
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΠΜΣ "MSc in Hospitality and Tourism Management" 

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΎΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

H Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 

Ελλάδος, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “MSc in 

Hospitality and Tourism Management”  καλεί επιστήμονες, που πληρούν τους όρους του άρθρου 5 

παρ. 1 του ν. 3685/2008, κατόχους διδακτορικού τίτλου και ειδικούς στα αντίστοιχα γνωστικά 

αντικείμενα, με αποδεδειγμένη εμπειρία διδασκαλίας στην αγγλική γλώσσα, να εκδηλώσουν το 

καταρχήν ενδιαφέρον τους για διδασκαλία των ακόλουθων μαθημάτων κατά την ακαδημαϊκή 

χρονιά 2017-2018, [υπό τις προϋποθέσεις υλοποίησης της λειτουργίας του ως άνω Π.Μ.Σ., της 

διεξαγωγής των αντίστοιχων μαθημάτων και της επιλογής τους]. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση και βιογραφικό σημείωμα μέσω 

της ιστοσελίδας https://vistaff.ihu.edu.gr/ έως την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 14:30.   

 

Τα γνωστικά αντικείμενα / μαθήματα του Π.Μ.Σ. “MSc in Hospitality and Tourism Management” 

για το χειμερινό εξάμηνο είναι τα ακόλουθα: 

 

 Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων (Tourism Management)  

(διδασκαλία 15 ωρών από το σύνολο των 30 ωρών του μαθήματος) 

 Χρηματοοικονομικές Στρατηγικές της Τουριστικής Ανάπτυξης (Financial Management for 

Tourism Development) 

(διδασκαλία 15 ωρών από το σύνολο των 30 ωρών του μαθήματος) 

 Περιβαλλοντική Διαχείριση/Ειδικές Μορφές Τουρισμού (Environmental 

Management/Special Interest Tourism) 

(30 ώρες διδασκαλίας) 

 Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Ψηφιακές Τεχνολογίες στον Τουρισμό (Social Media and 

Digital Technologies in Tourism) 

(διδασκαλία 16 ωρών από το σύνολο των 30 ωρών του μαθήματος) 

 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί στον ιστοχώρο του Διεθνούς 

Πανεπιστημίου της Ελλάδος (www.ihu.edu.gr) για το διάστημα από 05/10/2017 έως 20/10/2017. 

https://vistaff.ihu.edu.gr/
http://www.ihu.edu.gr/


 

Το Πανεπιστήμιο δηλώνει ότι η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής μπορεί να μην προχωρήσει 

για λόγους που αφορούν στην εσωτερική οργάνωση και προγραμματισμό του. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Αγγελική 

Χαλκιά (τηλ. 2310 807526, fax: 2310 474520, email: a.chalkia@ihu.edu.gr).  

 

Θεσσαλονίκη, 5 Οκτωβρίου 2017 

 

 Η Διευθύντρια του 

Προγράμματος  

 

Κορίνα Κατσαλιάκη 

Επίκουρη Καθηγήτρια 

mailto:a.chalkia@ihu.edu.gr

