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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	ΤΜΗΜΑ	

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ	ΣΠΟΥΔΩΝ	

Master	of	Science	in	Shipping	Management	

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ	ΥΠΟΒΟΛΗΣ	ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ	

	

Το	Τμήμα	Ναυτιλιακών	Σπουδών	του	Πανεπιστημίου	Πειραιώς		προκηρύσσει		την		έναρξη		του	1ου	

κύκλου	σπουδών	του	Αγγλόφωνου	Προγράμματος	Μεταπτυχιακών	Σπουδών	στη	Ναυτιλία	για	το	

Ακαδημαϊκό	Έτος	2018-2019,	το	οποίο	οδηγεί	στην	απονομή	Μεταπτυχιακού	Διπλώματος	Master	

of	Science	in	Shipping	Management		(Π.Μ.Σ.	στη	«Ναυτιλιακή	Διοικητική»	)	

Το	Πρόγραμμα	είναι	εντατικό	πλήρους	φοίτησης	διάρκειας	δύο	 (2)	ακαδημαϊκών	εξαμήνων	και	

θερινής	 περιόδου,	διδάσκεται	 και	 εξετάζεται	 στα	 αγγλικά,	 αρχίζει	 τον	 Οκτώβριο	 του	 2018	 και	

ολοκληρώνεται	τον	Σεπτέμβριο	του	2019.	

	

Στο	πρόγραμμα	μεταπτυχιακών	σπουδών	θα	γίνονται	δεκτοί,	κατόπιν	επιλογής,	πτυχιούχοι	Α.Ε.Ι.,	

Α.Τ.Ε.Ι.	 της	 ημεδαπής	 &	 διπλωματούχοι	 Α.Ε.Ν.	 ισότιμοι	 με	 Τ.Ε.Ι.(Ν.3450/2006)	 ή	 αντίστοιχων	

ομοταγών	ιδρυμάτων	της	αλλοδαπής	σύμφωνα	με	τις	κείμενες	διατάξεις.	Οι	υποψήφιοι	θα	πρέπει	

να	έχουν	τουλάχιστον	πολύ	καλή	γνώση	της	Αγγλικής	γλώσσας	(επίπεδο	Γ1/C1),	σύμφωνα	με	τις	

κείμενες	διατάξεις	του	Α.Σ.Ε.Π.	

	

Η	παρακολούθηση	των	μαθημάτων	είναι	υποχρεωτική.	Η	διδασκαλία	των	οκτώ	(8)	υποχρεωτικών	

μαθημάτων	 καθώς	 και	 των	 τεσσάρων	 (4)	 επιλεγομένων	 από	 οκτώ	 (8)	 προσφερόμενα	

πραγματοποιείται	 σε	 ευέλικτο	 ωράριο	 κατά	 τις	 απογευματινές	 ώρες	 ή	 το	 Σαββατοκύριακο.	 Οι	

φοιτητές	επιλέγουν	στην	αρχή	του	δευτέρου	εξαμήνου	ανάμεσα:	

	

Α.	Στην	επιδοτούμενη	πρακτική	άσκηση	οκτώ	(8)	εβδομάδων	σε	ναυτιλιακή	εταιρεία	ή	

Β.	 Στην	 εκπόνηση	 ερευνητικής	 Διπλωματικής	 Εργασίας	 που	 προϋποθέτει	 την	 δωρεάν	

παρακολούθηση	και	πιστοποίηση	μετά	από	εξετάσεις	σε	4	ανεξάρτητες	θεματικές	ενότητες	που	

προσφέρονται	από	το	Πρόγραμμα	σε	συνεργασία	με	αναγνωρισμένο	Νηογνώμονα	

	

Το	σύνολο	των	διδακτικών	μονάδων	(ECTS)	του	Προγράμματος	ανέρχονται	σε	75.	

