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2. ΠΡΟΛΟΓΟ – ΔΙΑΓΩΓΗ
2.1. ύληνκε πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αθνξά ζηελ παξνύζα Έθζεζε, ηεο
ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ, ησλ εξγαιείσλ, ησλ ζπλζεθώλ θαη ησλ ζηόρσλ.
Ζ παξνχζα έθζεζε είλαη πξντφλ ζπληνληζκέλεο θαη καθξνρξφληαο (έλα αθαδεκατθφ έηνο)
ζπλεξγαζίαο ηεο ΟΜΔΑ κε φιν ην αθαδεκατθφ, ηερληθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ
ηκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Ξεθίλεζε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2014 θαη νινθιεξψζεθε
ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2015. Ζ δηαδηθαζία ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε φπσο παξαθάησ:
Σε δεχηεξε εβδνκάδα ηνπ Οθησβξίνπ 2014 ζπλεδξίαζε ε ΟΜΔΑ θαη κε γλψκνλα θαη
εκπεηξία ηεο απφ ηηο δηαδηθαζίεο νινθιήξσζεο ηεο εηήζηαο έθζεζεο αμηνιφγεζεο ηνπ
πξνεγνχκελνπ έηνπο (2013-2014)

απνθάζηζε λα πξνηείλεη ζηε Γ ηνπ ηκήκαηνο ηελ

παξαθάησ νξγάλσζε (θαη δηαδηθαζίεο) γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο εηήζηαο έθζεζεο εζσηεξηθήο
αμηνιφγεζεο 2014-2015:
Όζνλ αθνξά ην ΠΠ


Ζ ΟΜΔΑ ζπληνλίδεη, ελζαξξχλεη θαη ειέγρεη ηελ φιε δηαδηθαζία.



Γεκηνπξγνχληαη νκάδεο εξγαζίαο κε εκπιεθφκελν φιν ην αθαδεκατθφ, ηερληθφ θαη
δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο.



Δκπιέθνληαη θαη νη θνηηεηέο ζηελ φιε δηαδηθαζία.
Όζνλ αθνξά ην ΠΠ νη νκάδεο εξγαζίαο είλαη ππεύζπλεο ε θάζε κία γηα ηα παξαθάησ:

 Πξόγξακκα πνπδώλ θαη Οδεγόο πνπδώλ. Ζ νκάδα εξγαζίαο απνηειείηαη απφ
ηνπο Γ. Μαδπηηλφ, Ν. Θεξίνπ, Δηξ. Κακελίδνπ θαη Β. Υαηδή. θνπφο ηεο είλαη λα
επηβιέςεη θαη λα δηαγλψζεη πξνβιήκαηα πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ απφ ηελ
εθαξκνγή ηνπ λένπ ΠΠ (είλαη λέν ΠΠ δηφηη πξνήιζε απφ ηε ζπλέλσζε ησλ
ηκεκάησλ Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηψλ θαη μεθίλεζε λα
εθαξκφδεηαη ην αθαδεκατθφ έηνο 2013-2014. Ζ πεξίνδνο πνπ εμεηάδεηαη αθνξά ηελ
πινπνίεζε ησλ εμακήλσλ Α, Β, Γ θαη Γ). Ζ δηαδηθαζία (κε ππνβνιή πξνηάζεσλ)
νινθιεξψλεηαη ηε δεχηεξε εβδνκάδα ηνπ Ηνπιίνπ 2015 θαη πξνσζείηαη ζηνλ πξφεδξν
ηεο ΟΜΔΑ .
 Οξγάλωζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο ηωλ καζεκάηωλ ηνπ ΠΠ κε ηε κέζνδν
εξωηεκαηνινγίνπ (πξόηππνπ ηεο ΑΓΙΠ). Δξσηψκελνη είλαη νη θνηηεηέο θαη ε
δηαδηθαζία ιακβάλεη ρψξα ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. Οη απαληήζεηο ζπιιέγνληαη
ηελ 8ε κε 9ε εβδνκάδα θάζε εμακήλνπ (Υεηκεξηλφ θαη Δαξηλφ). Ζ νκάδα εξγαζίαο
απνηειείηαη απφ ηνπο (Γ. Μαδπηηλφ, . Γεκεηξηάδε, . Παπαδεκεηξίνπ, Μ.
Πηπηιηαγθφπνπιν, Φ. Παλαγησηφπνπιν, Υ. Ατηζίδε θαη Α. Γηάθη). Σε δηαδηθαζία
ζπληνλίδνπλ νη Υ. Ατηζίδεο θαη Α. Γηάθη, ηα δεδνκέλα επεμεξγάδνληαη απφ ηνπο θνηηεηέο
αιιά θαη ηνπο Γ. Μαδπηηλφ θαη Μ. Πηπηιηαγθφπνπιν. Αξρεηνζεηεί ειεθηξνληθά ν Φ.
Παλαγησηφπνπινο. Ζ δηαδηθαζία (καδί κε ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ ειεθηξνληθή
4

αξρεηνζέηεζε) νινθιεξψλεηαη ηε δεχηεξε εβδνκάδα ηνπ Ηνπλίνπ 2015 θαη πξνσζείηαη
ζηνλ πξφεδξν ηεο ΟΜΔΑ.
 πιινγή Απνγξαθηθώλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Πξνζωπηθνύ (Διιεληθά θαη Αγγιηθά).
Ζ νκάδα εξγαζίαο απνηειείηαη απφ ηνπο Β. Μαξδχξε, . Γεκεηξηάδε, . Γθνχκα, Υ.
Μπνξκπφηζε θαη Φ. Παλαγησηφπνπιν. πληνλίδεηαη απφ ηνλ Β. Μαξδχξε θαη
αξρεηνζεηείηαη ειεθηξνληθά απφ ηνλ Φ. Παλαγησηφπνπιν. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο
ελζαξξχλνπλ ην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ λα αλαλεψλεη ην βηνγξαθηθφ ηνπ (εμέιημε,
δεκνζηεχζεηο, αλαγλψξηζε ηνπ έξγνπ, έξεπλα, δηαθξίζεηο, δηεζλήο δηάζηαζε, θιπ) θαη
δεηνχλ ηα πιήξε απνγξαθηθά ζηνηρεία (έληππν ηεο ΑΓΗΠ) καδί κε ηα πιήξε βηνγξαθηθά
ηελ πξψηε εβδνκάδα ηνπ επηεκβξίνπ 2015 (κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ αθαδεκατθνχ
έηνπο 2014-2015). ηε ζπλέρεηα ν Β. Μαξδχξεο „απνθσδηθνπνηεί‟ ηα δεδνκέλα θαη κε
θαηάιιειν software θαηαξηίδεη ηηο ιίζηεο (πίλαθεο ηνπ Excel ηεο ΑΓΗΠ) κε
δεκνζηεχζεηο, αλαγλψξηζε ηνπ έξγνπ, έξεπλα, δηαθξίζεηο, δηεζλήο δηάζηαζε θιπ. ην
ηέινο ηνπ κήλα ν Φ. Παλαγησηφπνπινο αξρεηνζεηεί ειεθηξνληθά θαη ηα πξνσζεί ζηνλ
πξφεδξν ηεο ΟΜΔΑ.
 πιινγή Πεξηγξακκάηωλ καζεκάηωλ ηνπ ΠΠ (Διιεληθά θαη Αγγιηθά). Ζ νκάδα
εξγαζίαο απνηειείηαη απφ ηνπο Μ. Πηπηιηαγθφπνπιν, Η. Γεξνληίδε, Κ. Κνζκίδε, .
Μάκαιε θαη Φ. Παλαγησηφπνπιν. πληνλίδεηαη απφ ηνλ Μ. Πηπηιηαγθφπνπιν θαη
αξρεηνζεηείηαη ειεθηξνληθά απφ ηνλ Φ. Παλαγησηφπνπιν. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο
ελζαξξχλεηαη ην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ λα αλαλεψζεη (αλ ρξεηάδεηαη) ηα
Πεξηγξάκκαηα ησλ καζεκάησλ πνπ δηδάζθεη (έληππν ηεο ΑΓΗΠ) κέρξη ηελ πξψηε
εβδνκάδα ηνπ επηεκβξίνπ 2015 (κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 20142015) θαη λα ηα απνζηείιεη ζηνλ ζπληνληζηή ηεο νκάδαο. ην ηέινο ηνπ κήλα
(επηέκβξηνο 2015) ν Φ. Παλαγησηφπνπινο αξρεηνζεηεί ειεθηξνληθά θαη ηα πξνσζεί
ζηνλ πξφεδξν ηεο ΟΜΔΑ.

 Πίλαθεο Excel ηεο ΑΓΙΠ. Ζ νκάδα εξγαζίαο απνηειείηαη απφ ηνπο Γ. Μαδπηηλφ, Β.
Μαξδχξε, Γ. Υαηδεαλαγλψζηνπ, Υ. Κπξηαθίδνπ θαη Ν. Κξίθε. πληνλίδεη ε θα Γ.
Υαηδεαλαγλψζηνπ. Αθνχ πξνζδηνξίζεη ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θάζε
πίλαθα, νξίδεη πεξίνδν παξάδνζεο ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα ηνπ επηεκβξίνπ 2015. Σα
ζηνηρεία αληινχληαη απφ ην ζπνπδαζηηθφ πξφγξακκα ηεο γξακκαηείαο, ηα αξρεία πνπ
δηαζέηεη ε γξακκαηεία αιιά θαη απφ ηα απνγξαθηθά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ.
ηε ζπλέρεηα ν ζπληνληζηήο απνζηέιιεη ηνλ πιήξε πίλαθα (κε φια ηα θχιια
ζπκπιεξσκέλα αλαιπηηθά) ζηνλ πξφεδξν ηεο ΟΜΔΑ.
 Πίλαθεο Word (ΜΟΝΑΓΑ ΣΜΗΜΑ) ηεο ΑΓΙΠ αιιά θαη ηεο Έθζεζεο αμηνιόγεζεο.
Ζ νκάδα εξγαζίαο απνηειείηαη απφ ηνπο Γ. Μαδπηηλφ, Ν. Θεξίνπ, Β. Υαηδή, Γ.
Υξηζηνδνχινπ, Δηξ. Κακελίδνπ, Β. Μαξδχξε, θαη Υ. Κπξηαθίδνπ. πληνλίδεη ν Γ.
Μαδπηηλφο. Δδψ πξνζδηνξίδεηαη ν ζηφρνο, ν ζθνπφο θαη ε απνζηνιή ηνπ ηκήκαηνο
(παξάγξαθνο 3 ηεο έθζεζεο αμηνιφγεζεο), ην ΠΠ (παξάγξαθνο 5 ηεο έθζεζεο
αμηνιφγεζεο), ηα ΠΜ (παξάγξαθνο 6 ηεο έθζεζεο αμηνιφγεζεο), ην Δθπαηδεπηηθφ
δηδαθηηθφ έξγν (παξάγξαθνο 7 ηεο έθζεζεο αμηνιφγεζεο), ην εξεπλεηηθφ –
επηζηεκνληθφ έξγν (παξάγξαθνο 8 ηεο έθζεζεο αμηνιφγεζεο),
θαζψο θαη νη
παξάγξαθνη 9, 10 θαη 11. Αθνχ πξνζδηνξηζηεί ν ππεχζπλνο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ
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θάζε πίλαθα, νξίδεηαη πεξίνδν παξάδνζεο ε ηειεπηαία εβδνκάδα ηνπ επηεκβξίνπ
2015. ηε ζπλέρεηα ν ζπληνληζηήο απνζηέιιεη ηνλ πίλαθα ζηνλ πξφεδξν ηεο ΟΜΔΑ.
Όζνλ αθνξά ηα ΠΜ (ΜΒΑ – ΜΒΑ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ θαη Mais –
Γηνηθεηηθή Δπηζηήκε θαη Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα) αθνινπζείηαη παξόκνηα
δηαδηθαζία κε ππεύζπλνπο γηα ηνλ θαηαξηηζκό ησλ εθζέζεσλ, ησλ πηλάθσλ αιιά θαη ηε
ζπιινγή όισλ ησλ δεδνκέλσλ πνπ απαηηνύληαη ηνπο Γ/ληεο ησλ ΠΜΣ (ηνλ Ν. Θεξίνπ
γηα ην ΜΒΑ θαη ηνλ Β. Φαηδή γηα ην Mais αληίζηνηρα). Δκπιέθνληαη νη ζπληνληζηηθέο
επηηξνπέο αιιά θαη νη γξακκαηείεο ησλ δύν ΠΜΣ.

 Οινθιήξωζε ηεο δηαδηθαζίαο.
 Σελ πξψηε εβδνκάδα ηνπ Οθησβξίνπ 2015, ε ΟΜΔΑ ζπγθεληξψλεη: (α) ηελ έθζεζε
εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ ΠΠ (πξφηππν ΑΓΗΠ), (β) ην Πξφγξακκα πνπδψλ
αιιά θαη ηνλ Οδεγφ πνπδψλ ηνπ ΠΠ, (γ) ηα Απνγξαθηθά Γειηία ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, (δ) Σα Πεξηγξάκκαηα ησλ καζεκάησλ, (ε) ηα ζηνηρεία
πνπ δεηά ην αξρείν ΜΟΝΑΓΑ – ΣΜΖΜΑ, (ζη) ηνπο Πίλαθεο ηνπ Excel κε φια ηα
ζηαηηζηηθά πνπ δεηνχληαη θαη (δ) ηηο αμηνινγήζεηο ησλ θνηηεηψλ. Αθνχ ηα
επεμεξγαζηεί θαη θάλεη ηνλ ηειεπηαίν έιεγρν, ηελ δχηεξε εβδνκάδα ηνπ Οθησβξίνπ,
ηα θαηαζέηεη γηα έγθξηζε απφ ηε Γ ηνπ ηκήκαηνο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηηο
εθζέζεηο ησλ δχν ΠΜ.
2.2.

Η ζύλζεζε ηεο ΟΜΔΑ θαη ηεο αληίζηνηρεο ππνζηεξηθηηθήο νκάδαο

Ζ ζχλζεζε ηεο νκάδαο ΟΜΔΑ είλαη φπσο παξαθάησ:
1. Μαδπηηλφο Γ., αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο, Πξφεδξνο ηνπ ηκήκαηνο
2. Κακελίδνπ Ρ., θαζεγήηξηα
3. Υξηζηνδνχινπ Γ., θαζεγεηήο
πλεπηθνπξνχλ νη Γ/ληέο ησλ δχν ΠΜ
1. Υαηδήο Β., θαζεγεηήο
2. Θεξίνπ Ν., θαζεγεηήο
ηελ ππνζηεξηθηηθή νκάδα ζπκκεηέρεη φιν ην αθαδεκατθφ, ηερληθφ θαη δηνηθεηηθφ
πξνζσπηθφ απνηεινχκελν απφ (νη επηκέξνπο αξκνδηφηεηεο ηνπ θάζε κέινπο έρνπλ
αλαθεξζεί παξαπάλσ):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Γεξνληίδεο Η., θαζεγεηήο
Παπαδεκεηξίνπ ., θαζεγεηήο
Γεκεηξηάδεο ., αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο
Μάκαιεο ., αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο
Γθνχκαο ., επίθνπξνο θαζεγεηήο
Μαξδχξεο Β., επίθνπξνο θαζεγεηήο
Κνζκίδεο Κ., θαζεγεηήο εθαξκνγψλ
Μπνξκπφηζε Υ., θαζεγήηξηα εθαξκνγψλ
Πηπηιηαγθφπνπινο Μ., θαζεγεηήο εθαξκνγψλ
Παλαγησηφπνπινο Φ., ΔΓΗΠ
Ατηζίδεο Υ., ΔΣΔΠ
Γηάθη Α., ΔΣΔΠ
Υαηδεαλαγλψζηνπ Γ., Γηνηθεηηθφο ππάιιεινο, Γ/ληξηα ΓΟ
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14. Κξίθε Α., Γηνηθεηηθφο ππάιιεινο ηκήκαηνο ΓΔ
15. Κπξηαθίδνπ Υ., Γηνηθεηηθφο ππάιιεινο ηκήκαηνο ΓΔ

2.3.

πγθξηηηθά δεδνκέλα - ζηνηρεία πξνόδνπ ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε
Έθζεζε

Βιέπνληαο ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ππάξρεη ζαθήο βειηίσζε (ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηα
Π) ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε έθζεζε. Απηφ βέβαηα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηφζν ην
αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ φζν θαη νη θνηηεηέο αξρίδνπλ λα πξνζαξκφδνληαη ζην λέν ηκήκα
πνπ δεκηνπξγήζεθε θαη ηε λέα „θνπιηνχξα‟ πνπ αλαπηχζζεηαη, παίξλνληαο ηα ζεηηθά
ζηνηρεία ησλ δχν ηκεκάησλ απφ ηα νπνία πξνέθπςε, θαη ρηίδνληαο απφ ηελ αξρή θάηη λέν,
θηιφδνμν θαη κε ιακπξέο πξννπηηθέο.

3. ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ:
3.1. Η δηνίθεζε, ε ζύλζεζε θαη ιεηηνπξγία νξγάλσλ, ε ζηειέρσζε θαη ε δνκή,
ζηνηρεία γηα ηνπο θνηηεηέο
Σν ηκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ κε ηε ζεκεξηλή κνξθή πξνήιζε απφ ην ζρέδην ΑΘΖΝΑ
κε ηε ζπγρψλεπζε ηνπ ηκήκαηνο Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηψλ κε απηφ ηνπ ηκήκαηνο
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Άξρηζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην αθαδεκατθφ εμάκελν 2013-2014.
Με ηε ζπγρψλεπζε πξνέθπςαλ ηα παξαθάησ:





Δλνπνίεζε ησλ γξακκαηεηψλ θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ
Δλνπνίεζε ηνπ ΔΣΔΠ θαη ΔΓΗΠ
Δλνπνίεζε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ
Δλνπνίεζε ρψξσλ θαη εμνπιηζκνχ

χκθσλα κε ζρεηηθή απφθαζε, νη ήδε ππάξρνληεο θνηηεηέο απφ ηα πξνεγνχκελα
ηκήκαηα, αθνινπζνχλ ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ γηα ηα νπνία εηζήρζεζαλ θαη κφλν νη
λενεηζαρζέληεο (2013-2014) αθνινπζνχλ ην λέν ΠΠ.
Σα ΠΜ ιεηηνπξγνχλ ρσξίο θακία κεηαβνιή.
Έηζη κε ην λέν πξνζσπηθφ πνπ πξνέθπςε θαη ελψ δηαλχεηαη ζην δεχηεξν έηνο ηεο
εθαξκνγήο ηνπ, ε δηνίθεζε, ε ζχλζεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ είλαη φπσο παξαθάησ:
Πξφεδξνο ηνπ ηκήκαηνο είλαη ν αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο Γ. Μαδπηηλφο
Ζ νξγάλσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαζνξίδεηαη απφ ηνπ δχν ηνκείο ηνπ ηκήκαηνο
πνπ είλαη νη: (α) Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Γ/ληήο ηνκέα: Μ. Πηπηιηαγθφπνπινο, θαζεγεηήο
εθαξκνγψλ) θαη (β) Οηθνλνκίαο – Πιεξνθνξηθήο – ηαηηζηηθήο (Γ/ληήο ηνκέα: Β. Υαηδήο,
θαζεγεηήο).
Αλψηαην φξγαλν είλαη ε γεληθή πλέιεπζε ηνπ ηκήκαηνο.
Όζνλ αθνξά ηα ΠΜ ε νξγάλσζε είλαη όπσο παξαθάησ:
ΜΒΑ – Γ/ληήο, Ν. Θεξίνπ, θαζεγεηήο
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Mais - Γ/ληήο, Β. Υαηδήο, θαζεγεηήο
Ζ ζπληνληζηηθή επηηξνπή νξγαλψλεη θαη πξνηείλεη.
Ζ Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο απνθαζίδεη.

ύλζεζε ηνπ ηκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ
Γεξνληίδεο Η., θαζεγεηήο
Θεξίνπ Ν., θαζεγεηήο, Αληηπξφεδξνο ΣΔΗ ΑΜΘ, Γ/ληήο ΜΒΑ
Κακελίδνπ Ρ., θαζεγήηξηα, Κνζκήηνξαο ΓΟ
Παπαδεκεηξίνπ ., θαζεγεηήο
Υαηδήο Β., θαζεγεηήο, Γ/ληήο Mais, Γ/ληήο Σνκέα Οηθνλνκίαο – Πιεξνθνξηθήο –
ηαηηζηηθήο
6. Υξηζηνδνχινπ Γ., θαζεγεηήο, Μέινο ηεο δηνίθεζεο ΣΔΗ ΑΜΘ
7. Γεκεηξηάδεο ., αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο., Κνζκήηνξαο ΔΤΠ θαη Πξφεδξνο
ηκήκαηνο Ννζειεπηηθήο
8. Μαδπηηλφο Γ., αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο, Πξφεδξνο ηνπ ηκήκαηνο ΓΔ
9. Μάκαιεο ., αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο, Πξφεδξνο ηκήκαηνο Οηλνινγίαο & Σερλνινγίαο
Πνηψλ
10. Γθνχκαο ., επίθνπξνο θαζεγεηήο
11. Μαξδχξεο Β., επίθνπξνο θαζεγεηήο
12. Κνζκίδεο Κ., θαζεγεηήο εθαξκνγψλ
13. Μπνξκπφηζε Υ., θαζεγήηξηα εθαξκνγψλ
14. Πηπηιηαγθφπνπινο Μ., θαζεγεηήο εθαξκνγψλ, Γ/ληήο Σνκέα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ
1.
2.
3.
4.
5.

15. Παλαγησηφπνπινο Φ., ΔΓΗΠ
16. Ατηζίδεο Υ., ΔΣΔΠ
17. Γηάθη Α., ΔΣΔΠ
18. Υαηδεαλαγλψζηνπ Γ., Γηνηθεηηθφο ππάιιεινο, Πξντζηακέλε ΣΔ, Γξακκαηείαο ΓΟ
19. Κξίθε Α., Γηνηθεηηθφο ππάιιεινο ηκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ
20. Κπξηαθίδνπ Υ., Γηνηθεηηθφο ππάιιεινο ηκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ

ηνηρεία γηα ηνπο θνηηεηέο
Γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2014-2015 ζην ηκήκα είλαη εγγεγξακκέλνη 1.942 θνηηεηέο ελψ ην
αθαδεκατθφ έηνο 2013-2014 ν αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ ήηαλ 2.041. Μεηαβνιή -4,85%.
Δίλαη θαηαλεκεκέλνη ζε ηξία (3) πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ.
ΠΠ Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (γηα θνηηεηέο πνπ εηζήρζεζαλ πξηλ ην αθαδεκατθφ έηνο 20132014).
ΠΠ Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηψλ (γηα θνηηεηέο πνπ εηζήρζεζαλ πξηλ ην αθαδεκατθφ έηνο
2013-2014).
Νέν ΠΠ – Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ κε ηξεηο (3) θαηεπζύλζεηο (γηα θνηηεηέο πνπ
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εηζήρζεζαλ ην αθαδεκατθφ έηνο 2013-2014).
Οη θνηηεηέο πξνέξρνληαη απφ φια ηα κέξε ηεο ρψξαο.

3.2.

ηόρνη, ζθνπνί θαη απνζηνιή ηνπ ηκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ

Οη θχξηεο θαηεπζχλζεηο αλάπηπμεο ηνπ Σ.Δ.Η. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο (ΣΔΗ
ΑΜΘ) ζηε δηάξθεηα ηεο επφκελεο δεθαεηίαο 2014-2024 ζηνρεχνπλ ζηελ νινθιήξσζε ησλ
δηαδηθαζηψλ ηεο αλσηαηνπνίεζεο ηνπ Ηδξχκαηνο ζηα πξφηππα ησλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ
θαη επηθεληξψλνληαη ζηα εμήο:
Α. Αλάπηπμε εθπαηδεπηηθώλ θαη εξεπλεηηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ.
Χο πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ηίζεληαη νη αθφινπζνη θχξηνη ζηφρνη:
α1. Ζ νινθιήξσζε αλακφξθσζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ
νξηζκέλσλ ππνιεηπφκελσλ ηκεκάησλ.
α2. Ο εθζπγρξνληζκφο θαη ε βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππνδνκψλ θαη δηαδηθαζηψλ.
α3. Ίδξπζε πέληε (5) λέσλ ηκεκάησλ – Καηαζθεπή λέσλ εγθαηαζηάζεσλ.
α4. Ζ εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο εθπαίδεπζεο ησλ Σκεκάησλ
θαη ησλ δηαδηθαζηψλ φισλ ησλ Γηνηθεηηθψλ, Οηθνλνκηθψλ θαη Σερληθψλ
Γηεπζχλζεσλ θαη ηκεκάησλ ηνπ ΣΔΗ.
α5. Ζ ελίζρπζε ηεο έξεπλαο (βαζηθήο, εθαξκνζκέλεο, ηερλνινγηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο).
α6. Ζ δεκηνπξγία ηξηψλ (3) ηνπιάρηζην πξνγξακκάησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ
(ΜΠ), έλα, θαη‟ ειάρηζην, γηα θάζε ρνιή (ΓΟ, ΣΔΦ, θαη ΣΔΓ).
α7. Ζ ελίζρπζε δη-ηδξπκαηηθψλ, δηεπξσπατθψλ θαη δηεζλψλ ζρέζεσλ.
α8. Δλζάξξπλζε θαη πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο θαη ησλ θαηλνηνκηψλ.
Β. Μέξηκλα γηα ην αλζξώπηλν δπλακηθό.
Χο πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ηίζεληαη νη αθφινπζνη θχξηνη ζηφρνη:
β1. Ζ θνηλή πξνζπάζεηα έθδνζεο πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ γηα ηα επαγγεικαηηθά
δηθαηψκαηα ησλ απνθνίησλ ησλ Σ.Δ.Η.
β2. Ζ ζηειέρσζε ηνπ Ηδξχκαηνο κε επαξθέο θαη αμηφινγν επηζηεκνληθφ εθπαηδεπηηθφ
θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ.
β3. Αλαβάζκηζε ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο, εθζπγρξνληζκφ δηδαζθαιίαο, βειηίσζε
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.
β4. Απνηειεζκαηηθφηεξε ζχλδεζε ηεο παξερνκέλεο εθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά
εξγαζίαο θαη πξνψζεζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο ζπνπδαζηψλ/ απνθνίησλ.
Γ. Η ζπλεηζθνξά ζηελ θνηλωληθή πξόνδν θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζε ηνπηθό,
πεξηθεξεηαθό θαη εζληθό επίπεδν.
Χο πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ηίζεληαη νη αθφινπζνη θχξηνη ζηφρνη:
γ1. Γηεχξπλζε ησλ ζπλεξγαζηψλ κε παξαγσγηθνχο θνξείο, κεηαθνξά θαη δηάρπζε
ηερλνγλσζίαο/ ηερλνινγίαο, παξνρή ππεξεζηψλ, δηα βίνπ εθπαίδεπζε.
γ2. Ζ ελίζρπζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ – πνιηηηζηηθνχ ξφινπ ηεο θεληξηθήο βηβιηνζήθεο ηνπ
Ηδξχκαηνο (πγγξάκκαηα – ζπλέδξηα – εθδφζεηο – πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο).
γ3. Ζ δηελέξγεηα εθπαηδεπηηθψλ, ελεκεξσηηθψλ, ενξηαζηηθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη
αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ
Τν ηκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ ΤΔΙ ΑΜΘ δηακνξθώλεη ηηο δηθέο ηνπ ζεκειηώδεο
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αμίεο θαη ηνλ βαζηθό ζθνπό ύπαξμήο ηνπ, θαζώο επίζεο θαη ηελ κειινληηθή ηνπ απνζηνιή
θαη ηα ζηάδηα (ζηόρνπο) επίηεπμήο ηεο γηα ηα επόκελα δέθα έηε (κέρξη ην 2024):
ΘΔΜΔΛΙΩΓΗ ΑΞΙΔ (Core Values):
 Βαζχο ζεβαζκφο ζηνπο θνηηεηέο καο.
 Αθνζίσζε ζηελ πξνζθεξφκελε πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη φισλ ησλ ππνινίπσλ
ππεξεζηψλ απφ φιν ην εθπαηδεπηηθφ, ηερληθφ, θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο.
 Τπάξρνπκε θαη ιεηηνπξγνχκε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηελ ζπλερή
βειηίσζε ηνπ κνξθσηηθνχ θαη βηνηηθνχ επηπέδνπ ηεο πεξηνρήο καο, ηεο ρψξαο καο,
θαζψο θαη φιεο ηεο αλζξσπφηεηαο, βαζηδφκελνη ζε εζηθέο θαη παλαλζξψπηλεο αμίεο
πνπ ζηφρν έρνπλ ηνλ άλζξσπν ρσξίο δηαθξίζεηο θχιινπ, θνηλσληθήο ηάμεο, ηδενινγίαο,
θπιήο, θαη ρξψκαηνο.
 πλερή δέζκεπζε γηα ππεπζπλφηεηα πξνο ηελ θνηλσλία.
ΚΤΡΙΑΡΥΟ ΚΟΠΟ (Core Purpose):
Ζ ζπζηεκαηηθή θαη ζπλερήο πξνζπάζεηα αλαλέσζεο φισλ ησλ επηπέδσλ γλψζεο θαη ε
εηζαγσγή ησλ πιένλ πξφζθαησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ κεζφδσλ, ηερληθψλ, θαη
δηαδηθαζηψλ, κε επίθεληξν ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηε θαηλνηνκία θαη ηε πξσηνπνξία, θαη ηελ
εθαξκνγή ηνπο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο ηνπ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα.
ΑΠΟΣΟΛΗ (Mission):
Οη ηεξάζηηεο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ηελ ζηηγκή απηή ζην εμσηεξηθφ ηερλνινγηθφ θαη
νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ δεκηνπξγνχλ κεγάιεο επθαηξίεο γηα νπνηνλδήπνηε έρεη γλψζεηο,
φξακα, πείξα, θαη ηηο αλαγθαίεο ππνδνκέο γηα λα ηηο εθκεηαιιεπηεί. Οη λέεο ηερλνινγίεο
εκθαλίδνληαη θαη δηαθνξνπνηνχληαη µε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο θαη θάλνπλ πηα εκθαλέο φηη
µφλν απηνί πνπ έρνπλ εκπνηηζηεί απφ ηελ ηδέα ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο, ζπγθεληξψλνπλ
πηζαλφηεηεο επηβίσζεο θαη παξαγσγήο ζεκαληηθνχ έξγνπ. Ζ επνρή απηή ζα απνθαλζεί
γηα ην πνηφο ζα είλαη ηθαλφο λα ζπλερίζεη ην έξγν ηνπ απνηειεζκαηηθά θαη ηα επφκελα
ρξφληα θαη πνηφο ζα μεπεξαζηεί απφ ηελ ίδηα ηνπ ηελ αδπλακία ψζηε λα θαλεί δηνξαηηθφο
θαη θαηλνηφκνο.
H απνζηνιή, επνκέλσο, ηνπ ηκήκαηνο γηα ηελ επφκελε δεθαεηία δηακνξθψλεηαη σο
αθνινχζσο:
‘Η αλάπηπμε ηνπ ηκήκαηνο (κε Research Driven Education) ζηα πξόηππα ησλ
θαιύηεξσλ ηδξπκάησλ αλώηαηεο εθπαίδεπζεο ησλ αλαπηπγκέλσλ Δπξσπατθώλ
ρσξώλ, έρνληαο ηνπο θαιύηεξνπο δείθηεο κέηξεζεο ηεο ζπλνιηθήο επίδνζεο από
όια ηα αληίζηνηρα ηκήκαηα ησλ ΣΔΙ ηεο ρώξαο καο’.
ΣΑΓΙΑ-ΣΟΥΟΙ ΔΠΙΣΔΤΞΗ ΣΗ ΑΠΟΣΟΛΗ:

Σελ ζπλερή αλαλέσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ κε θαηλνηφκα γλσζηηθά αληηθείκελα
θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο χιεο ησλ ππαξρφλησλ κε ηα λέα απνηειέζκαηαζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ πην πξφζθαηε βαζηθή θαη εθαξκνζκέλε
έξεπλα ζε δηεζλέο επίπεδν.

Σελ παξνρή ζηνπο θνηηεηέο ηθαλήο κφξθσζεο ζηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε
επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ πνπ λα ηνπο πξνάγεη ζε επίπεδν φπνπ ζα κπνξνχλ λα
θαηαιάβνπλ, λα αθνκνηψζνπλ θαη λα πξνσζήζνπλ ζχγρξνλεο επηζηεκνληθέο θαη
ηερλνινγηθέο κεζφδνπο θαη ηερληθέο ζε θάζε είδνο επηρείξεζεο ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα ηφζν ζην ιεηηνπξγηθφ φζν θαη ζην ζηξαηεγηθφ επίπεδν.
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Σελ ζπλερή επηκφξθσζε ησλ απνθνίησλ ηνπ ηκήκαηνο, θαη φρη κφλνλ, ζε ζχγρξνλεο
ηερλνινγηθέο θαηαθηήζεηο κέζσ ζεκηλαξίσλ θαη πξνγξακκάησλ δηα βίνπ κάζεζεο θαη εμ‟
απνζηάζεσο (distance learning).

Σελ δεκηνπξγία εξεπλεηηθήο ζηξαηεγηθήο ζηα πιαίζηα θαη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ
έρεη αλάγθε ε επξχηεξε πεξηνρή καο θαη απαηηνχλ θάζε θνξά νη δηακνξθνχκελεο
ζπλζήθεο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ ηκήκαηνο θαη ηνπ ΣΔΗ ΑΜΘ.
 Σελ ελδπλάκσζε ηεο εμσζηξέθεηαο κέζσ ηεο ελίζρπζεο ησλ δη-ηδξπκαηηθψλ,
δηεπξσπατθψλ θαη δηεζλψλ ζρέζεσλ γηα εθπαηδεπηηθνχο (ζηα πιαίζηα ηνπ ERASMUS κε
αληαιιαγέο θνηηεηψλ θαη θαζεγεηψλ, ζπλεξγαζία γηα θνηλά ΜΠ, θιπ), αιιά θαη
εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο.

Σελ εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο εθπαίδεπζεο ζηα πξνγξάκκαηα
κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο θαη έληαμή ηνπο, φπσο θαη ην πξνπηπρηαθφ
πξφγξακκα ζπνπδψλ, ζηε δηαδηθαζία δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ
ηκήκαηνο απφ ηελ ΑΓΗΠ.

Σελ δεκηνπξγία, ζηε ΓΟ, θέληξνπ επηκφξθσζεο ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ζε
λέεο κεζφδνπο, ηερληθέο, δηαδηθαζίεο, θαη γλσζηηθά αληηθείκελα.

Σελ δεκηνπξγία, ζηε ΓΟ, εξεπλεηηθνχ θέληξνπ, ζε ζπλεξγαζία κε θνξείο ηεο πεξηνρήο
καο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, πνπ ζα αζρνιείηαη κε ηε βαζηθή θαη εθαξκνζκέλε έξεπλα ζε
αληηθείκελα πνπ θαιχπηνπλ ηα δχν ηκήκαηα ηεο ΓΟ. πγρξφλσο, κέζσ ηνπ
εξεπλεηηθνχ θέληξνπ, ην ηκήκα ζα αλαιάβεη ην ξφιν επηζηεκνληθνχ θαη ηερλνινγηθνχ
ζπκβνχινπ πξνο ηε βηνκεραλία βνεζψληαο ηηο επηρεηξήζεηο λα θαηλνηνκήζνπλ θαη λα
θαηαζηνχλ «βέιηηζηεο θιάζεο» κέζσ ηεο εηζαγσγήο λέσλ κεζφδσλ, ζπζηεκάησλ θαη
δηεξγαζηψλ ζην ιεηηνπξγηθφ θαη ζηξαηεγηθφ επίπεδν πνπ νδεγνχλ ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεξε δεκηνπξγία, δηαρείξηζε θαη κεηαθνξά γλψζεο ζε λέεο νηθνλνκηθέο
δξαζηεξηφηεηεο.


Σν πεξηερφκελν ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (ηξείο θαηεπζχλζεηο:
Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, Μάξθεηηλγθ θαη Γηνίθεζεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ) θαιχπηεη
ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο, κε εμεηδίθεπζε εθαξκνγήο ζηηο
επηρεηξήζεηο γεληθά, ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ζην δεκφζην ηνκέα. Με ηελ νινθιήξσζε
ησλ ζπνπδψλ ηνπ, ν απφθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο αλαθεξχζζεηαη «Πηπρηνχρνο Γηνίθεζεο
Δπηρεηξήζεσλ», δηαζέηεη δε ηηο απαξαίηεηεο επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο γλψζεηο θαη
δεμηφηεηεο ψζηε λα κπνξεί λα δξαζηεξηνπνηεζεί επαγγεικαηηθά ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ
γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Σκήκαηνο, είηε σο ζηέιερνο επηρεηξήζεσλ, νξγαληζκψλ θαη
ππεξεζηψλ ηνπ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα, είηε σο απηναπαζρνινχκελνο.
Δηδηθφηεξα ν πηπρηνχρνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ:
 Δθαξκφδεη ζχγρξνλεο επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο κεζφδνπο, θαζψο θαη δηνηθεηηθέο
πξαθηηθέο ζηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ
ηνκέα, ηφζν ζην ιεηηνπξγηθφ ηνπο επίπεδν (operational level) φζν θαη ζην ζηξαηεγηθφ
ηνπο επίπεδν (strategic level).
 Δθαξκφδεη ζχγρξνλεο επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο κεζφδνπο ζηελ ίδξπζε θαη
αξρηθή ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα.
 Αζρνιείηαη κε ηελ έξεπλα, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ νηθνλνκία ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ
ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα.
 Αζρνιείηαη κε ηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο ζε
φιεο ηηο επηρεηξήζεηο.
 Δθπνλεί κειέηεο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ
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νδεγνχλ ζηνλ ζηξαηεγηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη έιεγρφ ηνπο, σο επίζεο
θαη ζηελ δηακφξθσζε επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ.
Δθπνλεί κειέηεο αμηνιφγεζεο επελδχζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη βησζηκφηεηαο ησλ
επηρεηξήζεσλ, είηε αθνξνχλ ππαγσγή ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο
επελδπηηθνχο λφκνπο, είηε αθνξνχλ κφλν ηελ επηρείξεζε γηα ηελ ιήςε επελδπηηθψλ
ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ.
Έρεη ηελ ηθαλφηεηα ζπιινγηθήο εξγαζίαο ζε φια ηα επίπεδα, θαζψο επίζεο θαη
ζπλεξγαζίαο κε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, είηε ηνπ δεκνζίνπ, είηε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.
Δίλαη γλψζηεο ησλ ζχγρξνλσλ εθαξκνγψλ ησλ Ζ/Y ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ θαη
ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο.

