποπηςσιακά μαθήμαηα ζςναθή με ηο Π.Μ.Σ., ηην πιζηοποιημένη άπιζηη γνώζη 

ηηρ αγγλικήρ γλώζζαρ, ηο βιογπαθικό ζημείυμα ηος ςποτήθιος και ηιρ ζςζηαηικέρ 

επιζηολέρ. 

 

6. Οι ενδιαθεπόμενοι καλούνηαι να ςποβάλοςν μέσπι ηην 30η  Σεπηεμβπίος 2012 ή 

μέσπι ηην κάλςτη ηυν θέζευν, ζηη Γπαμμαηεία ηηρ Σσολήρ Δπιζηημών 

Τεσνολογίαρ ηος Γιεθνούρ Πανεπιζηημίος ηηρ Δλλάδορ, ηα παπακάηυ: 

 

 Ένηςπη αίηηζη (ζηο δικηςακό ηόπο www.tech.ihu.edu.gr),  

 Αναλςηικό βιογπαθικό ζημείυμα ζηα αγγλικά, 

 Δπικςπυμένο ανηίγπαθο διπλώμαηορ Πολςηεσνικών ή Γευηεσνικών Σσολών, 

πηςσίος Οικονομικών Σσολών ή Σσολών Θεηικών Δπιζηημών και ανηίζηοισυν 

ημημάηυν Τεσνολογικών Δκπαιδεςηικών Ιδπςμάηυν, ή/και ανηίζηοισυν 

ζσολών ηος εξυηεπικού (οι ενδιαθεπόμενοι πος αναμένοςν να ολοκληπώζοςν 

ηιρ βαζικέρ ζποςδέρ ηοςρ έυρ ηο Σεπηέμβπιο μποπούν να ςποβάλοςν αίηηζη 

μόνο με ηην υρ ηώπα αναλςηική ηοςρ βαθμολογία) 

 Δπικςπυμένο ανηίγπαθο αναλςηικήρ βαθμολογίαρ  

 Γύο ακαδημαφκέρ ζςζηαηικέρ επιζηολέρ ζε κλειζηούρ ςπογεγπαμμένοςρ και 

ζθπαγιζμένοςρ θακέλοςρ 

 Πιζηοποίηζη γνώζηρ ηηρ αγγλικήρ γλώζζαρ ηος επιπέδος Γ2/C2 (άπιζηη 

γνώζη). Οι ενδιαθεπόμενοι πος δεν έσοςν ανάλογο πιζηοποιηηικό μποπούν 

να ςποβάλοςν αίηηζη αλλά για να ηοςρ επιηπαπεί να ξεκινήζοςν ηο Π.Μ.Σ. θα 

ππέπει να ηο ςποβάλοςν έυρ 30 Σεπηεμβπίος ηος 2012. 

 

Ππόζθεηερ πληποθοπίερ παπέσονηαι από ηη Γπαμμαηεία και ηον Υπεύθςνο 

Ππογπαμμάηυν (Programme Μanager) ηηρ Σσολήρ  ηος  Γιεθνούρ Πανεπιζηημίος ηηρ 

Δλλάδορ (ηηλ. 2310 807501). 

 

 

                                                         

 

  

Θεζζαλονίκη, 15 Μαΐος 2012 
 

Ο Κοζμήηοπαρ ηηρ Σσολήρ 

Καθηγηηήρ Ιυάννηρ Βλασάβαρ 

 
 
 
 
 

 
 

http://www.tech.ihu.edu.gr/