	

Για	 εργαζομένους	 φοιτητές	 παρέχεται	 η	 δυνατότητα	 να	 παρακολουθήσουν	 το	 πρόγραμμα	 σε	

πρόγραμμα	 μερικής	 φοίτησης	 διάρκειας	 τεσσάρων	 (4)	 ακαδημαϊκών	 εξαμήνων	 και	 θερινής	

περιόδου,	 αρχίζει	 τον	 Οκτώβριο	 του	 2018	 και	 ολοκληρώνεται	 τον	 Σεπτέμβριο	 του	 2020.	 Οι	

φοιτητές	 μερικής	 φοίτησης	 επιλέγουν	 μέχρι	 το	 ήμισυ	 του	 αριθμού	 των	 μαθημάτων	 των	

αντιστοιχούντων	 σε	 πλήρη	 φοίτηση	 μέχρι	 συμπληρώσεως	 του	 συνόλου	 των	 απαιτουμένων	

μαθημάτων.	

	

Το	κόστος	των	διδάκτρων	ανέρχεται	στο	ποσό	των	7.000	€	καταβαλλόμενο	σε	δόσεις	αναλογικά	

επιμεριζομένου	στην	αρχή	κάθε	εξαμήνου	σπουδών	πλήρους	ή	μερικής	φοίτησης.	

	

Σε	 αριστούχους	 απόφοιτους	 Α.Ε.Ι.	 ή	 Α.Τ.Ε.Ι.	 της	 ημεδαπής	 ή	 αντίστοιχων	 ομοταγών	 ιδρυμάτων	 της	

αλλοδαπής	προβλέπεται	η	χορηγία	μέχρι	δύο	(2)	υποτροφιών.	

	

Η	 επιλογή	 των	 εισακτέων	 γίνεται	 σε	 πρώτη	φάση	με	 βάση	 τα	 τυπικά	προσόντα	 και	 σε	 δεύτερη	

φάση	με	βάση	την	προσωπική	συνέντευξη	και	τη	συνεκτίμηση	των	κριτηρίων	επιλογής	(γνωστικό	

αντικείμενο	 πρώτου	 συναφούς	 πτυχίου,	 βαθμός	 πτυχίου,	 εργασιακή	 εμπειρία	 (έτη	 εμπειρίας)	 σε	

συναφές	αντικείμενο,	κατοχή	δεύτερου	πτυχίου,	συνέντευξη).	



	

Υποβολή	αιτήσεων	:	

	

Α)	Προσωπικά	στη	 Γραμματεία	 του	Τμήματος	Ναυτιλιακών	Σπουδών	κατά	 τις	 εργάσιμες	ημέρες	

και	ώρες.		

	

Β)	Ταχυδρομικώς	:	Με	συστημένη	ταχυδρομική	αποστολή		

	

στη	διεύθυνση	:	

Γραμματεία	 Τμήματος	 Ναυτιλιακών	 Σπουδών,	 (με	 την	 ένδειξη:	 για	 το	 MSc	 in	 Shipping	

Management),	Πανεπιστήμιο	Πειραιά,	Καραολή	&	Δημητρίου	80,	Πειραιάς	18534,		

	

Γ)	Ηλεκτρονικά:	Στη	ηλεκτρονική	διεύθυνση:	nafadmin@unipi.gr	

	

Προθεσμία	υποβολής:	μέχρι	την	Τετάρτη		19/09/2018	

	

Oι	ενδιαφερόμενοι	καλούνται	να	υποβάλλουν	τα	παρακάτω	δικαιολογητικά:	

	

1. Αίτηση	εγγραφής	

2. Βιογραφικό	σημείωμα	μέχρι	4	σελίδες	

3. Αντίγραφο	 πτυχίου	 ή	 βεβαίωση	 περάτωσης	 σπουδών	 (μέχρι	 την	 έναρξη	 του	

Προγράμματος)	

4. Πιστοποιητικό	αναλυτικής	βαθμολογίας,	στο	οποίο	αναγράφεται	και	ο	βαθμός	πτυχίου.	