πγθξηηηθά δεδνκέλα - ζηνηρεία πξνφδνπ ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε Έθζεζε
Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο κεηαβνιέο. Σν ηκήκα είλαη αθνζησκέλν ζηνπο ζηφρνπο, ηνλ
ζθνπφ ηνπ θαη ηελ απνζηνιή ηνπ θαη αλακέλνληαη κε κεγάιν ελδηαθέξνλ ηα απνηειέζκαηα
κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ηεζζάξσλ εηψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ. Οξηζκέλεο παξαηεξήζεηο πνπ
αθνξνχλ κεηαθίλεζε καζεκάησλ ζε άιιν / άιια εμάκελα, ζα εμεηαζζεί κεηά ηελ
νινθιήξσζε θαη ηνπ ηξίηνπ έηνπο ζπνπδψλ (2015-2016).
4. ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΥΟΛΗ:
4.1. Η δηνίθεζε, ζύλζεζε θαη ιεηηνπξγία νξγάλσλ, ε ζηειέρσζε θαη ε δνκή ηεο ΓΟ
Ζ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο (ΓΟ) ζπληνλίδεηαη / δηνηθείηαη απφ ην πκβνχιην ηεο
ρνιήο (θνζκεηεία) ε νπνία ζπλεδξηάδεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη απφ ηε Γεληθή
πλέιεπζεο ηεο ρνιήο πνπ ζπλέξρεηαη φηαλ απηφ θξηζεί ζθφπηκν. Ζ ΓΟ απνηειείηαη
απφ δχν ηκήκαηα:
1. Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ
2. Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο
Σν ζπκβνχιην (θνζκεηεία) ηεο ρνιήο απνηειείηαη απφ ηελ Κνζκήηνξα θαη ηνπο
Πξνέδξνπο ησλ δχν ηκεκάησλ. Ζ γξακκαηέαο ηεο ρνιήο ηεξεί φιεο ηηο δηαδηθαζίεο
(πξνζθιήζεηο, πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ, αλαθνηλψζεηο) πνπ απαηνχληαη γηα ηελ εχξπζκε
ιεηηνπξγία ηεο.
Γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2014-2015, ε Κνζκεηεία απαξηίδεηαη απφ ηα παξαθάησ κέιε:
Κνζκήηνξαο: Δηξήλε Κακελίδνπ, Καζεγήηξηα
Μέιε:
(1) Γεκήηξηνο Μαδπηηλφο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Πξφεδξνο ηκ. Γηνίθεζεο
Δπηρεηξήζεσλ
(2) Αλαγλψζηεο Κεπνπξφο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Πξφεδξνο ηκ. Λνγηζηηθήο θαη
Υξεκαηννηθνλνκηθήο
Πξνϊζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο ηεο ρνιήο: Γήκεηξα Υαηδεαλαγλψζηνπ, Γηνηθεηηθφο
Τπάιιεινο
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Μέιε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ ΣΔΗ είλαη φιν ην πξνζσπηθφ ησλ δχν ηκεκάησλ, ε
ζηειέρσζε ησλ νπνίσλ είλαη φπσο παξαθάησ:
4.2.
ύλζεζε ηνπ ηκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ
1) Γεξνληίδεο Η., θαζεγεηήο
2) Θεξίνπ Ν., θαζεγεηήο, Αληηπξφεδξνο ΣΔΗ ΑΜΘ, Γ/ληήο ΜΒΑ
3) Κακελίδνπ Ρ., θαζεγήηξηα, Κνζκήηνξαο ΓΟ
4) Παπαδεκεηξίνπ ., θαζεγεηήο
5) Υαηδήο Β., θαζεγεηήο, Γ/ληήο Mais, Γ/ληήο Σνκέα Οηθνλνκίαο – Πιεξνθνξηθήο –
ηαηηζηηθήο
6) Υξηζηνδνχινπ Γ., θαζεγεηήο, Μέινο ηεο δηνίθεζεο ΣΔΗ ΑΜΘ
7) Γεκεηξηάδεο ., αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο., Κνζκήηνξαο ΔΤΠ θαη Πξφεδξνο
ηκήκαηνο Ννζειεπηηθήο
8) Μαδπηηλφο Γ., αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο, Πξφεδξνο ηνπ ηκήκαηνο ΓΔ
9) Μάκαιεο ., αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο, Πξφεδξνο ηκήκαηνο Οηλνινγίαο &
Σερλνινγίαο Πνηψλ
10) Γθνχκαο ., επίθνπξνο θαζεγεηήο
11) Μαξδχξεο Β., επίθνπξνο θαζεγεηήο
12) Κνζκίδεο Κ., θαζεγεηήο εθαξκνγψλ
13) Μπνξκπφηζε Υ., θαζεγήηξηα εθαξκνγψλ
14) Πηπηιηαγθφπνπινο Μ., θαζεγεηήο εθαξκνγψλ, Γ/ληήο Σνκέα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ
15) Παλαγησηφπνπινο Φ., ΔΓΗΠ
16) Ατηζίδεο Υ., ΔΣΔΠ
17) Γηάθη Α., ΔΣΔΠ
18) Υαηδεαλαγλψζηνπ Γ., Γηνηθεηηθφο ππάιιεινο, Πξντζηακέλε ΣΔ Γξακκαηείαο ΓΟ
19) Κξίθε Α., Γηνηθεηηθφο ππάιιεινο ηκήκαηνο ΓΔ
20) Κπξηαθίδνπ Υ., Γηνηθεηηθφο ππάιιεινο ηκήκαηνο ΓΔ

4.3.
ύλζεζε ηνπ ηκήκαηνο Λνγηζηηθήο & Χξεκαηννηθνλνκηθήο
1) Καξαζαββφγινπ Α., θαζεγεηήο, (ζπλ) Γ/ληήο ΠΜ „Λνγηζηηθή, Διεγθηηθή θαη Γηεζλείο
πλαιιαγέο‟
2) Νηθνιαΐδεο Μ., θαζεγεηήο
3) Φιψξνπ Γ., θαζεγήηξηα
4) Καιακπνχθα Κ., αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο
5) Κεπνπξφο Α., αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο, Πξφεδξνο ηνπ ηκήκαηνο
6) Μαλδήιαο Α., αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο, (ζπλ) Γ/ληήο ΠΜ „Λνγηζηηθή, Διεγθηηθή θαη
Γηεζλείο πλαιιαγέο‟
7) Βαιζακίδεο ., επίθνπξνο θαζεγεηήο, Γ/ληήο ηνκέα Λνγηζηηθήο θαη Πιεξνθνξηθήο
8) Γειηάο Π., επίθνπξνο θαζεγεηήο, Γ/ληήο ηνκέα Οηθνλνκηθψλ καζεκάησλ θαη ζπλαθνχο
ππνδνκήο
9) Πεξδίθε Φ., θαζεγήηξηα εθαξκνγψλ – Αγγιηθή γιψζζα
10) Βάηθαιεο Η., ΔΣΔΠ
11) Φέξειεο Β., ΔΣΔΠ
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12) Γξεγνξηάδνπ Π., Γηνηθεηηθφο ππάιιεινο
13) Μαξαγθνχ Φ., Γηνηθεηηθφο ππάιιεινο
14) νπθάληνπ Γ., Γηνηθεηηθφο ππάιιεινο

4.4.

ηόρνη, ζθνπνί θαη απνζηνιή ηεο ΓΟ

ΘΔΜΔΛΙΩΓΗ ΑΞΙΔ (Core Values):
 Βαζχο ζεβαζκφο ζηνπο θνηηεηέο θαη ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο.
 Αθνζίσζε ζηελ πξνζθεξφκελε πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο.
 πλεξγαζία
 Πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη ζπλερή δέζκεπζε γηα ππεπζπλφηεηα πξνο ηελ θνηλσλία.
ΚΤΡΙΑΡΥΟ ΚΟΠΟ (Core Purpose):
 πλερήο Βειηίσζε ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο
 Γεκηνπξγηθφηεηα, θαηλνηνκία θαη πξσηνπνξία.
 Καηαμίσζε κεηαμχ ησλ θαιχηεξσλ ρνιψλ ηεο Διιάδαο
 Γηεζλήο δηάζηαζε θαη θαηαμίσζε
ΑΠΟΣΟΛΗ (Mission):
 Τςειήο πνηφηεηαο εθπαίδεπζε αιιά θαη έξεπλα κε βιέκκα ζηελ θαηλνηνκία θαη ηελ
επηρεηξεκαηηθφηεηα
 Καηαμίσζε ζηελ Διιάδα θαη ην Δμσηεξηθφ.
 χλδεζε κε ηηο Δπηρεηξήζεηο θαη ηελ αγνξά.
 Γηεζλήο δηάζηαζε θαη ζηελέο ζπλεξγαζίεο κε αληίζηνηρεο ζρνιέο ηνπ εμσηεξηθνχ
 Γεκηνπξγία απνθνίησλ ηθαλψλ λα ζηαδηνδξνκήζνπλ ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ην
εμσηεξηθφ.
 Βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ

H απνζηνιή, επνκέλσο, ηεο ΓΟ γηα ηελ επφκελε δεθαεηία δηακνξθψλεηαη σο
αθνινχζσο:
‘Η αλάπηπμε ηεο ΓΟ ζηα πξόηππα ησλ θαιύηεξσλ ρνιώλ ηεο Διιάδαο θαη ηνπ
εμσηεξηθνύ κε όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξε δηεζλή δηάζηαζε θαη ε θαηαμίσζή ηεο
κεηαμύ ησλ πξώησλ αλάκεζα ζηα ΑΔΙ’.
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5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ:
5.1. Πξόγξακκα Πξνπηπρηαθώλ πνπδώλ (ΠΠ) ηκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (ζηελ
ειιεληθή θαη αγγιηθή γιώζζα), ε ηειεπηαία ηνπ αλακόξθσζε (ζηνηρεία θαη αθαδεκατθό
έηνο).
ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ
Γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ λένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ζπλεζηήζε επηηξνπή πξνγξάκκαηνο
απνηεινχκελε απφ θαζεγεηέο ηνπ ηκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη ηνπ ζπγρσλεπζέληνο
ηκήκαηνο Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηψλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο 29/8/2013 νξίζηεθε πεληακειήο εηδηθή επηηξνπή ηξνπνπνίεζεο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ κε πξάμε (Α.Π 1091) ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ηκήκαηνο ζπκθψλσο κε ην
άξζξν 32 ηνπ Ν. 4009 / 2011.
Ζ επηηξνπή νξίζηεθε σο εμήο :
1)
2)
3)
4)
5)

Θεξίνπ Νηθφιανο, θαζεγεηήο (ηκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ)
Κακελίδνπ Δηξήλε, θαζεγήηξηα ( ηκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ)
Υαηδήο Βαζίιεηνο, θαζεγεηήο (πξψελ ηκήκα Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηψλ)
Σεξδίδεο Κσλζηαληίλνο, θαζεγεηήο ( πξψελ ηκήκα Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηψλ)
Μαδπηηλφο Γεκήηξηνο, αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο (ηκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ)

Ζ επηηξνπή έιαβε ππφςε ηεο ηα εζληθά θαη δηεζλή δεδνκέλα θαη ζπλεξγάζηεθε :







κε ηνπο δηεπζπληέο (ππεχζπλνπο) ησλ ηνκέσλ (θαη ησλ δχν ηκεκάησλ)
κε έλα έθαζην ησλ θαζεγεηψλ
ηνπο θνηηεηέο
ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ
ηνπο παξάγνληεο ηεο αγνξάο (Δπηκειεηήξηα, θνξείο, θιπ)
Παλεπηζηεκηαθά Ηδξχκαηα ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ)

Αθνινπζήζεθε θαη‟ απηφ ηνλ ηξφπν κία άηππε αιιά νπζηψδεο δηαδηθαζία ε νπνία επέηξεςε ηελ
ζθαηξηθή δηαηχπσζε ησλ απφςεσλ ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαγφλησλ ηεο Αθαδεκατθήο Κνηλφηεηαο.
εκαληηθφηεξα ζέκαηα ηα νπνία εηέζεζαλ θαηά ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία ήηαλ :





ε δπλαηφηεηα παξνρήο ζχγρξνλεο θαη αλαβαζκηζκέλεο γλψζεο, αληαγσληζηηθήο πξνο απηή
πνπ παξέρνπλ αληίζηνηρα Ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο θαη αιινδαπήο.
ε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ θαη πξνυπνζέζεσλ αξηζηείαο.
ε ζχλδεζε ησλ ζπνπδψλ κε ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο (δεμηφηεηεο θαη
ηθαλφηεηεο).
ε δπλαηφηεηα γηα αλάπηπμε θαη πξναγσγή ηεο έξεπλαο.

Μεηά ηελ ιήμε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, ε επηηξνπή νινθιήξσζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο κε ηελ ζπλαθή πξάμε ηεο (29 /8/2013).
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ηηο 24/9/2013 ζπλήιζε ε πλέιεπζε ηνπ ηκήκαηνο. Ζ ζπλέιεπζε αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ απφ
29/8/2013 πξναλαθεξζείζα πξάμε, ελέθξηλε νκνθψλσο ην λέν πξφγξακκα. Δλ ζπλερεία ζηηο
4/11/2013 ην ζπκβνχιην ηεο ζρνιήο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο κε ηελ πξάμε 2ε ελέθξηλε ηελ
εηζήγεζε ηεο πεληακεινχο επηηξνπήο θαη ηελ πξνψζεζε ζηελ ζχγθιεην γηα έγθξηζε.
Σέινο ζηηο 21/11/2013 ε χγθιεηνο ηνπ Ηδξχκαηνο κε πξάμε 33ε / 21-11- 2013 ελέθξηλε νκνθψλσο
ηελ απφθαζε ηεο πεληακεινχο επηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ αλαζεψξεζε επί κέξνπο πηπρψλ ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηνπ πθηζηακέλνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ.
Ζ έλαξμε ηνπ λένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ εγέλεην ηελ 1/10/2013 θαη ην παξαθνινπζνχλ 146
θνηηεηέο (αθαδεκατθφ έηνο 2013 – 2014). Ζ δπζθνιία ε νπνία πθίζηαηαη ζε ζρέζε κε ηελ
πξνεγνχκελε θαηάζηαζε ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο φηη ηξέρνπλ παξαιιήισο (φπσο πξναλαθέξζεθε)
αθφκε δχν Πξνγξάκκαηα πνπδψλ, δειαδή ην πξφγξακκα ηνπ πξψελ ηκήκαηνο Γηαρείξηζεο
Πιεξνθνξηψλ θαη ην παιαηφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Απηφ
ζπκβαίλεη δηφηη ζχκθσλα κε ην ζρέδην ΑΘΖΝΑ νη ήδε θνηηνχληεο θνηηεηέο ζηα δχν πξνγξάκκαηα
πνπδψλ (Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηψλ) ζα πξέπεη λα νινθιεξψζνπλ ηα
Πξνγξάκκαηα πνπδψλ γηα ηα νπνία εηζήρζεζαλ ζηα ηκήκαηα απηά.
Δδψ αζθαιψο ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί θαη ην γεληθφηεξν πξφβιεκα
επηζηεκνληθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ ζπλεξγαηψλ πνπ δπζρεξαίλεη ηελ
Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ. Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ππνζηεξίδεηαη κφλν
εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ (15 κέιε ΔΠ θαη 3 κέιε ηερληθνχ πξνζσπηθνχ).
εγγεγξακκέλσλ θνηηεηψλ (λέν Π θαη πξψελ Π Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ
Πιεξνθνξηψλ) αλέξρνληαη ζε 1.942 θνηηεηέο.

κε πξφζιεςεο
πινπνίεζε ηνπ
απφ ην κφληκν
Σν ζχλνιν ησλ
θαη Γηαρείξηζεο

πλεπψο, ηα φπνηα πξνβιήκαηα εκθαλίδνληαη δελ ζρεηίδνληαη κε ην Πξφγξακκα πνπδψλ θαζ‟
απηφ, ην νπνίν ζρεδηάζηεθε θαηά ηξφπν επηζηεκνληθά άξηην, ζπκθψλσο πξνο ηα πςειφηεξα
αληίζηνηρα δηεζλή πξφηππα θαη κε ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία. Θα πξέπεη ηέινο λα ππνγξακκηζηεί φηη
ην πςειφ πνζνζηφ παξαθνινχζεζεο θνηηεηψλ πνπ παξαηεξείηαη (εηζαρζέληεο 2013 – 2014),
ππνδειψλεη επίζεο ηελ ζεηηθή ηνπο αληαπφθξηζε ζην λέν Πξφγξακκα πνπδψλ.
πσο πξναλαθέξζεθε, ην ΠΠ Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ κε ηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή, πξνήιζε ην
2013 απφ ηε ζπγρψλεπζε ηνπ ηκήκαηνο Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηψλ κε ην ηκήκα Γηνίθεζεο
Δπηρεηξήζεσλ.
θνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ζπζηεκαηηθή θαη ζπλερήο πξνζπάζεηα πξνζθνξάο φισλ ησλ
επηπέδσλ γλψζεο θαη ε εηζαγσγή ησλ πιένλ πξφζθαησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ
κεζφδσλ, ηερληθψλ θαη δηαδηθαζηψλ, κε επίθεληξν ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηε θαηλνηνκία θαη ηε
πξσηνπνξία, θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο ηφζν ηνπ ηδησηηθνχ φζν θαη
δεκφζηνπ ηνκέα.
Αλαιπηηθόηεξα ην πξόγξακκα ζηνρεύεη:
(1) ζηε δεκηνπξγία θαη πξναγσγή ηεο γλψζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο έξεπλαο ζηηο επηζηεκνληθέο
πεξηνρέο ηεο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (δηνηθεηηθή επηζηήκε), κε έκθαζε ζηνπο ηνκείο ηεο Γηνίθεζεο
Δπηρεηξήζεσλ, ηεο Γηνίθεζεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαη ηνπ Μάξθεηηλγθ,
(2) ζηελ παξνρή γλψζεσλ πςεινχ επηπέδνπ γηα ηελ αλάπηπμε επηζηεκφλσλ θαη δηνηθεηηθψλ
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ζηειερψλ ηθαλψλ λα ζηειερψζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ζην
δεκφζην ηνκέα (ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ), θαη
(3) ηελ πξνεηνηκαζία θαη αλάπηπμε λέσλ θαη δπλακηθψλ επηρεηξεκαηηψλ κε επηρεηξεκαηηθή
λννηξνπία πνπ ζα βαζίδεηαη ζηελ θαηλνηνκία θαη εμσζηξέθεηα θαη ζα αληαπνθξίλεηαη απφιπηα ζηηο
απαηηήζεηο κηαο παγθνζκηνπνηεκέλεο αγνξάο. Σν πξφγξακκα είλαη πιήξνπο θνίηεζεο. κε ηξείο
θαηεπζχλζεηο:
5.2.

Γνκή ηνπ ΠΠ

Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ: Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ
πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά 67 καζήκαηα (γηα ηηο 3 θαηεπζχλζεηο) θαηαλεκεκέλα ζε 7 εμάκελα, ελψ
θαηά ην 8ν εμάκελν ζπνπδψλ πξνβιέπεηαη ε εθπφλεζε Πηπρηαθήο Δξγαζίαο θαη ε
πξαγκαηνπνίεζε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο.
Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ ππνζηεξίδεη ηξεηο δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο ζπνπδψλ:
1) Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ
2) Γηνίθεζεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαη
3) Μάξθεηηλγθ.
Ζ επηινγή ηεο θαηεχζπλζεο γίλεηαη κε επζχλε ηνπ θνηηεηή. Σα ηέζζεξα πξψηα εμάκελα ζπνπδψλ
(Α,Β,Γ θαη Γ) είλαη θνηλά θαη απφ ην πέκπην (Δ' εμάκελν) νη θνηηεηέο αθνινπζνχλ ηελ θαηεχζπλζε
πνπ ζα επηιέμνπλ.
Οη θνηηεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο, αλεμάξηεηα απφ πνηά θαηεχζπλζε αθνινπζνχλ,
πξέπεη λα επηηχρνπλ ζε ηνπιάρηζηνλ 40 καζήκαηα ζπγθεληξψλνληαο απφ απηά 210 Πηζησηηθέο
Μνλάδεο. Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε θαη ε Πηπρηαθή Δξγαζία πξνζζέηνπλ άιιεο 10 θαη 20 Πηζησηηθέο
Μνλάδεο αληίζηνηρα. Έηζη ην ζχλνιν ησλ Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ πνπ πξέπεη λα ζπγθεληξψζεη έλαο
θνηηεηήο γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ είλαη 240 (30 πηζησηηθέο κνλάδεο αλά εμάκελν ζπνπδψλ).
Απφ ηα 40 καζήκαηα ηα 24 είλαη Τπνρξεσηηθά θαη θνηλά γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο αλεμάξηεηα απφ
ηελ θαηεχζπλζε πνπ επηιέγνπλ. Άιια 12 καζήκαηα είλαη Τπνρξεσηηθά Καηεχζπλζεο, δειαδή είλαη
κελ ππνρξεσηηθά αιιά δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηε θαηεχζπλζε πνπ επηιέγεη ν θνηηεηήο, ελψ
ηα ππφινηπα 4 είλαη Δπηινγήο Καηεχζπλζεο ζηα νπνία ν θνηηεηήο έρεη ην δηθαίσκα λα επηιέμεη είηε
ηα πξνηεηλφκελα απφ ηελ θαηεχζπλζε καζήκαηα είηε νπνηαδήπνηε άιια καζήκαηα αληίζηνηρσλ
Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ απφ ηηο άιιεο θαηεπζχλζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο.
5.3.

Γλώζεηο, Γεμηόηεηεο θαη Ιθαλόηεηεο ηνπ ΠΠ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ

Σν ΠΠ είλαη αληίζηνηρν ηνπ αθαδεκατθνχ επηπέδνπ ηνπ θαη ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ πνπ απνλέκεη
δηφηη πιεξνί φιεο ηηο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο ηνπ επηπέδνπ 6 ηνπ Δζληθνχ Πιαηζίνπ
Πξνζφλησλ φζνλ αθνξά ηηο παξερφκελεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο αιιά θαη ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη
γηα ην επίπεδν απηφ.
Αλαιπηηθφηεξα πξνζθέξεη:
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A. Γλώζεηο
Με ηελ επηηπρεκέλε νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο νη θνηηεηέο ζα κπνξνχλ λα:
 Γηαζέηνπλ απνδεδεηγκέλε γλψζε θαη θαηαλφεζε (ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή) ηεο δηνίθεζεο ησλ
επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν δηνηθνχληαη.
 Γηαζέηνπλ θξηηηθή ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ηεο ζεκαζία ηεο δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ θαη ηεο
πνιππινθφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ θαη δηεζλνχο αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο. Αλαπηχζνπλ θαη
λα εθαξκφδνπλ δεμηφηεηεο έξεπλαο θαη κάζεζεο ζε αθαδεκατθφ θαη νξγαλσζηαθφ επίπεδν αιιά
θαη λα αμηνινγνχλ κεζφδνπο επίιπζεο νξγαλσζηαθψλ πξνβιεκάησλ ηφζν ηνπ ηδησηηθνχ φζν
θαη ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα.
 Αλαγλσξίδνπλ θαη λα εθηηκνχλ ηηο εζηθέο δηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ θαη
ηε ζεκαζία ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο.
 Καηαλννχλ θαη λα αμηνινγνχλ ην αληηθείκελν ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη
δηνηθεηηθήο
ινγηζηηθήο, ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο, ηεο πιεξνθνξηθήο, ησλ νινθιεξσκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ
ζπζηεκάησλ θαη ηνπ Marketing γηα ζηειέρε επηρεηξήζεσλ.
 Να είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε γλψζε ηνπο θαη κε θξηηηθή θαη πξαθηηθή ζθέςε λα
πξνζεγγίδνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη λα ηελ εθαξκφδνπλ ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη δηεζλέο
επίπεδν.
 Καηαλννχλ ηε ζεκαζία ηεο θαηλνηνκίαο θαη λα πξνζπαζνχλ λα ηελ εθαξκφδνπλ ζαλ κέζν
απφθηεζεο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο.
 Αληηιακβάλνληαη θαη λα θαηαλννχλ ηελ ηερλνινγία πιεξνθνξηθήο, ηε ζεκαζία ηεο δηνίθεζεο
εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο.
 Απνθηήζνπλ αλαιπηηθή θαη πξνεγκέλε γλψζε, κε θξηηηθή ζθέςε θαη ηθαλφηεηα, ζηνπο ηνκείο
ηεο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, ηνπ Μάξθεηηλγθ, αιιά θαη ηεο Γηνίθεζεο ησλ Πιεξνθνξηαθψλ
πζηεκάησλ, αλάινγα κε ηηο πξνζσπηθέο αλάγθεο θαη επηινγέο ηνπ θάζε θνηηεηή, θαζψο θαη λα
αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο απφθηεζεο γλψζεσλ πνπ απαηηνχληαη λα ζπλερίζνπλ ζε πεξαηηέξσ
ζπνπδέο κε κεγαιχηεξν βαζκφ απηνλνκίαο. Γλψζε, θαηαλφεζε θαη θξηηηθή ησλ καζεκαηηθψλ,
ηεο ζηαηηζηηθήο θαη ησλ κεζφδσλ επηζηεκνληθήο έξεπλαο.
1. Καηεύζπλζε Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ:
 Καηαλφεζε ηεο δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ηεο αιιαγψλ.
 Καηαλφεζε ζχγρξνλσλ ζεκάησλ θαη εμειίμεσλ ηεο δηνίθεζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ (ΓΑΠ) θαη
ηεο ζρέζεσο ηεο κε ηε ζηξαηεγηθή δηνίθεζε.
 Γλψζε θαη θαηαλφεζε ηεο ζχγρξνλεο ζεσξίαο ηεο ζηξαηεγηθήο δηνίθεζεο θαη ησλ αλαιπηηθψλ
εξγαιείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίιπζε ζηξαηεγηθψλ πξνβιεκάησλ
 Γλψζε θαη πξαθηηθή ησλ δηαδηθαζηψλ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. Δθαξκνγή
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κνληέισλ κε ηε ρξήζε ηνπ Excel.
 Δμνηθίσζε κε ηελ έλλνηα ηεο εγεζίαο κέζα ζε έλα δηεζλέο πεξηερφκελν θαη ε δηεξεχλεζε ηεο
ζπνπδαηφηεηαο ηεο νκάδαο εξγαζίαο κέζα ζε έλα νξγαληζκφ.
 Γλψζε θαη εθαξκνγή ζπζηεκάησλ ινγηζηηθήο, θνζηνιφγεζεο θαη κέηξεζεο ηεο απφδνζεο
(performance measurement) ησλ επηρεηξήζεσλ. Κξηηηθή θαηαλφεζε ηεο ησλ ζεσξηψλ ηεο
δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ.
2. Καηεύζπλζε Γηνίθεζεο Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάηωλ:
 Γλψζε θαη θαηαλφεζε αληηθεηκέλσλ πιεξνθνξηθήο φπσο ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, αλάιπζε θαη
ζρεδίαζε αιγνξίζκσλ, δνκεκέλν πξνγξακκαηηζκφ, αληηθεηκελνζηξαθή ζρεδηαζκφ θαη
πξνγξακκαηηζκφ, νπηηθφ πξνγξακκαηηζκφ θαζψο θαη αλάιπζε θαη ζρεδίαζε αιγνξίζκσλ.
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Δμνηθείσζε κε ηηο δνκέο δεδνκέλσλ, ηε δηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν, ηα δίθηπα θαη
ηελ αζθάιεηα ππνινγηζηψλ.
Γλψζε θαη θαηαλφεζε ηεο αζθάιεηαο ησλ ππνινγηζηψλ θαζψο θαη ησλ έκπεηξσλ ζπζηεκάησλ
θαη γξαθηθψλ.
Απφθηεζε ηθαλνηήησλ ζπλδπαζκνχ θαη εθαξκνγήο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζεσξίαο ζηα
πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα.
Πξνεγκέλε γλψζε θαη θξηηηθή ησλ ζεσξηψλ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο, θαη
εηδηθά ησλ νινθιεξσκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (ERPs), σο κέζν αλαδήηεζεο θαη
αμηνπνίεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πιεξνθνξηψλ.

3. Καηεύζπλζε Μάξθεηηλγθ:
 Γλψζε θαη θαηαλφεζε ησλ δηνηθεηηθψλ κεραληζκψλ θαη ησλ δηαθφξσλ νξγαλσηηθψλ
δηαδηθαζηψλ νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηηο δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο, κε βάζε ηηο
αξρέο Marketing.
 Δμνηθείσζε κε ηελ επηθνηλσλία θαη ηε δηαθήκηζε αιιά θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ.
 Γλψζε, θαηαλφεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ αξρψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο θαηαλαισηή αιιά θαη ηεο
πξνψζεζεο πσιήζεσλ θαη δεκφζησλ ζρέζεσλ.
 Καηαλφεζε θαη γλψζε βαζηθψλ κνληέισλ ηνπ κάξθεηηλγθ ηνπξηζκνχ, ηνπ κάξθεηηλγθ αγξνηηθψλ
πξντφλησλ, ηνπ κάξθεηηλγθ ρνλδξηθνχ θαη ιηαληθνχ εκπνξίνπ.
 Δμνηθείσζε θαη γλψζε κε ην δηεζλέο,κάξθεηηλγθ, θνηλσληθφ κάξθεηηλγθ, ζηξαηεγηθφ κάξθεηηλγθ,
θαη βηνκεραληθφ κάξθεηηλγθ.
 Γηαρείξηζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη γεληθφηεξα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ επηθνηλσλίαο
θαη πιεξνθνξίαο ζηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηαθηηθέο κάξθεηηλγθ κε θξηηηθή θαηαλφεζε φισλ ησλ
ζεσξηψλ θαη εμειίμεσλ.
Β. Γεμηόηεηεο
 Αλαιχνπλ θαη πξνζαξκφδνπλ ηηο απνθηεζείζεο γλψζεηο ψζηε λα ηηο εθαξκφδνπλ ζε πνηθίια
ζέκαηα ηεο Γηνίθεζεο ησλ Δπηρεηξήζεσλ, ηεο Γηνίθεζεο ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαη
ηνπ Μάξθεηηλγ θαη δηαζέηνπλ ππνδνκή θαη είλαη πξνεηνηκαζκέλνη λα απνθηήζνπλ λέεο γλψζεηο.
 Δθαξκφδνπλ νξζά ηα θαηάιιεια εξγαιεία θαη ηηο θαηάιιειεο ηερληθέο αλάιπζεο ζηε
δηεξεχλεζε
ησλ
βαζηθψλ
ζεκάησλ
ηεο
Γηνηθεηηθήο
επηζηήκεο.
Δπηιχνπλ ζχλζεηα ή λέα πξνβιήκαηα ησλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ πνπ δηδάζθνληαη.
Αλαπηχζζνπλ νινθιεξσκέλεο, δεκηνπξγηθέο θαη θαηλνηφκεο ιχζεηο θαη πξνζεγγίζεηο.
Τπνζηεξίδνπλ ηηο ιχζεηο θαη απφςεηο ηνπο κε κεζνδηθφ θαη επηζηεκνληθφ ηξφπν.
 πγθεληξψλνπλ, αλαιχνπλ θαη επηιέγνπλ κε ηξφπν θξηηηθφ θαη ππεχζπλν ηηο ηδέεο θαη ηηο
πιεξνθνξίεο γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ, κε ρξήζε επηζηεκνληθψλ πεγψλ ή πεγψλ
πνπ είλαη εμεηδηθεπκέλεο ζε ζεσξεηηθά, ηερληθά θαη επαγγεικαηηθά ζέκαηα.
 Γηαζέηνπλ ηθαλφηεηα απνηειεζκαηηθήο αλάιπζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ
νξγαλσζηαθψλ ηθαλνηήησλ.
 Αλαπηχζζνπλ δεηήκαηα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Μάξθεηηλγθ θαη Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ
βάζεη επηζηεκνληθήο ηεθκεξίσζεο.
 Γηαζέηνπλ δεμηφηεηεο εγεζίαο, επίιπζεο πξνβιεκάησλ, δηαρείξηζεο ηεο αιιαγήο, επηθνηλσλίαο
θαη ζπλεξγαζίαο.
 Απνθηνχλ δεμηφηεηεο εθαξκνγήο ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο ζην ζχγρξνλν επηρεηξεζηαθφ
πεξηβάιινλ
 Γηαζέηνπλ δεμηφηεηεο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο πνιχπινθσλ θαη πνιιέο θνξέο
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αιιεινζπγθξνπφκελσλ πιεξνθνξηψλ θαη ηθαλφηεηα εξκελείαο θαη ζχλζεζεο ηεο γλψζεο.
Απνθηνχλ δεμηφηεηεο παξνπζίαζεο δνκεκέλσλ θαη ινγηθψλ επηρεηξεκάησλ, αλάπηπμε
αλαιπηηθψλ ηθαλνηήησλ κέζσ ηεο αλάγλσζεο θαη αλάιπζεο επηρεηξεζηαθψλ αλαθνξψλ.
Γηαζέηνπλ δεμηφηεηεο λα δηακνξθψλνπλ έγθπξεο θξίζεηο πνπ ιακβάλνπλ ππ' φσε ηηο θαηά
πεξίπησζε ζπλαθείο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη εζηθέο δηαζηάζεηο ησλ ζεκάησλ πνπ
επεμεξγάδνληαη.
Δπηθνηλσλνχλ κε εμεηδηθεπκέλεο θαη κε νκάδεο θαη θνηλφ θαη κεηαθέξνπλ πξνθνξηθά, γξαπηά ή
θαη άιια κέζα (πρ δηαδίθηπν), ηδέεο, πιεξνθνξίεο, πξνβιήκαηα θαη ιχζεηο.

Γ. Ιθαλόηεηεο
Με ηελ επηηπρεκέλε νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (κηα απφ ηηο 3
θαηεπζχλζεηο) νη απφθνηηνη ζα είλαη ζε ζέζε λα:








Γηαζέηνπλ θξηηηθή ζθέςε θαη αληίιεςε φζνλ αθνξά ηελ πνιππινθφηεηα ηεο επηζηήκεο ηεο
Γηνίθεζεο ησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη λα αλαιχζνπλ πνιχπινθα πξνβιήκαηα.
Καηαλννχλ θαη λα αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα αθαδεκατθήο θαη πξαθηηθήο έξεπλαο, κε
δπλαηφηεηα ζρεδίαζεο, δηαρείξηζεο θαη πινπνίεζεο εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ηφζν ζε αηνκηθφ φζν
θαη ζπιινγηθφ επίπεδν.
πλζέηνπλ πιεξνθνξίεο κε επηζηεκνληθφ θαη δεκηνπξγηθφ θαη λα πξνηείλνπλ ιχζεηο ζε ζχλζεηα
πξνβιήκαηα.
Αληηιακβάλνληαη θαη λα αμηνινγνχλ θαηάιιεια ηελ πνιππινθφηεηα ηφζν ηνπ εζληθνχ φζν θαη
ηνπ δηεζλνχο επηρεηξεζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο, λα ηηο αμηνινγνχλ
θαη λα αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε ζε ζχλζεηα θαη επηρεηξεκαηηθά πιαίζηα ηα νπνία
κεηαβάιινληαη θαη εμειίζζνληαη. Γηαζέηνπλ ηηο γλψζεηο θαη φια ηα κέζα ζηξαηεγηθήο
πξνζέγγηζεο ζηε ιήςε επηρεηξεζηαθψλ απνθάζεσλ.
Να ζπλεξγάδνληαη κε επηηπρία κε ηα ππφινηπα κέιε νκάδαο κηαο επηρείξεζεο ή νξγαληζκνχ γηα
ηελ επίιπζε πξαγκαηηθψλ πξνβιεκάησλ φπσο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο, κάξθεηηλγθ,
πιεξνθνξηθήο θαη δηνίθεζεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Να ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλάπηπμε
ησλ γλψζεσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ. Δίλαη ζε ζέζε λα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε ηεο αλάπηπμεο ησλ
γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ αηφκσλ θαη νκάδσλ.

5.4.

