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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΠΜΣ "MSc in Banking & Finance" 

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 Banking & Finance”  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 των ΠΜΣ “MSc in Banking & Finance”, ειδικούς στα αντίστοιχα 

γνωστικά αντικείμενα, με αποδεδειγμένη εμπειρία διδασκαλίας στην αγγλική γλώσσα, να 

εκδηλώσουν το καταρχήν ενδιαφέρον τους για διδασκαλία του ακόλουθου σεμιναριακού 

μαθήματος 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 Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 14:30.   
 

Το γνωστικό αντικείμενο του σεμιναριακού μαθήματος του Π.Μ.Σ. “MSc in Banking & Finance” για 

το χειμερινό εξάμηνο είναι το ακόλουθο: 

 

 Επαγγελματική Ηθική στο επαγγελματικό περιβάλλον της Χρηματοοικονομικής (Business 

Ethics in Finance) (6 ακαδημαϊκές ώρες) 

 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί στον ιστοχώρο του Διεθνούς 

Πανεπιστημίου της Ελλάδος (www.ihu.edu.gr) για το διάστημα από 14/01/2019 έως 29/01/2019. 

 

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

για λόγους που αφορούν στην εσωτερική οργάνωση και προγραμματισμό του. 

 

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.  
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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, 14 Ιανουαρίου 2019 

 

 

 

Ο Διευθυντής του Προγράμματος  

 

Αναπληρωτής Καθηγητής  

Στέργιος Λεβέντης 
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