5. Δύο	συστατικές	επιστολές	μια	εκ’	των	οποίων	από	μέλος	ΔΕΠ	(ΑΕΙ,	ΑΤΕΙ).	

6. Αποδεικτικά	επαγγελματικής	ή	ερευνητικής	δραστηριότητας,	ή	επαγγελματικής	πιστοποίησης	

εάν	υπάρχουν	

7. Επικυρωμένο	 πιστοποιητικό	 γλωσσομάθειας	 αγγλικής	 γλώσσας	 τουλάχιστον	 σε	 επίπεδο	 C1	

εκτός	 αν	 οι	 ενδιαφερόμενοι	 έχουν	 πραγματοποιήσει	 κύκλο	 σπουδών	 σε	 αγγλόφωνη	

εκπαίδευση.	

8. Κείμενο	 500	 λέξεων	 που	 εξηγεί	 το	 κίνητρο	 του/της	 υποψηφίου/ας	 να	 παρακολουθήσει	 το	

συγκεκριμένο	πρόγραμμα	

9. Υπεύθυνη	 δήλωση	 στην	 οποία	 αναφέρεται	 ότι	 ο	 υποψήφιος	 έχει	 λάβει	 γνώση	 του	 παρόντος	

Κανονισμού	 και	 ότι	 αποδέχεται	 ανεπιφύλακτα	 τους	 αναφερόμενους	 σε	 αυτόν	 κανόνες	

λειτουργίας	του	ΠΜΣ	

	

	

Για	 πληροφορίες	 οι	 ενδιαφερόμενοι	 μπορούν	 να	απευθύνονται	 στις	 κ.	Ευαγγελία	 Αναγνώστου	

(210	41422101)	ή	Τζένη	Προκοπίου	(210	4142542)	

	

Περισσότερες	πληροφορίες	για	το	Πρόγραμμα	στον	παρακάτω	σύνδεσμο:		

http://www.unipi.gr/unipi/el/mscsm	

	

	

	

Ο	Διευθυντής	του	Π.Μ.Σ.	 Ο	Αναπληρωτής	Διευθυντής	

	

Καθηγητής	Α.	Τσελεπίδης	 Αν.	Καθηγητής	Α.	Παντουβάκης



	
	

University	of	Piraeus																

Department	of	Maritime	

Studies	

CALL	FOR	APPLICATIONS	FOR	THE	2018-2019	INTAKE	

FOR	THE		

							Master	of	Science	in	Shipping	Management	

	

	
	

The	Department	of	Maritime	Studies	of	the	University	of	Piraeus/Greece	announces	the	launch	of	

its	new	postgraduate	academic	program	for	the	academic	year	2018-2019,	leading	to	the	award	

of	a	Master	of	Science	(MSc)	degree	in	"Shipping	Management"	and	accepts	applications	from	

eligible	candidates.	

	

The	program	is	an	intensive	12	months	full-time	course	of	two	(2)	academic	semesters	and	a	

summer	 period,	 taught	 and	 accessed	 in	 English,	 starting	 in	 October	 2018	 and	 finishing	 in	

September	2019.	

	

The	 Program	 accepts	 International	 Universities	 Graduates’	 applications	 (1st	 Cycle	 studies,	

Bachelor’s	Degree)	that	are	formally	equivalent	to	those	offered	by	Greek	and	EU	Universitites.	

Mariners	 from	 Marine	 Academies	 may	 be	 considered	 as	 eligible	 under	 certain	 provisions	

according	to	the	Greek	Law	3450/2006.			

	

All	applicants	should	be	proficient	in	the	use	of	the	English	language	(at	least	level	C1).	