Γηεζλήο δηάζηαζε ηνπ ΠΠ

Με ζηφρν ηελ παξνρή δπλαηνηήησλ ζηνπο θνηηεηέο αιιά θαη φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ φζνλ
αθνξά ηηο δπλαηφηεο θνίηεζεο θαη δηδαζθαιίαο ζην εμσηεξηθφ, ηκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ
ζπκκεηέρεη ζε πνιιά επξσπατθά Παλεπηζηεκηαθά δίθηπα φπσο:






Prime Networking http://www.primenetworking.eu/
SPACE European Network For Business Studies and Languages http://www.space-eu.info/
AFECA
ETAP θιπ.,
φπνπ ππάξρεη δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο ηφζν γηα ην ΔΠ φζν θαη γηα ηνπο θνηηεηέο, κε πιένλ ησλ
150 εθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ απφ ην εμσηεξηθφ.
ηηο ζπλεξγαζίεο απηέο ππάξρεη δπλαηφηεηα έξεπλαο (κε ζπκκεηνρή θνηηεηψλ θαη κέιε ΔΠ) ζε
ζέκαηα φπσο Business, Strategy & Leadership, HRM, Innovation Management, Data Science,
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Data Intelligence, Smart Cities, Green Economy, Digital Modelling, International Accounting
standards, θιπ. Απηέο νη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγνχλ αμία ζην ηκήκα, ηα κέιε ΔΠ
αιιά θαη ηνπο θνηηεηέο θαη έηζη βειηηψλεηαη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, απνθηψληαη δηεζλείο
εκπεηξίεο θαη πξαθηηθέο θαη αλαγλσξίδεηαη ην έξγν ηνπ ηκήκαηνο ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην
εμσηεξηθφ.
Δπηπιένλ, ην ηκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ είλαη ηδηαίηεξα ελεξγφ ζην Erasmus+ θαη έπαημε
ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αχμεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ ΣΔΗ κε αληακνηβή γηα ην ΣΔΗ ΑΜΘ ηελ
ζεκαληηθή αχμεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θηλεηηθφηεηαο απφ ην ΗΚΤ.
Γηαηεξεί πιεζψξα ζπκβνιαίσλ ζπλεξγαζίαο (Bilateral Agreements) κε Αλψηαηα εθπαηδεπηηθά
Ηδξχκαηα ηεο Δπξψπεο θαη παίδεη ελεξγφ ξφιν ζηελ θηλεηηθφηεηα ΔΠ, θνηηεηψλ θαη δηνηθεηηθνχ
πξνζσπηθνχ.
Δλδεηθηηθά ζπκβόιαηα ζπλεξγαζίαο (Bilateral Agreements)
Austria

Berufpedagogische Academy, Wien

Austria

FH Joanneum Gesellschaft mbH

Belgium

Katholieke Hogeschool Kempen

Belgium

Karel de Grote Hogeschool, Antwerpen

Belgium

KATHO Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen

Belgium

Paul-Henri-Spaak, ISIB, Brussels

Czech Rep. Brno University of Technology
Denmark

University of Southern Denmark, Odense

France

Universite Blaise Pascal, Clermont-Ferrand

France

Universite de Bretagne Sud, Vannes

France

Universite Paris 13, Paris Nord

France

USTL Universite des Sciences et Technologies de Lille

France

Universite Paul Verlaine, Metz

Germany

Fachhoschule Wurzburg

Germany

Hochschule Magdeburg-Stendal (FH)

Germany

European University of Applied Sciences, Bruhl

Germany

Fachhochschule Brandenburg

Germany

Fachhochschule Nurnberg
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Germany

Fachhochschule Trier

Germany

Fachhochschule Kempten

Ireland

Institute of Technology, Sligo

Ireland

Cork Institute of Technology

Latvia

Banking Institute of Higher Education, Riga

Latvia

Rigas Tehniska Universitate

Lithuania

Vytautas Magnus University

Lithuania

Alytaus Kolegija

Lithuania

Vilnius Kolegija

Mikkeli

Kokkola University of Applied Sciences

Mikkeli

Mikkeli University of Applied Sciences

Norway

Telemark University College, Bo

Poland

Akademia Techniczo Bielsku-Bialey

Poland

The Karol Asdamiecki University of Economics in Katowice

Portugal

ISCAC de Coimbra

Portugal

Porto University College

Romania

Universite Valahia Targoviste

Spain

Universidad Politecnica de Valencia

Spain

Universidad de San Sebastian

Spain

Universidad de Girona

Sweden

Karlstads University

Sweden

Vaxjo University College

Turkey

Kahramanmaras Satcu Imam University

Δπίζεο αληιεί partners απφ ηα δίθηπα ζηα νπνία είλαη κέινο, φπσο:
Prime networking, www.primenetworking.eu
Space, http://www.space-eu.info/
Γηα ηε δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα Λνγηζηηθήο
θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο, ην εαξηλφ εμάκελν θάζε έηνπο πξνζθέξνληαη πιεζψξα καζεκάησλ
ζηελ Αγγιηθή γηα ηνπο εηζεξρφκελνπο Erasmus θνηηεηέο αιιά θαη φζνπο απφ ηνπο θνηηεηέο ηνπ
22

ηκήκαηνο επηζπκνχλ λα ηα παξαθνινπζήζνπλ. Σα καζήκαηα απηά, φπσο πξνζθέξζεθαλ ην
αθαδεκατθφ έηνο 2014-2015, θαη νη δηδάζθνληεο, είλαη φπσο παξαθάησ:
Course Title

Responsible Tutor

1 Advanced Statistics Methods

Dr. Efstathios Dimitriadis

2 Business Process Management

Prof. Dr. Ing Karl-Robert Graf
Dr. Konstantinos Terzidis

3 Business Strategy

Dr. Georgios Theriou

4 Company Law

Dr. Kalliopi Kalampouka

6 Databases and Data Mining

Dr. Stavros Valsamidis

7 e-Business

Dr. Stavros Valsamidis
Dr. Dimitrios Maditinos

8 e-Commerce and Web Design

Dr. Lazaros Sarigiannidis
Dr. Dimitrios Maditinos

9 Final Project / Dissertation

Dr. Dimitrios Maditinos
Dr. Athanasios Mandilas

10 Financial Accounting I

Dr. Athanasios Mandilas
MSc Michael Pipiliagkopoulos

11 Financial Modelling

Dr. Dimitrios Maditinos

12 Human Resource Management

Dr. Georgios Theriou

13 Innovation Management

Prof. Dr. Werner Fees
Dr. Konstantinos Terzidis

14 International Accounting

Dr. Athanasios Mandilas

15 Introduction to Statistics

Dr. Efstathios Dimitriadis

16 Management Information Systems

Dr. Stavros Valsamidis
Dr. Dimitrios Maditinos

17 Marketing

Dr. Irene (Eirini) Ch. Kamenidou

18 Research Methodology

Dr. Georgios Theriou
Dr. Lazaros Sarigiannidis
Dr. Dimitrios Maditinos

19 Supply Chain Management

Dr. Lazaros Sarigiannidis

Σν αθαδεκατθφ έηνο 2014-2015, κε ην πξφγξακκα Erasmus+, θνίηεζαλ 16 θνηηεηέο μέλνη θνηηεηέο
ζην ηκήκα, ελψ 17 θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο είραλ ηε δπλαηφηεηα θνίηεζεο ζην εμσηεξηθφ.
ζνλ αθνξά ην ΔΠ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ 7 κεηαθηλήζεηο δηδαζθαιίαο θαη δερζήθακε 9 επηζθέςεηο
δηδαζθαιίαο απφ ην εμσηεξηθφ, φπνπ νη θνηηεηέο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζήζνπλ
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καζήκαηα ζηελ Αγγιηθή θαη λα ζπλεξγαζζνχλ κε θαζεγεηέο/ζπλεξγάηεο απφ ην εμσηεξηθφ.
Δξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα (από ζπλεξγαζία κε Δπξσπατθά Παλ/κηα θαη Δπηρεηξήζεηο)
Σν ηκήκα ελζαξξχλεη ηε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ΔΠ ζε εξεπλεηηθέο νκάδεο παλεπηζηεκίσλ ηνπ
εμσηεξηθνχ αιιά θαη ζε ζπλεξγαζίεο φπσο επηζθέπηεο θαζεγεηέο, supervisors θαη external
examiners ζε δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο, θιπ.
Έηζη ζήκεξα, κεηαμύ ησλ άιισλ, ππάξρνπλ ηα παξαθάησ:
 πκθσλία κε ην University of Girona, Spain, γηα ζπλεξγαζία ζηνλ ηξίην θχθιν ζπνπδψλ
(δηδαθηνξηθά) http://mba.teikav.edu.gr/el/phd
 πλεξγαζία θαη επηζθέςεηο ζε κεγάιεο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο ηεο Δπξψπεο (Mercedes Benz
ηεο Γεξκαλίαο)
 Μέιε ΔΠ είλαη επηζθέπηεο θαζεγεηέο, supervisors θαη κέιε εξεπλεηηθψλ νκάδσλ ζε Παλ/κηα ηεο
Μ. Βξεηαλίαο (φπσο Greenwich University, Glasgow Caledonia University, University of Derby)
αιιά άιισλ ρσξψλ φπσο ην BA School of Business and Finance, Riga, Latvia, ην Vilnius
Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania, θαη άιια.
 External examiners ζε δηδαθηνξηθά (University of Vigo, Spain)
 Γηδάζθνπλ ζην ΔΑΠ
 Γηδάζθνπλ ζε κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα άιισλ Παλεπηζηεκίσλ
Σέινο αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην ηκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ απφ ην 2000 θαη γηα 12 ζπλερή έηε
ζπλεξγάζζεθε θαη πξφζθεξε ζηελ Αγγιηθή ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ: MSc in
„Finance and Financial Information Systems‟, ζε ζπλεξγαζία κε ην Greenwich University, London,
UK, κε πιένλ ησλ 320 απνθνίησλ πνπ ζήκεξα θαηέρνπλ ζεκαληηθέο ζέζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
5.5.

Καλνληζκόο πνπ δηέπεη ην ΠΠ θαη ην εμεηαζηηθό ζύζηεκα ηνπ Σκήκαηνο

Γηδαθηηθό Έξγν
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ πνπ εθαξκφδεη ην Σκήκα είλαη ηδηαίηεξα ζχγρξνλν, έρεη δεκηνπξγεζεί ην
θαινθαίξη ηνπ 2013, κεηά ηε ζπγρψλεπζε ησλ Σκεκάησλ Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Γηαρείξηζεο
Πιεξνθνξηψλ. Σν πξφγξακκα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο πξνζθέξνληαο ζηνπο
ζπνπδαζηέο ηελ δπλαηφηεηα επηινγήο κίαο απφ ηξεηο θαηεπζχλζεηο: Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ,
Γηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαη Μάξθεηηλγθ.
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πεξηγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ηεο χιεο ηνπ θάζε καζήκαηνο,
επηιακβάλεηαη ε αληίζηνηρε ζπλέιεπζε ηνπ Σνκέα ηνπ Σκήκαηνο, πνπ αλήθεη ην θάζε κάζεκα. Ο
Σνκέαο είλαη ππεχζπλνο γηα φιε ηελ δηαδηθαζία νξγάλσζεο-ειέγρνπ ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ
θαη ησλ καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ (Π). πγθεθξηκέλα, γηα θάζε κάζεκα,
απνθαζίδεη ηελ χιε πνπ πξέπεη λα δηδαρζεί έηζη ψζηε λα κελ ππάξρνπλ επηθαιχςεηο κεηαμχ ησλ
καζεκάησλ, θαζψο θαη ηελ έθηαζε ηεο χιεο πνπ ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί ζε θάζε αλαλέσζε ηνπ
Π (ή θαη λα αθαηξεζεί ζε πεξίπησζε παιαίσζεο ή αληηθαηάζηαζεο κε θάηη θαηλνχξγην). Καη‟ απηφ
ηνλ ηξφπν νη Σνκείο ηνπ Σκήκαηνο επηθνπξνχλ ζε έλα πνιχ κεγάιν βαζκφ ην έξγν ηεο
επηθαηξνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ θαη ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ.
Δπηπιένλ, ιφγσ ηεο εμέιημεο ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, αιιά θαη ηεο αλάγθεο ζπλερνχο
επηθαηξνπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, ν Σνκέαο επαλεθηηκά, αλαπξνζαξκφδεη θαη
επηθαηξνπνηεί ηελ χιε ησλ καζεκάησλ θάζε έηνο (ηνπο κήλεο Απξίιην-Μάην), καδί κε ηελ δηαδηθαζία
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επηινγήο δηδαθηηθνχ βνεζήκαηνο. χκθσλα κε απφθαζε ηνπ Σκήκαηνο, ην Πξφγξακκα
Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ αλακνξθψλεηαη θάζε ηξηεηία, φπσο νξίδεη ν λφκνο. Σν Πξφγξακκα
εκπινπηίδεηαη κε λέα καζήκαηα ή αλάινγα ηξνπνπνηνχληαη, ψζηε λα θαιχπηεη ηηο ζχγρξνλεο
απαηηήζεηο ηεο επξχηεξεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο.
Ο ηξόπνο αμηνιόγεζεο ησλ θνηηεηώλ ζηα καζήκαηα ζπλδέεηαη κε ηα καζεζηαθά
απνηειέζκαηα θάζε καζήκαηνο. Σν ζύζηεκα θαη ηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ησλ επηδόζεσλ
ησλ θνηηεηώλ ζηα καζήκαηα είλαη ζαθέο, επαξθέο θαη ζε γλώζε ησλ θνηηεηώλ.
Σν εμεηαζηηθφ ζχζηεκα αθνινπζεί ζε γεληθέο γξακκέο ην ηππηθφ ησλ γξαπηψλ εμεηάζεσλ θαη ησλ
εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ θαη εμεηάζεσλ. κσο ην ζχζηεκα εκπινπηίδεηαη επίζεο κε ηα αθφινπζα:


Δθπφλεζε εξγαζηψλ ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο θαη παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ πνπ
πεξηιακβάλεη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο δηαδηθαζίεο απην-αμηνιφγεζεο. Οη εξγαζίεο κπνξεί λα
έρνπλ πξηκνδνηηθφ ραξαθηήξα.



Test πξνφδνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ.



Πξνθνξηθή εμέηαζε (εηδηθά γηα ηνπο θνηηεηέο κε δπζιεμία)

Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ζηηο εμεηάζεηο :
Δθαξκφδεηαη ζηα καζήκαηα ζεσξίαο ζην ζχλνιν ηεο δηδαθηέαο χιεο, φπνπ ν ππεχζπλνο γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ν Γηδάζθσλ θαζεγεηήο, νη Δπηηεξεηέο, νη Δπφπηεο θαζεγεηέο θαη ε
Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο. Οη εμεηάζεηο θάζε εμακήλνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ
ζε εμεηαζηηθή πεξίνδν δηάξθεηαο δχν εβδνκάδσλ πεξίπνπ. Ζ επαλαιεπηηθή εμεηαζηηθή πεξίνδνο
γίλεηαη ην πξψην δεθαπελζήκεξν ηνπ επηεκβξίνπ ηνπ επφκελνπ δηδαθηηθνχ έηνπο.
θνπφο ησλ εμεηάζεσλ είλαη ε αμηνιφγεζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζηελ ζθαηξηθή θαηαλφεζε θαη
αθνκνίσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ καζήκαηνο. Αλεμάξηεηα ησλ ελδηάκεζσλ ηεζη, πξνφδσλ θ.η.ι.
πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ πξαγκαηνπνηείηαη πάληνηε
γξαπηή ηειηθή εμέηαζε πνπ θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο δηδαθηέαο χιεο.
Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ ν Γηδάζθσλ Καζεγεηήο θάζε καζήκαηνο ππνβνεζείηαη απφ ηνπο
Δπηηεξεηέο. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ε εχξπζκε πξαγκαηνπνίεζε ησλ εμεηάζεσλ
ειέγρεηαη απφ ηνλ Δπφπηε. Γηα πεηζαξρηθά δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ησλ εμεηάζεσλ εθαξκφδεηαη ν
Καλνληζκφο πνπδψλ θαη ν Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο ηνπ Σ.Δ.Η. Καβάιαο. Τπάξρεη ζπγθεθξηκέλε
δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο εμεηαζηηθήο δηαδηθαζίαο, πνπ πεξηγξάθεηαη ζην ζχζηεκα ISO πνπ
εθαξκφδεη ην ηκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ.
Σν ζχζηεκα θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ επηδφζεσλ ησλ θνηηεηψλ ζηα καζήκαηα είλαη ζαθέο,
επαξθέο θαη ζε γλψζε ησλ θνηηεηψλ. Ζ χιε ησλ καζεκάησλ γλσζηνπνηείηαη ζηνπο θνηηεηέο κέζσ
ηεο πεξηγξαθήο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ, ε νπνία δηαλέκεηαη απφ ηνλ δηδάζθνληα ζηνπο
θνηηεηέο ζε θσηνηππία ζηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ, καδί κε ηηο αλαγξαθφκελεο ππνρξεψζεηο ησλ
θνηηεηψλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. Δπίζεο, ππάξρεη θαη ζην e-class ηνπ αληίζηνηρνπ καζήκαηνο
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ηκήκαηνο. Οη καζεζηαθνί ζηφρνη ησλ καζεκάησλ θαη ηα πξνζδνθψκελα
απνηειέζκαηα πεξηγξάθνληαη ηφζν απφ ηνλ θαζεγεηή, φζν θαη απφ ηελ ηζηνζειίδα θαη ηνλ νδεγφ
ζπνπδψλ.
Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί θαη άιιεο δηαδηθαζίεο δηαζθάιηζεο θαη βειηίσζεο ηεο πνηόηεηαο ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ πνπ ππάξρνπλ θαη ιεηηνπξγνύλ ζην Σκήκα. Πσο θαηαλέκνληαη νη
επζύλεο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ παξαθνινύζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ
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πξνγξάκκαηνο.
Δθαξκφδεηαη ν ηζρχσλ θάζε θνξά Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο ηνπ ΣΔΗ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη
Θξάθεο θαη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία. Γηα ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν εθαξκφδεηαη ν Δζσηεξηθφο
Καλνληζκφο ΠΓ160/3-11-2008, ΦΔΚ220/3-11-2008 θαη ν Νφκνο 4009/2011.
Σν εθαξκνδφκελν χζηεκα Πνηφηεηαο εθαξκφδεηαη ζηα πξφηππα πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηελ
ΑΓΗΠ. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ εξγάδεηαη φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
ΟΜΔΑ ηνπ Σκήκαηνο θαη ηε ΜΟΓΗΠ ηνπ Ηδξχκαηνο.

5.6.

Οξγάλσζε θαη Γηαδηθαζίεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη Πηπρηαθήο Δξγαζίαο

5.6.1. Οξγάλσζε θαη Γηαδηθαζίεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο
Ο ζεζκφο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ιεηηνπξγεί ζην ηκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ απφ ηελ ίδξπζή
ηνπ. Δίλαη ππνρξεσηηθή θαη έρεη δηάξθεηα έμη (6) κήλεο. Ζ δηαδηθαζία εθαξκφδεηαη γηα θάζε
ζπνπδαζηή ηνπ Σκήκαηνο πνπ πιεξνί ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο έλαξμεο πξαθηηθήο, δειαδή
έρεη νινθιεξψζεη επηηπρψο ζπγθεθξηκέλν πιήζνο θαη ηχπν καζεκάησλ φπσο πξνβιέπεηαη απφ
απφθαζε ηνπ Σκήκαηνο.
Δηδηθφηεξα, γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδαζηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ νη θνηηεηέο ζην έβδνκν
(Ε) ή φγδνν (Ζ΄) εμάκελν ζπνπδψλ ππνρξενχληαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ εμάκελε Πξαθηηθή
Άζθεζε, ε νπνία είλαη ειεγρφκελε απφ ην Σκήκα θαη απνζθνπεί:
α) ζηελ ελεκέξσζε ησλ αζθνχκελσλ γηα ηε δηάξζξσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δηάθνξσλ νηθνλνκηθψλ
κνλάδσλ (παξαγσγήο ή παξνρήο ππεξεζηψλ) θαζψο θαη ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ αζθνχκελσλ
ζηηο δηεξγαζίεο παξαγσγήο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ.
β) ζηελ εμνηθείσζε ησλ αζθνχκελσλ µε ηνπο θνηλσληθνχο, νηθνλνκηθνχο θαη ηερλνινγηθνχο
παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο.
γ) ζηνλ ζπζρεηηζκφ ησλ ζεσξεηηθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ γλψζεσλ πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ µε ηα πξνβιήκαηα ησλ ρψξσλ εθαξκνγήο.
δ) ζηελ επαθή ηνπ Σκήκαηνο µε ηνπο ρψξνπο παξαγσγήο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο, µε ζθνπφ
ηελ δεκηνπξγία ακθίδξνκεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπο.
Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε ησλ ζπνπδαζηψλ δηαξθεί έμη κήλεο θαη ε έλαξμή ηεο γίλεηαη ζπλήζσο ηελ 1ε
Απξηιίνπ θαη ηελ 1ε Οθησβξίνπ. ρεηηθή βεβαίσζε δπλαηφηεηαο έλαξμεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο
παξαιακβάλεηαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο γηα φζνπο ζπνπδαζηέο πιεξνχλ ηηο
απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ην Σκήκα. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο μεθηλάλε θαη ζε άιιε
πεξίνδν. Ζ νξζή θαη βέιηηζηε εθκεηάιιεπζε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζηελ επαγγεικαηηθή
απνθαηάζηαζε ησλ ζπνπδαζηψλ θαη ηελ νκαιή ελζσκάησζή ηνπο ζηελ παξαγσγηθή δηεξγαζία
είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο.
Οη θνηηεηέο πξέπεη λα επηιέμνπλ θάπνην θνξέα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. Κπξίσο
επηιέγνπλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε ζην ηφπν κφληκεο θαηνηθίαο ηνπο κε ην
ζθεπηηθφ φηη κπνξεί ε εηαηξία λα ηνπο θξαηήζεη θαη ζηε ζπλέρεηα σο πηπρηνχρνπο πιένλ.
Δπηπιένλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Πξαθηηθήο ηνπο Άζθεζεο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, νη
θνηηεηέο αζθαιίδνληαη θαη ακείβνληαη θαη ε ακνηβή ηνπο απηή ρξεκαηνδνηείηαη απφ ζρεηηθφ
πξφγξακκα ηνπ ΟΑΔΓ ή ελδερνκέλσο θαη απφ άιιν ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα φπσο ην
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πξφγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ ΔΠΑ. Τπεχζπλε γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ζεκάησλ ακνηβήο θαη
αζθάιηζεο ησλ ζπνπδαζηψλ θαηά ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε είλαη αλαιφγσο ηνπ πξνγξάκκαηνο
ρξεκαηνδφηεζεο είηε ε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο (κέζσ ΟΑΔΓ) είηε ε ζρεηηθή Γξακκαηεία ηνπ ΣΔΗ
πνπ νξίδεηαη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ηνπ εθάζηνηε άιινπ πξνγξάκκαηνο.
ζνλ αθνξά ηε ζεζκνζεηεκέλε εμάκελε πξαθηηθή άζθεζε απφ ηνλ ΟΑΔΓ, ε επηρείξεζε
ρξεκαηνδνηεί εμ‟ νινθιήξνπ ηνλ θνηηεηή κε ην 80% ηνπ θαηψηαηνπ εκεξνκηζζίνπ ηνπ αλεηδίθεπηνπ
εξγάηε (ε επηρείξεζε ζηε ζπλέρεηα επηδνηείηαη κε ην 50% ηνπ πνζνχ απφ ηνλ ΟΑΔΓ), ελψ φζνλ
αθνξά ηε ζεζκνζεηεκέλε εμάκελε πξαθηηθή άζθεζε απφ άιια πξνγξάκκαηα (πρ ΔΠΑ) ε
ρξεκαηνδφηεζε αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ηνπ εθάζηνηε πξνγξάκκαηνο.
θνπφο ηνπ αζθνχκελνπ ζπνπδαζηή είλαη:


ε πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ησλ γλψζεσλ θαη ησλ θαηλνηφκσλ ηερληθψλ δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ
πνπ έρεη δηδαρζεί



ε πξναγσγή ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ



ε επίδεημε επαγγεικαηηζκνχ (ππεπζπλφηεηαο, ζπλέπεηαο, ερεκχζεηαο,



θ.η.ι.)



ε θαιιηέξγεηα επαγγεικαηηθψλ επαθψλ θαη



ε αλαγσγή ηνπ ζε ζηέιερνο ζπνπδαηφηεηαο γηα ηελ επηρείξεζε

ψζηε ηειηθά λα εληζρχζεη ηηο δπλαηφηεηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ απνθαηάζηαζεο θαη αλέιημεο.
Ζ απξφζθνπηε θαη νξζή πξαγκαηνπνίεζε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο παξαθνινπζείηαη θαη
αμηνινγείηαη απφ ην Σκήκα κέζσ ηνπ Δπφπηε θαζεγεηή ν νπνίνο ειέγρεη ην Βηβιηάξην ηεο
Πξαθηηθήο επηζθέπηεηαη ηελ επηρείξεζε θαη επηθνηλσλεί ηαθηηθά ηφζν κε ην ζπνπδαζηή φζν θαη κε
ηνλ Δπφπηε ηεο επηρείξεζεο. Απφ ηελ πιεπξά ηεο ε επηρείξεζε παξαθνινπζεί ηελ Πξαθηηθή
Άζθεζε κέζσ ηνπ Δπφπηε πνπ απηή έρεη νξίζεη. Ζ πξφνδνο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαηαγξάθεηαη
ζην Βηβιηάξην Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ ζπνπδαζηή ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηνπο Δπφπηεο. ην
βηβιηάξην πεξηιακβάλεηαη αλαιπηηθή εβδνκαδηαία έθζεζε θαη ζπλνιηθή κεληαία έθζεζε ησλ
εξγαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν ζπνπδαζηήο.

5.6.2. Οξγάλσζε θαη Γηαδηθαζίεο Πηπρηαθήο Δξγαζίαο
Σν φγδνν εμάκελν (Ζ΄) ηεο ηεηξαεηνχο θνίηεζεο, πεξηιακβάλεη εθηφο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη
ηελ εθπφλεζε πηπρηαθήο εξγαζίαο. Ζ δηαδηθαζία εηνηκαζίαο πξφηαζεο θαη αλάζεζεο κηαο
πηπρηαθήο πξαγκαηνπνηείηαη ην πξνεγνχκελν εμάκελν, Ε΄, ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο «εκηλάξην
ησλ Σειεηφθνηησλ - Μεζνδνινγία ηεο Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο» ζχκθσλα κε ηα πξφηππα
αιινδαπψλ παλεπηζηεκίσλ. Βαζηθή επηδίσμε είλαη ε πηπρηαθή εξγαζία λα εηζάγεη ηνπο
ζπνπδαζηέο ζηελ επηζηεκνληθή κέζνδν έξεπλαο πνπ απνηειεί εθαξκνγή ζχλζεζεο ησλ ζπλνιηθψλ
γλψζεσλ πνπ απεθφκηζε ν θνηηεηήο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ.
Ζ πηπρηαθή εξγαζία απνηειεί ζπλήζσο αληηθείκελν κειέηεο ελφο µφλν ζπνπδαζηή. Μνλάρα ζε
εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο (φγθνο εξγαζίαο, δπζθνιία ηεο έξεπλαο) κπνξεί λα ππάξμεη ζπλεξγαζία
δχν ζπνπδαζηψλ γηα ηελ εθπφλεζε θνηλήο πηπρηαθήο εξγαζίαο κεηά απφ ηελ απφθαζε ηνπ
πκβνπιίνπ ηνπ Σκήκαηνο. Ο θαζνξηζκφο ησλ ζεκάησλ θαη ε εθπφλεζε ησλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ
έπνληαη ησλ παξαθάησ πξνυπνζέζεσλ νη νπνίεο δηαζθαιίδνπλ ηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ησλ
ζπνπδαζηψλ θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο κε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη εξγαιεία.
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Πην ζπγθεθξηκέλα :
 ηα πιαίζηα ηνπ ζεκηλαξίνπ επηιέγεηαη ην αληηθείκελν ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ε νπνία πεξηέρεη
θαηά ην δπλαηφλ ζηνηρεία πξσηνηππίαο (ηα κέιε ΔΠ πξνηείλνπλ ζέκαηα).
 Γηα ηελ έγθξηζε ηεο εξγαζίαο απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ καζήκαηνο, απαηηείηαη ε ζχληαμε
πξνζρεδίνπ (πξφηαζε πηπρηαθήο) επί ηε βάζεη αξζνγξαθίαο θαη ζπλαθνχο βηβιηνγξαθίαο.
 Ζ εξγαζία πεξηιακβάλεη πξσηνγελή έξεπλα κε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ (
αλαιπηηθή - επαγσγηθή ζηαηηζηηθή) αιιά κπνξεί θαη λα είλαη κειέηε πεξίπησζεο ζε θάπνηα
επηρείξεζε κε πξαγκαηηθά δεδνκέλα.
 Δθφζνλ ε πξφηαζε εγθξηζεί ζην ζεκηλάξην, ηφηε αλαιακβάλεη επηβιέπσλ θαζεγεηήο.
Πην αλαιπηηθά, πεξηγξάθεηαη παξαθάησ ε πξνδηαγξαθή ηνπ ηξφπνπ θαζνξηζκνχ ζέκαηνο,
εθπφλεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ ησλ ζπνπδαζηψλ, ην νπνίν εθαξκφδεηαη γηα
φινπο ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ Σκήκαηνο. Οη ππεχζπλνη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο είλαη νη
επηβιέπνληεο θαζεγεηέο ησλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ (βαζηθνί ππεχζπλνη) θαη ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ
Σκήκαηνο: Πξφεδξνο Σκήκαηνο, Γηεπζπληήο Σνκέα, Γξακκαηεία, Μέιε Σξηκειψλ Δμεηαζηηθψλ
Δπηηξνπψλ.
ηελ πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ αλάιεςεο πηπρηαθήο εξγαζίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ
ζέκαηνο αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα:
εκαληηθέο πεγέο γλψζεο γηα ηε ζπγγξαθή ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο πξνέξρνληαη απφ ην κάζεκα
ηνπ εβδφκνπ εμακήλνπ «εκηλάξην ησλ Σειεηφθνηησλ - Μεζνδνινγία ηεο Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο».
Ζ έλαξμε εθπφλεζεο πηπρηαθήο πξνυπνζέηεη ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ παξαπάλσ
καζεκάησλ.
Δπίζεο, ζεκαληηθφο ζπληειεζηήο πξνεηνηκαζίαο ησλ ζπνπδαζηψλ γηα ηελ εθπφλεζε πηπρηαθήο
απνηεινχλ θαη νη δηάθνξεο εξγαζίεο πνπ θαινχληαη λα ζπγγξάςνπλ ζε επίπεδν καζεκάησλ
εμακήλνπ, δηφηη νπζηαζηηθά πξνεηνηκάδνπλ ην έδαθνο θαη δεκηνπξγνχλ ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο
γηα ηελ απξφζθνπηε εθπφλεζε κίαο πηπρηαθήο εξγαζίαο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ καζήκαηνο «εκηλάξην ησλ Σειεηφθνηησλ Μεζνδνινγία ηεο Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο» ν θάζε ζπνπδαζηήο θαιείηαη, ζε ζπλεξγαζία µε ηνλ
δηδάζθνληα θαζεγεηή ηνπ καζήκαηνο θαη ελφο δεχηεξνπ θαζεγεηή (ηνπ νπνίνπ ην γλσζηηθφ πεδίν
πιεζηάδεη πεξηζζφηεξν ζην εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο πξνηεηλνκέλεο πηπρηαθήο εξγαζίαο), λα
δηακνξθψζεη ηελ πξφηαζε ηεο πηπρηαθήο ηνπ εξγαζίαο. Ο δεχηεξνο θαζεγεηήο ζα είλαη θαη απηφο
πνπ ζα αλαιάβεη (θαηά πάζα πηζαλφηεηα) θαη ηελ επίβιεςε ηεο πξνηεηλφκελεο πηπρηαθήο
εξγαζίαο. Ο επηβιέπσλ θαζεγεηήο κπνξεί λα είλαη κφληκνο ή έθηαθηνο θαζεγεηήο.
Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζρεηηθψλ
εληχπσλ θαη ειεθηξνληθψλ επηζηεκνληθψλ άξζξσλ θαη άιισλ ζπγγξακκάησλ. Ζ πηπρηαθή εξγαζία
πξέπεη λα πεξηιακβάλεη δεκηνπξγία εξεπλεηηθνχ κνληέινπ, ππφζεζε, έξεπλα θαη ζπιινγή
ζηνηρείσλ, επεμεξγαζία θαη εξκελεία ησλ ζηνηρείσλ, πηνζέηεζε, ηξνπνπνίεζε ή απφξξηςε ηεο
ππφζεζεο, ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο. Αλάινγα κε ην είδνο ηεο έξεπλαο κπνξεί επίζεο λα
πεξηιακβάλεη κειέηεο πεξηπηψζεσλ, επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα, αλάπηπμε, ζρεδηαζκφ θαη αμηνιφγεζε
πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ή πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ.
Ζ νινθιεξσκέλε παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο ηεο πηπρηαθήο απνηειεί θαη ηελ πξνυπφζεζε γηα ηελ
επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο «εκηλάξην ησλ Σειεηφθνηησλ - Μεζνδνινγία ηεο
Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο».
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Ο επηβιέπσλ θαζεγεηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε ηεο ζπλερνχο θαζνδήγεζεο ηνπ ζπνπδαζηή θαζ‟ φιε
ηελ δηάξθεηα αλάπηπμεο θαη ζπγγξαθήο ηεο πηπρηαθήο ηνπ εξγαζίαο. Ζ θαζνδήγεζε
πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηαθηηθήο επηθνηλσλίαο κε ην ζπνπδαζηή είηε κε ηε κνξθή ηαθηηθψλ
ζπλαληήζεσλ εξγαζίαο είηε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Μέζσ ηεο επηθνηλσλίαο απηήο
εμεηάδεηαη θαη αμηνινγείηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα ε πξφνδνο ηεο εξγαζίαο, ε επηζηεκνληθή ηεο
νξζφηεηα θαη ε αθαδεκατθή ηεο αθεξαηφηεηα, παξέρνληαη εμεγήζεηο, δηεπθξηλίζεηο θαη δηνξζψζεηο
ζηνλ ζπνπδαζηή, νδεγίεο γηα ηελ επεμεξγαζία ζπιιερζέλησλ ζηνηρείσλ, επαιεζεχνληαη
δεηγκαηνιεπηηθά νη ππνινγηζκνί, πξνηείλνληαη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ
πξνθχςεη, επίζεο αλαδεηνχληαη ελαιιαθηηθνί νδνί ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζε λα αθνινπζήζεη ε
εξγαζία εθφζνλ θξηζεί ζθφπηκν θαη γεληθά παξέρεηαη θάζε άιιε βνήζεηα πξνο ην ζπνπδαζηή γηα
ηελ έγθαηξε θαη νξζή νινθιήξσζε ηεο εθπφλεζεο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο.
Ζ πηπρηαθή εξγαζία κεηά ηελ ελζσκάησζε φισλ ησλ δηνξζψζεσλ ζπληάζζεηαη ζε γξαπηή κνξθή
θαη ππνβάιιεηαη γηα ηειηθφ έιεγρν θαη έγθξηζε απφ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή αλαθνξηθά ηφζν κε
ην πεξηερφκελν φζν θαη κε ηε κνξθή ηεο.
Ζ εμέηαζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη κε παξνπζίαζή ηεο ελψπηνλ ηεο ηξηκεινχο
Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο θαζεγεηψλ. ηελ παξνπζίαζε κπνξνχλ λα παξεπξίζθνληαη άιινη
θαζεγεηέο ηνπ Σκήκαηνο ή δηαθνξεηηθψλ Σκεκάησλ, ζπνπδαζηέο θαη θνηλφ ρσξίο φκσο λα έρνπλ
δηθαίσκα ςήθνπ γηα ηελ βαζκνιφγεζε ηεο πηπρηαθήο. Ζ εμέηαζε ηνπ ζπνπδαζηή είλαη πξνθνξηθή
θαη αθνινπζεί ηελ παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο.
Ζ πηπρηαθή εξγαζία δειψλεηαη ζηε γξακκαηεία κε ην ηέινο ηνπ Υεηκεξηλνχ εμακήλνπ θαη ε
δηαδηθαζία νινθιήξσζεο είλαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ ΠΡΑΞΖ 1/24-10-2012 ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ
ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ.
http://abd.teikav.edu.gr/view_announcement.php?id=440

Γηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ησλ δηδαζθόλησλ από ηνπο θνηηεηέο. Πώο εθαξκόδεηαη. Πώο
αμηνπνηνύληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ησλ δηδαζθόλησλ από ηνπο θνηηεηέο.
Πνηόο είλαη ν κέζνο εβδνκαδηαίνο θόξηνο δηδαθηηθνύ έξγνπ ησλ κειώλ ηνπ αθαδεκατθνύ
πξνζσπηθνύ ηνπ Σκήκαηνο.
ην Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ππάξρεη δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο απφ ην 2004.
Υξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε απηή εξσηεκαηνιφγηα πνπ
δεκηνπξγήζεθαλ γηα ην ζθνπφ απηφ, κηα πνπ ην Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ είλαη ην κνλαδηθφ
ζηελ Διιάδα πνπ έρεη πηζηνπνίεζε πνηφηεηαο θαηά ISO 9001:2000 απφ ην 2004. Δηδηθφηεξα, ην
εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη ηξία επί κέξνπο εξσηεκαηνιφγηα γηα θάζε κάζεκα κε ηηο ίδηεο
εξσηήζεηο. Σα επηκέξνπο εξσηεκαηνιφγηα ζρεηίδνληαη έλα κε ηε ζεσξία, έλα κε ηηο αζθήζεηο
πξάμεηο ηνπ καζήκαηνο θαη έλα γηα ην εξγαζηήξην. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη πξνο ην ηέινο ηνπ
δηδαθηηθνχ εμακήλνπ απφ ηνπο θνηηεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο θαη ζπλήζσο θαηά ηελ 8 ε ή
9ε εβδνκάδα καζεκάησλ.
Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ θνηλνπνηνχληαη ζηα κέιε ΔΠ (ηαθηηθφ θαη έθηαθην)
θαη αθνινπζεί ζπδήηεζε-πξνβιεκαηηζκφο ζηε Γ ηνπ Σκήκαηνο γηα πξνζπάζεηεο ζπλερνχο
βειηίσζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θάζε καζήκαηνο μερσξηζηά θαζψο θαη ησλ επνπηηθψλ
κέζσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ εξγαζηεξίσλ, πάληα κε θαηεχζπλζε ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ
πνπ ζέηεη θάζε θνξά ην Σκήκα. Δπίζεο, ε αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ, θαζψο θαη νη παξαηεξήζεηο
ηνπο, ζπλππνινγίδνληαη κεηαμχ ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ηνπ έθηαθηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ.
Γηα ην 2014-2015 ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ είλαη πάξα πνιχ θαιά,
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θαιχηεξα ηεο πεξηφδνπ 2013-2014, θαη απηφ νθείιεηαη ζηνλ θαιχηεξν ζπγρξνληζκφο αιιά θαη
πξνζαξκνγή φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Οη πίλαθεο (ζε Excel)
επηζπλάπηνληαη (ζε ειεθηξνληθή κνξθή).
Ο κέζνο εβδνκαδηαίνο θφξηνο δηδαθηηθνχ έξγνπ ησλ κειψλ ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ
Σκήκαηνο μεπεξλάεη θαηά πνιχ ην νξηδφκελν απφ ηε λνκνζεζία δηδαθηηθφ έξγν αλάινγα κε ηε
βαζκίδα ηνπ θάζε κέινπο.
5.7. Κξηηηθόο ζρνιηαζκόο, ζπκπεξάζκαηα θαη ηπρόλ πξνηάζεηο
(α) 1. Γπλαηά (ζεηηθά) ζεκεία ηνπ ΠΠ:
 Σν ΠΠ, πξνήιζε ην 2013 απφ ηε ζπγρψλεπζε ηνπ ηκήκαηνο Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηψλ κε ην
ηκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη απνηειείηαη απφ θιαζζηθά αιιά θαη ζχγρξνλα καζήκαηα κε
ζηφρν ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα.
 Σν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ δηαζέηεη πινχζηα εκπεηξία ζηε δηδαζθαιία (νξηζκέλνη δηδάζθνπλ
πιένλ ησλ 29 εηψλ), ζηε δηνίθεζε, αιιά θαη ζηε δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ ησλ θνηηεηψλ.
 Αξθεηνί θαζεγεηέο ζπκκεηέρνπλ ζηα ξγαλα Γηνίθεζεο ηνπ ΣΔΗ θαη ζπκκεηέρνπλ ζηε
δηακφξθσζε πνιηηηθήο ηνπ Ηδξχκαηνο.
 Οη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη ζεκαληηθέο θαη έρνπλ ζπνπδαία
παξνπζία ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ.
 Σν ηκήκα δηαζέηεη πινχζηα ζπλεξγαζία κε πνιιά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ.
 Σν πξνζσπηθφ ζπκκεηέρεη ζε αληαιιαγέο δηδαζθαιίαο κε πνιιά Δπξσπατθά παλ/κηα θαη κε
απηφ ηνλ ηξφπν θαηαμηψλνπλ ην ηκήκα, ηε ζρνιή θαη ην ΣΔΗ αιιά θαη κεηαθέξνπλ θαιέο
πξαθηηθέο ζην ίδξπκα.
 Οη θνηηεηέο έρνπλ δπλαηφηεηα επηινγήο κηαο ησλ ηξηψλ θαηεπζχλζεσλ πνπ πξνζθέξεη ην ηκήκα
 Οη θνηηεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία θνίηεζεο ζε ζπλεξγαδφκελα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ
εμσηεξηθνχ κε δπλαηφηεηα εθπφλεζεο ηεο πξαθηηθήο ηνπο άζθεζεο ζην εμσηεξηθφ ε νπνία θαη‟
επέθηαζε ηνπο εηζάγεη επθνιφηεξα ζηελ εθεί αγνξά εξγαζίαο.
 Ζ ζεζκνζεηεκέλε πξαθηηθή άζθεζε
(α) 2. Αδύλαηα (αξλεηηθά) ζεκεία ηνπ ΠΠ:
 Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ΠΠ ζε ΣΔΗ θαη φρη ζε παλεπηζηήκην.
 ηελ παξνχζα θάζε, ε ιεηηνπξγία ηξηψλ ΠΠ (ησλ δχν ΠΠ απφ ηα νπνία πξνήιζε ε
ζπγρψλεπζε θαη ηνπ λένπ ΠΠ), δηφηη νη εηζαρζέληεο πξηλ ηνλ 2013 ζα πάξνπλ πηπρίν ηνπ
ηκήκαηνο ζην νπνίν εγγξάθεθαλ θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπο.
 Ζ δπζθνιία πξφζιεςεο κφληκνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη
δηδαζθαιία θαηλνηφκσλ λέσλ καζεκάησλ, αιιά θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ δηδαθηηθνχ
πξνζσπηθνχ πνπ απνρσξεί.
 Ζ αλαλέσζε ηνπ εμνπιηζκνχ.
 Ο νινέλα θαη κεηνχκελνο ηαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο.
(β) 1. Δπθαηξίεο αμηνπνίεζεο ηωλ ζεηηθώλ ζεκείωλ ηνπ ΠΠ:
 Ζ επηθέληξσζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηε θαηλνηνκία θαη ηελ πξσηνπνξία,
θαζηζηά ην ηκήκα πξσηνπφξν.
 Ζ νινέλα απμαλφκελε κείσζε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ λέσλ γηα απαζρφιεζε θπξίσο ζην δεκφζην
ηνκέα θαη ηαπηφρξνλε σξίκαλζε ηεο ηδέαο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο αλάγθεο απηφ30









απαζρφιεζεο πξνζθέξεη ζηνπο απνθνίηνπο ελαιιαθηηθή ιχζε επαγγεικαηηθήο επηβίσζεο.
Οη απμεκέλεο αλάγθεο επηκφξθσζεο ησλ ζηειερψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζε αξρέο
ζχγρξνλνπ κάλαηδκελη θαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δεκηνπξγνχλ πξνυπνζέζεηο –
ζηφρνπο γηα ηνπο απνθνίηνπο
Ζ απμαλφκελε αλάγθε ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ γηα έλα εμσζηξεθή πξνζαλαηνιηζκφ ηεο
ζηξαηεγηθήο ηνπο θαηεχζπλζεο θαη δηείζδπζε ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ, πξνυπνζέηεη
εθπαηδεπκέλα ζηειέρε ζε λέεο κεζφδνπο θαη ηερληθέο αλάπηπμεο ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ, θάηη
πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπο απνθνίηνπο ηνπ ηκήκαηνο νη νπνίνη κπνξεί λα εμεηδηθεπηνχλ ζηε
Γηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ, ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ην κάξθεηηλγθ.
Οη κεγάιεο δπλαηφηεηεο θαη πξννπηηθέο πνπ αλνίγνληαη απφ ηε κεγάιε ζπλεξγαζία κε
εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Ζ ζεζκνζεηεκέλε πξαθηηθή άζθεζε απνηειεί ζπλδεηηθφ θξίθν ηνπ ηκήκαηνο κε ηνλ
επηρεηξεκαηηθφ θφζκν.
Σν εμεηδηθεπκέλν εθπαηδεπηηθφ θαη ηερληθφ πξνζσπηθφ αιιά θαη ε νξγάλσζε ηεο γξακκαηείαο κε
έκπεηξν δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ απνηεινχλ εγγχεζε γηα ηελ βησζηκφηεηα ηνπ ηκήκαηνο.

