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ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ-ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ 

ΔΝΑΡΞΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ’ΚΤΚΛΟΤ  

ΓΙΙΓΡΤΜΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

«ΓΙΚΑΙΟ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ 

Σν Σκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο ηεο ρνιήο Δπηζηεκώλ Πιεξνθνξίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη ην Σκήκα Ννκηθήο ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ 

Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο (Γ.Π.Θ.) αλαθνηλώλνπλ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο 

ηνπ 5
νπ

 θύθινπ ηνπ Γηηδξπκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ (Γ.Π.Μ..) 

«Γίθαην θαη Πιεξνθνξηθή», ην νπνίν νδεγεί ζηελ απνλνκή ηίηινπ ζπνπδώλ  Γηπιώκαηνο 

Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ (Γ.Μ..) «Γίθαην θαη Πιεξνθνξηθή» (MSc «Law and 

Informatics»). 

ην Γ.Π.Μ.. γίλνληαη δεθηνί πηπρηνύρνη Σκεκάησλ Πιεξνθνξηθήο, Σκεκάησλ 

Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ Πνιπηερληθώλ 

ρνιώλ, ινηπώλ Σκεκάησλ ρνιώλ Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ θαη Πνιπηερληθώλ ρνιώλ, 

Σκεκάησλ Σ.Δ.Ι. ζπλαθνύο κε ηα παξαπάλσ Σκήκαηα γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ, 

Σκεκάησλ Ννκηθήο, Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ, Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ, Γηεζλώλ πνπδώλ, 

Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ, Λνγηζηηθήο, Υξεκαηννηθνλνκηθήο ή αληίζηνηρσλ 

θαη ηζόηηκσλ Σκεκάησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο αιινδαπήο θαη πηπρηνύρνη Σ.Δ.Ι. ηεο 

εκεδαπήο, αληίζηνηρσλ Σκεκάησλ, θαζώο θαη αληίζηνηρσλ Σκεκάησλ Αλώηαησλ 

ηξαηησηηθώλ θαη Αζηπλνκηθώλ ρνιώλ. Δπίζεο, κπνξνύλ λα γίλνπλ δεθηνί θαη 

πηπρηνύρνη άιισλ Σκεκάησλ ΑΔΙ ή άιισλ Αλσηάησλ ρνιώλ, κεηά από απόθαζε ηεο 

Δ.Γ.Δ. Οη θάηνρνη ηίηινπ Α.Δ.Ι. ηεο αιινδαπήο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ 

πηζηνπνηεηηθό αληηζηνηρίαο θαη ηζνηηκίαο από ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.  

ην ΓΠΜ γίλνληαη δεθηνί κόλν όζνη έρνπλ ηνπιάρηζηνλ θαιή γλώζε ηεο αγγιηθήο 

(επηπέδνπ Β2 ή αλώηεξνπ). 

Η δηάξθεηα ζπνπδώλ είλαη ηξία εμάκελα θαη ηα ζπλνιηθά δίδαθηξα 3.000 επξώ. ηνλ 5
ν
 

θύθιν ηνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ ζα μεθηλήζεη ζηηο αξρέο Μαξηίνπ 2021, ζα εηζαρζνύλ 

κέρξη πελήληα (50) κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο. Ωο ππεξάξηζκνη, ρσξίο δηαδηθαζία επηινγήο, 

εηζάγνληαη νη δηθαζηέο, θαζώο θαη νη θάηνρνη δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο Ννκηθήο ή 

Πιεξνθνξηθήο. 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ππνβάινπλ από 16 Νοεκβρίοσ κέτρη 16 Γεθεκβρίοσ 

2020 ηνλ θάθειν ππνςεθηόηεηάο ηνπο ηαρπδξνκηθά ζηελ δηεύζπλζε: Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο, Δγλαηία 156, 54636 Θεζζαινλίθε, Γηηδξπκαηηθό Πξόγξακκα 

Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «ΓΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»  (σπόυε  Γρακκαηείας 

ΓΠΜ «Γίθαηο θαη Πιεροθορηθή», ζσρίδα 35).  

 

 

Ο θάθεινο ππνςεθηόηεηαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

1. Αίηεζε εηζαγσγήο (έληππν αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα: 

https://www.uom.gr/mli/entypa-gia-ypopshfioys-foithtes) 

2. Αλαιπηηθό βηνγξαθηθό ζεκείσκα 

https://www.uom.gr/mli/entypa-gia-ypopshfioys-foithtes
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3. Αληίγξαθν πηπρίνπ ή δηπιώκαηνο (κε βεβαίσζε ηζνηηκίαο θαη αληηζηνηρίαο ηεο 

βαζκνινγίαο από ην ΓΙΚΑΣΑ ή ΓΟΑΣΑΠ εθόζνλ πξόθεηηαη γηα ηίηιν ηεο 

αιινδαπήο). ε πεξίπησζε ύπαξμεο θαη δεύηεξνπ πηπρίνπ, ππνβάιιεηαη αληίγξαθό 

ηνπ. 

