
 

ΑΝΩΣΑΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ 
ΣΜΗΜΑ ΚΛΩΣΟΫΦΑΝΣΟΤΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ  

"ΝΕΑ ΚΛΩΣΟΫΦΑΝΣΟΤΡΓΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ  

ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΜΟΔΑ" ΓΙΑ ΣΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΟΤ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2016-2017 

 

Περιγραφή Π.Μ.. 

 

Σίτλοσ 

Σο Σμιμα Κλωςτοχφαντουργϊν Μθχανικϊν Σ.Ε. του A.E.I. Πειραιά Σ.Σ. διοργανϊνει 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν (Π.Μ..) με τίτλο «Νζα 

Κλωςτοϋφαντουργικά Τλικά και Σεχνολογίεσ ςτο χεδιαςμό Μόδασ» (ο τίτλοσ του 

Π.Μ.. ςτθν Αγγλικι: Novel Textile Materials and Technologies in Fashion Design), 

(Φ.Ε.Κ. 1606/ Σ.β' 31-07-2015) και καλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ να υποβάλουν 

υποψθφιότθτα ςυμμετοχισ για το χειμερινό εξάμθνο του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2016-

2017. 

 

Αντικείμενο 

Κφριο αντικείμενο του Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν "Νζα 

Κλωςτοχφαντουργικά Τλικά και Σεχνολογίεσ ςτο χεδιαςμό Μόδασ", είναι θ μελζτθ 

των νζων τεχνολογιϊν και των ςτρατθγικϊν διοίκθςθσ, ςτο ςχεδιαςμό μόδασ. Οι 

φοιτθτζσ εμβακφνουν τισ γνϊςεισ ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ, ςτα νζα υλικά και 

διαδικαςίεσ παραγωγισ ςτο ςχεδιαςμό μόδασ.  

 

Διάρκεια Φοίτηςησ 

Η φοίτθςθ ςτο Π.Μ.. διαρκεί 3 εξάμθνα. τα δφο εξάμθνα ςπουδϊν (Α’ και Β’) 

πραγματοποιείται θ διδαςκαλία των μακθμάτων ενϊ κατά το τρίτο (Γ’) εξάμθνο 

ςπουδϊν διεξάγεται θ μεταπτυχιακι διπλωματικι εργαςία (Master Dissertation).  

 

Δίδακτρα 

Σα δίδακτρα του Π.Μ.. ανζρχονται ςτισ τζςςερισ χιλιάδεσ (4.000) Ευρϊ. Σα 

δίδακτρα καταβάλλονται ςε δφο δόςεισ των δφο χιλιάδων (2.000) ευρϊ. Η πρϊτθ 

δόςθ καταβάλλεται κατά τθν ζναρξθ  του πρϊτου εξαμινου ςπουδϊν και θ δεφτερθ 

δόςθ καταβάλεται κατά τθν ζναρξθ του τρίτου εξαμινου ςπουδϊν. Προβλζπεται 



ζκπτωςθ 25% ςε ειδικζσ κατθγορίεσ υποψιφιων κατόπιν αιτιςεωσ τουσ ςτθ 

ςυντονιςτικι επιτροπι του Π.Μ.. 

 

Δικαίωμα υμμετοχήσ 

το Π.Μ.. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογι οι απόφοιτοι (Πτυχιοφχοι – 

Διπλωματοφχοι)χολϊν των Ανωτάτων Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων (Πανεπιςτθμίων 

και Σ.Ε.Ι.) τθσ Ημεδαπισ ι τθσ Αλλοδαπισ.  Η επιλογι των ειςακτζων ςτο Π.Μ.. 

γίνεται από επιτροπι μελϊν Ε.Π. τθσ .Ε., που ςυγκροτείται με απόφαςθ τθσ Γ.. του 

τμιματοσ. Ο πίνακασ επιτυχόντων επικυρϊνεται από τθν .Ε.. 

 

Κριτήρια Επιλογήσ 

Η επιλογι των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν πραγματοποιείται αφοφ ςυνεκτιμθκοφν 

κυρίωσ τα εξισ κριτιρια: 

α.   Ο βακμόσ πτυχίου 

β.   Η βακμολογία ςε προπτυχιακά μακιματα, τα οποία παρουςιάηουν ςυνάφεια με 

τα μακιματα του Π.Μ.. 