(β) 2. Δλδερόκελνη θίλδπλνη από ηα αξλεηηθά ζεκεία ηνπ:
 Ζ δπζθνιία πξφζιεςεο κφληκνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ (δελ έρεη γίλεη πξφζιεςε ηελ
ηειεπηαία πεληαεηία, ελψ ππήξμαλ δχν ζπληαμηνδνηήζεηο).
 Ζ κε αλαλέσζε ηνπ εμνπιηζκνχ ίζσο δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζην κέιινλ
 Ο νινέλα θαη κεηνχκελνο ηαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ πξφζιεςε
επηζηεκνληθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ ζπλεξγαηψλ.
 Ζ κε πξνζθνξά ησλ καζεκάησλ θαη ζηελ Αγγιηθή, δεκηνπξγεί δπζθνιία πξνζέιθπζεο μέλσλ
θνηηεηψλ απφ ην εμσηεξηθφ.
(γ)
Σα δχν πξνεγνχκελα ΠΠ ησλ ηκεκάησλ Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηψλ
(ηα νπνία είλαη αθφκα ζε ηζρχ γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ έρνπλ εηζαρζεί πξηλ ηε ζπγρψλεπζε), ήηαλ
απφ ηα πξψηα ηκήκαηα ζηελ Διιάδα πνπ είραλ αμηνινγεζεί επηηπρψο κε εμσηεξηθή αμηνιφγεζε, ην
λέν ΠΠ δελ έρεη αμηνινγεζεί αθφκα.
ζνλ αθνξά ηηο παξαηεξήζεηο (ειάρηζηεο) απφ ηηο εμσηεξηθέο αμηνινγήζεηο ησλ δχν
πξνεγνχκελσλ ΠΠ, απηέο είραλ ιεθζεί ακέζσο ππ‟ φςε θαη είραλ πξαγκαηνπνηεζεί νη θαηάιιειεο
ηξνπνπνηήζεηο ηφζν ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ φζν θαη ζε άιιεο θαηεπζχλζεηο ιεηηνπξγίαο.
(δ)
Σν ΠΠ άξρηζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην ρεηκεξηλφ εμάκελν 2013 - 2014, έρνπλ νινθιεξσζεί κφλν ηα
ηέζζεξα εμάκελα ζπνπδψλ, θαη σο εθ ηνχηνπ δελ είλαη εχθνιν λα δηαγλσζζνχλ φιεο νη αλάγθεο
ψζηε λα πξνβνχκε ζε αλαζεψξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ.
πκπεξαζκαηηθά, θαη ζπγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνύκελε έθζεζε (2013-2014), ππάξρεη ζαθήο
βειηίσζε ζε όινπο ζρεδόλ ηνπο δείθηεο.
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5.8.

ΠΠ ηνπ ηκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ ζηα Διιεληθά

Ρρόγραμμα Σπουδϊν Τμήματοσ Διοίκηςησ Επιχειρήςεων

Εξάμηνο
1

Α

2

Α

3

Α

4

Α

5

Α

6

Α

Εξάμηνο

Α' ΕΞΑΜΘΝΟ
Οικονομικι
Οικονομικι των
Επιχειριςεων
Μακθματικά ςτθ
Διοίκθςθ
Χρθματοοικονομικι
Λογιςτικι Ι
Σεχνολογία
Πλθροφορικισ
τατιςτικι
Επιχειριςεων

Διδακτικζσ
Μονάδεσ

Ώρεσ
Θεωρίασ

5

2

5

Ώρεσ
Αςκ.
Ρράξησ

Φόρτοσ
Εργαςίασ

Υ/ΥΚ/ΕΚ

2

8

Υ

ΝΚΟΙ3100

ΜΚΟ

ΤΠ

2

2

8

Υ

ΝΚΟΙ3203

ΜΚΟ

ΤΠ

5

2

2

8

Υ

ΝΚΜΑ0401

ΜΚΟ

ΤΠ

5

2

2

8

Υ

NKΛΟ1201

ΜΚΟ

ΤΠ

5

2

2

8

Υ

NKΗΤ0300

ΜΚΟ

ΤΠ

5

3

2

10

Υ

ΝΚΣ0300

ΜΚΟ

ΤΠ

Σφνολα

30

Β' ΕΞΑΜΘΝΟ

Διδακτικζσ
Μονάδεσ

Ώρεσ
Θεωρίασ

5

2

Ώρεσ
Εργαςτ.

Ώρεσ
Εργαςτ.

Ώρεσ
Αςκ.
Ρράξησ

Ώρεσ
Διδαςκαλίασ

ΚΩΔΙΚΟΣ

2.6.1

2.6.3

25

50

Ώρεσ
Διδαςκαλίασ

Φόρτοσ
Εργαςίασ

Υ/ΥΚ/ΕΚ

8

Υ

ΝΚΓΔ0001

ΜΚΟ

ΤΠ

1

Β

2

Β

Μάνατημεντ
τατιςτικζσ Μζκοδοι
Πρόβλεψθσ

2

5

2

2

8

Υ

ΝΚΣ401

ΜΚΟ

ΤΠ

3

Β

Βάςεισ Δεδομζνων

5

2

2

8

Υ

ΝΚΗΤ1006

ΜΚΟ

ΤΠ

4

Β

5

2

8

Υ

ΝΚΜΑ4001

ΜΚΟ

ΤΠ

5

Β

5

2

3

10

Υ

ΝΚΛΟ1202

ΜΚΟ

ΤΠ

6α

Β

5

2

2

8

ΥΚ

(ΓΠ)ΗΤ1005

ΜΚΑ

ΕΠ

6β

Β

5

2

2

8

ΕΚ

(ΓΔΜ)ΓΔ1900

ΜΕΙ

ΓΓ

6γ

Β

Αρχζσ Marketing
Χρθματοοικονομικι
Λογιςτικι ΙΙ
Λειτουργικά
υςτιματα (Κατ: ΔΠ)
Ξζνθ γλϊςςα - Αγγλικι
Ορολογία (Κατ: ΔΕ &
ΜΑΡΚ)
Πλθροφορία και
Διαχείριςθ τθσ
Επικοινωνίασ (Κατ: ΔΕ
& ΜΑΡΚ & ΔΠ)

5

2

2

8

ΕΚ

(ΓΔΜΓΠ)ΓΔ5000

ΜΕΙ

ΓΓ

φνολα

30

2

25

50

Εξάμηνο
1

Γ

2

Γ

3

Γ

4

Γ

5

Γ

6α

Γ

6β

Γ

Εξάμηνο
1

Δ

2

Δ

3

Δ

4

Δ

5

Δ

6α

Δ

6β

Δ

6γ

Δ

Γ' ΕΞΑΜΘΝΟ
Διοίκθςθ Ανκρϊπινων
Πόρων

Διδακτικζσ
Μονάδεσ

Ώρεσ
Θεωρίασ

Ώρεσ
Εργαςτ.

Ώρεσ
Αςκ.
Ρράξησ

Ώρεσ
Διδαςκαλίασ

Φόρτοσ
Εργαςίασ

Υ/ΥΚ/ΕΚ

5

2

2

9

Υ

NKΔ1600

ΜΚΟ

ΤΠ

Διαχείριςθ Ζργων
υμπεριφορά
Καταναλωτι
υςτιματα
Πλθροφοριϊν
Διοίκθςθσ
Διοίκθςθ Εφοδιαςτικισ
Αλυςίδασ
Διαχείριςθ
Πλθροφοριϊν ςτο
Διαδίκτυο (Κατ: ΔΠ)
Διοικθτικι Λογιςτικι Ι
(Κατ: ΔΕ & ΜΑΡΚ)

5

2

2

8

Υ

ΝΚΓΔ1803

ΜΚΟ

ΤΠ

5

2

2

8

Υ

ΝΚΓΔ2800

ΜΚΟ

ΤΠ

5

2

2

9

Υ

ΝΚΗΤ0501

ΜΚΟ

ΤΠ

5

2

2

8

Υ

ΝΚΓΔ4000

ΜΚΟ

ΤΠ

5

2

8

ΥΚ

(ΓΠ)ΗΤ1007

ΜΚΑ

ΕΠ

5

2

8

ΥΚ

(ΓΔΜ)ΛΟ1501

ΜΚΑ

ΕΠ

φνολα

30

2
2

Ώρεσ
Αςκ.
Ρράξησ

24

50

Ώρεσ
Διδαςκαλίασ

Φόρτοσ
Εργαςίασ

Υ/ΥΚ/ΕΚ

9

Υ

ΝΚΥΡ4002

ΜΚΟ

ΤΠ

Διδακτικζσ
Μονάδεσ

Ώρεσ
Θεωρίασ

Ώρεσ
Εργαςτ.

5

2

2

5

2

2

8

Υ

NKΓΔ0000

ΜΚΟ

ΤΠ

Θλεκτρονικό Επιχειρείν
Διοίκθςθ Ολικισ
Ποιότθτασ - Ποιοτικόσ
Ζλεγχοσ

5

2

2

8

Υ

ΝΚΗΤ901

ΜΚΟ

ΤΠ

5

2

2

8

Υ

ΝΚΓΔ3202

ΜΚΟ

ΤΠ

Επιχειρθματικότθτα
Διεκνείσ Οικονομικζσ
χζςεισ (Κατ: ΔΕ)

5

2

2

9

Υ

ΝΚΓΔ2200

ΜΚΟ

ΤΠ

5

2

2

8

EK

(ΓΔ)ΟΙ3300

ΜΕΙ

ΕΠ

Πολυμζςα (Κατ: ΔΠ)
Επικοινωνία &
Διαφιμιςθ (Κατ:
ΜΑΡΚ)

5

2

8

ΥΚ

(ΓΠ)ΗΤ1002

ΜΚΑ

ΕΠ

5

2

8

ΥΚ

(ΜΚ)ΓΔ1801

ΜΚΑ

ΕΠ

φνολα

30

Δ' ΕΞΑΜΘΝΟ
Χρθματοοικονομικι
Διοίκθςθ
Μάνατημεντ ςτο
Δθμόςιο Σομζα

2

2
24

33

50

Εξάμηνο
1

Ε

2α

Ε

2β

Ε

3α

Ε

3β

Ε

3γ

Ε

4α

Ε

4β

Ε

4γ

Ε

5α

Ε

5β

Ε

5γ

Ε

Ε' ΕΞΑΜΘΝΟ
τρατθγικι Διοίκθςθ
Επιχειριςεων
Marketing Τπθρεςιϊν
(Κατ: ΔΕ & ΜΑΡΚ)
Δομθμζνοσ
Προγραμματιςμόσ
(Κατ: ΔΠ)
Διαχείριςθ
Καινοτομιϊν (Κατ: ΔΕ)
Ανάλυςθ και χεδίαςθ
Αλγορίκμων (Κατ: ΔΠ)
Marketing Αγροτικϊν
Προϊόντων, Σροφίμων
& Ποτϊν (Κατ: ΜΑΡΚ)
Χρθματοδότθςθ και
Αξιολόγθςθ
Επενδυτικϊν χεδίων
(Κατ: ΔΕ)
Δίκτυα Τπολογιςτϊν
(Κατ: ΔΠ)
Κοινωνικό Marketing
(Κατ: ΜΑΡΚ)
Οργανωςιακι
υμπεριφορά (Κατ:
ΔΕ)
Διακριτά Μακθματικά Γραμμικι Άλγεβρα
(Κατ: ΔΠ)
Διεκνζσ Marketing
(Κατ: ΜΑΡΚ)
φνολα

Εξάμηνο
1

ΣΤ

2α

ΣΤ

ΣΤ' ΕΞΑΜΘΝΟ
Εμπορικό Δίκαιο
Ευρωπαϊκι
Ολοκλιρωςθ (Κατ: ΔΕ
& ΜΑΡΚ)

Διδακτικζσ
Μονάδεσ

Ώρεσ
Θεωρίασ

Ώρεσ
Εργαςτ.

Ώρεσ
Αςκ.
Ρράξησ

6

2

2

6

2

6

2

6

2

6

2

6

2

6

2

6

2

6

2

6

Ώρεσ
Διδαςκαλίασ

Φόρτοσ
Εργαςίασ

Υ/ΥΚ/ΕΚ

2

14

Υ

ΝΚΓΔ1700

ΜΚΟ

ΤΠ

2

9

ΥΚ

(ΜΚ)ΓΔ2905

ΜΚΑ

ΕΠ

9

ΥΚ

(ΓΠ)ΗΤ0600

ΜΚΑ

ΕΠ

9

ΥΚ

(ΓΔ)ΓΔ3900

ΜΚΑ

ΕΠ

9

ΥΚ

(ΓΠ)ΗΤ1001

ΜΚΑ

ΕΠ

9

ΥΚ

(ΜΚ)ΓΔ2901

ΜΚΑ

ΕΠ

2

9

EK

(ΓΔ)ΥΡ4001

ΜΕΙ

ΕΠ

2

9

ΥΚ

(ΓΠ)ΗΤ1004

ΜΚΑ

ΕΠ

2

9

ΥΚ

(ΜΚ)ΓΔ2903

ΜΚΑ

ΕΠ

2

2

9

ΥΚ

(ΓΔ)ΓΔ1800

ΜΚΑ

ΕΠ

6

2

2

9

ΥΚ

(ΓΠ)ΜΑ3303

ΜΚΑ

ΕΠ

6

2

2

9

ΥΚ

(ΜΚ)ΓΔ2904

ΜΚΑ

ΕΠ

2
2
2

2

30

Ώρεσ
Εργαςτ.

Ώρεσ
Αςκ.
Ρράξησ

22

50

Ώρεσ
Διδαςκαλίασ

Φόρτοσ
Εργαςίασ

Υ/ΥΚ/ΕΚ

Διδακτικζσ
Μονάδεσ

Ώρεσ
Θεωρίασ

5

2

2

10

Υ

NKΓΙ0301

ΜΚΟ

ΤΠ

5

2

2

8

ΥΚ

(ΓΔΜ)ΓΙ0501

ΜΚΑ

ΕΠ

34

2β

ΣΤ

3α

ΣΤ

3β

ΣΤ

3γ

ΣΤ

4α

ΣΤ

4β

ΣΤ

4γ

ΣΤ

5α

ΣΤ

5β

ΣΤ

5γ

ΣΤ

6α

ΣΤ

6β

ΣΤ

6γ

ΣΤ

Δομζσ Δεδομζνων
(Κατ: ΔΠ)
Διαχείριςθ Γνϊςθσ
(Κατ: ΔΕ)
Αντικειμενοςτρεφισ
χεδιαςμόσ και
Προγραμματιςμόσ
(Κατ: ΔΠ)
τρατθγικό Marketing
(Κατ: ΜΑΡΚ)
Διοικθτικι Λογιςτικι ΙΙ
(Κατ: ΔΕ)
Επιχειρθςιακι Ζρευνα
(Κατ: ΔΠ)
Βιομθχανικό Marketing
(Κατ: ΜΑΡΚ)
Χρθματοοικονομικι
Μοντελοποίθςθ (Κατ:
ΔΕ)
Αςφάλεια υςτθμάτων
(Κατ: ΔΠ)
Marketing Χονδρικοφ
και Λιανικοφ Εμπορίου
(Κατ: ΜΑΡΚ)
Διοίκθςθ
Παραγωγικϊν
υςτθμάτων (Κατ: ΔΕ)
Ανάλυςθ υςτθμάτων Σεχνολογία Λογιςμικοφ
(Κατ: ΔΠ)
Ανάπτυξθ νζων
Προϊόντων και
τρατθγικι
Σιμολόγθςθσ (Κατ:
ΜΑΡΚ)
φνολα

5

2

5

2

5

2

5

2

5

2

5

2

5

2

5

2

5

2

5

2

5

2

5

2

5

2

8

ΕΚ

(ΓΠ)ΗΤ1003

ΜΕΙ

ΑΔ

8

ΥΚ

(ΓΔ)ΓΔ1801

ΜΚΑ

ΕΠ

8

ΥΚ

(ΓΠ)ΗΤ0802

ΜΚΑ

ΑΔ

8

ΥΚ

(ΜΚ)ΜΚ3202

ΜΚΑ

ΕΠ

8

ΥΚ

(ΓΔ)ΛΟ1402

ΜΚΑ

ΑΔ

2

8

ΥΚ

(ΓΠ)ΓΔ3001

ΜΚΑ

ΕΠ

2

8

ΕΚ

(ΜΚ)ΜΚ3204

ΜΕΙ

ΑΔ

2

8

ΥΚ

(ΓΔ)ΥΡ3400

ΜΚΑ

ΑΔ

2

8

ΥΚ

(ΓΠ)ΗΤ1012

ΜΚΑ

ΕΠ

2

8

ΥΚ

(ΜΚ)ΓΔ3206

ΜΚΑ

ΕΠ

2

8

EK

(ΓΔ)ΓΔ4001

ΜΕΙ

ΕΠ

8

ΥΚ

(ΓΠ)ΗΤ1008

ΜΚΑ

ΕΠ

8

ΕΚ

(ΜΚ)ΓΔ2906

ΜΕΙ

ΑΔ

2
2

2
2
2

2

2

30

24

35

50

Εξάμηνο

1

Η

2α

Η

2β

Η

3α

Η

3β

Η

3γ

Η

4α

Η

4β

Η

5α

Η

5β

Η

5γ

Η

Εξάμηνο
1

H

2

H

Η' ΕΞΑΜΘΝΟ
εμινάριο
Σελειοφοίτων Μεκοδολογία
Επιςτθμονικισ Ζρευνασ
Εταιρικι Ευκφνθ &
Θκικι (Κατ: ΔΕ &
ΜΑΡΚ)
Προθγμζνα Θζματα
Πλθροφορικισ (Κατ:
ΔΠ)
Εργατικό Δίκαιο (Κατ:
ΔΕ)
Ζμπειρα υςτιματα
και υςτιματα
Τποςτιριξθσ
Αποφάςεων (Κατ: ΔΠ)
Marketing Σουριςμοφ
(Κατ: ΜΑΡΚ)
Ζρευνα Αγοράσ (Κατ:
ΔΕ & ΜΑΡΚ)

Διδακτικζσ
Μονάδεσ

Ώρεσ
Θεωρίασ

Ώρεσ
Εργαςτ.

6

2

4

6

2

6

2

6

2

6

2

6

2

6

2

Γραφικά (Κατ: ΔΠ)
Ειδικά Θζματα
Χρθματοοικονομικισ
(Κατ: ΔΕ)
Οπτικόσ
Προγραμματιςμόσ χεδίαςθ Διεπαφϊν
(Κατ: ΔΠ)
Προϊκθςθ Πωλιςεων
& Δθμόςιεσ χζςεισ
(Κατ: ΜΑΡΚ)

6

2

6

2

6

2

6

2

Σφνολα

30

Η' ΕΞΑΜΘΝΟ

Διδακτικζσ
Μονάδεσ

Πτυχιακι Εργαςία
Εξάμθνθ Πρακτικι
Άςκθςθ

Ώρεσ
Αςκ.
Ρράξησ

Ώρεσ
Διδαςκαλίασ

Φόρτοσ
Εργαςίασ

Υ/ΥΚ/ΕΚ

14

Y

ΝΚΓΔ2601

ΜΚΟ

ΤΠ

9

ΥΚ

(ΓΔΜ)ΓΔ3401

ΜΚΑ

ΕΠ

9

ΕΚ

(ΓΠ)ΗΤ1010

ΜΕΙ

ΑΔ

9

ΥΚ

(ΓΔ)ΓΙ401

ΜΚΑ

ΑΔ

9

ΥΚ

(ΓΠ)ΓΔ4000

ΜΚΑ

ΕΠ

2

9

ΕΚ

(ΜΚ)ΜΚ4001

ΜΕΙ

ΑΔ

2

9

ΥΚ

(ΓΔΜ)ΓΔ2902

ΜΚΑ

ΑΔ

9

ΕΚ

(ΓΠ)ΗΤ2000

ΜΕΙ

ΑΔ

9

ΥΚ

(ΓΔ)ΥΡ6000

ΜΚΑ

ΑΔ

9

ΕΚ

(ΓΠ)ΓΔ500

ΜΕΙ

ΑΔ

9

ΥΚ

(ΜΚ)ΜΚ3205

ΜΚΑ

ΑΔ

2

2
2

2

2

2

2

2
22

50

Ώρεσ
Διδαςκαλίασ

Φόρτοσ
Εργαςίασ

Υ/ΥΚ/ΕΚ

20

33

Y

ΓΔ0026

ΑΔ

10

17

Y

ΓΔ0025

ΑΔ

Ώρεσ
Θεωρίασ

Ώρεσ
Εργαςτ.

Ώρεσ
Αςκ.
Ρράξησ
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Σφνολα
Υ
ΥΚ
ΕΚ
Τρείσ Κατευθφνςεισ
1. Διοίκθςθ
Επιχειριςεων (ΔΕ)
2. Marketing (ΜΑΡΚ)
3. Διοίκθςθ
Πλθροφοριακϊν
υςτθμάτων (ΔΠ)

Υποχρζωςη για τη
Λήψη Ρτυχίου
1. Αριθμόσ
μαθημάτων : 40
/ 210 ΔΜ
2. Ρτυχιακή Εργαςία
/
20 ΔΜ
3. Εξάμηνη Ρρακτική
Άςκηςη /
10
ΔΜ

50
Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό Κατεφθυνςησ
Επιλογήσ Κατεφθυνςησ

ΜΚΟ
ΜΕΙ

Μάθημα
Κορμοφ
Ειδίκευςθσ

ΜΚΑ

Κατεφκυνςθσ

ΥΡ

Τπόβακρου

ΕΡ

Επιςτθμονικισ Περιοχισ
Γενικϊν
Γνϊςεων
Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων

ΓΓ
ΑΔ
Αριθμόσ Συνολικϊν
Διδακτικϊν Μονάδων
(ΔΜ) για το Ρτυχίο:
240

37

5.9.

ΠΠ ζηα Αγγιηθά

Department of Business Administration - Curriculum

Semester

1st Semester

ECTS
Credits

Lecture
in h

Lab in h

Tutorials in h

Total Teaching
hours

Workload

C/SC/SO

1

Α

Macroeconomics

5

2

2

8

C

2

Α

Managerial Economics

5

2

2

8

C

3

Α

Mathematics in Management

5

2

2

8

C

4

Α

Financial Accounting I

5

2

2

8

C

5

Α

Information Technology

5

2

2

8

C

6

Α

Business Statistics

5

3

2

10

C

Semester

Total

30

2nd Semester

ECTS
Credits

Lecture
in h

Lab in h

Tutorials in h

25

50

Total Teaching
hours

Workload

C/SC/SO

8

C

1

Β

Management

5

2

2

Β

Statistical Forecasting Methods

5

2

2

8

C

3

Β

Data Structures

5

2

2

8

C

4

Β

Principles of Marketing

5

2

8

C

5

Β

Financial Accounting II

5

2

3

10

C

6a

Β

5

2

2

8

SC

6b

Β

Operating Systems (Stream: MIS)
Foreign Language - English Terminology (Streams:
BA & Marketing)

5

2

8

ΔΚ

38

2

2

2

6c

Β

Information and Communication Management
(Streams: ALL)

Semester

2

5

Total

30

3rd Semester

ECTS
Credits

Lecture
in h

2

Lab in h

Tutorials in h

8

ΔΚ

25

50

Total Teaching
hours

Workload

C/SC/SO

1

C

Human Resource Management

5

2

2

9

C

2

C

Project Management

5

2

2

8

C

3

C

Consumer Behaviour

5

2

2

8

C

4

C

Management Information Systems

5

2

2

9

C

5

C

Supply Chain Management

5

2

2

8

C

6a

C

Internet Information Management (Stream: MIS)

5

2

8

SC

6b

C

Management Accounting Η (Streams: BA & Marketing)

5

2

8

SC

Total

30

4th Semester

ECTS
Credits

Lecture
in h

Lab in h
2

Semester

2
2

Tutorials in h

24

50

Total Teaching
hours

Workload

C/SC/SO

9

C

1

D

Financial Management

5

2

2

D

Public Sector Management

5

2

2

8

C

3

D

eBusiness

5

2

2

8

C

4

D

Quality Management and Control

5

2

2

8

C

5

D

Entrepreunership

5

2

2

9

C

6a

D

International Economic Relations (Stream: BA)

5

2

2

8

SO

6b

D

Multimedia (Stream: MIS)

5

2

8

SC

6c

D

Communication & Advertising (Stream: Marketing)

5

2

8

SC

39

2
2

Semester

Total

30

24

50

5th Semester

ECTS
Credits

Lecture
in h

Lab in h

Tutorials in h

Total Teaching
hours

Workload

C/SC/SO

2

2

14

C

2

9

SC

9

SC

9

SC

9

SC

9

SC

1

Δ

Strategic Management

6

2

2a

Δ

Service Marketing (Streams: BA & Marketing)

6

2

2b

Δ

Structural Programming (Stream: MIS)

6

2

3a

Δ

6

2

3b

Δ

Innovation Management (Stream: BA)
Analysis and Design of Computer Algorithms (Stream:
MIS)

6

2

3c

Δ

Marketing of Agricultural Products, Food & Beverages
(Stream: Μarketng)

6

2

4a

Δ

Finance and Investment Appraisal (Stream: BA)

6

2

2

9

SO

4b

Δ

Computer Networks (Stream: MIS)

6

2

2

9

SC

4c

Δ

Social Marketing (Stream: Marketing)

6

2

2

9

SC

5a

Δ

Organizational Behaviour (Stream: BA)

6

2

2

9

SC

5b

Δ

Discrete Mathematics - Linear Algebra (Stream: MIS)

6

2

2

9

SC

5c

Δ

International Marketing (Stream: Marketing)

6

2

2

9

SC

Semester

Total

30

6th Semester

ECTS
Credits

Lecture
in h

2
2
2

2

Lab in h

Tutorials in h

22

50

Total Teaching
hours

Workload

C/SC/SO

1

F

Commercial Law

5

2

2

10

C

2a

F

European Integration (Stream: BA & Marketing)

5

2

2

8

SC

40

2b

F

Data Structures (Stream: MIS)

5

2

3a

F

Knowledge Management (Stream: BA)

5

2

3b

F

Object Oriented Programming (Stream: MIS)

5

2

3c

F

Strategic Marketing (Stream: Marketing)

5

2

4a

F

Management Accounting ΗΗ (Stream: BA)

5

2

4b

F

Operations Research (Stream: MIS)

5

2

4c

F

Industrial Marketing (Stream: Marketing)

5

2

5a

F

Financial Modelling (Stream: BA)

5

2

5b

F

Systems Security (Stream: MIS)

5

2

5c

F

Wholesale & Retail Marketing (Stream: Marketing)

5

2

6a

F

5

2

6b

F

5

2

6c

F

Production Systems Management (Stream: BA)
Systems Analysis - Software Engineering (Stream:
MIS)
New Product Development & Pricing Strategy
(Stream: Marketing)

5

2

Semester

2

8

SO

8

SC

8

SC

8

SC

8

SC

2

8

SC

2

8

SO

2

8

SC

2

8

SC

2

8

SC

2

8

SO

8

SC

8

SO

2
2
2
2

2
2

Total

30

7th Semester

ECTS
Credits

Lecture
in h

Lab in h
4

1

G

Research Methods

6

2

2a

G

Corporate Social Responsibility & Business Ethics
(Stream: BA & Marketing)

6

2

2b

G

Advanced Programming Techniques (Stream: MIS)

6

2

3a

G

6

2

3b

G

Labour Law (Stream: BA)
Expert Systems & Decision Support Systems
(Stream: MIS)

6

2

3c

G

Tourism Marketing (Stream: Marketing)

6

2

41

Tutorials in h

2
2
2
2
2

24

50

Total Teaching
hours

Workload

C/SC/SO

14

C

9

SC

9

SO

9

SC

9

SC

9

SO

4a

G

Market Research (Stream: BA & Marketing)

6

2

4b

G

Computer Graphics (Stream: MIS)

6

2

5a

G

6

2

5b

G

6

2

5c

G

Special Topics in Finance (Stream: BA)
Visual Programming and Use Interface Developing
(Stream: MIS)
Sales Promotion & Public Relations (Stream:
Marketing)

6

2

Semester

Total

30

8th Semester

ECTS
Credits

Lecture
in h

2
2
2
2
2

Lab in h

Tutorials in h

9

SC

9

SO

9

SC

9

SO

9

SC

22

50

Total Teaching
hours

Workload

C/SC/SO

1

H

Fimal Thesis

20

33

C

2

H

Six months Practical Placement

10

17

C

30

50

Total

42

C

Compulsory

SC

Stream
Compulsory

SO

Stream
Optional
Three Streams
1. Business Administration (BA)
2. Marketing
3. Management Information Systems (MIS)
Obligations for the Degree
1. Number of Courses : 40

/ 210 ECTS Credits

2. Final Thesis

/ 20 ECTS Credits

3. Six months Practical Placement
/ 10 ECTS Credits

Total Number of ECTS Credits for the Degree: 240
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5.10.

Ρρόγραμμα Σπουδϊν Τμήματοσ Διοίκηςησ Επιχειρήςεων (με κατηγοριοποίηςη και επεξηγήςεισ)
Διδακτικζσ
Μονάδεσ

Ώρεσ
Θεωρίασ

Ώρεσ Αςκ.
Ρράξησ

Ώρεσ Διδαςκαλίασ

Φόρτοσ
Εργαςίασ

Υ / ΥΚ
/ ΕΚ

Οικονομικι

5

2

2

4

125

Τ

Α

Οικονομικι των Επιχειριςεων

5

2

2

4

125

Τ

3

Α

Μακθματικά ςτθ Διοίκθςθ

5

2

2

4

125

Τ

4

Α

Χρθματοοικονομικι Λογιςτικι Ι

5

2

2

4

125

Τ

5

Α

Σεχνολογία Πλθροφορικισ

5

2

2

4

125

Τ

6

Α

τατιςτικι Επιχειριςεων

5

3

2

5

125

Τ

7

Β

Μάνατημεντ

5

2

4

125

Τ

8

Β

τατιςτικζσ Μζκοδοι Πρόβλεψθσ

5

2

4

125

Τ

9

Β

Αρχζσ Marketing

5

2

2

4

125

Τ

10

Γ

Διοίκθςθ Ανκρϊπινων Πόρων

5

2

2

4

125

Τ

11

Γ

υςτιματα Πλθροφοριϊν Διοίκθςθσ

5

2

2

4

125

Τ

12

Δ

Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ

5

2

4

125

Τ

13

Δ

Επιχειρθματικότθτα

5

2

2

4

125

Τ

α/α

Εξάμηνο

Διδακτικζσ
Μονάδεσ

Ώρεσ
Θεωρίασ

Ώρεσ
Εργαςτ.

Ώρεσ Αςκ.
Ρράξησ

Ώρεσ Διδαςκαλίασ

Φόρτοσ
Εργαςίασ

Υ / ΥΚ
/ ΕΚ

14

Β

Βάςεισ Δεδομζνων

5

2

2

4

125

Τ

15

Β

Χρθματοοικονομικι Λογιςτικι ΙΙ

5

2

3

5

125

Τ

16

Γ

Διαχείριςθ Ζργων

5

2

4

125

Τ

α/α

Εξάμηνο

1

Α

2

Α. Μαθήματα Γενικήσ Υποδομήσ (ΜΓΥ)

Β1. Μαθήματα Ειδικήσ Υποδομήσ (ΜΕΥ) - Πλεσ οι Κατευθφνςεισ

44

Ώρεσ
Εργαςτ.

2
2

2

2

17

Γ

υμπεριφορά Καταναλωτι

5

2

2

4

125

Τ

18

Γ

Διοίκθςθ Εφοδιαςτικισ Αλυςίδασ

5

2

2

4

125

Τ

19

Δ

Μάνατημεντ ςτο Δθμόςιο Σομζα

5

2

2

4

125

Τ

20

Δ

Θλεκτρονικό Επιχειρείν

5

2

2

4

125

Τ

21

Δ

Διοίκθςθ Ολικισ Ποιότθτασ - Ποιοτικόσ Ζλεγχοσ

5

2

2

4

125

Τ

22

Ε

τρατθγικι Διοίκθςθ Επιχειριςεων

6

2

2

6

150

Τ

23

Σ

Εμπορικό Δίκαιο

5

2

2

4

125

Τ

24

Η

εμινάριο Σελειοφοίτων - Μεκοδολογία Επιςτιμονικισ Ζρευνασ

6

2

4

6

150

Y

α/α

Εξάμηνο

Διδακτικζσ
Μονάδεσ

Ώρεσ
Θεωρίασ

Ώρεσ
Εργαςτ.

Ώρεσ Αςκ.
Ρράξησ

Ώρεσ Διδαςκαλίασ

Φόρτοσ
Εργαςίασ

Υ / ΥΚ
/ ΕΚ

25

Β

Πλθροφορία και Διαχείριςθ τθσ Επικοινωνίασ (Κατ: ΔΕ & ΜΑΡΚ & ΔΠ)

5

2

2

4

125

ΕΚ

26

Β

Ξζνθ γλϊςςα - Αγγλικι Ορολογία (Κατ: ΔΕ & ΜΑΡΚ)

5

2

2

4

125

ΕΚ

27

Γ

Διοικθτικι Λογιςτικι Ι (Κατ: ΔΕ & ΜΑΡΚ)

5

2

2

4

125

ΤΚ

28

Ε

Marketing Τπθρεςιϊν (Κατ: ΔΕ & ΜΑΡΚ)

6

2

2

4

150

ΤΚ

29

Σ

Ευρωπαϊκι Ολοκλιρωςθ (Κατ: ΔΕ & ΜΑΡΚ)

5

2

2

4

125

ΤΚ

30

Η

Εταιρικι Ευκφνθ & Θκικι (Κατ: ΔΕ & ΜΑΡΚ)

6

2

2

4

150

ΤΚ

31

Η

Ζρευνα Αγοράσ (Κατ: ΔΕ & ΜΑΡΚ)

6

2

2

4

150

ΤΚ

α/α

Εξάμηνο

Διδακτικζσ
Μονάδεσ

Ώρεσ
Θεωρίασ

Ώρεσ Αςκ.
Ρράξησ

Ώρεσ Διδαςκαλίασ

Φόρτοσ
Εργαςίασ

Υ / ΥΚ
/ ΕΚ

25

Β

Πλθροφορία και Διαχείριςθ τθσ Επικοινωνίασ (Κατ: ΔΕ & ΜΑΡΚ & ΔΠ)

5

2

2

4

125

ΕΚ

32

Β

Λειτουργικά υςτιματα (Κατ: ΔΠ)

5

2

4

125

ΤΚ

Β2. Μαθήματα Ειδικήσ Υποδομήσ (ΜΕΥ) - Κατευθφνςεισ ΔΕ & Marketing

Β2. Μαθήματα Ειδικήσ Υποδομήσ (ΜΕΥ) - Κατεφθυνςη ΔΡΣ

45

2

Ώρεσ
Εργαςτ.

2

33

Γ

Διαχείριςθ Πλθροφοριϊν ςτο Διαδίκτυο (Κατ: ΔΠ)

5

2

2

4

125

ΤΚ

34

Δ

Πολυμζςα (Κατ: ΔΠ)

5

2

2

4

125

ΤΚ

35

Ε

Δομθμζνοσ Προγραμματιςμόσ (Κατ: ΔΠ)

6

2

2

4

150

ΤΚ

36

Ε

Δίκτυα Τπολογιςτϊν (Κατ: ΔΠ)

6

2

2

4

150

ΤΚ

37

Ε

Ανάλυςθ και χεδίαςθ Αλγορίκμων (Κατ: ΔΠ)

6

2

2

4

150

ΤΚ

α/α

Εξάμηνο

Διδακτικζσ
Μονάδεσ

Ώρεσ
Θεωρίασ

Ώρεσ
Εργαςτ.

