
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

 

                                                                                                                                      Αρ. Πρωτ. SEBA 14/20-09-2018 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΠΜΣ  

"MSc in Hospitality & Tourism Management" 

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

 

H Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., στο πλαίσιο της λειτουργίας του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «MSc in Hospitality & Tourism Management» καλεί επιστήμονες, 

που πληρούν τις διατάξεις του άρθρου 36, σε συνδυασμό με το άρθρο 85 του ν. 4485/2017 και τους όρους 

του Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΜΣ «MSc in Hospitality & Tourism Management», 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 2018-2019, [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 Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14:30.   

 

Τα γνωστικά αντικείμενα / μαθήματα του Π.Μ.Σ. «MSc in Hospitality & Tourism Management» για το 

χειμερινό εξάμηνο του 2018-19 είναι τα ακόλουθα: 

 

 Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων (Tourism Management)  

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

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

Technologies in Tourism)  

(διδασκαλία 18 ωρών από το σύνολο των 30 ωρών του μαθήματος) 

 Ειδικές Μορφές Τουρισμού (Special Interest Tourism) 

(30 ώρες διδασκαλίας) 

 Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων στον Τουρισμό (Human Resources Management in Tourism) 

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

 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί στον ιστοχώρο του 

ΔΙ.ΠΑ.Ε.(www.ihu.edu.gr) για το διάστημα από 21/09/2018 έως 4/10/2018. 

 

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

λόγους που αφορούν στην εσωτερική οργάνωση και προγραμματισμό του. 

 

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


Συμμόρφωση στο GDPR (EE 2016/679) 

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση και βιογραφικό σημείωμα μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας https://vistaff.ihu.edu.gr/, αποδέχονται την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που οι 

ίδιοι συμπληρώνουν στην αίτησή τους, με σκοπό την αξιολόγηση της αίτησής τους. Σε περίπτωση επιλογής, 

συναινούν στη χρήση των στοιχείων για την αναρτητέα στη Διαύγεια απόφαση ανάθεσης της διδασκαλίας 

και στη σύναψη της σχετικής σύμβασης (Σκοπός επεξεργασίας: Νομική Υποχρέωση). Σε περίπτωση μη 

επιλογής ορισμένου υποψηφίου, τα στοιχεία του στη συνέχεια διαγράφονται από τα αρχεία της Σχολής.  

 

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, 20 Σεπτεμβρίου 2018 

 

 

 

Η Διευθύντρια του Προγράμματος  

 

 

Κορίνα Κατσαλιάκη 

Επίκουρη Καθηγήτρια 

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

