
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
για πτυχιούχους Πανεπιστημίων και πτυχιούχους ανώτερων σχολών διετούς κύκλου σπουδών, και 

πτυχιούχους Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά 
που επιθυμούν να καταταγούν στο τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, για την απόκτηση πτυχίου για το ακαδ. έτος 2012-2013. 
  

Ημερομηνίες και δικαιολογητικά αιτήσεων και ημερομηνίες εξέτασης 
 
Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα παρακάτω μαθήματα για τα οποία η εξεταστέα ύλη και βιβλιογραφία έχει 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του τμήματος www.mbc.aueb.gr, 
 Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 
 Εισαγωγή στην Επικοινωνία 
 Εισαγωγή στα Οικονομικά. 
 
Η διενέργεια των Κατατακτηρίων Εξετάσεων αποφασίστηκε για τις κάτωθι ημερομηνίες και ώρες: 
 

Μάθημα Ημερομηνία εξέτασης Ώρα εξέτασης 
Εισαγωγή στα Οικονομικά Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2012 10:00-12:00 
Εισαγωγή στην Επικοινωνία Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2012 10:00-12:00 
Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2012 11:00-13:00 

 
Όλες οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στην αίθουσα Δ11 (πτέρυγα Δεριγνύ, 1ος όροφος). Για οποιαδήποτε αλλαγή 
στην αίθουσα εξετάσεων που τυχόν προκύψει θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση. 
 
Οι επιτυχόντες πτυχιούχοι θα καταταγούν στο α’ εξάμηνο σπουδών. Στους επιτυχόντες πτυχιούχους θα 
αναγνωριστούν τα μαθήματα «Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ» και «Εισαγωγή στην Επικοινωνία». 
Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με την ίδια βαθμολογία, για την αποφυγή της υπέρβασης, λαμβάνεται 
υπόψη ο βαθμός πτυχίου των υποψηφίων που ισοβαθμούν. Αν και ο βαθμός του πτυχίου είναι ακριβώς ίδιος, 
γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων υποψηφίων. Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν 
με τον τελευταίο κατατασσόμενο στο τμήμα ως υπεράριθμων.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του τμήματος από 1 μέχρι 15 Νοεμβρίου 
2012 κατά τις ώρες υποδοχής κοινού, Δευτέρα και Τετάρτη 12:00-14:00 και Παρασκευή 11:00-13:00 
 
α) Αίτηση στη γραμματεία του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας στην οποία θα αναγράφεται ο βαθμός 
του πτυχίου. 
 
β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών, πρωτότυπο ή νομίμως επικυρωμένο. Σε 
περίπτωση που δεν αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός πτυχίου, ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει και 
πιστοποιητικό, στο οποίο να αναγράφονται αναλυτικά οι βαθμοί των μαθημάτων που απαιτούνται για τον 
υπολογισμό του βαθμού πτυχίου. 
 
γ) φωτοτυπία ταυτότητας υποψηφίου. 
 
δ) Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών 
τους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) 
ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών. 