Ώρεσ Αςκ.
Ρράξησ

Ώρεσ Διδαςκαλίασ

Φόρτοσ
Εργαςίασ

Υ / ΥΚ
/ ΕΚ

38

Δ

Διεκνείσ Οικονομικζσ χζςεισ (Κατ: ΔΕ)

5

2

2

4

125

EK

39

Ε

Διαχείριςθ Καινοτομιϊν (Κατ: ΔΕ)

6

2

2

4

150

ΤΚ

40

Ε

Χρθματοδότθςθ και Αξιολόγθςθ Επενδυτικϊν χεδίων (Κατ: ΔΕ)

6

2

4

150

EK

41

Ε

Οργανωςιακι υμπεριφορά (Κατ: ΔΕ)

6

2

2

4

150

ΤΚ

42

Σ

Διαχείριςθ Γνϊςθσ (Κατ: ΔΕ)

5

2

2

4

125

ΤΚ

43

Σ

Διοικθτικι Λογιςτικι ΙΙ (Κατ: ΔΕ)

5

2

2

4

125

ΤΚ

44

Σ

Χρθματοοικονομικι Μοντελοποίθςθ (Κατ: ΔΕ)

5

2

2

4

125

ΤΚ

45

Σ

Διοίκθςθ Παραγωγικϊν υςτθμάτων (Κατ: ΔΕ)

5

2

2

4

125

EK

46

Η

Εργατικό Δίκαιο (Κατ: ΔΕ)

6

2

2

4

150

ΤΚ

47

Η

Ειδικά Θζματα Χρθματοοικονομικισ (Κατ: ΔΕ)

6

2

2

4

150

ΤΚ

α/α

Εξάμηνο

Διδακτικζσ
Μονάδεσ

Ώρεσ
Θεωρίασ

Ώρεσ Αςκ.
Ρράξησ

Ώρεσ Διδαςκαλίασ

Φόρτοσ
Εργαςίασ

Υ / ΥΚ
/ ΕΚ

48

Δ

Επικοινωνία & Διαφιμιςθ (Κατ: ΜΑΡΚ)

5

2

2

4

125

ΤΚ

49

Ε

Marketing Αγροτικϊν προϊόντων Σροφίμων & Ποτϊν (Κατ: ΜΑΡΚ)

6

2

2

4

150

ΤΚ

Γ1. Μαθήματα Ειδικότητασ (ΜΕ) - Κατεφθυνςη ΔΕ

Γ2. Μαθήματα Ειδικότητασ (ΜΕ) - Κατεφθυνςη Marketing

46

2

Ώρεσ
Εργαςτ.

50

Ε

Κοινωνικό Marketing (Κατ: ΜΑΡΚ)

6

2

2

4

150

ΤΚ

51

Ε

Διεκνζσ Marketing (Κατ: ΜΑΡΚ)

6

2

2

4

150

ΤΚ

52

Σ

τρατθγικό Marketing (Κατ: ΜΑΡΚ)

5

2

2

4

125

ΤΚ

53

Σ

Βιομθχανικό Marketing (Κατ: ΜΑΡΚ)

5

2

2

4

125

ΕΚ

54

Σ

Marketing Χονδρικοφ και Λιανικοφ Εμπορίου (Κατ: ΜΑΡΚ)

5

2

2

4

125

ΤΚ

55

Σ

Ανάπτυξθ νζων Προϊόντων και τρατθγικι Σιμολόγθςθσ (Κατ: ΜΑΡΚ)

5

2

2

4

125

ΕΚ

56

Η

Marketing Σουριςμοφ (Κατ: ΜΑΡΚ)

6

2

2

4

150

ΕΚ

57

Η

Προϊκθςθ Πωλιςεων & Δθμόςιεσ χζςεισ (Κατ: ΜΑΡΚ)

6

2

2

4

150

ΤΚ

α/α

Εξάμηνο

Διδακτικζσ
Μονάδεσ

Ώρεσ
Θεωρίασ

Ώρεσ Αςκ.
Ρράξησ

Ώρεσ Διδαςκαλίασ

Φόρτοσ
Εργαςίασ

Υ / ΥΚ
/ ΕΚ

58

Ε

Διακριτά Μακθματικά - Γραμμικι Άλγεβρα (Κατ: ΔΠ)

6

2

2

4

150

ΤΚ

59

Σ

Δομζσ Δεδομζνων (Κατ: ΔΠ)

5

2

2

4

125

ΕΚ

60

Σ

Αντικειμενοςτρεφισ χεδιαςμόσ και Προγραμματιςμόσ (Κατ: ΔΠ)

5

2

2

4

125

ΤΚ

61

Σ

Επιχειρθςιακι Ζρευνα (Κατ: ΔΠ)

5

2

4

125

ΤΚ

62

Σ

Αςφάλεια υςτθμάτων (Κατ: ΔΠ)

5

2

2

4

125

ΤΚ

63

Σ

Ανάλυςθ υςτθμάτων - Σεχνολογία Λογιςμικοφ (Κατ: ΔΠ)

5

2

2

4

125

ΤΚ

64

Η

Προθγμζνα Θζματα Πλθροφορικισ (Κατ: ΔΠ)

6

2

2

4

150

ΕΚ

65

Η

Ζμπειρα υςτιματα και υςτιματα Τποςτιριξθσ Αποφάςεων (Κατ: ΔΠ)

6

2

2

4

150

ΤΚ

66

Η

Γραφικά (Κατ: ΔΠ)

6

2

2

4

150

ΕΚ

67

Η

Οπτικόσ Προγραμματιςμόσ - χεδίαςθ Διεπαφϊν (Κατ: ΔΠ)

6

2

2

4

150

ΕΚ

Γ3. Μαθήματα Ειδικότητασ (ΜΕ) - Κατεφθυνςη ΔΡΣ

47

Ώρεσ
Εργαςτ.

2

α/α

Εξάμηνο

1

H

Πτυχιακι Εργαςία

2

H

Εξάμθνθ Πρακτικι Άςκθςθ

Διδακτικζσ
Μονάδεσ

Η' ΕΞΑΜΘΝΟ - Πλεσ οι Κατευθφνςεισ

Τρείσ Κατευθφνςεισ:

Ώρεσ
Θεωρίασ

Ώρεσ
Εργαςτ.

Ώρεσ Αςκ.
Ρράξησ

Ώρεσ Διδαςκαλίασ

Φόρτοσ
Εργαςίασ

Υ / ΥΚ
/ ΕΚ

20

500

Y

10

250

Y

Τφποσ Μαθήματοσ

1. Διοίκθςθ Επιχειριςεων (ΔΕ)

Υ:

Τποχρεωτικό

2. Marketing (ΜΑΡΚ)

ΥΚ:

Τποχρεωτικό Κατεφκυνςθσ

3. Διοίκθςθ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων (ΔΠ)

ΕΚ:

Επιλογισ Κατεφκυνςθσ
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5.11.

Δπεμεγήζεηο επί ηνπ πξνγξάκκαηνο

Πνζνζηό ησλ καζεκάησλ θνξκνύ / εηδίθεπζεο / θαηεπζύλζεσλ ζην ζύλνιν ησλ
καζεκάησλ.
ην ζχλνιν ησλ πξνζθεξφκελσλ απφ ην Πξφγξακκα πνπδψλ καζεκάησλ (67) ηα
καζήκαηα θνξκνχ είλαη 24 δειαδή πνζνζηφ 36%, ηα καζήκαηα εηδίθεπζεο είλαη 12 δειαδή
πνζνζηφ 18% θαη ηα καζήκαηα θαηεπζχλζεσλ είλαη 31 δειαδή πνζνζηφ 46%. κσο ν
θνηηεηήο θαιείηαη λα επηηχρεη ζπλνιηθά ζε 40 καζήκαηα απφ ηα νπνία 24 καζήκαηα θνξκνχ
(60%), 4 καζήκαηα εηδίθεπζεο (10%) θαη 12 καζήκαηα θαηεχζπλζεο (30%).

Μαζήκαηα

Ωο πξνο ην ζύλνιν ηωλ καζεκάηωλ

Ωο πξνο ηνλ θνηηεηή

Κνξκνχ

24

36%

24

60%

Δηδίθεπζεο

12

18%

4

10%

Καηεπζχλζεσλ

31

46%

12

30%

χλνια

67

100%

40

100%

Πνζνζηό ησλ ππνρξεσηηθώλ καζεκάησλ / καζεκάησλ ππνρξεσηηθήο επηινγήο /
καζεκάησλ ειεύζεξεο επηινγήο ζην ζύλνιν ησλ καζεκάησλ.
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ πξνζθέξεη ζπλνιηθά 67 καζήκαηα απφ ηα νπνία ν θνηηεηήο
αλάινγα κε ηε θαηεχζπλζε πνπ ζα επηιέμεη ζα ρξεηαζηεί λα επηηχρεη ζε ηνπιάρηζηνλ 40
καζήκαηα. Απφ απηά ηα 36 είλαη ππνρξεσηηθά (είηε θνξκνχ είηε θαηεχζπλζεο) πνζνζηφ
53,7% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 67 καζεκάησλ θαη ηα ππφινηπα 4 ππνρξεσηηθήο επηινγήο –
πνζνζηφ 6% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 67 καζεκάησλ. Ο θνηηεηήο κπνξεί ειεχζεξα λα επηιέμεη
λα παξαθνινπζήζεη νπνηαδήπνηε απφ ηα ππφινηπα 27 καζήκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο
πνπδψλ πνπ είλαη ζε πνζνζηφ ην 40,3% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 67 καζεκάησλ.

Μαζήκαηα

Ωο πξνο ην ζύλνιν ηωλ καζεκάηωλ

Τπνρξεσηηθά

36

53,7%

Τπνρξεσηηθήο Δπηινγήο

4

6%

Διεχζεξεο Δπηινγήο

27

40,3%

χλνια

67

100%

Πνζνζηηαία ζρέζε κεηαμύ καζεκάησλ ππνβάζξνπ, καζεκάησλ επηζηεκνληθήο
πεξηνρήο, καζεκάησλ γεληθώλ γλώζεσλ θαη καζεκάησλ αλάπηπμεο δεμηνηήησλ ζην
ζύλνιν ησλ καζεκάησλ.

Σν Πξφγξακκα πνπδψλ πξνζθέξεη ζπλνιηθά 67 καζήκαηα απφ ηα νπνία ηα 24 είλαη
καζήκαηα ππνβάζξνπ (36%), ηα 27 είλαη καζήκαηα επηζηεκνληθήο πεξηνρήο (40%), ηα 2 είλαη
καζήκαηα γεληθψλ γλψζεσλ (3%) θαη ηα 14 καζήκαηα αλάπηπμεο δεμηνηήησλ (21%).

Μαζήκαηα

Ωο πξνο ην ζύλνιν ηωλ καζεκάηωλ

Τπνβάζξνπ

24

36%

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο

27

40%

Γεληθψλ Γλψζεσλ

2

3%

Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ

14

21%

χλνια

67

100%

Καηαλνκή ηνπ ρξόλνπ κεηαμύ ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο, αζθήζεσλ, εξγαζηεξίσλ,
άιισλ δξαζηεξηνηήησλ.
ην ζχλνιφ ηνπ ην Πξφγξακκα πνπδψλ πξνζθέξεη 274 ψξεο δηδαζθαιίαο αλά εβδνκάδα
ζε φια ηα εμάκελα. Οη ψξεο δηδαζθαιίαο είλαη πεξίπνπ κνηξαζκέλεο ζε ζεσξεηηθή
δηδαζθαιία (135 ψξεο) θαη ζε αζθήζεηο πξάμεηο ή εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο (139 ψξεο). Γηα
θάζε θνηηεηή νη εβδνκαδηαίεο ψξεο δηδαζθαιίαο θπκαίλνληαη απφ 22 έσο 25 ψξεο ηελ
εβδνκάδα. Απφ απηέο νη κηζέο πεξίπνπ είλαη ζεσξεηηθή δηδαζθαιία ελψ νη ππφινηπεο είλαη
είηε αζθήζεηο πξάμεηο, είηε εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο είηε άιιεο κνξθέο εθπαίδεπζεο φπσο
εθπφλεζε αηνκηθψλ ή νκαδηθψλ εξγαζηψλ θ.η.ι. Ζ θαηαλνκή αλάκεζα ζηηο κνξθέο απηέο
(εθηφο ηεο ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο) εμαξηάηαη απφ ηελ θαηεχζπλζε πνπ επηιέγεη ν θνηηεηήο,
θαζψο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο Γηνίθεζεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ρξεζηκνπνηνχληαη
πεξηζζφηεξν νη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο παξά νη αζθήζεηο πξάμεο.
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6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ
6.1.

«ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ-MASTER IN BUSINESS
ADMINISTRATION-MBA»:

Σν Σµήµα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΜΘ νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεµατθφ έηνο
2012–2013 Πξφγξαµµα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ..) µε ηίηιν «Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεωλ Master in Business Administration - MBA» ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3685/16.7.2008/ΦΔΚ
A‟ 148 θαη ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο Δ5/117959,118921/ΦΔΚ445/η.β24-2-12.
Σν Π.Μ.. ζα ιεηηνπξγήζεη γηα ηα επφκελα νθηψ αθαδεκατθά έηε. Μεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ απηήο,
ζα αμηνινγεζεί ε δπλαηφηεηα ζπλέρηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην Ν.
3685/2008 (ΦΔΚ Α΄ 148/16-7-2008).
Βαζηθή επηδίσμε ηνπ πξνγξάκκαηνο MBA ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΜΘ είλαη ε πξνζέιθπζε πςειήο πνηφηεηαο
ππνςεθίσλ πνπ επηζπκνχλ λα αλαπηχμνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο σο απνηειεζκαηηθά ζηειέρε
επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ. θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε θαηαλφεζε ησλ βαζηθφηεξσλ
πξνζεγγίζεσλ θαη ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ησλ
επηρεηξήζεσλ, φπσο επίζεο θαη ηεο δηαζχλδεζήο ηνπο ζε ζηξαηεγηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ επίπεδν.
Σν πξφγξακκα είλαη ζρεδηαζκέλν θαη γηα πηπρηνχρνπο πνπ δελ έρνπλ βαζηθφ πηπρίν ζην γλσζηηθφ
αληηθείκελν ηεο δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ ή δελ έρνπλ ζεκαληηθή εξγαζηαθή εκπεηξία ζηε δηνίθεζε
επηρεηξήζεσλ, αιιά επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζην ηνκέα απηφ.
Πξνζθέξεη ζηνπο θνηηεηέο ηελ επθαηξία λα αλαπηχμνπλ έλα εηδηθεπκέλν γλσζηηθφ ππφβαζξν ζε ηξία
δηαθνξεηηθά αληηθείκελα: ηξαηεγηθή Γηνίθεζε, Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε, θαη Μάξθεηηλγθ.

θνπνί ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη:
(α) Ζ πξναγσγή ηεο γλψζεο θαη ε αλάπηπμε ηεο έξεπλαο ζε ζπλαθείο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο ηεο
δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ, κε έκθαζε ζηνπο ηνκείο ηεο ηξαηεγηθήο Γηνίθεζεο, ηεο
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο, θαη ηνπ Μάξθεηηλγθ.
(β) Ζ παξνρή ησλ απαξαίηεησλ πςεινχ επηπέδνπ γλψζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλσλ
επηζηεκφλσλ θαη δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ηθαλψλ λα ζηειερψζνπλ ηηο παξαγσγηθέο θαη δηνηθεηηθέο
ιεηηνπξγίεο επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα.
(γ) Ζ πξνεηνηκαζία θαη αλάπηπμε λέσλ θαη δπλακηθψλ επηρεηξεκαηηψλ κε επηρεηξεκαηηθή λννηξνπία
(entrepreneurial mindset), πνπ βαζίδεηαη ζηελ θαηλνηνκία θαη εμσζηξέθεηα θαη αληαπνθξίλεηαη
απφιπηα ζηηο απαηηήζεηο κηαο παγθνζκηνπνηεκέλεο αγνξάο, έηζη ψζηε λα ζπκβάιινπλ
απνηειεζκαηηθά ζηελ αλάπηπμε ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη γεληθφηεξα ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο.
(δ) Ζ ζπλερήο βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ΜΒΑ.
Οη εθπαηδεπηηθνί ζηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη:
• Ζ παξνρή ζε πηπρηνχρνπο, κε ή ρσξίο εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ, ησλ
απαξαίηεησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά κέζα ζε έλα
επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ.
• Ζ αλάπηπμε αλαιπηηθήο, δεκηνπξγηθήο θαη ζπλζεηηθήο αληίιεςεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πεξηβάιινληνο,
δεμηφηεηεο πνπ επηδεηνχλ νη επηρεηξήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ζηξαηνιφγεζεο λένπ ζηειερηθνχ
δπλακηθνχ.
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• Ζ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ θνηηεηψλ λα αλαιχζνπλ, λα αμηνινγήζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ ηε
γλψζε θαη ηελ θαηαλφεζε ζχγρξνλσλ ζεκάησλ ηεο δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο
νξγαλσζηαθήο πξαθηηθήο.
• Ζ πξνεηνηκαζία ζηειερψλ πνπ ζα δηαθαηέρνληαη απφ αξρέο θαη δεμηφηεηεο ζπλερνχο κάζεζεο θαη
πξνζσπηθήο αλάπηπμεο, ψζηε λα κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ κε απηνλνκία θαη δεκηνπξγηθφηεηα θαη λα
ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη γεληθφηεξα ηεο θνηλσλίαο.
• Ζ παξφηξπλζε ησλ θνηηεηψλ πξνο ηελ αλάπηπμε εγεηηθψλ ηθαλνηήησλ κέζσ ηεο απηνδηαρείξηζεο,
ηεο δηαρείξηζεο νκάδσλ εξγαζίαο θαη ηεο θαηαλφεζεο ηεο έλλνηαο ηεο δηνίθεζεο.
• Ζ θαηαλφεζε ζε βάζνο ηεο γλψζεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ νξγαληζκψλ θαη ηνπ ζπλερψο
κεηαβαιιφκελνπ πεξηβάιινληνο πνπ ιεηηνπξγνχλ κέζα απφ έλα ζχλνιν πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ.
• Ζ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ θνηηεηψλ λα ζθέθηνληαη θαη λα καζαίλνπλ κέζα απφ ηελ εκπεηξία
θαη, σο εθ ηνχηνπ, λα κπνξνχλ λα ελζσκαηψλνπλ ηε λέα γλψζε κε ηηο ππάξρνπζεο εκπεηξίεο γηα λα
εθαξκφδνληαη ζηηο ζπλερψο δηαθνξνπνηεκέλεο ζπλζήθεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ
πεξηβάιινληνο.
• Ζ πξφθιεζε ησλ θνηηεηψλ λα αμηνινγήζνπλ ηηο πξνθαηαιήςεηο ηνπο θαη λα απαιιαγνχλ απφ
ππνθεηκεληθνχο πεξηνξηζκνχο ψζηε λα κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ πνιχπινθεο θαηαζηάζεηο κε
ζπζηεκαηηθφ ηξφπν.
• Ζ αλάπηπμε δηαπξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αιιειεπίδξαζε κε ζπλαδέιθνπο
ζε ηππηθέο ή άηππεο νκάδεο.
Πξόγξακκα Μαζεκάηωλ
Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ππνρξενχληαη ζε
παξαθνινχζεζε θαη επηηπρή εμέηαζε κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ, ζπκκεηνρή ζε
εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο θαη εθπφλεζε κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Ο ζπλνιηθφο
αξηζκφο ησλ καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ πξέπεη λα παξαθνινπζήζνπλ νη
κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο αλέξρεηαη ζε δψδεθα (12), έμη (6) ππνρξεσηηθά καζήκαηα θνξκνχ,
ηέζζεξα (4) ππνρξεσηηθά καζήκαηα ηεο θαηεχζπλζεο πνπ ζα επηιέμνπλ θαη δχν (2)
καζήκαηα απφ ηνλ πίλαθα ησλ πξναηξεηηθψλ καζεκάησλ θαη ησλ ηξηψλ (3) θαηεπζχλζεσλ.
Σα δχν (2) καζήκαηα πνπ ζα επηιεγνχλ απφ ηνλ πίλαθα ησλ πξναηξεηηθψλ καζεκάησλ
θαζίζηαληαη ππνρξεσηηθά γηα ηε ιήςε ηνπ Μ.Γ.Δ. Κάζε κάζεκα αληηζηνηρεί ζε πέληε (5)
πηζησηηθέο κνλάδεο. Κάζε θνηηεηήο ππνρξενχηαη λα παξαθνινπζήζεη θαη λα εμεηαζηεί
επηηπρψο ζε καζήκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ηξηάληα (30) πηζησηηθέο κνλάδεο αλά εμάκελν
ζπνπδψλ ζην πξφγξακκα πιήξνπο θνίηεζεο. Δπίζεο, πξέπεη λα ζπγγξάςνπλ κεηαπηπρηαθή
δηπισκαηηθή εξγαζία κε ζέκα ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε ηελ θαηεχζπλζε
ζπνπδψλ πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη, ε νπνία αληηζηνηρεί ζε ηξηάληα (30) πηζησηηθέο
κνλάδεο. Γηα ηελ απφθηεζε Μ.Γ.Δ. απαηηνχληαη ελελήληα (90) πηζησηηθέο κνλάδεο.
Ζ γιψζζα δηδαζθαιίαο είλαη ε ειιεληθή ή θαη ε αγγιηθή.
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Σν αλαιπηηθό πξόγξακκα καζεκάηωλ έρεη ωο εμήο:
ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΤ ΦΟΙΣΗΗ (FULL
TIME)
Α΄ Δμάκελν (First Semester)
α/α

Σύπνο Μαζήκαηνο
(Courses)

Μάζεκα

Πηζηωηηθέο

(Course Title)

Μνλάδεο
(ECTS)

1

Τπνρξεσηηθφ Κνξκνχ
(Core-Compulsory)

Δξεπλεηηθή Μεζνδνινγία - Research Methods

5

2

Τπνρξεσηηθφ Κνξκνχ
(Core-Compulsory)

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζε ζπλζήθεο
παγθνζκηνπνίεζεο - Entrepreneurship

5

in a Globalised Environment
3

Τπνρξεσηηθφ Κνξκνχ
(Core-Compulsory)

Γηαρείξηζε Καηλνηνκίαο ζε ζπλζήθεο
παγθνζκηνπνίεζεο - Innovation Management
in a Globalised Environment

5

4

Τπνρξεσηηθφ Κνξκνχ
(Core-Compulsory)

Υξεκαηννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή γηα ηειέρε
Δπηρεηξήζεσλ - Financial Accounting for
Managers

5

5

Τπνρξεσηηθφ Κνξκνχ
(Core-Compulsory)

Δ-logistics θαη Γηνίθεζε Γηεζλνχο Δθνδηαζηηθήο
Αιπζίδαο - E-logistics and International Supply
Chain Management

5

6

Τπνρξεσηηθφ Κνξκνχ
(Core-Compulsory)

Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε - Social Corporate
Responsibility

5

ΤΝΟΛΟ (TOTAL)

30

Β΄ Δμάκελν (Second Semester)
Καηεύζπλζε ηξαηεγηθήο Γηνίθεζεο (Strategic Management Stream)
α/α
Σύπνο Μαζήκαηνο
Μάζεκα
(Courses)

(Course Title)

Πηζηωηηθέο
Μνλάδεο
(ECTS)

1

Τπνρξεσηηθφ
(Compulsory)

ηξαηεγηθή Γηνίθεζε - Strategic Management

5

2

Τπνρξεσηηθφ
(Compulsory)

Γηαρείξηζε Αιιαγψλ - Change Management

5

3

Τπνρξεσηηθφ
(Compulsory)

ηξαηεγηθέο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ - Human
Resource Strategies

5
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4

Τπνρξεσηηθφ
(Compulsory)

Ζγεζία θαη Γηνίθεζε Οκάδσλ Δξγαδνκέλσλ Leadership and Teamwork Management

5

5

Τπνρξεσηηθφ
(Elective-Compulsory)

(επηινγή απφ ηνλ πίλαθα ησλ πξναηξεηηθψλselection from the list of Electives)

5

6

Τπνρξεσηηθφ
(Elective-Compulsory)

(επηινγή απφ ηνλ πίλαθα ησλ πξναηξεηηθψλselection from the list of Electives)

5

ΤΝΟΛΟ (TOTAL)

30

Καηεύζπλζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο (Financial Management Stream)
α/α
Σύπνο Μαζήκαηνο
Μάζεκα
(Courses)

(Course Title)

Πηζηωηηθέο
Μνλάδεο
(ECTS)

1

Τπνρξεσηηθφ
(Compulsory)

Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε - Financial
Management

5

2

Τπνρξεσηηθφ
(Compulsory)

Γηνηθεηηθή Λνγηζηηθή - Management
Accounting

5

3

Τπνρξεσηηθφ
(Compulsory)

Γηεζλή Υξεκαηννηθνλνκηθά θαη Λνγηζηηθά
Πξφηππα - International Financial and
Accounting Standards

5

4

Τπνρξεσηηθφ
(Compulsory)

Υξεκαηννηθνλνκηθά Πιεξνθνξηαθά
πζηήκαηα - Financial Information Systems

5

5

Τπνρξεσηηθφ (ElectiveCompulsory)

(επηινγή απφ ηνλ πίλαθα ησλ πξναηξεηηθψλselection from the list of Electives)

5

6

Τπνρξεσηηθφ (ElectiveCompulsory)

(επηινγή απφ ηνλ πίλαθα ησλ πξναηξεηηθψλselection from the list of Electives)

5

ΤΝΟΛΟ (TOTAL)

30

Καηεύζπλζε Μάξθεηηλγθ (Marketing Stream)
α/α
Σύπνο Μαζήκαηνο
(Courses)

Μάζεκα

Πηζηωηηθέο

(Course Title)

Μνλάδεο
(ECTS)

1

Τπνρξεσηηθφ
(Compulsory)

Μάξθεηηλγθ Μάλαηδκελη - Marketing
Management

5

2

Τπνρξεσηηθφ
(Compulsory)

πκπεξηθνξά Καηαλαισηή - Consumer
Behavior

5

3

Τπνρξεσηηθφ
(Compulsory)

Έξεπλα Μάξθεηηλγθ - Marketing Research

5
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4

Τπνρξεσηηθφ
(Compulsory)

Γηεζλέο Μάξθεηηλγθ - International Marketing

5

5

Τπνρξεσηηθφ (ElectiveCompulsory)

(επηινγή απφ ηνλ πίλαθα ησλ πξναηξεηηθψλselection from the list of Electives)

5

6

Τπνρξεσηηθφ (ElectiveCompulsory)

(επηινγή απφ ηνλ πίλαθα ησλ πξναηξεηηθψλselection from the list of Electives)

5

ΤΝΟΛΟ (TOTAL)

30

Πξναηξεηηθά Μαζήκαηα (Electives-Compulsory)
α/α
Καηεύζπλζεο
(Stream)

Μάζεκα
(Course Title)

1

ηξαηεγηθήο Γηνίθεζεο
(Strategic Management)

ηξαηεγηθή Γηνίθεζε - Strategic Management

2

ηξαηεγηθήο Γηνίθεζεο
(Strategic Management)

Γηαρείξηζε Αιιαγψλ - Change Management

3

ηξαηεγηθήο Γηνίθεζεο
(Strategic Management)

ηξαηεγηθέο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ - Human Resource
Strategies

4

ηξαηεγηθήο Γηνίθεζεο
(Strategic Management)

Ζγεζία θαη Γηνίθεζε Οκάδσλ Δξγαδνκέλσλ - Leadership
and Teamwork Management

5

ηξαηεγηθήο Γηνίθεζεο
(Strategic Management)

Γηαρείξηζε Έξγσλ – Project Management

6

ηξαηεγηθήο Γηνίθεζεο
(Strategic Management)

Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα θαη Σερληθέο Λήςεο ηξαηεγηθψλ
Απνθάζεσλ - Information Systems and Strategic Decision
Making Techniques

7

Υξεκαη/θήο Γηνίθεζεο
(Financial Management)

Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε - Financial Management

8

Υξεκαη/θήο Γηνίθεζεο
(Financial Management)

Γηνηθεηηθή Λνγηζηηθή - Management Accounting

9

Υξεκαη/θήο Γηνίθεζεο
(Financial Management)

Γηεζλή Υξεκαηννηθνλνκηθά θαη Λνγηζηηθά Πξφηππα International Financial and Accounting Standards

10

Υξεκαη/θήο Γηνίθεζεο
(Financial Management)

Υξεκαηννηθνλνκηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα - Financial
Information Systems

11

Υξεκαη/θήο Γηνίθεζεο
(Financial Management)

Μνληεινπνίεζε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ κε ηε ρξήζε Ζ/Τ Financial Modeling with the use of computers

12

Υξεκαη/θήο Γηνίθεζεο
(Financial Management)

Πξνγξάκκαηα Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Δθαξκνγψλ-ΔRP Financial Applications Software-ERP

13

Μάξθεηηλγθ (Marketing)

Μάξθεηηλγθ Μάλαηδκελη - Marketing Management
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14

Μάξθεηηλγθ (Marketing)

πκπεξηθνξά Καηαλαισηή - Consumer Behavior

15

Μάξθεηηλγθ (Marketing)

Έξεπλα Μάξθεηηλγθ - Marketing Research

16

Μάξθεηηλγθ (Marketing)

Γηεζλέο Μάξθεηηλγθ - International Marketing

17

Μάξθεηηλγθ (Marketing)

Μάξθεηηλγθ Τπεξεζηψλ - Services Marketing

18

Μάξθεηηλγθ (Marketing)

Φεθηαθφ Μάξθεηηλγθ - Digital Marketing

Γ΄ Δμάκελν (Third Semester)
Πηζηωηηθέο Μνλάδεο
(ECTS)
Δθπφλεζε Μεηαπηπρηαθήο
Dissertation

Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο - Final

30

ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΡΙΚΗ ΦΟΙΣΗΗ (PART
TIME)
Α΄ Δμάκελν (First Semester)
α/α

Σύπνο Μαζήκαηνο
(Courses)

Μάζεκα

Πηζηωηηθέο

(Course Title)

Μνλάδεο
(ECTS)

1

Τπνρξεσηηθφ
Κνξκνχ (CoreCompulsory)

Δξεπλεηηθή Μεζνδνινγία - Research Methods

5

2

Τπνρξεσηηθφ
Κνξκνχ (CoreCompulsory)

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζε ζπλζήθεο
παγθνζκηνπνίεζεο - Entrepreneurship

5

Τπνρξεσηηθφ
Κνξκνχ (CoreCompulsory)

Γηαρείξηζε Καηλνηνκίαο ζε ζπλζήθεο
παγθνζκηνπνίεζεο - Innovation Management in a
Globalised Environment

3

in a Globalised Environment

ΤΝΟΛΟ (TOTAL)

5

15

Β΄ Δμάκελν (Second Semester)
α/α

Σύπνο Μαζήκαηνο
(Courses)

Μάζεκα

Πηζηωηηθέο

(Course Title)

Μνλάδεο
(ECTS)
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4

Τπνρξεσηηθφ
Κνξκνχ (CoreCompulsory)

Υξεκαηννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή γηα ηειέρε
Δπηρεηξήζεσλ - Financial Accounting for Managers

5

5

Τπνρξεσηηθφ
Κνξκνχ (CoreCompulsory)

Δ-logistics θαη Γηνίθεζε Γηεζλνχο Δθνδηαζηηθήο
Αιπζίδαο - E-logistics and International Supply
Chain Management

5

6

Τπνρξεσηηθφ
Κνξκνχ (CoreCompulsory)

Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε - Social Corporate
Responsibility

5

ΤΝΟΛΟ (TOTAL)

15

Γ΄ Δμάκελν (Fourth Semester)
Καηεύζπλζε ηξαηεγηθήο Γηνίθεζεο (Strategic Management Stream)
α/α
Σύπνο Μαζήκαηνο
Μάζεκα
(Courses)
(Course Title)

Πηζηωηηθέο
Μνλάδεο
(ECTS)

1

Τπνρξεσηηθφ
(Compulsory)

ηξαηεγηθή Γηνίθεζε - Strategic Management

5

2

Τπνρξεσηηθφ
(Compulsory)

Γηαρείξηζε Αιιαγψλ - Change Management

5

3

Τπνρξεσηηθφ
(Compulsory)

ηξαηεγηθέο Αλζξψπηλσλ
Resource Strategies

Πφξσλ

-

Human

ΤΝΟΛΟ (TOTAL)

5
15

Καηεύζπλζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο (Financial Management Stream)
α/α
Σύπνο Μαζήκαηνο
Μάζεκα
(Courses)

Πηζηωηηθέο
Μνλάδεο

(Course Title)

(ECTS)
1

Τπνρξεσηηθφ
(Compulsory)

Υξεκαηννηθνλνκηθή
Management

2

Τπνρξεσηηθφ
(Compulsory)

Γηνηθεηηθή Λνγηζηηθή - Management Accounting

5

3

Τπνρξεσηηθφ
(Compulsory)

Γηεζλή Υξεκαηννηθνλνκηθά θαη Λνγηζηηθά Πξφηππα
- International Financial and Accounting Standards

5

ΤΝΟΛΟ (TOTAL)

Γηνίθεζε

-

Financial

5

15
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Καηεύζπλζε Μάξθεηηλγθ (Marketing Stream)
α/α
Σύπνο Μαζήκαηνο
(Courses)

Μάζεκα

Πηζηωηηθέο

(Course Title)

Μνλάδεο
(ECTS)

1

Τπνρξεσηηθφ
(Compulsory)

Μάξθεηηλγθ Μάλαηδκελη - Marketing Management

5

2

Τπνρξεσηηθφ
(Compulsory)

πκπεξηθνξά Καηαλαισηή - Consumer Behavior

5

3

Τπνρξεσηηθφ
(Compulsory)

Έξεπλα Μάξθεηηλγθ - Marketing Research

5

ΤΝΟΛΟ (TOTAL)

15

Δ΄ Δμάκελν (Fifth Semester)
Καηεύζπλζε ηξαηεγηθήο Γηνίθεζεο (Strategic Management Stream)
α/α
Σύπνο
Μάζεκα
Μαζήκαηνο
(Course Title)
(Courses)

Πηζηωηηθέο
Μνλάδεο
(ECTS)

1

Τπνρξεσηηθφ
(Compulsory)

Ζγεζία θαη Γηνίθεζε Οκάδσλ Δξγαδνκέλσλ - Leadership
and Teamwork Management

5

2

Τπνρξεσηηθφ
(ElectiveCompulsory)

(επηινγή απφ ηνλ πίλαθα ησλ πξναηξεηηθψλ- selection from
the list of Electives)

5

3

Τπνρξεσηηθφ
(ElectiveCompulsory)

(επηινγή απφ ηνλ πίλαθα ησλ πξναηξεηηθψλ- selection from
the list of Electives)

5

ΤΝΟΛΟ (TOTAL)

15

Καηεύζπλζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο (Financial Management Stream)
α/α
Σύπνο
Μάζεκα
Μαζήκαηνο
(Course Title)
(Courses)

Πηζηωηηθέο
Μνλάδεο
(ECTS)

1

Τπνρξεσηηθφ
(Compulsory)

Υξεκαηννηθνλνκηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα -Financial
Information Systems

5

2

Τπνρξεσηηθφ
(ElectiveCompulsory)

(επηινγή απφ ηνλ πίλαθα ησλ πξναηξεηηθψλ- selection from
the list of Electives)

5
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3

Τπνρξεσηηθφ
(ElectiveCompulsory)

(επηινγή απφ ηνλ πίλαθα ησλ πξναηξεηηθψλ- selection from
the list of Electives)

5

ΤΝΟΛΟ (TOTAL)

15

Καηεύζπλζε Μάξθεηηλγθ (Marketing Stream)
α/α
Σύπνο
Μάζεκα
Μαζήκαηνο
(Course Title)
(Courses)

Πηζηωηηθέο
Μνλάδεο
(ECTS)

1

Τπνρξεσηηθφ
(Compulsory)

Γηεζλέο Μάξθεηηλγθ - International Marketing

5

2

Τπνρξεσηηθφ
(ElectiveCompulsory)

(επηινγή απφ ηνλ πίλαθα ησλ πξναηξεηηθψλ- selection from
the list of Electives)

5

3

Τπνρξεσηηθφ
(ElectiveCompulsory)

(επηινγή απφ ηνλ πίλαθα ησλ πξναηξεηηθψλ- selection from
the list of Electives)

5

ΤΝΟΛΟ

(TOTAL)

15

Πξναηξεηηθά Μαζήκαηα (Electives-Compulsory)
α/α
Καηεύζπλζεο (Stream)

Μάζεκα
(Course Title)

1

ηξαηεγηθήο Γηνίθεζεο
(Strategic Management)

ηξαηεγηθή Γηνίθεζε - Strategic Management

2

ηξαηεγηθήο Γηνίθεζεο
(Strategic Management)

Γηαρείξηζε Αιιαγψλ - Change Management

3

ηξαηεγηθήο Γηνίθεζεο
(Strategic Management)

ηξαηεγηθέο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ - Human Resource
Strategies

4

ηξαηεγηθήο Γηνίθεζεο
(Strategic Management)

Ζγεζία θαη Γηνίθεζε Οκάδσλ Δξγαδνκέλσλ - Leadership
and Teamwork Management

5

ηξαηεγηθήο Γηνίθεζεο
(Strategic Management)

Γηαρείξηζε Έξγσλ – Project Management

6

ηξαηεγηθήο Γηνίθεζεο
(Strategic Management)

Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα θαη Σερληθέο Λήςεο
ηξαηεγηθψλ Απνθάζεσλ - Information Systems and
Strategic Decision Making Techniques

7

Υξεκαη/θήο Γηνίθεζεο
(Financial Management)

Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε - Financial Management
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8

Υξεκαη/θήο Γηνίθεζεο
(Financial Management)

Γηνηθεηηθή Λνγηζηηθή - Management Accounting

9

Υξεκαη/θήο Γηνίθεζεο
(Financial Management)

Γηεζλή Υξεκαηννηθνλνκηθά θαη Λνγηζηηθά Πξφηππα International Financial and Accounting Standards

10

Υξεκαη/θήο Γηνίθεζεο
(Financial Management)

Υξεκαηννηθνλνκηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα - Financial
Information Systems

11

Υξεκαη/θήο Γηνίθεζεο
(Financial Management)

Μνληεινπνίεζε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ κε ηε ρξήζε Ζ/Τ Financial Modeling with the use of computers

12

Υξεκαη/θήο Γηνίθεζεο
(Financial Management)

Πξνγξάκκαηα Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Δθαξκνγψλ-ΔRP Financial Applications Software-ERP

13

Μάξθεηηλγθ (Marketing)

Μάξθεηηλγθ Μάλαηδκελη - Marketing Management

14

Μάξθεηηλγθ (Marketing)

πκπεξηθνξά Καηαλαισηή - Consumer Behavior

15

Μάξθεηηλγθ (Marketing)

Έξεπλα Μάξθεηηλγθ - Marketing Research

16

Μάξθεηηλγθ (Marketing)

Γηεζλέο Μάξθεηηλγθ - International Marketing

17

Μάξθεηηλγθ (Marketing)

Μάξθεηηλγθ Τπεξεζηψλ - Services Management

18

Μάξθεηηλγθ (Marketing)

Φεθηαθφ Μάξθεηηλγθ - Digital Marketing

Γ´ θαη Σ´ Δμάκελν (Third and Sixth Semesters)
Πηζησηηθέο
Μνλάδεο
(ECTS)
Δθπφλεζε Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο-Final
Dissertation

30

ζηόρνπ πξνγξάκκαηνο είλαη:
Σν ΠΜ «Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεωλ - Master in Business Administration - MBA» ηνπ
Σκήκαηνο είλαη δνκεκέλν ζε πηζησηηθέο κνλάδεο (ECTS) θαη ελζσκαησκέλν κε ηε κνξθή
(ζηνηρεία θαη πεξηγξαθή) πνπ νξίδεηαη ζηελ ππνπξγηθή απφθαζε Φ5/89656/Β3 (ΦΔΚ
B΄1466/2007) θαη ηηο πξνηεηλφκελεο θφξκεο ηεο Α.Γ.Η.Π. (επηζπλάπηνληαη ηα αλαιπηηθά
πεξηγξάκκαηα γηα θάζε κάζεκα μερσξηζηά, ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα).
Ο Καλνληζκφο πνπ δηέπεη ην ΠΜ θαη ην εμεηαζηηθφ ζχζηεκα ελεκεξψλεηαη θάζε έηνο θαη
δηαλέκεηαη ζηνπο λενεηζαρζέληεο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ζηελ αξρή ηνπ πξψηνπ (ρεηκεξηλνχ)
εμακήλνπ.
ην ηέινο θάζε εμακήλνπ νη θνηηεηέο αμηνινγνχλ, ππνρξεσηηθά, θάζε δηδαζθφκελν κάζεκα θαη
θάζε δηδάζθνληα ηνπ καζήκαηνο (ή κέξνο) απηνχ, θαζψο θαη ην ΠΜ ζπλνιηθά, ζπκπιεξψλνληαο
ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην. Αθνχ γίλεη ε επεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ απφ ηε
Γξακκαηεία θαη ηνλ Γηεπζπληή ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο
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απνζηέιινληαη ζηνπο ππεχζπλνπο θαζεγεηέο θάζε καζήκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη
ζηελ εηήζηα ζπλάληεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζην ηέινο ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ.
θνπφο ηεο ζπλάληεζεο είλαη ε εχξεζε ιχζεο γηα ηελ βειηίσζε ηνπ θάζε καζήκαηνο θαη θπξίσο
ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλνιηθά. Δλδεηθηηθά, ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ γηα ην
ΜΒΑ ζπλνιηθά, ηα ηειεπηαία ηξία (3) έηε, έρνπλ σο εμήο:

ΔΞΑΜΗΝΟ/ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΙ

2012-13
(1ν έηνο)

Α' ΔΞΑΜΖΝΟ ΚΟΡΜΟΤ
ΚΑΣΔΤΘ. ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΚΑΣΔΤΘ. ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΓΗΟΗΚΖΖ
ΚΑΣΔΤΘ. ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ
ΜΠ ΜΒΑ ΤΝΟΛΗΚΑ

2013-14
(2ν έηνο)

2014-15
(3ν έηνο)

1,76
2,28

1,89
2,03

1,93
1,97

1,85

1,17
1,46
2,00

2,17
1,31
2,06

1,94

πνπ:
1=ΠΟΛΤ ΚΑΛΑ
2=ΚΑΛΑ
3=ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΣΗΚΑ
4=ΥΗ ΑΡΚΔΣΑ
5=ΚΑΘΟΛΟΤ ΑΡΚΔΣΑ
πσο βιέπνπκε ν κέζνο φξνο ηεο βαζκνινγίαο ηνπ ΜΒΑ ζπλνιηθά (ηειεπηαία γξακκή) θπκαίλεηαη
γχξσ ζην δχν (2), πνπ ζεκαίλεη φηη νη θνηηεηέο ζεσξνχλ ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ΚΑΛΟ,
βαζκνινγία αξθεηά αμηφινγε, πνπ επηηξέπεη φκσο ηα πεξηζψξηα αθφκε κεγαιχηεξεο βειηίσζεο
(δειαδή απφ ην 2=ΚΑΛΑ ζην 1=ΠΟΛΤ ΚΑΛΑ). Άιισζηε, ε ζπλερήο βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ
ΜΒΑ απνηειεί έλα απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζθνπνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Γηεζλήο Γηάζηαζε
Σν ΠΜ «Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεωλ - Master in Business Administration - MBA» έρεη δηεζλή
αμηφινγε δξάζε πνπ ζπλνςίδεηαη ζηα εμήο:
 Γηνξγαλψλεη θάζε έηνο απφ ην 2008, ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην Πεηξαηά, Σκήκα
Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ, δηεζλέο ζπλέδξην κε ηνλ ηίηιν International Conference on Applied
Business and Economics (ICABE).
 Έρεη μεθηλήζεη δηαδηθαζίεο, ζε ζπλεξγαζία κε άιια επξσπατθά παλεπηζηήκηα, γηα ηελ δεκηνπξγία
ελφο Association of MBAs κε ζηφρν ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηε
Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, κέζα απφ ηελ ζπλερή αλαλέσζε ηεο χιεο θαη ησλ καζεκάησλ ησλ
πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ηελ αληαιιαγή θαζεγεηψλ θαη θνηηεηψλ, πξαγκαηνπνίεζε δηεζλψλ
ζπλεδξίσλ, ζπκκεηνρή ζε θνηλά επξσπατθά πξνγξάκκαηα, έθδνζε επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ,
ζπκκεηνρή ζε ηξηκειήο θαη επηακειήο επηηξνπέο εμέηαζεο δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ, θιπ. Οη
δηαδηθαζίεο απηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηειεηψζεη κέρξη ην θαινθαίξη ηνπ 2016, κε ηελ ππνγξαθή
ελφο θνηλνχ ΜOU.
 ηα πιαίζηα ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο Erasmus, πνιινί θαζεγεηέο ηνπ ΜΒΑ πεγαίλνπλ ζε
δηάθνξα παλεπηζηήκηα ηεο Δπξψπεο δίδνληαο δηαιέμεηο ζρεηηθά κε καζήκαηα ηνπ ΜΒΑ, θαζψο
επίζεο θαη θαζεγεηέο απφ επξσπατθά παλεπηζηήκηα δίδνπλ δηαιέμεηο ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο
θνηηεηέο καο.
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 Μεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο καο ζπκκεηέρνπλ ζε δηεζλή ζπλέδξηα θαη ζε επξσπατθά πξνγξάκκαηα.
 Μεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο καο πξαγκαηνπνηνχλ πξαθηηθή άζθεζε ζε επηρεηξήζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ
θαη έλα κεγάιν πνζνζηφ εμ απηψλ, ιφγσ ηθαλνπνηεηηθήο απφδνζεο, ζπλερίδεη ηελ απαζρφιεζε
ζηελ ίδηα εηαηξία.
 Μέζα ζηα επφκελα δχν ρξφληα (αθαδεκατθφ έηνο 2017-18) ζα ιεηηνπξγήζεη ην ΜΒΑ θαη ζηελ
αγγιηθή γιψζζα.