4. Πηζηνπνηεηηθό ζπνπδώλ κε αλαιπηηθή βαζκνινγία καζεκάησλ πξνπηπρηαθώλ ή/θαη 

κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ 

5. Γύν (2) ζπζηαηηθέο επηζηνιέο (κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί  ην αλαξηεκέλν έληππν 

ζε https://www.uom.gr/mli/entypa-gia-ypopshfioys-foithtes) 

6. Πηζηοποηεηηθό γλώζες αγγιηθής γιώζζας*. Απαηηείηαη α) απνδεηθηηθό θαιήο 

γλώζεο αγγιηθήο γιώζζαο επηπέδνπ Β2 (Lower ή αληίζηνηρν, ζύκθσλα κε ηνλ 

ΑΔΠ) ή αλώηεξν ή β) Απνιπηήξην δεπηεξνβάζκηαο αγγιόθσλεο εθπαίδεπζεο ή 

Πηπρίν Αγγιόθσλνπ ΑΔΙ (ην νπνίν έρεη αλαγλσξηζζεί από ην ΓΙΚΑΣΑ ή 

ΓΟΑΣΑΠ), ή γ) Πηπρίν Αγγιηθήο Φηινινγίαο. Γηα ηνπο αιινδαπνύο κε θαηόρνπο 

ηίηινπ ειιελόθσλεο εθπαίδεπζεο απαηηείηαη επηπιένλ πηζηνπνηεηηθό επάξθεηαο 

ειιεληθήο γιώζζαο από ρνιείν Νέαο Διιεληθήο Γιώζζαο ελόο ΑΔΙ ή ειιεληθό 

Απνιπηήξην δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή πηπρίν ειιελόθσλνπ 

Παλεπηζηεκηαθνύ Σκήκαηνο. ε πεξίπησζε γλώζεο θαη δεύηεξεο μέλεο γιώζζαο 

ππνβάιιεηαη επίζεο ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθό. 

*Σο αποδεηθηηθό γλώζες ηες αγγιηθής γιώζζας ηο οποίο έτεη εθδοζεί από 

ηδηφηηθούς θορείς (ήηοη εθηός Κραηηθού Πηζηοποηεηηθού Γιφζζοκάζεηας, ηο 

οποίο προζθοκίδεηαη ζε αληίγραθο), προζθοκίδεηαη ζε εσαλάγλφζηο αληίγραθο 

(Άρζρο 58 Ν. 4674/2020), εθόζολ έτεη επηθσρφζεί προεγοσκέλφς από 

δηθεγόρο. Οη επηπιέολ ηίηιοη γιφζζοκάζεηας ζηης γιώζζες γαιιηθή, 

γερκαληθή, ηηαιηθή θαη ηζπαληθή γίλοληαη δεθηοί ζε εσαλάγλφζηο αληίγραθο 

(Άρζρο 58 Ν. 4674/2020), εθόζολ έτοσλ επηθσρφζεί προεγοσκέλφς από 

δηθεγόρο. Οη ιοηποί επηπιέολ ηίηιοη γιφζζοκάζεηας γίλοληαη δεθηοί 

κεηαθραζκέλοη ζε εσαλάγλφζηο αληίγραθο, εθόζολ έτοσλ επηθσρφζεί 

προεγοσκέλφς από δηθεγόρο. 

7. Απνδεηθηηθά γηα ηπρόλ ζπλαθή εξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα, θαζώο θαη γηα ζπλαθή 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία (εθόζνλ ππάξρνπλ). 

8. Φσηνηππία Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο ή Γηαβαηεξίνπ. 

 

 

ε πεξίπησζε απνδνρήο ηεο αίηεζεο, ν ππνςήθηνο πξνζθνκίδεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ 

ΓΠΜ επηπιένλ δύν (2) θσηνγξαθίεο. 

Η επηινγή ησλ κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ γίλεηαη ζε εθαηνληαβάζκηα θιίκαθα κε 

ζπλεθηίκεζε ησλ αθόινπζσλ θξηηεξίσλ, θαηά ηα νξηδόκελα ζηνλ Καλνληζκό ηνπ ΓΠΜ 

 πλάθεηα θαη Βαζκόο πηπρίνπ (ζπληειεζηήο βαξύηεηαο 45%), 

 Γλώζε αγγιηθήο γιώζζαο (ζπληειεζηήο βαξύηεηαο 10%), 

 πλαθήο εξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα/επαγγεικαηηθή εκπεηξία (ζπληειεζηήο 

βαξύηεηαο 15%),  

 Λνηπνί ζπλαθείο ηίηινη ζπνπδώλ (ζπληειεζηήο βαξύηεηαο 10%), 

 Σίηινη μέλσλ γισζζώλ, πέξαλ ηεο αγγιηθήο (ζπληειεζηήο βαξύηεηαο 5%),  

 πλέληεπμε (ζπληειεζηήο βαξύηεηαο 15%). 
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Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα αλαδεηνύλ ζηηο ηζηνζειίδεο 

https://www.uom.gr/mli (www.mli.uom.gr)  θαη http://www.itlaw.uom.gr/ ή 

επηθνηλσλώληαο κε ηε Γξακκαηεία ηνπ Γ.Π.Μ.., Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, e-mail: 

mli@uom.edu.gr. 

 

 

Η Διευθύντπια του ΔΠΜΣ «Δίκαιο και Πληποφοπική» 

Καθηγήτπια Ευγενία Αλεξανδποπούλου 

https://www.uom.gr/mli
http://www.mli.uom.gr/