γ. Η επίδοςθ ςτθν πτυχιακι/διπλωματικι εργαςία (αν προβλζπεται ςε προπτυχιακό 

επίπεδο). 

δ.   Η ερευνθτικι δραςτθριότθτα του υποψθφίου. 

ε.   Οι ςυςτατικζσ επιςτολζσ. 

ςτ. Η επαγγελματικι εμπειρία. 

η.   Η ςυνζντευξθ ςτθν επιτροπι του Π.Μ.. 

 

 

Η .Ε. είναι αρμόδια για τον κακοριςμό των λεπτομερειϊν εφαρμογισ των 

κριτθρίων αυτϊν, τον οριςμό ςυμπλθρωματικϊν κριτθρίων ι τθ διεξαγωγι 

εξετάςεων και ςυνεντεφξεων, και θ οποία κακορίηει και τθ βαρφτθτα των κριτθρίων. 

 

Τποψθφιότθτα ςυμμετοχισ μποροφν να υποβάλλουν επίςθσ οι τελειόφοιτοι των 

ανωτζρω Σμθμάτων, οι οποίοι ωςτόςο κα πρζπει να προςκομίςουν Βεβαίωςθ 

Ολοκλιρωςθσ πουδϊν πριν τθ λιξθ τθσ περιόδου των εγγραφϊν.  

 

Τποβολή Δικαιολογητικών 

Οι ενδιαφερόμενοι-εσ, για τθν αξιολόγθςθ τθσ υποψθφιότθτασ ςυμμετοχισ τουσ 

ςτο Π.Μ.. κα πρζπει να υποβάλλουν ςτθν Γραμματεία του Π.Μ.. τα παρακάτω 

δικαιολογθτικά: 

 

α. Αίτθςθ Εγγραφισ (θ αίτθςθ παραλαμβάνεται από τθν Γραμματεία του Σμιματοσ 

Κλωςτοχφαντουργϊν Μθχανικϊν Σ.Ε. ι λαμβάνεται από τον ιςτότοπο του Π.Μ.. 

ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: 



 http://textiles.daidalos.teipir.gr/wp-content/uploads/2015/10/MSCFASHION_Aitisi-

Simmetoxis.pdf). 

β. Αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα. 

γ. Αναλυτικι Βακμολογία. 

δ. Δφο ςυςτατικζσ επιςτολζσ από δφο πανεπιςτθμιακοφσ δαςκάλουσ, ερευνθτζσ ι 

εξζχουςεσ προςωπικότθτεσ. Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να μεριμνιςουν ϊςτε οι 

ςυςτατικζσ επιςτολζσ να ςταλοφν κατευκείαν από τουσ ςυντάκτεσ τουσ μζςω e-mail 

ςτθν γραμματεία του Π.Μ.. ςτθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου: 

mscfashion@teipir.gr 

 

Η υποβολι των δικαιολογθτικϊν μπορεί να γίνει με τουσ εξισ τρόπουσ: 

-Ηλεκτρονικά, με αποςτολι των ςχετικϊν αρχείων μζςω e-mail ςτθ διεφκυνςθ 

mscfashion@teipir.gr 

Σα αρχεία (αίτθςθ, βιογραφικό ςθμείωμα, αναλυτικι βακμολογία) μπορεί να είναι 

ςε μορφι .doc, .odc, .pdf, .png, κ.α. 

 

-Σαχυδρομικά, ςτθ διεφκυνςθ: Γραμματεία Π.Μ.. «Νζα Κλωςτοχφαντουργικά 

Τλικά και Σεχνολογίεσ ςτο χεδιαςμό Μόδασ», Σμιμα Κλωςτοχφαντουργϊν 

μθχανικϊν ΣΕ, Ανϊτατο Εκπαιδευτικό Κδρυμα Πειραιά Σ.Σ., Θθβϊν 250 & Πζτρου 

Ράλλθ, ΣΚ 12244, Αιγάλεω. 

 

-Με επίδοςθ του φακζλου υποψθφιότθτασ ςυμμετοχισ ςτθ Γραμματεία του ΠΜ 

κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ, από ϊρα 08.00 ζωσ 14.00. 