6.2.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ: ‘Γηνηθεηηθή επηζηήκε θαη
Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα’ – Mais

Σν Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΜΘ νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί απφ ην
αθαδεκατθφ έηνο 2011–2012 Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ..) µε ηίηιν
«Γηνηθεηηθή Δπηζηήκε θαη Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα», βάζεη ηνπ Ν. 3685 άξζξν 1
παξ.2/ΦΔΚ 148 η. Α‟/16.7.2008. χκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην λφκν ην Π.Μ.. ζα
ιεηηνπξγήζεη γηα νθηψ αθαδεκατθά έηε θαη κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ απηήο, ζα
αμηνινγεζεί ε δπλαηφηεηα ζπλέρηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.
θνπφο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη ε πξναγσγή ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο ησλ λέσλ
επηζηεκφλσλ, πηπρηνχρσλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ (Α.Δ.Η.), θαη ε πξνψζεζε
ηεο έξεπλαο ζηελ επηζηεκνληθή πεξηνρή ηεο δηνηθεηηθήο επηζηήκεο θαη ησλ πιεξνθνξηαθψλ
ζπζηεκάησλ. ε κηα επνρή φπνπ νη νηθνλνκηθνί νξγαληζκνί θαινχληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε
κηα παγθνζκηνπνηεκέλε νηθνλνκία, νη αλζξψπηλνη πφξνη είλαη ν θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο
απφθηεζεο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. ηφρνο, ζπλεπψο, ηνπ Π.Μ.. είλαη ε
δεκηνπξγία εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ πνπ λα θαηέρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αλαγλσξίδνπλ, λα
δηακνξθψλνπλ, λα αμηνινγνχλ θαη λα αμηνπνηνχλ δηνηθεηηθά θαη νηθνλνκηθά ηε ξνή θαη ηα
πξντφληα ηεο πιεξνθνξίαο.
Βαζηθή επηδίσμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Γηνηθεηηθή Δπηζηήκε θαη
Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΜΘ είλαη ε πξνζέιθπζε πςειήο πνηφηεηαο
ππνςεθίσλ πνπ επηζπκνχλ λα αλαπηχμνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο σο απνηειεζκαηηθά
ζηειέρε επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ. θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε θαηαλφεζε ησλ
βαζηθφηεξσλ πξνζεγγίζεσλ θαη ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, φπσο
επίζεο θαη ηεο δηαζχλδεζήο ηνπο ζε ζηξαηεγηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ επίπεδν.
Σν πξφγξακκα είλαη ζρεδηαζκέλν θαη γηα πηπρηνχρνπο πνπ δελ έρνπλ βαζηθφ πηπρίν ζην
γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ ή ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, δελ
έρνπλ ζεκαληηθή εξγαζηαθή εκπεηξία ζηνπο ηνκείο απηνχο, αιιά επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ
εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο. Πξνζθέξεη ζηνπο θνηηεηέο ηελ επθαηξία λα
αλαπηχμνπλ έλα εηδηθεπκέλν γλσζηηθφ ππφβαζξν ζε ηνκείο ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη
ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ.
Δπηγξακκαηηθά, ζθνπνί ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη:
(α) Ζ πξναγσγή ηεο γλψζεο θαη ε αλάπηπμε ηεο έξεπλαο ζηηο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο ηεο
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δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ θαη ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ.
(β) Ζ παξνρή ησλ απαξαίηεησλ πςεινχ επηπέδνπ γλψζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε
εμεηδηθεπκέλσλ επηζηεκφλσλ θαη δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ηθαλψλ λα ζηειερψζνπλ ηηο
παξαγσγηθέο θαη δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ ζηνλ ηδησηηθφ θαη
δεκφζην ηνκέα.
(γ) Ζ πξνεηνηκαζία θαη αλάπηπμε λέσλ θαη δπλακηθψλ επηρεηξεκαηηψλ κε επηρεηξεκαηηθή
λννηξνπία πνπ βαζίδεηαη ζηελ θαηλνηνκία θαη εμσζηξέθεηα θαη αληαπνθξίλεηαη απφιπηα
ζηηο απαηηήζεηο κηαο παγθνζκηνπνηεκέλεο αγνξάο, έηζη ψζηε λα ζπκβάιινπλ
απνηειεζκαηηθά ζηελ αλάπηπμε ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη γεληθφηεξα ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο.
(δ) Ζ ζπλερήο βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο «Γηνηθεηηθή
Δπηζηήκε θαη Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα».
Οη εθπαηδεπηηθνί ζηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη:
• Ζ παξνρή ζε πηπρηνχρνπο, κε ή ρσξίο εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ ή
πιεξνθνξηθήο, ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ
απνηειεζκαηηθά κέζα ζε έλα επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ αμηνπνηψληαο ζχγρξνλα
πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα.
• Ζ αλάπηπμε αλαιπηηθήο, δεκηνπξγηθήο θαη ζπλζεηηθήο αληίιεςεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ
πεξηβάιινληνο, δεμηφηεηεο πνπ επηδεηνχλ νη επηρεηξήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ζηξαηνιφγεζεο
λένπ ζηειερηθνχ δπλακηθνχ.
• Ζ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ θνηηεηψλ λα αλαιχζνπλ, λα αμηνινγήζνπλ θαη λα
εθαξκφζνπλ ηε γλψζε θαη ηελ θαηαλφεζε ζχγρξνλσλ ζεκάησλ ηεο δηνίθεζεο
επηρεηξήζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο νξγαλσζηαθήο πξαθηηθήο.
• Ζ πξνεηνηκαζία ζηειερψλ πνπ ζα δηαθαηέρνληαη απφ αξρέο θαη δεμηφηεηεο ζπλερνχο
κάζεζεο θαη πξνζσπηθήο αλάπηπμεο, ψζηε λα κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ κε απηνλνκία θαη
δεκηνπξγηθφηεηα θαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη γεληθφηεξα ηεο
θνηλσλίαο.
• Ζ παξφηξπλζε ησλ θνηηεηψλ πξνο ηελ αλάπηπμε εγεηηθψλ ηθαλνηήησλ κέζσ ηεο
απηνδηαρείξηζεο, ηεο δηαρείξηζεο νκάδσλ εξγαζίαο θαη ηεο θαηαλφεζεο ηεο έλλνηαο ηεο
δηνίθεζεο.
• Ζ θαηαλφεζε ζε βάζνο ηεο γλψζεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ νξγαληζκψλ θαη ηνπ ζπλερψο
κεηαβαιιφκελνπ πεξηβάιινληνο πνπ ιεηηνπξγνχλ κέζα απφ έλα ζχλνιν πξαθηηθψλ
εθαξκνγψλ.
• Ζ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ θνηηεηψλ λα ζθέθηνληαη θαη λα καζαίλνπλ κέζα απφ ηελ
εκπεηξία θαη, σο εθ ηνχηνπ, λα κπνξνχλ λα ελζσκαηψλνπλ ηε λέα γλψζε κε ηηο
ππάξρνπζεο εκπεηξίεο γηα λα εθαξκφδνληαη ζηηο ζπλερψο δηαθνξνπνηεκέλεο ζπλζήθεο ηνπ
εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο.
• Ζ πξφθιεζε ησλ θνηηεηψλ λα αμηνινγήζνπλ ηηο πξνθαηαιήςεηο ηνπο θαη λα απαιιαγνχλ
απφ ππνθεηκεληθνχο πεξηνξηζκνχο ψζηε λα κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ πνιχπινθεο
θαηαζηάζεηο κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν.
• Ζ αλάπηπμε δηαπξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αιιειεπίδξαζε κε
ζπλαδέιθνπο ζε ηππηθέο ή άηππεο νκάδεο.
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Πξόγξακκα Μαζεκάηωλ
Σν πξφγξακκα ζα ιεηηνπξγεί ηφζν ζαλ πξφγξακκα πιήξνπο θνίηεζεοαπαζρφιεζεο φζν θαη κεξηθήο θνίηεζεο-απαζρφιεζεο. Σν πξφγξακκα πιήξνπο
απαζρφιεζεο
ζα
είλαη
δηάξθεηαο
ηξηψλ
αθαδεκατθψλ
εμακήλσλ
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ελψ ην
πξφγξακκα κεξηθήο απαζρφιεζεο ζα είλαη δηάξθεηαο έμη αθαδεκατθψλ εμακήλσλ
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.
Κάζε
αθαδεκατθφ εμάκελν ζα δηαξθεί 13 εκεξνινγηαθέο εβδνκάδεο δηδαζθαιίαο.
Σν Π.Μ.. νξγαλψλεηαη ζε εμακεληαίεο δηδαθηηθέο πεξηφδνπο. Οη πηζησηηθέο
κνλάδεο ECTS (δηδαθηηθέο κνλάδεο) θάζε δηδαθηηθήο πεξηφδνπ ηνπ παξφληνο
Π.Μ.. αθνινπζνχλ ηε ζρεηηθή Δπξσπατθή Οδεγία (ECTS - Users Guide 2009)
θαη αλέξρνληαη ζε 30 αλά εμάκελν πιήξνπο θνίηεζεο.
Ο θνηηεηήο ππνρξενχηαη λα παξαθνινπζήζεη κηα ζεηξά δέθα (10) καζεκάησλ ζηα
δχν πξψηα εμάκελα πιήξνπο θνίηεζεο. Σα κηζά καζήκαηα δηδάζθνληαη ζην
Υεηκεξηλφ Δμάκελν (επηέκβξηνο - Ηαλνπάξηνο) θαη ηα άιια κηζά ζην Δαξηλφ
(Ηαλνπάξηνο – Μάηνο). Σν θάζε κάζεκα πεξηιακβάλεη 52 ψξεο δηδαζθαιίαο
(ζεσξεηηθή, αζθήζεηο πξάμεο ή /θαη εξγαζηήξηα) κε θφξην εξγαζίαο 150 σξψλ
πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 6 πηζησηηθέο κνλάδεο ECTS γηα θάζε κάζεκα. Σν ηξίην
εμάκελν πιήξνπο θνίηεζεο αθνξά ζηελ εθπφλεζε ηεο κεηαπηπρηαθήο
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κε θφξην εξγαζίαο 750 σξψλ ή 30 πηζησηηθέο κνλάδεο
ECTS. Ζ εθπφλεζή ηεο κπνξεί λα γίλεηαη θαη θαηά ην Θεξηλφ Δμάκελν (Μάηνο –
επηέκβξηνο).
Οη αθξηβείο εκεξνκελίεο ησλ εμακήλσλ θαζνξίδνληαη ζην αθαδεκατθφ εκεξνιφγην
πνπ εθδίδεηαη θάζε έηνο. Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Μ.Γ.Δ. απαηηείηαη ε ζπγθέληξσζε
90 πηζησηηθψλ κνλάδσλ ECTS. Ζ γιψζζα δηδαζθαιίαο είλαη ε ειιεληθή ή θαη ε
αγγιηθή.
Σν αλαιπηηθό πξόγξακκα καζεκάηωλ έρεη ωο εμήο:
Πλήροσς Φοίτησης
Α΄ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ
ΣΤΠΟ

Θ

ΑΠ

Δ

ΦΔ

Ω.Γ.

Π.Μ.

ΚΟΓ(Τ)

ηξαηεγηθή Γηνίθεζε

3

1

0

10

4

6

ΚΟΓ(Τ)

Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε

3

1

0

10

4

6

ΚΟΓ(Τ)

ηαηηζηηθή θαη Μέζνδνη Έξεπλαο

3

1

0

10

4

6

ΚΟΠ(Τ)

Τινπνίεζε θαη Γηαρείξηζε Πιεξνθνξηαθψλ
πζηεκάησλ

3

1

0

10

4

6

ΚΟΠ(Τ)

Γηαρείξηζε Γεδνκέλσλ

3

0

1

10

4

6

50

20

30

ΤΝΟΛΑ:

Β΄ ΔΑΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ
ΣΤΠΟ

Θ

ΑΠ

Δ

Φ.Δ.

Ω.Γ.

Π.Μ.

ΚΑΓ(Τ)

πζηήκαηα Γηνηθεηηθνχ Διέγρνπ

3

1

0

10

4

6

ΚΑΓ(Τ)

Γηνίθεζε Λεηηνπξγηψλ

3

1

0

10

4

6

ΚΑΠ(Τ)

Τπνινγηζηηθά πζηήκαηα Γηαρείξηζεο
Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ

3

1

0

10

4

6

Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ

3

0

1

10

4

6

ΚΑΠ(Τ)
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ΚΑΠ(Τ)

Έκπεηξα πζηήκαηα θαη πζηήκαηα
Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ

3

0

1

ΤΝΟΛΑ:

10

4

6

50

20

30

Γ΄ ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ
Σν ηξίην αθαδεκατθφ εμάκελν πιήξνπο θνίηεζεο αθνξά ηελ εθπφλεζε ηεο κεηαπηπρηαθήο
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κε θφξην εξγαζίαο 750 σξψλ ή 30 πηζησηηθψλ κνλάδσλ ECTS. Ζ εξγαζία
κπνξεί λα εθπνλείηαη θαη θαηά ην ζεξηλφ εμάκελν (Μάηνο – επηέκβξηνο).

Μερικής Φοίτησης
Α΄ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ
ΣΤΠΟ

Θ

ΑΠ

Δ

Φ.Δ.

Ω.Γ.

Π.Μ.

ΚΟΓ(Τ)

ηξαηεγηθή Γηνίθεζε

3

1

0

10

4

6

ΚΟΓ(Τ)

Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε

3

1

0

10

4

6

ΚΟΓ(Τ)

ηαηηζηηθή θαη Μέζνδνη Έξεπλαο

3

1

0

10

4

6

30

12

18

ΤΝΟΛΑ:
Β΄ ΔΑΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ
ΣΤΠΟ

Θ

ΑΠ

Δ

ΦΔ

Ω.Γ.

Π.Μ.

ΚΑΓ(Τ)

πζηήκαηα Γηνηθεηηθνχ Διέγρνπ

3

1

0

10

4

6

ΚΑΓ(Τ)

Γηνίθεζε Λεηηνπξγηψλ

3

1

0

10

4

6

20

8

12

ΤΝΟΛΑ:
Γ΄ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ
ΣΤΠΟ

Θ

ΑΠ

Δ

ΦΔ

Ω.Γ.

Π.Μ.

1

0

10

4

6

0

1

10

4

6

20

8

12

ΚΟΠ(Τ)

Τινπνίεζε θαη Γηαρείξηζε Πιεξνθνξηαθψλ
πζηεκάησλ

3

ΚΟΠ(Τ)

Γηαρείξηζε Γεδνκέλσλ

3

ΤΝΟΛΑ:
Γ΄ ΔΑΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ
ΣΤΠΟ

Θ

ΑΠ

Δ

ΦΔ

Ω.Γ.

Π.Μ.

ΚΑΠ(Τ)

Τπνινγηζηηθά πζηήκαηα Γηαρείξηζεο
Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ

3

1

0

10

4

6

ΚΑΠ(Τ)

Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη
Δπηθνηλσληψλ

3

0

1

10

4

6

ΚΑΠ(Τ)

Έκπεηξα πζηήκαηα θαη πζηήκαηα
Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ

3

0

1

10

4

6

30

12

18

ΤΝΟΛΑ:

Δ΄ & Σ΄ ΔΞΑΜΗΝΑ ΠΟΤΓΩΝ

Τν πέκπην θαη έθην εμάκελν κεξηθήο θνίηεζεο αθνξά ηελ εθπόλεζε ηεο κεηαπηπρηαθήο
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, κε ζπλνιηθό θόξην εξγαζίαο 750 σξώλ ή 30 πηζησηηθώλ κνλάδσλ
ECTS. Γηα θάζε εμάκελν κεξηθήο θνίηεζεο αληηζηνηρεί θόξηνο εξγαζίαο 375 σξώλ ή 15
πηζησηηθώλ κνλάδσλ ECTS. Η εξγαζία κπνξεί λα εθπνλείηαη θαη θαηά ην Θεξηλό εμάκελν
(Μάηνο - Σεπηέκβξηνο).

στότοσ πξνγξάκκαηνο είλαη:
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Σν ΠΜ «Γηνηθεηηθή Δπηζηήκε θαη Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ηνπ Σκήκαηνο είλαη
δνκεκέλν ζε πηζησηηθέο κνλάδεο (ECTS) θαη ελζσκαησκέλν κε ηε κνξθή (ζηνηρεία θαη
πεξηγξαθή) πνπ νξίδεηαη ζηελ ππνπξγηθή απφθαζε Φ5/89656/Β3 (ΦΔΚ B΄1466/2007)
θαη ηηο πξνηεηλφκελεο θφξκεο ηεο Α.Γ.Η.Π. (επηζπλάπηνληαη ηα αλαιπηηθά πεξηγξάκκαηα
γηα θάζε κάζεκα μερσξηζηά, ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα).
Ο Καλνληζκφο πνπ δηέπεη ην ΠΜ θαη ην εμεηαζηηθφ ζχζηεκα ελεκεξψλεηαη θάζε έηνο
θαη δηαλέκεηαη ζηνπο λενεηζαρζέληεο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ζηελ αξρή ηνπ πξψηνπ
(ρεηκεξηλνχ) εμακήλνπ.
ην ηέινο θάζε εμακήλνπ νη θνηηεηέο αμηνινγνχλ, ππνρξεσηηθά, θάζε δηδαζθφκελν
κάζεκα θαη θάζε δηδάζθνληα ηνπ καζήκαηνο (ή κέξνο) απηνχ, θαζψο θαη ην ΠΜ
ζπλνιηθά, ζπκπιεξψλνληαο ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην. Αθνχ γίλεη ε επεμεξγαζία
ησλ εξσηεκαηνινγίσλ απφ ηε Γξακκαηεία θαη ηνλ Γηεπζπληή ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ηα
απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο απνζηέιινληαη ζηνπο ππεχζπλνπο θαζεγεηέο θάζε
καζήκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ζηελ εηήζηα ζπλάληεζε ηνπ
κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζην ηέινο ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ. θνπφο ηεο
ζπλάληεζεο είλαη ε εχξεζε ιχζεο γηα ηελ βειηίσζε ηνπ θάζε καζήκαηνο θαη θπξίσο ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπλνιηθά.
Δλδεηθηηθά, ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ ηα ηειεπηαία ηέζζεξα (4)
αθαδεκατθά έηε (αλά εμάκελν), έρνπλ σο εμήο:
Συμμεηοχή
θοιηηηών

Συμμεηοχή
εκπαιδευηικών

(μέζορ όπορ %)

(ζε εκαηονηάδερ
απανηήζειρ)

(αξιολογημένα
μαθήμαηα)

Χειμ. 2011-2012

71,40

34,20

5

Εαρ. 2011-2012

71,25

24,60

5

Χειμ. 2012-2013

83,30

18,9

5

Εαρ. 2012-2013

84,60

27,90

5

Χειμ. 2013-2014

81,75

30,90

5

Εαρ. 2013-2014

84,55

28,80

5

Χειμ. 2014-2015

86,85

12,60

5

Εαρ. 2014-2015

90,55

14,70

5

ΕΞΑΜΗΝΟ

Δείκηης
Ικανοποίηζης
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Γείθηεο Ηθαλνπνίεζεο (κέζνο φξνο)
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2011- 2011- 2012- 2012- 2013- 2013- 2014- 20142012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015

πσο βιέπνπκε ζηνλ Πίλαθα θαη ζην Γξάθεκα, ν κέζνο φξνο ηεο βαζκνινγίαο
(δείθηεο ηθαλνπνίεζεο) ηνπ MSc «Γηνηθεηηθή Δπηζηήκε θαη Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»
θπκαίλεηαη ζε πνιχ πςειά επίπεδα θαη έρεη παξνπζηάζεη ηδηαίηεξε αχμεζε ζηα ηέζζεξα
ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ, απφ ην πεξίπνπ 70% ην πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο, ζην πάλσ
απφ 90% ην ηειεπηαίν εμάκελν. Ζ κείσζε ζηε ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζηελ
αμηνιφγεζε νθείιεηαη ζηελ κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζαθηέσλ.
Ζ ζπλερήο βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο απνηεινχζε θαη
απνηειεί έλα απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζθνπνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Πιένλ ν ζηφρνο
είλαη ε δηαηήξεζε ζηα πνιχ πςειά επίπεδα θαη ε ζηφρεπζε ζε ηδηαίηεξα ζέκαηα πνπ
εληνπίδνληαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε.

Γηεζλήο Γηάζηαζε
Σν ΠΜ «Γηνηθεηηθή Δπηζηήκε θαη Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» έρεη δηεζλή αμηφινγε
δξάζε πνπ ζπλνςίδεηαη ζηα εμήο:
 Γηνξγαλψλεη θάζε έηνο εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ζε παλεπηζηήκηα θαη επηρεηξήζεηο ηνπ
εμσηεξηθνχ.
 Γηνξγαλψλεη επηρεηξεκαηηθά παίγληα ζε ζπλεξγαζία κε θαζεγεηέο ηνπ εμσηεξηθνχ.
 ηα πιαίζηα ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο Erasmus, πνιινί θαζεγεηέο δηδάζθνπλ ζε
δηάθνξα παλεπηζηήκηα ηεο Δπξψπεο δίδνληαο δηαιέμεηο ζρεηηθά κε καζήκαηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ
 Καζεγεηέο απφ επξσπατθά παλεπηζηήκηα δίδνπλ δηαιέμεηο ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο
θνηηεηέο ηνπ ΠΜ.
67

 Μεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο καο ζπκκεηέρνπλ ζε δηεζλή ζπλέδξηα θαη ζε επξσπατθά
πξνγξάκκαηα.
 εκαληηθά εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα πξνεξρφκελα απφ ηηο κεηαπηπρηαθέο δηπισκαηηθέο
εξγαζίεο έρνπλ δεκνζηεπηεί ζε πξαθηηθά ζπλεδξίσλ θαη επηζηεκνληθά πεξηνδηθά.

7. ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ - ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΔΡΓΟ:
(Αλαθνξά ζε αθαδεκατθφ έηνο - δχν ζπλερφκελα δηδαθηηθά εμάκελα (ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ
1/9 εθάζηνπ έηνπο έσο ηηο 31/8 ηνπ επφκελνπ έηνπο)
7.1. H νξγάλσζε θαη εθαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ-δηδαθηηθνύ έξγνπ ζε όιεο ηηο
κνξθέο πνπ πξνζθέξεηαη.
Σν εθπαηδεπηηθφ έξγν νξγαλψλεηαη φπσο παξαθάησ:
Με ηελ έλαξμε ηνπ θάζε εμακήλνπ, ηα κέιε ΔΠ θαηαζέηνπλ ζηνπο Γ/ληέο ησλ ηνκέσλ ηα
Πεξηγξάκκαηα ησλ καζεκάησλ πνπ δηδάζθνπλ (Διιεληθά θαη Αγγιηθά) καδί κε ηνλ
ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ ηνπ καζήκαηνο. Σα Πεξηγξάκκαηα αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
ηκήκαηνο http://abd.teikav.edu.gr/studies_schedule.php. Έηζη νη θνηηεηέο έρνπλ άκεζε
πξφζβαζε ζην ζρεδηαζκφ ηνπ θάζε καζήκαηνο θαη γλσξίδνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ ηνλ
ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ ηνπ αιιά θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο (θαηάζεζε εξγαζηψλ, εμεηάζεηο
θιπ). ην πεξίγξακκα ηνπ θάζε καζήκαηνο ππάξρνπλ επίζεο φιεο νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο
κ‟ απηφ φπσο: καζεζηαθά απνηειέζκαηα, κέζνδνη αμηνιφγεζεο, βηβιηνγξαθία ειιεληθή θαη
μέλε, αιιά θαη πνιιά ζρεηηθά links.
ηε ζπλέρεηα, καδί κε ηηο power point παξνπζηάζεηο, ηα καζήκαηα αλαξηψληαη ζηελ
πιαηθφξκα
ζχγρξνλεο
ηειεθπαίδεπζεο
ηνπ
Ηδξχκαηνο
(e-class)
www.antigonos.teikav.edu.gr/eclass/ θαη έηζη νη θνηηεηέο, κε ηελ εγγξαθή ηνπο ζην κάζεκα,
έρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζε φιν ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ δηδάζθνληα.
Δλδεηθηηθά, αθνινπζεί έλα κάζεκα:
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Γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2014 – 2015 ζπιιέρζεθαλ φια ηα Πεξηγξάκκαηα ησλ καζεκάησλ
(Διιεληθά θαη Αγγιηθά) θαζψο θαη φια ηα απνγξαθηθά Γειηία ησλ δηδαζθφλησλ (Διιεληθά θαη
Αγγιηθά). Τπάξρνπλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή (ζηελ ΟΜΔΑ, ζηε γξακκαηεία ηνπ ηκήκαηνο αιιά
θαη ζηε ΜΟΓΗΠ) θαη είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ θαζελφο.
Έηζη, φπσο θαίλεηαη απφ ηα πεξηγξάκκαηα ζπνπδψλ, ζην αθαδεκατθφ έηνο 2014-2015, ε
δηδαζθαιία ηνπ θάζε καζήκαηνο είλαη επηθεληξσκέλε ζηελ ελεξγνπνίεζε θαη ζπκκεηνρή ησλ
θνηηεηψλ ζ‟ απηφ κε ηελ αλάινγε αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνλ δηδάζθνληα. Αλάινγα ζηε θχζε
ηνπ καζήκαηνο, γίλνληαη δηαιέμεηο, αζθήζεηο πξάμεηο, εξγαζηήξηα, εθπφλεζε εξγαζηψλ,
αλάπηπμε πξνγξακκάησλ, παίμηκν ξφισλ, θιπ.

7.2.

H πνηόηεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ.

Ζ πνηφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ αμηνινγείηαη (αλά
κάζεκα) απφ ηνπο θνηηεηέο κε ηε ρξήζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο ΑΓΗΠ. Σελ 8ε θαη 9ε
εβδνκάδα θάζε εμακήλνπ, νκάδα θνηηεηψλ θξνληίδεη ζηε δηαλνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ
ζηνπο ζπκθνηηεηέο ηνπο (θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ θαη κε ην θαζεγεηή εθηφο
αίζνπζαο γηα φζε ψξα δηαξθεί ε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ) θαη ζηε ζπλέρεηα ηα
θαηαζέηνπλ ζε θιεηζηφ θάθειν ζηε γξακκαηεία. Καηφπηλ ηα εξσηεκαηνιφγηα επεμεξγάδνληαη
απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηε ζρεηηθή δξάζε θαη κε ρξήζε ηνπ Excel
πξνθχπηνπλ ηα αλαιπηηθά απνηειέζκαηα. Λακβάλεη γλψζε δηνίθεζε ηνπ ηκήκαηνο θαη φπνπ
ππάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο, γίλνληαη νη θαηάιιειεο παξεκβάζεηο.
Γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2014 – 2015 ηα εξσηεκαηνιφγηα επεμεξγάζζεθαλ κε φια ηα
πξνβιεπφκελα κέζα θαη ηνπο ηξφπνπο θαη ζπλνιηθά ην απνηέιεζκα (αλά εμάκελν) είλαη ην
παξαθάησ:
πσο θαίλεηαη, ην κάζεκα (ηα καζήκαηα) θαηά ΜΟ αμηνινγείηαη κε 3,6 ελψ ν δηδάζθνληαο (νη
δηδάζθνληεο) αμηνινγνχληαη κε ΜΟ 4,0, βαζκφο πνιχ κεγάινο γηα ηηο ζπλζήθεο πνπ
εξγάδνληαη (πνιινί θνηηεηέο, πνιιέο ψξεο δηδαζθαιίαο – νξηζκέλνη μεπεξλνχλ ην θαλνληθφ
ηνπο σξάξην, θιπ).
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Εξάμηνο
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ΜΟ
ΜΟ
ΜΟ
Ικανοποίηςη Ικανοποίηςησ
Αριθμόσ
από τα
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Ερωτηματολογίων μαθήματα
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3,9

Γ
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3,6
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Ε
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ΣΤ

31

3,6

3,8

Η

25

3,7

4,0
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34

3,6

4,0

Ζ θιίκαθα είλαη απφ ην 1 κέρξη ην 5 (κε ην 5 λα αληηπξνζσπεχεη ηε κέγηζηε ηθαλνπνίεζε θαη
ην 1 ηελ ειάρηζηε). Υξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην ηεο ΑΓΗΠ.

7.3.
Tα εθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα, ηα κέζα, ηηο κεζόδνπο θαη ηηο ρξεζηκνπνηνύκελεο
ππνδνκέο.
ηνπο θνηηεηέο δηαλέκεηαη ζχγγξακκα πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνλ δηδάζθνληα (πνιιαπιή
βηβιηνγξαθία) θαη ην πξνκεζεχνληαη απφ ην ζχζηεκα δήισζεο θαη δηαλνκήο ηνπ ΔΤΓΟΞΟΤ.
Δπίζεο ππάξρεη επάξθεηα θαη πνηφηεηα ησλ ηεθκεξίσλ ηεο βηβιηνζήθεο. Σν δηδαθηηθφ πιηθφ
(βηβιία, εγρεηξίδηα, επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, βάζεηο δεδνκέλσλ) είλαη επαξθέο θαη εχθνια
πξνζβάζηκν απφ ηνπο θνηηεηέο.
Σν ηκήκα δελ δηαζέηεη δηθή ηνπ βηβιηνζήθε αιιά εμππεξεηείηαη απφ ηελ Κεληξηθή Βηβιηνζήθε
ηνπ ΑΣΔΗ ΑΜΘ. Ζ Κεληξηθή Βηβιηνζήθε είλαη θαιά εμνπιηζκέλε θαη επαξθήο. Ηδηαίηεξα
ρξήζηκε θαη ζεκαληηθή είλαη ε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο πξφζβαζεο ζε έγθπξα δηεζλή
πεξηνδηθά κέζσ ηεο Κνηλνπξαμίαο Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ (HEALink). Ζ πξφζβαζε είλαη
εχθνιε θαη ππάξρεη επάξθεηα ζε βηβιία, εγρεηξίδηα, επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, βάζεηο
δεδνκέλσλ γηα ηνπ θνηηεηέο.
ζνλ αθνξά ππάξρεη επάξθεηα θαη πνηφηεηα ρψξσλ θαη εμνπιηζκνχ εξγαζηεξίσλ θαη
ζπνπδαζηεξίσλ. Ο εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δηδαζθαιία θαη ηελ εθκάζεζε
(εξγαζηεξηαθφο θαη ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο, αλαιψζηκα, θ.ιπ.) είλαη πνζνηηθά θαη πνηνηηθά
επαξθήο
Οη εγθαηαζηάζεηο δηδαζθαιίαο ηηο νπνίεο δηαζέηεη ην Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ
ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: ηηο αίζνπζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζεσξεηηθή
δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ (δηαιέμεηο θαη αζθήζεηο πξάμεο) θαη εθείλεο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηα εξγαζηεξηαθά κέξε ησλ καζεκάησλ (φιεο εμνπιηζκέλεο κε Ζ/Τ θαη
εμεηδηθεπκέλν software), ηα νπνία είλαη θαη ππνρξεσηηθά ζηελ παξαθνινχζεζε.
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7.4.

Αξηζκόο Αηζνπζώλ. Βαζκόο Κάιπςεο αηζνπζώλ θαη εξγαζηεξίσλ.

