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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 

      ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

Λόφος Πανεπιστημίου 

   81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

Τηλ. 22510.36605,  Fax: 22510.36609                

e-mail: culturaltec.msc@aegean.gr  

 

  ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

  ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  
«ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» 

 
 

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
_________________________________________________________________________________ 
Επώνυμο                                                           'Ονομα      Πατρώνυμο   

   

Στοιχεία Ταυτότητας: 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Αριθμός                                                                    Ημερομηνία 'Εκδοσης                                                    Εκδούσα Αρχή 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Ημερομηνία Γέννησης                                       Τόπος Γέννησης                                                  Το Γένος Μητρός 
 

      

(Βάλτε Χ για τη διεύθυνση αλληλογραφίας) 

 Διεύθυνση:                    Διεύθυνση Μόνιμης Κατοικίας:     
             

_______________________________________________            _______________________________________________ 

Οδός, Αριθμός                                                                                      Οδός, Αριθμός  

 

_______________________________________________            _______________________________________________      

Πόλη                                                          Τ.Κ.                           Πόλη                                                     Τ.Κ. 

  
_______________________________________________             
Τηλέφωνα  επικοινωνίας 
_______________________________________________ 
 Ε-mail:  

 

 

Κατεύθυνση που ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε: 

 

 Μουσειολογία 

 Σχεδιασμός Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων         

 

 

Φωτογραφία 
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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ (Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να είναι σφραγισμένες και υπογεγραμμένες στο σημείο σφραγίσεως του φακέλου.  

Μπορούν να συνοδεύουν την αίτηση ή να αποστέλλονται χωριστά από τους συντάξαντες στη Γραμματεία ΠΜΣ του Τμήματος ως 

την ημερομηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών).  

 
1. Ονοματεπώνυμο 

 

___________________________________________________________________________________________________     

Διεύθυνση 

 

____________________________________________________________________________________________________              

Επάγγελμα/Θέση 

 

____________________________________________________________________________________________________         

                                                            (να αναφερθούν πλήρη στοιχεία) 

 

2. Ονοματεπώνυμο 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Διεύθυνση 

 

____________________________________________________________________________________________________  

Επάγγελμα/Θέση  

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

                                                            (να αναφερθούν πλήρη στοιχεία) 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
 

Δηλώνω υπεύθυνα  ότι  οι πληροφορίες που δίνονται στην παρούσα αίτηση είναι  ακριβείς και αληθείς. 

 

Υπογραφή 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

Τόπος  Ημερομηνία 

 

 ____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

 Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα ή στην αγγλική γλώσσα, αν πρόκειται για αλλοδαπό υποψήφιο 

 Μονοσέλιδο κείμενο, όπου τεκμηριώνεται η βούληση και τα κίνητρα παρακολούθησης και δραστηριοποίησης στα πλαίσια του 

συγκεκριμένου Π.Μ.Σ. 

 Δύο φωτογραφίες τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας 

 Αντίγραφο Πτυχίου ή άλλου τίτλου σπουδών  

 Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο να αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου  
 Αναγνώριση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  για τίτλους που έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής 

 Αντίγραφο πιστοποιητικού αγγλικής γλώσσας  

 Βεβαίωση ελληνομάθειας από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (για αλλοδαπούς υποψήφιους) 

 Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές  

 Αντίγραφο πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας (εφόσον εκπονήθηκε) 

 Αποδεικτικά ερευνητικής ή επαγγελματικής εμπειρίας, (εφόσον υπάρχουν) 

 Ανάτυπα άρθρων που δημοσιεύτηκαν είτε σε επιστημονικά περιοδικά, είτε σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, τα οποία 

δημοσιεύουν εργασίες με σύστημα των κριτών (εφόσον υπάρχουν)  

 

 

Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία ΠΜΣ του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου ως την ημερομηνία λήξης υποβολής τους, σύμφωνα με την Πρόκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 