 

Η Γραμματεία του ΠΜ «Νζα Κλωςτοχφαντουργικά Τλικά και Σεχνολογίεσ ςτο 

χεδιαςμό Μόδασ» βρίςκεται εντόσ τθσ Γραμματείασ του Σμιματοσ 

Κλωςτοχφαντουργϊν Μθχανικϊν Σ.Ε. ςτο Α’ κτιριο, Αϋόροφοσ, Αίκουςα Α120, ςτο 

Ανϊτατο Εκπαιδευτικό Κδρυμα Πειραιά Σ.Σ., Θθβϊν 250 & Πζτρου Ράλλθ, Αιγάλεω.  

 

Σα δικαιολογθτικά υποψθφιότθτασ ςυμμετοχισ ςτο Π.Μ.. πρζπει να υποβλθκοφν 

μζχρι τθ Δευτζρα 5 επτεμβρίου 2016 (ιςχφει θ ςφραγίδα ταχυδρομείου, ςε 

περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ). 

 

υνζντευξη αξιολόγηςησ 

 

Η ςυνζντευξθ αξιολόγθςθσ των υποψθφιοτιτων ςυμμετοχισ ςτο Π.Μ.. κα 

πραγματοποιθκεί τθν Σετάρτη 14 & Πζμπτη 15 επτεμβρίου 2016. 

 

Αποτελζςματα Αξιολόγηςησ 

Σα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ των υποψθφιοτιτων ςυμμετοχισ ςτο Π.Μ.. κα 

γίνουν γνωςτά τθν Παραςκευή 23 επτεμβρίου 2016. Οι υποψιφιοι κα 
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ενθμερωκοφν ςχετικά με το αν θ αίτθςθ τουσ ζχει γίνει δεκτι, μζςω τθλεφωνικισ 

επικοινωνίασ κακϊσ και μζςω θλεκτρονικισ επιςτολισ ςτθν διεφκυνςθ του 

θλεκτρονικοφ τουσ ταχυδρομείου.  

 

 

Δικαιολογητικά Εγγραφήσ 

Οι επιτυχόντεσ για  τθν εγγραφι τουσ ςτο Π.Μ.. κα πρζπει να προςκομίςουν τα 

ακόλουκα: 

1. Αντίγραφο διπλϊματοσ ι πτυχίου ι βεβαίωςθ ότι αναμζνεται θ αποφοίτθςθ 

τουσ μζχρι τθν 30η επτεμβρίου 2016. τισ περιπτϊςεισ πτυχιοφχων 

πανεπιςτθμίων τθσ αλλοδαπισ ςυνυποβάλλεται πιςτοποιθτικό αναγνϊριςθσ 

από τον Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. 

2. Αναλυτικι Βακμολογία. 

3. Αποδεικτικά επαγγελματικισ εμπειρίασ (εφόςον υπάρχουν). 

4. Επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο των δφο όψεων τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ. 

5. Δφο πρόςφατεσ φωτογραφίεσ. 

6. Σίτλο πιςτοποίθςθσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ. 

 

Σα αντίγραφα των εγγράφων που κα κατατεκοφν κα πρζπει να είναι επικυρωμζνα. 

 

Ζναρξη Μαθημάτων 

Η ζναρξθ των μακθμάτων του Π.Μ.. για το χειμερινό εξάμθνο του ακαδθμαϊκοφ 

ζτουσ 2016-2017 κα γίνει τθν Παραςκευι 30 επτεμβρίου 2016. Σο ωρολόγιο 

πρόγραμμα κα  δθμοςιευτεί ςτον ιςτότοπο του ΠΜ.  

 

Επικοινωνία 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ:  

Γραμματεία ΠΜ «Νζα Κλωςτοχφαντουργικά Τλικά και Σεχνολογίεσ ςτο χεδιαςμό 

Μόδασ» 

Σμιμα Κλωςτοχφαντουργϊν Μθχανικϊν Σ.Ε. 

Ανϊτατο Εκπαιδευτικό Κδρυμα Πειραιά Σ.Σ.  

Θθβϊν 250 & Πζτρου Ράλλθ, ΣΚ 12244, Αιγάλεω.  

Tθλζφωνα 210-5381216, 210-5381335 (ϊρεσ λειτουργίασ 8:00 – 14:00) 

Φαξ: 210-5381255 

email: mscfashion@teipir.gr 

web: http://textile.teipir.gr  

 

Ο Διευκυντισ του Π.Μ..   

Δρ. Γεϊργιοσ Πρινιωτάκθσ  

 Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ 