Αίζνπζεο:
(α) Αξηζκφο θαη ρσξεηηθφηεηα αηζνπζψλ: Πέληε (5) αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, ρσξεηηθφηεηαο 4060 θνηηεηέο / αίζνπζα, θαη ηέζζεξεηο (4) αίζνπζεο ακθηζεαηξηθέο ρσξεηηθφηεηαο 70 – 80
θνηηεηψλ θαη ζε ζπλεξγαζία µε ηα άιια ηκήκαηα ηνπ ΣΔΗ ΑΜΘ ππάξρεη δπλαηφηεηα ρξήζεο
ηνπ κεγάινπ ακθηζέαηξνπ ηνπ ηδξχκαηνο.
(β) Δπάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα αηζνπζψλ: Οη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θξίλνληαη
επαξθείο θαη θαηάιιεια εμνπιηζκέλεο κε φια ζρεδφλ ηα ζχγρξνλα επνπηηθά κέζα
δηδαζθαιίαο θαη ηξεηο (3) νη νπνίεο επηπιένλ δηαζέηνπλ θαη δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο.
(γ) Βαζκφο ρξήζεο αηζνπζψλ: ιεο νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην
Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη κε ηξφπν εληαηηθφ.
Δθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα:
(α) Αξηζκφο θαη ρσξεηηθφηεηα: Δλλέα (9) αίζνπζεο Δξγαζηεξίσλ Ζ/Τ, κε 20-25
ζέζεηο/εξγαζηήξην. πλνιηθά νη δηαζέζηκνη Ζ/Τ είλαη 214.
(β) Δπάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ ρψξσλ: Σα εξγαζηήξηα θξίλνληαη σο επαξθή
θαη θαηάιιεια εμνπιηζκέλα. Απαηηνχλ φκσο ζπλερή αλαβάζκηζε ησλ ρψξσλ.
(γ) Βαζκφο ρξήζεο: Γίλεηαη εληαηηθή ρξήζε ησλ εξγαζηεξίσλ.
ην ηκήκα δελ ππάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλα ζπνπδαζηήξηα αιιά είλαη ζηα κειινληηθά ζρέδηά
ηνπ. Έλα απφ ηα ππάξρνληα εξγαζηήξηα είλαη ειεχζεξν ζε θαζεκεξηλή πξφζβαζε γηα ηνπο
θνηηεηέο ψζηε λα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηεο βηβιηνζήθεο
θαη γηα πξφζβαζε ζηελ πιαηθφξκα αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο θαη γηα φιεο ηηο ππεξεζίεο
ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ. Σν εξγαζηήξην ειέγρεηαη απφ θνηηεηέο ηνπ
ηκήκαηνο ζην πιαίζην ηεο απαζρφιεζε θνηηεηψλ.
Δπάξθεηα θαη πνηόηεηα γξαθείωλ δηδαζθόληωλ.
ια ηα κφληκα κέιε ΔΠ θαη ΔΣΔΠ δηαηεξνχλ δηθφ ηνπο γξαθείν, ην νπνίν είλαη άξηηα
εμνπιηζκέλν.
Δπάξθεηα θαη πνηόηεηα ρώξωλ Γξακκαηείαο Σκήκαηνο θαη Σνκέωλ.
Οη ρψξνη γξακκαηείαο είλαη επαξθείο θαη ε πνηφηεηά ηνπο ηθαλνπνηεηηθή.
Δπάξθεηα θαη πνηόηεηα ρώξωλ ζπλεδξηάζεωλ.
Γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο πλέιεπζεο ηνπ ηκήκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ
ηεο ΓΟ ρψξνο εηδηθφο γηα ην ζθνπφ απηφ νη ππνδνκέο ηνπ νπνίνπ θξίλνληαη επαξθείο θαη
πνηνηηθνί. Δπηπιένλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε αίζνπζα ηειεδηαζθέςεσλ «Κιενμέλεο»
πνπ είλαη κνλαδηθή ζε φηη αθνξά ηνλ απηνκαηηζκφ, ην ζρεδηαζµφ, αιιά θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηά
ηεο, πξνζθέξνληαο πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο. Έρεη ρσξεηηθφηεηα 15-40 αηφµσλ θαη
πεξηιακβάλεη µηα ζεηξά απφ ζπζθεπέο θαη ινγηζµηθφ γηα ηειεδηάζθεςε µέζσ γξακκψλ ISDN
αιιά θαη µέζσ Internet. Οη πνηφηεηα θαη νη ρψξνη θξίλνληαη επαξθείο.
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Δπάξθεηα θαη πνηόηεηα ππνδνκώλ ΑΜΔΑ.
Γηα ηελ εχθνιε πξφζβαζε ΑΜΔΑ ζην ηκήκα ππάξρνπλ εηδηθέο ξάκπεο θαη κπάξεο ζηελ
είζνδν ηνπ θηηξίνπ ηνπ ηκήκαηνο. Δπίζεο ιεηηνπξγεί αλειθπζηήξαο γηα ηελ απξφζθνπηε
πξφζβαζε πξψην φξνθν ηνπ θηηξίνπ ηεο Βηβιηνζήθεο.
Αμηνπνίεζε ηωλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλωληώλ
Ζ Αμηνπνίεζε Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηελ
δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο ησλ µαζεµάησλ αιιά θαη ησλ εξγαζηεξίσλ ε ρξήζε ησλ
Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) απφ ην Σκήκα είλαη ε πνιχ θαιή.
Δηδηθφηεξα ζε φιν ην δηδαθηηθφ έξγν γίλεηαη ρξήζε ησλ ΣΠΔ γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ
δηδαθηηθνχ αιιά θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ έξγνπ ηνπ Σκήκαηνο.
πγθεθξηκέλα :
Υπάξρεη ζύζηεκα δηαρείξηζεο ειεθηξνληθώλ καζεκάησλ (e-class)
Γηα ηελ ελίζρπζε θαη δηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο µεηαμχ ζπνπδαζηψλ θαη δηδάζθνληνο,
ηελ πιεξέζηεξε ελεµέξσζε ησλ θνηηεηψλ γηα ην µάζεµα, ηελ παξνρή πξφζζεηνπ
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη γεληθά ηελ δηαρείξηζε ηνπ µαζήµαηνο µε νξαηφ θαη ζπζηεµαηηθφ
ηξφπν ιεηηνπξγεί µε επζχλε ηνπ Τπεχζπλνπ Δμνπιηζµνχ ηζηνζειίδα γηα θάζε µάζεµα ηελ
νπνία ελεµεξψλεη - δηαρεηξίδεηαη ν δηδάζθσλ. Ζ ηζηνζειίδα πεξηέρεη ελδεηθηηθά: ηελ
πεξηγξαθή ηνπ µαζήµαηνο, έγγξαθα µε ςεθηαθφ πιηθφ ηνπ µαζήµαηνο (π.ρ. δηαιέμεηο ζε
powerpoint), αηδέληα µε ηα νξφζεµα ηνπ µαζήµαηνο, αλαθνηλψζεηο απφ ηνλ δηδάζθνληα
ζηνπο ζπνπδαζηέο, πεξηνρέο ζπδεηήζεσλ, ιίζηα µε ηνπο ρξήζηεο ηνπ ςεθηαθνχ µαζήµαηνο
θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπο, νµάδεο εξγαζίαο, ρξήζηµνπο ζπλδέζµνπο ζην δηαδίθηπν
αλαθνξηθά µε ην µάζεµα, πεξηνρή πνπ παξαδίδνπλ νη ζπνπδαζηέο ηηο εξγαζίεο ηνπο,
αζθήζεηο απηναμηνιφγεζεο, βηληενζθνπεµέλα µαζήµαηα, θ.η.ι.
Σν χζηεκα Γηαρείξηζεο Ζιεθηξνληθψλ Μαζεκάησλ (e-class) βξίζθεηαη ζε ζπλερή αλαλέσζε
θαη επηθαηξνπνίεζε.
Σν πξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο αθαδεκατθφ, ηερληθφ, δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ θαη νη θνηηεηέο
θάλνπλ ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη δηαδηθηχνπ.
Κάζε κέινο ΔΠ, ΔΣΔΠ φζν θαη ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ δηαζέηνπλ ηειεθσληθή θαη γξακκή
φζν θαη γξακκή Σειενκνηνηππίαο.
Απφ ηελ γξακκαηεία θαη ηνπο θνηηεηέο γίλεηαη ρξήζε ειεθηξνληθήο γξακκαηείαο, φπνπ νη
θνηηεηέο κπνξνχλ λα δειψλνπλ ειεθηξνληθά ηα καζήκαηά ηνπο, λα ελεκεξψλνληαη γηα ηε
βαζκνινγία ησλ καζεκάησλ θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ αιιά θαη λα δεηνχλ
πηζηνπνηεηηθά, κεηαμχ ησλ άιισλ.
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ηκήκαηνο φζν θαη ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ ηδξχκαηνο είλαη αλαξηεκέλα
ηα αλαιπηηθά βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα φινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ζε ζπλδπαζκφ
κε ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνπλ, νη δηεπζχλζεηο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη νη
ηειεθσληθνί αξηζκνί ησλ γξαθείσλ ηνπο.
Ο ηζηφηνπνο ηνπ ηκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ αλαλεψλεηαη θαη ελεκεξψλεηαη κε φηη
θξίλεηαη απαξαίηεην γηα άκεζε ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ θνηηεηψλ.
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Σν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο αμηνπνηεί επαξθψο φια ηα ειεθηξνληθά κέζα γηα ηελ
ππνζηήξημε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο

7.5.

ύλδεζε κε ηελ έξεπλα, ζπλεξγαζίεο

Σν εθπαηδεπηηθφ έξγν είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηελ έξεπλα θαη απηφ πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο
φηη ζηξαηεγηθή ηνπ ηκήκαηνο είλαη ε εθπφλεζε ησλ δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ (αιιά θαη
εξγαζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ) λα είλαη επηθεληξσκέλεο κε πξαγκαηηθά
πξνβιήκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ηηο αλάγθεο ηεο πεξηθέξεηαο ΑΜΘ.
Σπλεξγαζίεο ππάξρνπλ πνιιέο, όπσο:
Με παλεπηζηήκηα ηεο Διιάδαο (πλ-δηνξγάλσζε ΜΠ κε ην ΓΠΘ, ζπλ-δηνξγάλσζε ΜΠ κε
ηελ Ππξνζβεζηηθή Αθαδεκία, ζπλ-δηνξγάλσζε δηεζλνχο επηζηεκνληθνχ ζπλεδξίνπ ζε εηήζηα
βάζε κε ην Παλ/κην Πεηξαηά, ζπκκεηνρή κειψλ ΔΠ ζε εξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο κε ην ΓΠΘ).
Με Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ γηα αληαιιαγή θνηηεηψλ, θαζεγεηψλ αιιά θαη ππνβνιή
εξεπλεηηθψλ πξνηάζεσλ. ην αθαδεκατθφ έηνο 2014-2015 έγηλε πξνεξγαζία ππνβνιήο
πξφηαζεο ζην Interreg
Europe κε νκάδα Παλεπηζηεκίσλ ηεο Δπξψπεο κε ζέκα:
Universities of Applied Sciences as Innovation hubs. ην ίδην δηάζηεκα νινθιήξσζε δχν
Interreg δηαζπλνξηαθά πξνγξάκκαηα ζε ζπλεξγαζία κε Παλ/κηα θαη θνξείο απφ ηε
Βνπιγαξία.
πλεξγάδεηαη κε δίθηπα παλεπηζηεκίσλ απφ ηελ Δπξψπε, κε κέιε ηνπ λα είλαη ζηα δηνηθεηηθά
ζπκβνχιηα απηψλ. Έηζη επηηπγράλεη επθνιφηεξε απνθαηάζηαζε γηα πξαθηηθή άζθεζε ζε
επηρεηξήζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ.
πλεξγάδεηαη κε ηα Δπηκειεηήξηα ηεο πεξηθέξεηαο θαη έηζη δηαζέηεη κεγάιε δεμακελή ζέζεσλ
γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ.
πλεξγάδεηαη κε δήκνπο ηεο πεξηνρήο.
Μέιε ηνπ ηκήκαηνο αιιά θαη νκάδεο θνηηεηψλ έρνπλ ζεκαληηθέο δηαθξίζεηο ηφζν ζηελ
Διιάδα, φζν θαη ζην εμσηεξηθφ.
Δλδεηθηηθά:
Δπηζηεκνληθά άξζξα ησλ κειψλ ΔΠ
 έρνπλ επηιερζεί ζηελ Emerald Reading ListAssist
 είλαη ζηε ιίζηα ησλ „Awards for Excellence and Outstanding Paper Awards‟ ηεο Emerald
 είλαη Highly Commended Award Winner at the Literati Network Awards for Excellence
Μέιε ΔΠ είλαη επηζθέπηεο θαζεγεηέο ζε Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ
Φνηηεηέο έρνπλ βξαβεπζεί κε Πξψηα βξαβεία ζε δηεζλείο δηαγσληζκνχο κε ζέκαηα φπσο:
 20ε Euroweek Conference, 2014, Smart Cities – Mälardalen University, Västerås,
Sweden


19ε Euroweek Conference, 2013, Social Media within Professional life - Bank August
School in Riga, Riga, Latvia

Κξηηηθό ζρνιηαζκόο, ζπκπεξάζκαηα θαη ηπρόλ πξνηάζεηο
πκπεξαζκαηηθά, ην ηκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ δηαζέηεη:
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Έκπεηξν θαη ηθαλφ επηζηεκνληθφ, ηερληθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ
Αμηφινγνπο θνηηεηέο
Ηθαλέο ππνδνκέο (αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, εξγαζηήξηα, Ζ/Τ) ψζηε λα ππνζηεξίμνπλ ηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
Κάλεη ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο
χζηεκα δηδαζθαιίαο επηθεληξσκέλν ζηνλ θνηηεηή
πλεξγαζίεο κε θνξείο ζηελ Διιάδα γηα ππνζηήξημε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο αιιά
θαη απαζρφιεζεο ησλ θνηηεηψλ
Γηεζλείο ζεκαληηθέο δηεζλείο ζπλεξγαζίεο
Γχν κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα πνπδψλ πνπ πξνζθέξνπλ δηέμνδν ζπλέρηζεο ησλ
ζπνπδψλ ησλ θνηηεηψλ ηνπ ηκήκαηνο.

Δπνκέλσο δηαζέηεη ηα ερέγγπα γηα λα αλαπηπρζεί θαη λα εμειηρζεί ζαλ έλα απφ ηα θαιχηεξα
ηκήκαηα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ζηε ρψξα.
Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί όκσο απηή ζηξαηεγηθή απαηηνύληαη:




Δλδπλάκσζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ κε πξφζιεςε λέσλ κειψλ.
Πεξηζζφηεξε ρξεκαηνδφηεζε ψζηε λα εθζπγρξνληζηνχλ νη ππνδνκέο θαη λα είλαη
ζχκθσλεο κε ηηο αλάγθεο ηεο επνρήο
Γεκηνπξγία ζεζκνζεηεκέλσλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ

8. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ - ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΔΡΓΟ:
(Αλαθνξά ζε εκεξνινγηαθφ έηνο π.ρ ηελ Δηήζηα Δζσηεξηθή Έθζεζε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο
2014-15 ζα πεξηιακβάλεηαη ην εξεπλεηηθφ - επηζηεκνληθφ έξγν πνπ επηηειέζηεθε ην δηάζηεκα
1.1.14-31.12.14)
8.1. Μεζνδνινγία Πξνζέγγηζεο
Σν Σκήκα ΓΔ ηνπ ΣΔΗ ΑΜΘ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη
Θξάθεο, θαη ζπγθεθξηκέλα ζην λνκφ Καβάιαο. πσο πξνθχπηεη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ
Πξφγξακκα (2007-2013) Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά (δπλαηά, αδχλαηα ζεκεία –
επθαηξίεο, απεηιέο) ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο (αλάιπζε SWOT γηα ηε
Μαθεδνλία – Θξάθε, ηα νπνία εμεηδηθεχνληαη γηα θάζε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα: Γπηηθή –
Κεληξηθή – Αλαηνιηθή Μαθεδνλία-Θξάθε), δηακνξθψλνπλ ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα
ηελ επηινγή ησλ ζηφρσλ, ησλ κέζσλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο αλάπηπμεο πνιηηηθήο ζηε
ζπγθεθξηκέλε πεξηθέξεηα.
Οη θιάδνη – θιεηδηά θαη νη δπλακηθνί θιάδνη ηεο πεξηθέξεηαο είλαη ε γεσξγία, ε θηελνηξνθία, ε
ελέξγεηα, ηα ηξφθηκα, ε κεηαπνίεζε, νη ππεξεζίεο, ε εθπαίδεπζε, ην εκπφξην, νη κεηαθνξέο,
θαη ν ηνπξηζκφο. Ζ αλάπηπμε ησλ θιάδσλ απηψλ (θιάδνη-θιεηδηά) ηεο πεξηθέξεηαο ζα
ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο
απηήο. Σα ζεκαληηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε SWOT γηα ηε
δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο είλαη ηα εμήο:
Γπλαηά ζεκεία:
1. Δπξεία παξαγσγηθή βάζε.
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2. Σαρχο κεηαζρεκαηηζκφο ηεο νηθνλνκίαο.
3. ρεηηθή νηθνλνκηθή εμσζηξέθεηα.
4. Δπαξθείο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ησλ επηρεηξήζεσλ, θπξίσο ζε ηνκείο ινγηζηηθήο

5.
6.
7.
8.

ππνζηήξημεο θαη ζχληαμεο κειεηψλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ θαη επξσπατθψλ
πξνγξακκάησλ. Μεγάιε έιιεηςε φκσο ζε ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ζε ηνκείο
κάλαηδκελη, κάξθεηηλγθ, επηρεηξεκαηηθφηεηαο, έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο .
ρεηηθά ζνβαξά εξείζκαηα γηα θαηλνηνκία.
Σαρχο εθζπγρξνληζκφο ππνδνκψλ ηειεπηθνηλσληψλ.
Ηθαλνπνηεηηθήο ζηάζκεο θαη ηζφξξνπα αλαπηπγκέλεο ππνδνκέο βηνκεραληθήο
ζπγθέληξσζεο (ΒΗΠΔ).
Λεηηνπξγία Παλεπηζηεκίνπ θαη ΣΔΗ.

Αδπλακίεο
1. Απφ ηηο θησρφηεξεο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο θαη κε ρακειφηεξν ξπζκφ αλάπηπμεο απφ
ην κέζν εζληθφ.
2. Ηδηαίηεξα πςειή παξακέλνπζα εμάξηεζε απφ ηνλ πξσηνγελή ηνκέα (απαζρφιεζε,
πξντφλ).
3. Τςειή θαη απμαλφκελε αλεξγία.
4. Υακειή επηρεηξεκαηηθφηεηα.
5. Υακειφηεξε παξαγσγηθφηεηα εξγαζίαο ζηε ρψξα.
6. Τςειφο ξπζκφο αζηηθνπνίεζεο- εγθαηάιεηςεο ηεο ππαίζξνπ.
7. Απνπζία ζεξκνθνηηίδσλ επηρεηξήζεσλ θαη Σερλνινγηθνχ Πάξθνπ.
8. ρεηηθή έιιεηςε κηαο ζχγρξνλεο αληίιεςεο, λννηξνπίαο θαη «επέιηθησλ
πεπνηζήζεσλ» γχξσ απφ ζπλεξγαηηθνχο ζρεκαηηζκνχο επηρεηξήζεσλ (clustering).
Δπθαηξίεο
1. Γεκηνπξγία λένπ πεξηθεξεηαθνχ πφινπ αλάπηπμεο κε πχιε ηελ ΑΜΘ ζην πιαίζην ηεο

εηζφδνπ Βνπιγαξίαο θαη Ρνπκαλίαο ζηελ Δ.Δ. θαη άλνηγκα ησλ πεξηθεξεηαθψλ–
εζληθψλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ ζε Κνηλνηηθή επηθξάηεηα (Βνπιγαξία).
2. Δλίζρπζε εμσζηξέθεηαο κε δηαζχλδεζε ηεο πεξηνρήο κε ηελ Κεληξηθή θαη Βφξεηα
Δπξψπε ζην πιαίζην ηεο αχμεζεο ηνπ δηεζλνχο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ νινθιήξσζε
ησλ δηεπξσπατθψλ δηθηχσλ κεηαθνξψλ (δηεπξσπατθφο νδηθφο θαη ζηδεξνδξνκηθφο
άμνλαο IV).
3. Αλαβάζκηζε ηεο γεσπνιηηηθήο ζέζεο ηεο πεξηθέξεηαο θαη πξνζέιθπζε επελδπηηθνχ
ελδηαθέξνληνο.
4. Αλάπηπμε ζπλνιηθήο πεξηθεξεηαθήο αμίαο κε ζπλδπαζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ δηαζέζηκνπ
θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο, πιένλ σο «νινθιεξσκέλν πξντφλ», ζην
πιαίζην ηεο αχμεζεο εζληθνχ / δηεζλνχο ελδηαθέξνληνο γηα εμαζθάιηζε ζπλζεθψλ
αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη πνηφηεηαο δσήο.
Απεηιέο
1. Αληαγσληζκφο ζηα πιαίζηα ηεο ζηαδηαθήο άκβιπλζεο ησλ πεξηνξηζκψλ ζην δηεζλέο

εκπφξην θαη ηεο δηεχξπλζεο ηεο Δ.Δ.
2. Μεηαθίλεζε παξαγσγηθψλ κνλάδσλ έληαζεο εξγαζίαο ζε φκνξεο ρψξεο θαη
πεξηθέξεηεο.
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3. Αιιαγέο ζην παξαγσγηθφ πεξηβάιινλ ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα ιφγσ ηεο λέαο Κνηλήο

Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο.
4. πλερηδφκελε κείσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζηνλ επξχηεξν γεσγξαθηθφ ρψξν ηεο

Β. Διιάδαο.
5. Γπλακηθή είζνδνο λέσλ αληαγσληζηψλ ζην ρψξν ηνπ ηνπξηζκνχ.
6. Αχμεζε ηεο έληαζεο ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ πθηζηάκελε βηνκεραληθή βάζε Διιάδνο

– Βνπιγαξίαο – Ρνπκαλίαο ή εθ κέξνπο λέσλ πηζαλψλ πφισλ ελδηαθέξνληνο (ζηνλ
ηνπξηζκφ, πνιηηηζκφ, πγεία).
7. Απεηιή εμσηεξίθεπζεο αβεβαηνηήησλ θαηά ηελ Δπξσπατθή νινθιήξσζε ηεο φκνξεο
πεξηνρήο (πξνζηαζία πεξηβάιινληνο, πξφζβαζε θαη θηλεηνπνίεζε αλζξψπηλσλ θαη
νηθνλνκηθψλ πφξσλ, πξφζβαζε ζε θαηλνηνκίεο.
8. Απεηιή εμαηηίαο ηεο απψιεηαο Κνηλνηηθψλ πφξσλ ζην πιαίζην ηεο δηαθξαηηθήοδηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο, ζην πιαίζην ηεο έληαμεο Βνπιγαξίαο θαη Ρνπκαλίαο
ζηελ Δ.Δ.

Από ηελ αλσηέξσ αλάιπζε SWOT πξνθύπηεη όηη ν κεγαιύηεξνο βαζκόο επθαηξηώλ,
απεηιώλ, δπλαηώλ ζεκείσλ θαη αδπλακηώλ, άξα θαη ν κεγαιύηεξνο βαζκόο ζπλνιηθήο
ζεκαληηθόηεηαο γηα ηελ αμηνπνίεζε, αληηκεηώπηζε, ελίζρπζε θαη άξζε ησλ αλσηέξσ,
ζπγθεληξώλεηαη ζηελ εμσζηξέθεηα, θαη ζηελ ελίζρπζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ
πεξηβάιινληνο γηα ηελ αύμεζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο, θπξίσο κέζα από ηελ
εθπαίδεπζε ηνπ αλζξώπηλνπ παξάγνληα θαη ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο
γλώζεο, κε ηελ πηνζέηεζε λέσλ ΣΔΠ, πνπ νδεγνύλ ζηε δεκηνπξγία ηεο νξγαλσζηαθήο
γλώζεο θαη αύμεζε ηεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο ζε πξντόληα θαη δηαδηθαζίεο,
κεηαηξέπνληαο ηηο επηρεηξήζεηο ζε «νξγαληζκνύο κάζεζεο» (learning organizations).
Ζ εμσζηξέθεηα θαη ε αζζελήο αληαγσληζηηθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη γεληθά ηελ νηθνλνκία ηεο
Μαθεδνλίαο - Θξάθεο έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ ρακειφ ξπζκφ αλάπηπμεο πέξα ησλ
ειιεληθψλ ζπλφξσλ, θαη ηελ πεξηνξηζκέλε ζπκβνιή ηεο ζηελ αλαβάζκηζε ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. ηελ εηδηθή πεξίπησζε ηεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο ην πξφβιεκα ηεο εμσζηξέθεηαο θαη ρακειήο αληαγσληζηηθφηεηαο αλαδεηθλχεη, κεηαμχ
ησλ άιισλ, θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληά ε εμεχξεζε ελφο λένπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο
αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο ηθαλνχ λα απειεπζεξψζεη δπλάκεηο απφ παξαδνζηαθέο δνκέο
πξνο έλα ζχζηεκα πξνζαλαηνιηζκέλν ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, ζηηο λέεο κεζφδνπο νξγάλσζεο
ηεο παξαγσγήο, αιιά θαη ζηηο λέεο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε δηεζλήο δήηεζε αγαζψλ
θαη ππεξεζηψλ. Πξφθεηηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα γηα ηηο δπζθνιίεο λα μεπεξαζηεί ζε φινπο
ηνπο ηνκείο ηεο παξαγσγήο κηα παξαδνζηαθή αληίιεςε πνπ βιέπεη ζπγθξηηηθά
πιενλεθηήκαηα ζην θηελφ εξγαηηθφ δπλακηθφ, ζηε κε βηψζηκε εθκεηάιιεπζε εγρψξησλ
θπζηθψλ πφξσλ θαη ηνπηθψλ πξψησλ πιψλ θαη φρη ζηα πξαγκαηηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ
παξαγσγηθνχ ηζηνχ ηεο πεξηνρήο.
Σν ΣΔΗ ΑΜΘ σο έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο πφξνπο ηεο πεξηθέξεηαο ΑΜΘ κπνξεί,
κέζσ ηεο ΓΟ, άξα θαη ηνπ ηκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, λα ζπκβάιιεη ζηελ επίιπζε
ησλ αλσηέξσ δχν βαζηθψλ πξνβιεκάησλ,
πνπ απαζρνινχλ ηελ πεξηθέξεηα, ηεο
εμσζηξέθεηαο θαη ηεο ρακειήο αληαγσληζηηθόηεηαο, σο εμήο:

76

Μέρξη ζήκεξα έρνπλ ήδε γίλεη αξθεηέο πξνζπάζεηεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε επίιπζεο ησλ
αλσηέξσ πξνβιεκάησλ, θπξίσο κέζσ ηεο παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ απφ κέιε
ΔΠ ηνπ ηκήκαηνο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο, αιιά φιεο αθνξνχζαλ κεκνλσκέλεο
πξνζπάζεηεο ρσξίο ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα, ζπλέρεηα θαη ζπλεξγαζία κε άιια κέιε ηεο
επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο. Οη πξνζπάζεηεο απηέο κπνξεί λα ήηαλ αμηφινγεο, νδεγψληαο
θάπνηεο επηρεηξήζεηο ζε αχμεζε ησλ θεξδψλ ηνπο, αιιά δελ θαηάθεξαλ λα νδεγήζνπλ ζηα
αλακελφκελα απνηειέζκαηα θαη λα ζπκβάιινπλ ζε αιιαγέο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ
πεξηβάιινληνο ηεο πεξηθέξεηαο. Γηα ηελ νινθιεξσκέλε αληηκεηψπηζε απφ ην ηκήκα ΓΔ ησλ
δχν θπξίαξρσλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ε πεξηθέξεηα πξνηείλεηαη θαη ζρεδηάδεηαη:
Α) Ζ ζηνρνπνηεκέλε έξεπλα ηνπ ΔΠ ηνπ ηκήκαηνο, θπξίσο ε εθαξκνζκέλε, ζε ΜΜΔ ησλ
δπλακηθψλ θιάδσλ ηεο πεξηνρήο καο, ηεο γεσξγίαο, ηεο θηελνηξνθίαο, ηεο ελέξγεηαο, ησλ
ηξνθίκσλ, ηεο κεηαπνίεζεο, ησλ ππεξεζηψλ, ηεο εθπαίδεπζεο, ηνπ εκπνξίνπ, ησλ
κεηαθνξψλ, θαη ηνπ ηνπξηζκνχ.
Β) Ζ δεκηνπξγία, ζε ζπλεξγαζία ησλ δχν ηκεκάησλ ηεο ΓΟ, ελφο ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΤ
ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ (ECONOMIC RESEARCH AND
BUSINESS CONSULTING CENTRE), ην νπνίν ζα αζρνιείηαη κε ηελ εθπφλεζε εξεπλψλ
θαη ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζε ΜΜΔ θαη νξγαληζκνχο θαιχπηνληαο ηνπο
παξαθάησ ζηφρνπο:
 Μεηαθνξά ηερλνινγίαο θαη ζπλεξγαζία ηνπ ΣΔΗ κε επηρεηξήζεηο, θπξίσο ΜΜΔ.
 Τπνζηήξημε ζπζηάδσλ (clusters) θαη δηθηχσλ (networks) επηρεηξήζεσλ, θπξίσο
ΜΜΔ.
 Τπεξεζίεο πξνεγκέλεο ππνζηήξημεο γηα ΜΜΔ θαη νκάδεο απηψλ, πνπ
πεξηιακβάλνπλ θαη ηνπο ηνκείο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο (management),
κάξθεηηλγθ, θαη ζρεδηαζκνχ λέσλ πξντφλησλ θιπ.
 Αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ΜΜΔ, ππνζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη
ηελ αλάπηπμε λέσλ επηρεηξήζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππνζηήξημεο λέσλ
θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ spin offs θαη spin outs).
 Αλάπηπμε θαη πξνψζεζε εκπνξηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηνλ ηνπξηζκφ.
θπξίσο κέζα από δπν ηύπνπο πνιηηηθώλ:
Σελ αλαδσνγφλεζε παξαδνζηαθψλ ηνκέσλ κέζσ δξαζηεξηνηήησλ πςειφηεξεο
πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη λέεο εμεηδηθεπκέλεο αγνξέο, θαη
ii. Σνλ εθζπγρξνληζκφ κέζσ πηνζέηεζεο θαη δηάρπζεο λέσλ ηερλνινγηψλ.
i.

Σν θέληξν απηφ ζα ζπλεξγάδεηαη άκεζα κε ηα Βηνκεραληθά, Δκπνξηθά, θαη Οηθνλνκηθά
Δπηκειεηήξηα ηεο πεξηθέξεηαο.
Γ) Ζ ζπλεξγαζία ηνπ πξνηεηλφκελνπ θέληξνπ κε ηελ «ΜΟΝΑΓΑ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ηνπ ΣΔΗ ΑΜΘ γηα ηελ εθπαίδεπζε-θαηάξηηζε ησλ λέσλ ηεο
πεξηθέξεηαο ζε ζέκαηα επηρεηξεκαηηθφηεηαο, απηναπαζρφιεζεο, θαη άκεζεο
αληαπφθξηζεο θαη αληηκεηψπηζεο αιιαγψλ πνπ νθείινληαη ζε δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ
εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, θπξίσο ιφγσ παγθνζκηνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο, θαιχπηνληαο
ηνπο παξαθάησ ζηφρνπο:
 Απηναπαζρφιεζε, επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ κηθξνχ
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θαη κεζαίνπ κεγέζνπο.
Πξνζαξκνγή ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ επηρεηξεκαηηψλ ζηηο
αιιαγέο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο.

8.2.
ηνηρεία εξεπλεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, πξνγξακκάησλ, εξεπλεηηθώλ
αλαπηπμηαθώλ θνλδπιίσλ (πνζό, θνξέαο, ζύληνκε πεξηγξαθή).

θαη

Σν αθαδεκατθφ έηνο 2014-2015 νη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηα πξνγξάκκαηα θαη ηα πνζά
πνπ αληηζηνηρνχλ είλαη φπσο παξαθάησ:
Ακαδημαϊκό Ζτοσ 2014-2015
Τμήματα

Σφνολο Ερευνητικϊν
και Αναπτυξιακϊν
Κονδυλίων

Από Ελληνικζσ
πηγζσ/φορείσ

Από το
Εξωτερικό

Ραρατηρήςεισ

(κφκλοσ εργαςιϊν)
Τμήμα
ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ
ΕΡΙΧ/ΣΕΩΝ

202.423,63 €

3

2

Αλαιπηηθά πξνέξρνληαη απφ ηα πξνγξάκκαηα:
ΑΚΑΓ. ΔΣΟ 2014-15 ΜΠ «ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»
ΑΚΑΓ. ΔΣΟ 2014-15 ΜΠ «Γηνηθεηηθή Δπηζηήκε θαη Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»
ΑΚΑΓ. ΔΣΟ 2014-15 PRIME NETWORKING
ΑΚΑΓ. ΔΣΟ 2014-15 Τινπνίεζε ηεο πηζηνπνίεζεο ζην ΚΔΠΗ ηνπ ΣΔΗ ΑΜΘ
ΑΚΑΓ. ΔΣΟ 2014-15 ΟΛΟΚΛΖΡΧΝΟΝΣΑ ΣΟ ΔΛΛΖΝΟΒΟΤΛΓΑΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΠΡΟΨΟΝ (IG-BTP)

124.087,50
67.300,00
2.750,00
5.140,00
3.146,13

Τπνινγηζκόο Πνζώλ

124.087,50
67.300,00
2.750,00
5.140,00
3.146,13
202.423,63

Σν πνζφ απηφ ζα κπνξνχζε λα ήηαλ κεγαιχηεξν αιιά πνιινί ιφγνη ζπλεηέιεζαλ λα είλαη ζ‟
απηφ ην χςνο, φπσο:
Μέρξη ην 2014 ηα πξνγξάκκαηα θαη ηα πνζά ηνπο, ειέγρνληαλ απφ ην Πιεξνθνξηαθφ
χζηεκα ηνπ ΣΔΗ, αλά ρξνλνινγηθφ έηνο (1/1 κέρξη 31/12) θαη φρη αλά αθαδεκατθφ έηνο. Απηφ
είρε ζαλ απνηέιεζκα αξθεηά πνζά απφ ην 2014 λα κελ επηκεξηζζνχλ έηζη ψζηε λα
δηεπθνιχλνπλ ηνπο ππνινγηζκνχο καο.
Σν δηαζπλνξηαθφ πξφγξακκα INTERREG δελ είρε πξφζθιεζε ηα ηειεπηαία δχν έηε θαη έηζη
δελ ππνβάιιακε πξνηάζεηο ρξεκαηνδφηεζεο.
Σα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη νη ρξεκαηνδνηήζεηο ήηαλ „παγσκέλα‟ εμ‟ αηηίαο ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο.
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Αλ πξνζέμεη θαλείο ζηε δηαρξνληθή εμέιημε ησλ πξνγξακκάησλ INTERREG πρ, ζα δεη γηα ηα
πξνεγνχκελα έηε πνζά φπσο:
ΔΣΟ 2013 ΟΛΟΚΛΖΡΧΝΟΝΣΑ ΣΟ ΔΛΛΖΝΟΒΟΤΛΓΑΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΠΡΟΨΟΝ (IG-BTP)
ΔΣΟ 2012 ΟΛΟΚΛΖΡΧΝΟΝΣΑ ΣΟ ΔΛΛΖΝΟΒΟΤΛΓΑΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΠΡΟΨΟΝ (IG-BTP)
ΔΣΟ 2011 ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ ΦΖΦΗΑΚΖ ΓΔΦΤΡΑ ΜΔΣΑΞΤ ΑΚΑΓΖΜΑΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ (IDBABO)
ΔΣΟ 2011 ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ ΦΖΦΗΑΚΖ ΓΔΦΤΡΑ ΜΔΣΑΞΤ ΑΚΑΓΖΜΑΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ (IDBABO)
ΔΣΟ 2011 ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ ΦΖΦΗΑΚΖ ΓΔΦΤΡΑ ΜΔΣΑΞΤ ΑΚΑΓΖΜΑΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ (IDBABO)

100.451,09
53.187,78
9.180,00
97.375,92
52.760,11

ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2014 – 2015 έγηλε πξνεηνηκαζία ππνβνιήο πξνηάζεσλ
ηφζν ζην INTERREG Διιάδα – Βνπιγαξία, φζν θαη ζην INTERREG Europe κε δίθηπν 10 ΑΔΗ
απφ 10 ρψξεο ηεο επξσπατθήο Έλσζεο, κε ζπληνληζηή ην FH Joanneum ηεο Απζηξίαο, θαη
εξεπλεηηθφ πξφγξακκα ην: University of Applied Sciences as regional Innovation Hubs.