	

Course	 attendance	 is	 mandatory	 for	 all	 students.	 The	 course	 meetings	 of	 the	 twelve	modules	

(eight	 (8)	compulsory	and	 four	 (4)	otional	selected	 from	a	 list	of	eight	 (8)	 ),	will	 take	place	on	

flexible	working	hours	during	the	afternoon	(midweek)	or	weekend.	Students	are	also	obliged	to	

choose	at	the	beginning	of	the	second	semester	between:	

	

A.	A	subsidized	eight	(8)	week	practical	training	in	a	shipping	company	in	Piraeus/	Greece	or	

abroad.	

or	

B.	A	 Postgraduate	 thesis	 combined	with	 sponsored	mandatory	 attendance	 of	 4	 seminars	

offered	by	the	Programme	in	collaboration	with	a	recognized	Classification	 Society	 leading	to	

(after	exams)	their	certification.		

	

The	total	number	of	credits	(ECTS)	of	this	academic	programme	MSc	in	Shipping	Management	is	

75.	

	

Eligible	participants	depending	on	their	working	status	 	are	offered	the	option	of	attending	the	

programme	 in	 a	part	 time	mode	 that	consists	of	 four	(4)	academic	semesters	and	a	summer	

semester,	 starting	 in	 October	 2018	 and	 ending	 in	 September	 2020.	 Part-time	 students	 may	

register	 for	 up	 to	 half	 the	 number	 of	 courses	 corresponding	 to	 a	 full-time	 attendance	 per	

academic	year,	until	the	completion	of	all	the	required	courses.	

	



The	fees	of	the	Program		are	€	7,000	€,	paid	in	proportional	installments	at	the	beginning	

of	each	semester	of	full-time	or	part-time	study.	

	

The	programme	may	opt	to	offer	up	to	two	(2)	scholarships	for	top	first	class	graduates	from	

domestic	or	foreign	academic	institutions.	

	

Eligible	applicants	are	assessed	based	on	academic	merit	 (relevance	of	 the	Degree	studied	and	

overall	grades),	professional	experience,	certifications	and		qualifications,	overall	interest	to	the	

maritime	sector	and	curriculum	vitae.	Highest	ranked	applicants	may	be	invited	to	an	interview	

to	consider	applicants’	knowledge,	motivation	and	language	skills.	

	

Submission	of	applications:		

	

	A)	Personally	(during	working	hours)		

	

B)	By	 registered	post	 addressed	 to	 the	Admission’s	officer/	Department	of	Maritime	Studies	

(for	the	M.Sc.	in	Shipping	Management)	

	

Both	at	the	

University	of	Piraeus,	80	Karaoli	&	Demetriou	str.,	Piraeus	18534	(1st	floor	Office	113),		

tel.	210	41422101	(attn.	Mrs.	Anagnostou)	

	

C)	By	email:	at	nafadmin@unipi.gr	

	

	

Deadline	for	submission:	until		the	Wednesday	the	19th	of		September	2018	

	

Applicants	are	requested	to	submit	at	least	the	following	with	their	application:	

	

1.	Application	for	registration		

2.	Curriculum	vitae	not	exceeding	4	pages		

3.	Copy	of	their	first	degree	or	certificate	of	completion	of	studies		

4.	A	transcript	of	their	grades,		

5.	Two	letters	of	recommendation,	one	of	which	by	an	academic	faculty	member	(AEI,	ATEI).		

6.	Proof	of	professional	or	research	activity,	or	professional	certification	if	any		

7.	 Validated	 English	 language	 certificate	 at	 level	 C1	 	 unless	 the	 students	 have	 completed	 an	

academic	program	(BSc,	M.A,	MSc,	MBA)	taught	and	assessed	in	English.	

8.	 A	 personal	 statement	 stating	 applicant’s	 motivation	 to	 follow	 the	 program	 and	 that	 the	

candidate	is	aware	of	and	accepts	all	Regulations	of	the	Post	graduate	course		mentioned	therein.	

	

	

For	more	informations	please	call	+0030	210	4142542	(Mrs.	Prokopiou)	or	follow	the	link	below:	

http://www.unipi.gr/unipi/en/mscsm	

	

	

	

	

M.Sc.	Program	Director	 																																																								M.Sc.	Program	Co-Director	

	

Professor	A.	Tselepidis	 	 	 												Assoc.	Professor	A.	Pantouvakis	

	

	
	