8.3.
Δπηζηεκνληθέο θαη εξεπλεηηθέο δεκνζηεύζεηο, ε δηεζλή δηάζηαζε ηεο έξεπλαο.
Οη ππάξρνπζεο θαη απαηηνύκελεο ππνδνκέο/εμνπιηζκό, ζπλεξγαζίεο, πξσηνηππία,
αλαγλώξηζε θαη δηαθξίζεηο ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ
Σα κέιε ΔΠ ηνπ ηκήκαηνο έρνπλ ζεκαληηθή εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα κε ζπκκεηνρέο ζε
εξεπλεηηθέο πξνηάζεηο θαη πινπνηήζεηο, κε δεκνζηεχζεηο ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά,
κε ηδηαίηεξα κεγάιν αξηζκφ έηεξν-αλαθνξψλ, κε ζπκκεηνρή ζε δηεζλή επηζηεκνληθά ζπλέδξηα
(κέιε επηζηεκνληθψλ θαη νξγαλσηηθψλ επηηξνπψλ, παξνπζηάζεηο εξγαζηψλ) κε ζπκκεηνρή
ζε επξσπατθά δίθηπα παλεπηζηεκίσλ θαη κε κεγάιεο δηαθξίζεηο. Απνηεινχλ επνκέλσο έλα
ζεκαληηθφ παξάγνληα ηεο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο ηνπ ΣΔΗ ΑΜΘ.
Αλαιπηηθά ην εξεπλεηηθφ έξγν ηνπ ηκήκαηνο θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2014-2015 (κεηαθνξά
απφ ηνλ πίλαθα 13 ηνπ Excel) αλέξρεηαη ζε:
Γεκνζηεύζεηο
(2013-2014)

(2014-2015)

Μεηαβνιή

Α

30

31

3,3%

Β
Γ
Γ
Δ
Σ
Η
Θ
Ι
Κ
Λ

280
5
286
15
5
28
15
2
3
8

288
5
300
15
5
31
17
2
3
8

2,9%
0,0%
4,9%
0,0%
0,0%
10,7%
13,3%
0,0%
0,0%
0,0%

Δπεμεγήζεηο
Α = Βηβιία/κνλνγξαθίεο
Β = Γεκνζηεπκέλεο εξγαζίεο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο
Γ = Γεκνζηεπκέλεο εξγαζίεο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ρσξίο θξηηέο
Γ = Γεκνζηεπκέλεο εξγαζίεο ζε πξαθηηθά ζπλεδξίσλ κε θξηηέο
Δ = Γεκνζηεπκέλεο εξγαζίεο ζε πξαθηηθά ζπλεδξίσλ ρσξίο θξηηέο
Σ = Κεθάιαηα ζε ζπιινγηθνχο ηφκνπο
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Ζ = Άιιεο δεκνζηεπκέλεο εξγαζίεο
Θ = Αλαθνηλψζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα (κε επηηξνπή θξίζεο)
Η = Αλαθνηλψζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα (ρσξίο επηηξνπή θξίζεο)
Κ = Βηβιηνθξηζίεο πνπ ζπληάρζεθαλ απφ κέιε Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο
Λ = Άιια (επεμεγείζηε ηη πεξηιακβάλεηαη ζηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία)

(α) ζε 31 κνλνγξαθίεο, (β) ζε 288 δεκνζηεχζεηο ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο,
(γ) 300 παξνπζηάζεηο εξγαζηψλ / ζπκκεηνρψλ ζε δηεζλή θαη εζληθά ζπλέδξηα.
πσο θαίλεηαη απφ ηε ζπγθξηηηθή κεηαβνιή, νη δείθηεο γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2014-2015
είλαη θαιχηεξνη απφ απηνχο ηνπ 2013-2014 θαη απηφ νθείιεηαη ζην φηη ππάξρεη ζεηηθή δηάζεζε
ζην ηκήκα γηα ζπλεξγαζία θαη ζπκκεηνρή.
ζνλ αθνξά ηελ αλαγλψξηζε ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ ζηελ Διιάδα θαη δηεζλψο, αλ κειεηήζεη
θαλείο ηα απνγξαθηθά δειηία ησλ κειψλ ΔΠ (επηζπλάπηνληαη), απηφ είλαη πξάγκαηη πνιχ
ζεκαληηθφ. πσο θαίλεηαη ηφζν απφ ηηο δεκνζηεχζεηο φζν θαη απφ ηηο εηεξναλαθνξέο, ην
έξγν έρεη αλαγλσξηζζεί θαη ζπδεηεζεί απφ εξεπλεηέο ηφζν Δπξσπατθψλ ρσξψλ αιιά θαη
απφ ρψξεο εθηφο Δπξψπεο, φπσο: ΖΠΑ, Καλαδά, Βξαδηιία, Υηιή, Απζηξαιία, Ρσζία, Κίλα,
Ηλδία, Παθηζηάλ, Μαιαηζία, Σατιάλδε, Ηλδνλεζία, Ηλδία, Βηεηλάκ, Ηζξαήι, Κνπβέηη, Ηξάλ,
Ηνξδαλία, Υψξεο ηεο Λεθάλεο ηνπ Δηξεληθνχ, Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα, Αίγππην, Νφηηα
Αθξηθή, Νηγεξία, θιπ.
ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί (κεηαθνξά απφ ηνλ πίλαθα 14 ηνπ Excel)
Αλαγλψξηζε ηνπ επηζηεκνληθνχ / εξεπλεηηθνχ έξγνπ
Α
Β
Γ
Γ
Δ
Σ
Ε
Ζ
Θ
Η
Κ

(2013-2014)
1.601
0
1
0
49
78
0
0
0
22
30

(2014-2015)
2.198
0
1
0
59
88
0
0
0
26
34

Μεηαβνιή
37,3%
0,0%
20,4%
12,8%

18,2%
13,3%

Δπεμεγήζεηο
Α = Δηεξναλαθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ κέζα από βάζεηο δεδνκέλσλ (π.ρ. ISI, SCOPUS)
Β = Δηεξναλαθνξέο πνπ δελ πξνθχπηνπλ απφ βάζεηο δεδνκέλσλ
Γ = Γηεπζπληέο ζχληαμεο επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ
Γ = πκκεηνρέο ζε ζπληαθηηθέο επηηξνπέο επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζε βάζεηο δεδνκέλσλ (π.ρ. ISI, SCOPUS)
Δ = Σπκκεηνρέο ζε ζπληαθηηθέο επηηξνπέο άιισλ επηζηεκνληθώλ πεξηνδηθώλ
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Σ = πκκεηνρέο ζε επηηξνπέο επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ
Ε = Πξνζθιήζεηο γηα επηζηεκνληθέο δηαιέμεηο/εηζεγήζεηο/νκηιίεο ζην εζσηεξηθφ
Ζ = Πξνζθιήζεηο γηα επηζηεκνληθέο δηαιέμεηο/εηζεγήζεηο/νκηιίεο ζην εμσηεξηθφ
Θ = Γηπιψκαηα επξεζηηερλίαο
Ι = Βξαβεία
Κ = Άιια (επεμεγείζηε ηη πεξηιακβάλεηαη ζηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία)

(α) Οη εηεξναλαθνξέο έρνπλ θζάζεη ηηο 2.198, (β) νη ζπκκεηνρέο editorial boards
επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ αλέξρνληαη ζε 59, (γ) θαη νη ζπκκεηνρέο ζε επηηξνπέο
επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ θηάλνπλ ηηο 88. πσο θαίλεηαη απφ ηε ζπγθξηηηθή κεηαβνιή, νη
δείθηεο γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2014-2015 είλαη ζαθψο θαιχηεξνη απφ απηνχο ηνπ 2013-2014
θαη απηφ νθείιεηαη ζην φηη ππάξρεη ζεηηθή δηάζεζε ζην ηκήκα γηα ζπλεξγαζία θαη ζπκκεηνρή.
Μέιε ηνπ ΔΠ είλαη Reviewer ζε Γηεζλή Δπηζηεκνληθά Πεξηνδηθά, φπσο:
Industrial Management & Data System (IMDS)http://emeraldgrouppublishing.com/imds.htm
Management Research Review (MRR) http://www.emeraldinsight.com/loi/mrr
African Journal of Business Management www.academicjournals.org/AJBM
Journal of Research in International Business and Management (JRIBM)
Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking
Journal of Enterprise Information Management http://www.emeraldinsight.com/journal/jeim
Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation
Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy
http://www.equilibrium.umk.pl/eng/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid
=49
International Journal of Bank Marketing http://www.emeraldinsight.com/journal/ijbm
Δπίζεο ην ηκήκα ζπκκεηέρεη κε επηηπρία ζε ζπλ-δηνξγάλσζε δηεζλψλ ζπλεδξίσλ φπσο ην
ICABE http://www.icabe.gr/ , ην MIBES, ην ICAFT θαη άιια). ην εξεπλεηηθφ έξγν εληάζζεηαη
θαη ε έθδνζε, κε επζχλε ηεο ΓΟ, ελφο επηζηεκνληθνχ πεξηνδηθνχ International Journal of
Economic Sciences and Applied Research ην νπνίν έρεη ήδε κπεη ζε πνιιέο θαη αμηφινγεο
δηεζλείο ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ αλαγλσξηζκέλσλ επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ.
Δπηπξφζζεηα, ηα κέιε ΔΠ ηνπ ηκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (α) επνπηεχνπλ
δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο ζε Παλ/κηα ηφζν ηεο Διιάδαο φζν θαη ηνπ εμσηεξηθνχ (University of
Greenwich, London, University of Derby, Glasgow Caledonian University, BA School of
Business & Finance in Riga, θιπ), (β) είλαη κέιε εμεηαζηηθψλ επηηξνπψλ ζε δηδαθηνξηθέο
δηαηξηβέο (University of Vigo, Spain, Vilnius Gediminas Technical University), (γ) δηδάζθνπλ
ζε κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα Διιεληθψλ θαη Δπξσπατθψλ Παλ/κίσλ, (δ) δηδάζθνπλ ζην
ΔΑΠ, (ε) δηδάζθνπλ ζε πνιιά Παλ/κηα ηεο Δπξψπεο ζηα πιαίζηα ηνπ Erasmus+, (ζη) ζε
ζπλεξγαζία κε ηα Δπηκειεηήξηα ζπλεξγάδνληαη ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα κε επηρεηξήζεηο
ηεο πεξηνρήο.

Μέιε ηνπ ηκήκαηνο αιιά θαη νκάδεο θνηηεηψλ έρνπλ ζεκαληηθέο δηαθξίζεηο ηφζν ζηελ
Διιάδα, φζν θαη ζην εμσηεξηθφ.
Δλδεηθηηθά:
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Δπηζηεκνληθά άξζξα ησλ κειψλ ΔΠ
 έρνπλ επηιερζεί ζηελ Emerald Reading ListAssist
 είλαη ζηε ιίζηα ησλ „Awards for Excellence and Outstanding Paper Awards‟ ηεο
Emerald
 είλαη Highly Commended Award Winner at the Literati Network Awards for Excellence
Μέιε ΔΠ είλαη επηζθέπηεο θαζεγεηέο ζε Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ
Φνηηεηέο έρνπλ βξαβεπζεί κε Πξψηα βξαβεία ζε δηεζλείο δηαγσληζκνχο κε ζέκαηα φπσο:
 20ε Euroweek Conference, 2014, Smart Cities – Mälardalen University, Västerås,
Sweden


8.4.

19ε Euroweek Conference, 2013, Social Media within Professional life - Bank
August School in Riga, Riga, Latvia
Δκπινθή ησλ θνηηεηώλ ζηε δηαδηθαζία

Σν Σκήκα ζπκκεηέρεη ζηα πξνγξάκκαηα δηεζλνχο εθπαηδεπηηθήο ζπλεξγαζίαο φπσο ην
ERASMUS+
θαη
άιια
δίθηπα
(networks)
φπσο:
PrimeNetworking
http://www.primenetworking.eu/, SPACE, AFECA θαη ETAP, ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ πιένλ
ησλ 150 επξσπατθψλ παλεπηζηεκίσλ. Αθφκε ππάξρνπλ πάλσ απφ 100 ζπκθσλίεο
δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο (Bilateral Agreements) κε ΑΔΗ θαη εξεπλεηηθνχο θνξείο ηνπ
εμσηεξηθνχ, θπξίσο ζε επξσπατθέο ρψξεο.
ηηο ζπλεξγαζίεο απηέο ππάξρεη δπλαηφηεηα έξεπλαο (κε ζπκκεηνρή θνηηεηψλ θαη κέιε ΔΠ)
ζε ζέκαηα φπσο Business, Strategy & Leadership, HRM, Innovation Management, Data
Science, Data Intelligence, Smart Cities, Green Economy, Digital modeling, International
Accounting standards, θιπ. Απηέο νη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγνχλ αμία ζην
ηκήκα, ηα κέιε ΔΠ αιιά θαη ηνπο θνηηεηέο θαη έηζη βειηηψλεηαη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία,
απνθηψληαη δηεζλείο εκπεηξίεο θαη πξαθηηθέο θαη αλαγλσξίδεηαη ην έξγν ηνπ ηκήκαηνο ηφζν
ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ.
Δξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα (από ζπλεξγαζία κε Δπξσπατθά Παλ/κηα θαη Δπηρεηξήζεηο)
Σν ηκήκα ελζαξξχλεη ηε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ΔΠ ζε εξεπλεηηθέο νκάδεο παλεπηζηεκίσλ
ηνπ εμσηεξηθνχ αιιά θαη ζε ζπλεξγαζίεο φπσο επηζθέπηεο θαζεγεηέο, supervisors θαη
external examiners ζε δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο, θιπ. Έηζη ζήκεξα, κεηαμχ ησλ άιισλ,
ππάξρνπλ ηα παξαθάησ:
 πκθσλία κε ην University of Girona, Spain, γηα ζπλεξγαζία ζηνλ ηξίην θχθιν
ζπνπδψλ (δηδαθηνξηθά) http://mba.teikav.edu.gr/el/phd
 πλεξγαζία θαη επηζθέςεηο ζε κεγάιεο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο ηεο Δπξψπεο (Mercedes
Benz ηεο Γεξκαλίαο)
 Μέιε ΔΠ είλαη επηζθέπηεο θαζεγεηέο, supervisors θαη κέιε εξεπλεηηθψλ νκάδσλ ζε
Παλ/κηα ηεο Μ. Βξεηαλίαο φπσο Greenwich University, Glasgow Caledonia University,
University of Derby.
 External examiners ζε δηδαθηνξηθά (University of Vigo, Spain)
 Γηδάζθνπλ ζην ΔΑΠ
 Γηδάζθνπλ ζε κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα άιισλ Παλεπηζηεκίσλ
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Δθπαίδεπζε ηωλ θνηηεηώλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία (π.ρ. αλαδήηεζε θαη ρξήζε
βηβιηνγξαθίαο)
Σν ηκήκα έρεη νξγαλψζεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία έηζη ψζηε νη θνηηεηέο, αθφκε απφ ην
πξψην εμάκελν ζπνπδψλ, λα αλαηξέρνπλ ζε βηβιηνγξαθία ζρεηηθή κε ηα ζέκαηα πνπ
έρνπλ λα επεμεξγαζηνχλ ζηηο κηθξέο εξγαζίεο πνπ εθπνλνχλ νκαδηθά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
καζεκάησλ ηνπο. Δπηπιένλ, απφ ην δεχηεξν έηνο, βειηηψλνληαη αθφκε πεξηζζφηεξν ζε
κεγαιχηεξεο εξγαζίεο κε κεγαιχηεξν βαζκνινγηθφ βάξνο. Σέινο ην πξφγξακκα ζπνπδψλ
είλαη έηζη δνκεκέλν ψζηε ζην κάζεκα „εκηλάξην Σειεηνθνίησλ - Μεζνδνινγία
Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο‟ λα αζρνινχληαη επί έλα εμάκελν κε ηελ πξνεηνηκαζία θαη
θαηάζεζε ηεο πξφηαζε ηεο δηαηξηβήο ηνπο. Έηζη εκβαζχλνπλ πεξηζζφηεξν ζηε
βηβιηνγξαθία αιιά θαη ηε ζρεηηθή αλαδήηεζε ζηηο ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ
δηαζέηεη ην ΣΔΗ ΑΜΘ.
Ζ επαθή θαη ελαζρφιεζε ησλ θνηηεηψλ κε ηελ έξεπλα νινθιεξψλεηαη ζην 8ν εμάκελν κε
ηελ εθπφλεζε ηεο πηπρηαθήο ηνπο εξγαζίαο φπνπ ζεσξείηαη δεδνκέλε ε επαθή ηνπο κε ηελ
έξεπλα.
Δθηφο ησλ άιισλ ζην ηκήκα νξγαλψλεηαη θαη ελζαξξχλεηαη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
βαζηζκέλε ζηελ νκαδηθή εξγαζία θαη ηελ αλαδήηεζε βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθήο κε ην
αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ.
πκκεηνρή ηωλ θνηηεηώλ ζε εξεπλεηηθά έξγα.
Οη θνηηεηέο ζπκκεηέρνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ζε εξεπλεηηθά έξγα. Απηά εκπίπηνπλ ζηηο
παξαθάησ θαηεγνξίεο:
 Κνηλσληθέο ή Σερλνινγηθέο έξεπλεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο
 Έξεπλα αγνξάο ζηα καζήκαηα Marketing, ηαηηζηηθή, έξεπλα Αγνξάο θιπ
 ηηο απνζηνιέο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ζε ζπκκεηνρέο ζηα δηεζλή δίθηπα
 ε ζπλέδξηα κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο
 Με ηελ εθπφλεζε ησλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ ηνπο
 πκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά έξγα (πρ Interreg)

8.5.

Δξεπλεηηθή ηξαηεγηθή ηνπ ηκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ

Σην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ ηκήκαηνο ζρεδηάδνληαη ηα παξαθάησ:
θνπνί ηεο εξεπλεηηθήο ζηξαηεγηθήο (θαη ζπζρέηηζε ησλ εξεπλεηηθώλ
δξαζηεξηνηήησλ ησλ κειώλ ΔΠ κε ηα βαζηθά γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ
ηκήκαηνο) είλαη:
1. Να παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δεκηνπξγία θαη κεηαθνξά γλψζεο ηφζν εληφο ηνπ
Ηδξχκαηνο φζν θαη ζηελ θνηλσλία
2. Να ππνζηεξίμεη ην ζθνπφ θαη φξακα ηνπ ηκήκαηνο πνπ είλαη ε αξηζηεία ηεο
παξερφκελεο εθπαίδεπζεο θαη ε ζπλεηζθνξά ζηελ ππνζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη
νξγαληζκψλ ηφζν ηεο πεξηνρήο ΑΜΘ φζν θαη ηεο Διιάδαο
3. Να πξνζθέξεη ζχγρξνλα θαη ρξήζηκα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηφζν ζε πξνπηπρηαθφ
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φζν θαη ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν
4. Να πξνζειθχεη ζπλερψο κεγαιχηεξν αξηζκφ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ
5. Να είλαη έηνηκν ην έδαθνο θαη ε ππνδνκή γηα 3ν θχθιν ζπνπδψλ
6. Να ππάξρνπλ ζηελέο εξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο ηφζν εληφο ηνπ ηκήκαηνο φζν θαη έμσ
απφ απηφ (ηφζν εληφο ηνπ ΣΔΗ φζν θαη κε άιια εθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ζηελ Διιάδα
φζν θαη ζην εμσηεξηθφ).
7. Να ελζαξξχλεη ην ΔΠ ζηελ έξεπλα θαη ππνζηήξημε ησλ θνηηεηψλ
8. Να ππνζηεξίμεη ηε βειηίσζε ηφζν ησλ ηππηθψλ φζν θαη ησλ νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ
ηνπ ΔΠ
9. Να πξνζθέξεη επθαηξίεο εθπαίδεπζεο ζην ΔΠ ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην
εμσηεξηθφ
10. Να εδξαηψζεη ηε θήκε, ηελ αλαγλψξηζε αιιά θαη ηελ απνδνρή ηνπ ηκήκαηνο
11. Να απμήζεη ηηο ρξεκαηνξνέο ηνπ ηκήκαηνο
12. Να απμήζεη ηελ βαζηθή θαη εθαξκνζκέλε έξεπλα κε ζηφρν ηελ θαηλνηνκία
13. Να βειηηψζεη θαη λα απμήζεη ηελ έξεπλα βαζηζκέλε ζηελ θαζεκεξηλή δξαζηεξηφηεηα
ησλ κειψλ ηνπ (πηπρηαθέο εξγαζίεο, πξαθηηθή άζθεζε, θνηλσληθέο έξεπλεο)
14. Να βειηηψζεη θαη λα απμήζεη ηελ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα απφ Δξεπλεηηθά
πξνγξάκκαηα
15. Να εδξαηψζεη θαη λα απμήζεη ηηο ζπλεξγαζίεο ηφζν κε Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ
φζν θαη ηνπ εζσηεξηθνχ
16. Να πξνζειθχζεη εξεπλεηέο γηα ζπλεξγαζία
17. Να απμήζεη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ
18. Να βειηηψζεη ηηο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ηνπ ΔΠ θαη ησλ θνηηεηψλ
19. Να απνθηήζεη θαιή θήκε θαη απνδνρή ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ
20. Να θεξδίζεη ηελ Αξηζηεία ζηελ εθπαίδεπζε

9. ΑΛΛΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΙ ΤΠΟΓΟΜΔ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ:

Απφ ην ηκήκα ιείπνπλ ηα ζεζκνζεηεκέλα εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα θαη έηζη είλαη δχζθνιν λα
ζπκκεηάζρνπκε ζε αληαγσληζηηθέο πξνζθιήζεηο φζνλ αθνξά ηελ έξεπλα. Γηα ην ιφγν απηφ
είλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα πξνρσξήζνπκε ζε ζεζκνζεηεκέλα εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα.
ζνλ αθνξά ηηο ππνδνκέο (φπσο πξναλαθέξζεθε) θαη κε άληιεζε δεδνκέλσλ απφ ηνπο
πίλαθεο πνπ επηζπλάπηνπκε, είλαη φπσο παξαθάησ:
9.1. Αίζνπζεο:




Αξηζκφο θαη ρσξεηηθφηεηα αηζνπζψλ: Πέληε (5) αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, ρσξεηηθφηεηαο
40-60 θνηηεηέο / αίζνπζα, θαη ηέζζεξεηο (4) αίζνπζεο ακθηζεαηξηθέο ρσξεηηθφηεηαο 70 80 θνηηεηψλ θαη ζε ζπλεξγαζία µε ηα άιια ηκήκαηα ηνπ ΣΔΗ ΑΜΘ ππάξρεη δπλαηφηεηα
ρξήζεο ηνπ κεγάινπ ακθηζέαηξνπ ηνπ ηδξχκαηνο.
Δπάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα αηζνπζψλ: Οη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θξίλνληαη
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επαξθείο θαη θαηάιιεια εμνπιηζκέλεο κε φια ζρεδφλ ηα ζχγρξνλα επνπηηθά κέζα
δηδαζθαιίαο θαη ηξεηο (3) νη νπνίεο επηπιένλ δηαζέηνπλ θαη δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο.
Βαζκφο ρξήζεο αηζνπζψλ: ιεο νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην
Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη κε ηξφπν εληαηηθφ.

9.2.
Δθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα:
 Αξηζκφο θαη ρσξεηηθφηεηα: Δλλέα (9) αίζνπζεο Δξγαζηεξίσλ Ζ/Τ, κε 20-25
ζέζεηο/εξγαζηήξην. πλνιηθά νη δηαζέζηκνη Ζ/Τ είλαη 214.
 Δπάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ ρψξσλ: Σα εξγαζηήξηα θξίλνληαη σο
επαξθή θαη θαηάιιεια εμνπιηζκέλα. Απαηηνχλ φκσο ζπλερή αλαβάζκηζε ησλ ρψξσλ.
 Βαζκφο ρξήζεο: Γίλεηαη ππεξεληαηηθή ρξήζε ησλ εξγαζηεξίσλ.
Έλα απφ ηα ππάξρνληα εξγαζηήξηα είλαη ειεχζεξν ζε θαζεκεξηλή πξφζβαζε γηα ηνπο
θνηηεηέο ψζηε λα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηεο
βηβιηνζήθεο θαη γηα πξφζβαζε ζηελ πιαηθφξκα αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο θαη γηα φιεο ηηο
ππεξεζίεο ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ. Σν εξγαζηήξην ειέγρεηαη απφ
θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο ζην πιαίζην ηεο απαζρφιεζε θνηηεηψλ.
Δπάξθεηα θαη πνηόηεηα γξαθείωλ δηδαζθόληωλ.
ια ηα κφληκα κέιε ΔΠ θαη ΔΣΔΠ δηαηεξνχλ δηθφ ηνπο γξαθείν, ην νπνίν είλαη άξηηα
εμνπιηζκέλν.
Δπάξθεηα θαη πνηόηεηα ρώξωλ Γξακκαηείαο Σκήκαηνο θαη Σνκέωλ.
Οη ρψξνη γξακκαηείαο είλαη επαξθείο θαη ε πνηφηεηά ηνπο ηθαλνπνηεηηθή.
Δπάξθεηα θαη πνηόηεηα ρώξωλ ζπλεδξηάζεωλ.
Γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο πλέιεπζεο ηνπ ηκήκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ
ηεο ΓΟ ρψξνο εηδηθφο γηα ην ζθνπφ απηφ νη ππνδνκέο ηνπ νπνίνπ θξίλνληαη επαξθείο θαη
πνηνηηθνί. Δπηπιένλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε αίζνπζα ηειεδηαζθέςεσλ «Κιενμέλεο»
πνπ είλαη κνλαδηθή ζε φηη αθνξά ηνλ απηνκαηηζκφ, ην ζρεδηαζµφ, αιιά θαη ηε
ιεηηνπξγηθφηεηά ηεο, πξνζθέξνληαο πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο. Έρεη ρσξεηηθφηεηα 1540 αηφµσλ θαη πεξηιακβάλεη µηα ζεηξά απφ ζπζθεπέο θαη ινγηζµηθφ γηα ηειεδηάζθεςε
µέζσ γξακκψλ ISDN αιιά θαη µέζσ Internet. Οη πνηφηεηα θαη νη ρψξνη θξίλνληαη
επαξθείο.
9.3.

Δπάξθεηα θαη πνηόηεηα ππνδνκώλ ΑΜΔΑ.

Γηα ηελ εχθνιε πξφζβαζε ΑΜΔΑ ζην ηκήκα ππάξρνπλ εηδηθέο ξάκπεο θαη κπάξεο ζηελ
είζνδν ηνπ θηηξίνπ ηνπ ηκήκαηνο. Δπίζεο ιεηηνπξγεί αλειθπζηήξαο γηα ηελ απξφζθνπηε
πξφζβαζε πξψην φξνθν ηνπ θηηξίνπ ηεο Βηβιηνζήθεο.
Αμηνπνίεζε ηωλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλωληώλ
Ζ Αμηνπνίεζε Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηελ
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δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο ησλ µαζεµάησλ αιιά θαη ησλ εξγαζηεξίσλ ε ρξήζε ησλ
Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) απφ ην Σκήκα είλαη ε ηθαλνπνηεηηθή.
Δηδηθφηεξα ζε φιν ην δηδαθηηθφ έξγν γίλεηαη ρξήζε ησλ ΣΠΔ γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ
δηδαθηηθνχ αιιά θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ έξγνπ ηνπ Σκήκαηνο.
πγθεθξηκέλα :
χζηεκα Γηαρείξηζεο Ζιεθηξνληθψλ Μαζεκάησλ (e-class)
Γηα ηελ ελίζρπζε θαη δηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο µεηαμχ ζπνπδαζηψλ θαη δηδάζθνληνο,
ηελ πιεξέζηεξε ελεµέξσζε ησλ θνηηεηψλ γηα ην µάζεµα, ηελ παξνρή πξφζζεηνπ
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη γεληθά ηελ δηαρείξηζε ηνπ µαζήµαηνο µε νξαηφ θαη ζπζηεµαηηθφ
ηξφπν ιεηηνπξγεί µε επζχλε ηνπ Τπεχζπλνπ Δμνπιηζµνχ ηζηνζειίδα γηα θάζε µάζεµα ηελ
νπνία ελεµεξψλεη - δηαρεηξίδεηαη ν δηδάζθσλ. Ζ ηζηνζειίδα πεξηέρεη ελδεηθηηθά: ηελ
πεξηγξαθή ηνπ µαζήµαηνο, έγγξαθα µε ςεθηαθφ πιηθφ ηνπ µαζήµαηνο (π.ρ. δηαιέμεηο ζε
powerpoint), αηδέληα µε ηα νξφζεµα ηνπ µαζήµαηνο, αλαθνηλψζεηο απφ ηνλ δηδάζθνληα
ζηνπο ζπνπδαζηέο, πεξηνρέο ζπδεηήζεσλ, ιίζηα µε ηνπο ρξήζηεο ηνπ ςεθηαθνχ
µαζήµαηνο θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπο, νµάδεο εξγαζίαο, ρξήζηµνπο ζπλδέζµνπο
ζην δηαδίθηπν αλαθνξηθά µε ην µάζεµα, πεξηνρή πνπ παξαδίδνπλ νη ζπνπδαζηέο ηηο
εξγαζίεο ηνπο, αζθήζεηο απηναμηνιφγεζεο, βηληενζθνπεµέλα µαζήµαηα, θ.η.ι. χζηεκα
Γηαρείξηζεο Ζιεθηξνληθψλ Μαζεκάησλ (e-class) βξίζθεηαη ζε ζπλερή αλαλέσζε θαη
επηθαηξνπνίεζε.
Σν πξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο αθαδεκατθφ, ηερληθφ, δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ θαη νη θνηηεηέο
θάλνπλ ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη δηαδηθηχνπ.
Κάζε κέινο ΔΠ, ΔΣΔΠ φζν θαη ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ δηαζέηνπλ ηειεθσληθή θαη
γξακκή φζν θαη γξακκή Σειενκνηνηππίαο.
Απφ ηελ γξακκαηεία θαη ηνπο θνηηεηέο γίλεηαη ρξήζε ειεθηξνληθήο γξακκαηείαο, φπνπ νη
θνηηεηέο κπνξνχλ λα δειψλνπλ ειεθηξνληθά ηα καζήκαηά ηνπο θαη λα ελεκεξψλνληαη γηα
ηε βαζκνινγία ησλ καζεκάησλ θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ. Δπίζεο λα αηηνχληαη
ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ θαη βεβαηψζεσλ.
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ηκήκαηνο φζν θαη ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ ηδξχκαηνο είλαη
αλαξηεκέλα ηα αλαιπηηθά βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα φινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ,
ζε ζπλδπαζκφ κε ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνπλ, νη δηεπζχλζεηο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ
θαη νη ηειεθσληθνί αξηζκνί ησλ γξαθείσλ ηνπο έηζη έλαο κηθξφο αξηζκφο απφ ηα κέιε θξίλεη
απαξαίηεην λα δηαζέηνπλ ηζηνζειίδα ζην δηαδίθηπν.
πκπεξαζκαηηθά, είλαη επηηαθηηθή αλάγθε ε ζεζκνζέηεζε εξεπλεηηθώλ εξγαζηεξίσλ.
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10. ΥΔΔΙ ΜΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ, ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ Ή ΑΛΛΟΤ ΦΟΡΔΙ:
10.1.
Δλέξγεηεο,
δξάζεηο,
πξσηνβνπιίεο,
πξνγξάκκαηα ζπλεξγαζίαο
κε
Κνηλσληθνύο/Πνιηηηζηηθνύο ή άιινπο Φνξείο, ζπκκεηνρή ζε δίθηπα, νξγαληζκνύο,
δξάζεηο γηα δηάδνζε ηεο έξεπλαο, εζεινληηθή πξνζθνξά, πξνζέιθπζε ελδηαθέξνληνο,
πξνβνιή, θιπ
Σν ηκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ έρεη ζεκαληηθέο πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο φζνλ αθνξά
ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνπο επηζηεκνληθνχο, θνηλσληθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο θνξείο.
πλεξγάδεηαη κε ηνπο δήκνπο ηεο πεξηθέξεηαο θαη έρεη κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ην δήκν
θαβάιαο, ελψ είλαη ζε ζπδεηήζεηο γηα κλεκφλην ζπλεξγαζίαο θαη κε ην δήκν Παγγαίνπ.
Έρεη ζηελή ζπλεξγαζία κε ην επηκειεηήξην Καβάιαο (αιιά θαη ηα άιια Δπηκειεηήξηα ηεο
πεξηθέξεηαο) ζε ζέκαηα έξεπλαο ησλ αλαγθψλ ηνπο, εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ ηνπο αιιά θαη
απαζρφιεζε ησλ θνηηεηψλ.
πλεξγάδεηαη κε ην Οηλνθνκηθφ Δπηκειεηήξην (ην παξάξηεκα Αλ. Μαθεδνλίαο) θαη πξφζθαηα
πινπνηήζεθε, ζε ζπλεξγαζία, πξφγξακκα ηνπ INTERREG κε ηίηιν: „ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ
ΦΖΦΗΑΚΖ ΓΔΦΤΡΑ ΜΔΣΑΞΤ ΑΚΑΓΖΜΑΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ
(IDBABO)‟.
Καιεί δηαθεθξηκέλνπο νκηιεηέο ζε δηαιέμεηο γηα ην θνηλφ ηεο πφιεο αιιά θαη ηνπο θνηηεηέο.
Μεηαμχ ησλ άιισλ δηνξγάλσζε νκηιίεο θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2014-2015 κε ζέκαηα:
 ‘Η Δπξωπαϊθή Υξεκαηνπηζηωηηθή θαη Γεκνζηνλνκηθή θξίζε θαη ν ξόινο ηωλ
Credit Rating Agencies’, κε νκηιεηή δηαθεθξηκέλν θαζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά.
 Διιεληθέο Δπηρεηξήζεηο ζηελ Ακεξηθή, κε νκηιεηή δηαθεθξηκέλν Καβαιηψηε επηρεηξεκαηία
ηεο Νέαο Τφξθεο.
ε ζπλεξγαζία κε ην ζχιινγν αηκνδνηψλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θαβάιαο, δηνξγάλσζε έξεπλα
φζν αθνξά ηελ αηκνδνζία θαη ζπλδηνξγάλσζε ηε ζρεηηθή εκεξίδα ηνλ Απξίιην ηνπ 2015.
https://docs.google.com/forms/d/1ww_azO1jsg58L5XbEe24UCa73bmSk5iAzbcJ1TrA6Mc/vi
ewform?pli=1&edit_requested=true
Ζ εζεινληηθή νκάδα ηνπ ΣΔΗ είλαη κηα εμέιημε ηεο εζεινληηθήο νκάδαο θαη ππνζηήξημεο πνπ
έρεη δεκηνπξγεζεί ζην ηκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ εδψ θαη πνιιά έηε.
πσο πξναλαθέξζεθε ην ηκήκα, κεηαμχ ησλ άιισλ,
ζπκκεηέρεη ζε 4 δηεζλή
παλεπηζηεκηαθά δίθηπα.
Σν πξψην είλαη ην Prime Networking http://www.primenetworking.eu/ , κε 20αεηή
ζπκκεηνρή φπνπ είκαζηε απφ ηα Ηδξπηηθά κέιε ηνπ. Σηο ηειεπηαίεο δχν ηξηεηίεο κέινο ΔΠ ηνπ
ηκήκαηνο
ζπκκεηέρεη
ζην
δηνηθεηηθφ
ζπκβνχιην
ηνπ
δηθηχνπ
http://www.primenetworking.eu/organisation.html. Σν δίθηπν απνηειείηαη απφ 19
εθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα (17 απφ ηελ Δπξψπε, έλα απφ ηηο ΖΠΑ θαη έλα απφ ηελ Κνινκβία – ν
αξηζκφο είλαη πεξηνξηζκέλνο δηφηη ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ κφλν έλα εθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα
απφ θάζε ρψξα κπνξεί λα είλαη κέινο). θνπφο ηνπ δηθηχνπ είλαη ε ζηελφηεξε ζπλεξγαζία
ησλ κειψλ ηνπ κε αληαιιαγή ΔΠ, δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη θνηηεηψλ θαη κηα θνξά ην
ρξφλν δηνξγαλψλεη ζε δηαθνξεηηθή ρψξα ηεο Δπξψπεο ην εηήζην αθαδεκατθφ θαη θνηηεηηθφ
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ζπλέδξην http://www.mdh.se/aktuellt/konferenser/euroweek2014?l=en_UK, ηελ Euroweek.
Έμη κήλεο πξηλ ηε δηνξγάλσζε δεκηνπξγνχληαη ηξηεζλείο νκάδεο κε έμη θνηηεηέο (δχν απφ
θάζε ρψξα / Ίδξπκα) θαη εξγάδνληαη ζε θάπνην εξεπλεηηθφ project ππφ ηελ επνπηεία ησλ
ηξηψλ θαζεγεηψλ επνπηψλ απφ ηε ρψξα / Ίδξπκά ηνπο. Έηζη πξνσζνχλ ηε ζπλεξγαζία
δηαθνξεηηθήο θνπιηνχξαο θαη γλψζεο, αληηκεησπίδνπλ ηηο πηζαλέο δπζθνιίεο θαη ζηε
ζπλέρεηα, θαηά ηεο δηάξθεηαο ηνπ ζπλεδξίνπ, νη δηαθνξεηηθέο νκάδεο αληαγσλίδνληαη κεηαμχ
ηνπο παξνπζηάδνληαο θαη ζρνιηάδνληαο ηηο εξγαζίεο ηνπο. Σν ηκήκα έρεη πνιιέο δηαθξίζεηο κε
πξψηα θαη δεχηεξα βξαβεία ζρεδφλ θάζε ρξφλν.
Σν δεχηεξν δίθηπν είλαη ην SPACE, Space European Network For Business Studies and
Languages, http://www.space-eu.info/
Απνηειείηαη απφ πιένλ ησλ 90 εθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ απφ 28 ρψξεο θαη ζηφρνο ηνπ είλαη
ε πξνψζεζε ησλ Business Studies & Languages, ζεκαληηθψλ παξαγφλησλ γηα ηελ
δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ εξγαδνκέλσλ ζε δηεζλέο επίπεδν.
Σα δίθηπα AFECA θαη ETAP κε κέιε πιένλ ησλ 30 εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ έρνπλ ζα
ζηφρν ηελ έξεπλα θαη πξνψζεζε ζεκάησλ Λνγηζηηθήο, Υξεκαηννηθνλνκηθήο Κνζηνιφγεζεο
θαη Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ. Καη ζηα δίθηπα απηά κέιε ΔΠ θαη θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο
ζπκκεηέρνπλ ζε δηεζλή ζπλέδξηα πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ ηα δίθηπα απηά κε κεγάιε
επηηπρία θαη δηαθξίζεηο.

Σέινο, ράξε ζηηο άξηζηεο ζρέζεηο πνπ έρεη θαιιηεξγήζεη ην ηκήκα εδψ θαη πνιιά ρξφληα (θαη
κε άιια Παλ/κηα απφ ηελ Δπξψπε) ζπκκεηέρεη ζε εληαηηθά πξνγξάκκαηα (Intensive
programs) κε νκάδεο ΔΠ θαη θνηηεηψλ. Σν αθαδεκατθφ έηνο 2013 – 2014 ζπκκεηείρακε ζε
ηξία Intensive programs, ην έλα κε ζέκα Green Economy έγηλε ζην Chambery ηεο Γαιιίαο, ην
δεχηεξν κε ζέκα Digital Modelling έγηλε ζηελ Utrecht ηεο Οιιαλδίαο, θαη ην ηξίην κε ζέκα
Data Science for Business and Government δηεμήρζε ζηε Riga ηεο Λεηνλίαο. ια ήηαλ
δηάξθεηαο 2 εβδνκάδσλ θαη κεηαθηλήζεθαλ (δσξεάλ) 25 θνηηεηέο θαη 5 κέιε ΔΠ,
ζπκκεηέρνληαο ζηηο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ δηθηχσλ.
Απηέο νη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγνχλ αμία ζην ηκήκα, ηα κέιε ΔΠ αιιά θαη ηνπο
θνηηεηέο θαη έηζη βειηηψλεηαη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, απνθηψληαη δηεζλείο εκπεηξίεο θαη
πξαθηηθέο θαη αλαγλσξίδεηαη ην έξγν ηνπ ηκήκαηνο ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ.
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11. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΥΔΓΙΑΜΟ ΒΔΛΣΙΩΗ:
πσο δηαθαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ ην ηκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ παξνπζηάδεηαη
ηζρπξφ δηφηη δηαζέηεη:





Έκπεηξν θαη ηθαλφ εθπαηδεπηηθφ, ηερληθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ.
Απαξαίηεηε πιηθνηερληθή ππνδνκή γηα ηελ άξηηα δηεμαγσγή ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο.
εκαληηθέο ζπλεξγαζίεο ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ.
Γχν απηφλνκα ΜΠ θαη ζπλεξγαζία κε άιια ΜΠ

Μεηνλέθηεκά ηνπ είλαη φηη :




δελ παξνπζηάδεηαη ζην ράξηε ηεο παηδείαο ζαλ Παλεπηζηεκηαθφ Ίδξπκα,
δελ έρεη επαξθή ρξεκαηνδφηεζε (γηα έξεπλα θαη εθζπγρξνληζκφ ησλ ππνδνκψλ)
θαη ηέινο,
έρεη ζεκαληηθή έιιεηςε κφληκνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ.

Γηα ην ιόγν απηό πξνηείλεηαη:





Πξφζιεςε ΔΠ ζε ζέζεηο πνπ πξαγκαηηθά ππάξρνπλ αλάγθεο (ηελ ηειεπηαία πεληαεηία
είρακε δχν απνρσξήζεηο θαη θακία πξφζιεςε).
Μεγαιχηεξε ρξεκαηνδφηεζε γηα έξεπλα θαη ππνδνκέο.
Θεζκνζέηεζε εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ.
Λεηηνπξγία ζε Παλεπηζηεκηαθφ επίπεδν.

Βέβαηα ζπλερίδνπκε κέλνληαο πηζηνί ζην ζθνπφ, ηηο αμίεο θαη ηελ απνζηνιή ηνπ ηκήκαηνο
φπσο απηά πξνζδηνξίζηεθαλ ζηελ αξρή ηεο παξνχζαο έθζεζεο, αιιά θαη ηεο ζηξαηεγηθήο
ηνπ φζνλ αθνξά ηελ έξεπλα γηα ηα επφκελα έηε.
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12. Ση ιέλε νη Απόθνηηνη γηα ην ηκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ
ην πιαίζην ηεο παξαθνινχζεζεο (ζην βαζκφ πνπ είλαη εθηθηφ) ηεο πνξείαο ησλ απνθνίησλ,
ζε θάζε δηαδηθαζία νξθσκνζίαο, νη απφθνηηνη ζπκπιεξψλνπλ κηα ζρεηηθή θφξκα κε ηα
ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπο ψζηε λα είκαζηε ζε ζέζε λα επηθνηλσλνχκε καδί ηνπο, λα
γλσξίδνπκε πνπ εξγάδνληαη αιιά θαη λα είλαη ν ζπλδεηηθφο θξίθνο κεηαμχ ηνπ ηκήκαηνο θαη
ησλ λέσλ απνθνίησλ.
Ζ βάζε δεδνκέλσλ βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ηκήκαηνο:
http://abd.teikav.edu.gr/database1.php
Δλόςεη ηεο ζπκπιήξσζεο ηεο παξνύζαο εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο γηα ην αθαδεκατθό έηνο
2014-2015, δεηήζεθε εζεινληηθά από νξηζκέλνπο απνθνίηνπο λα θαηαγξάςνπλ ηελ άπνςή
ηνπο γηα ην ηκήκα θαη πόζν ηνπο βνήζεζε ζηελ κεηέπεηηα θαξηέξα ηνπο. Δλδεηθηηθά
παξαζέηνπκε νξηζκέλεο καξηπξίεο (ηα νλόκαηα ησλ θνηηεηώλ θαη ηα ζηνηρεί επηθνηλσλίαο ηνπο
είλαη ζηε δηάζεζε όπνηνπ ηα δεηήζεη).

Απόθνηηνο 1
ληαο έλαο λένο 18 ρξνλψλ πνπ δνχζε ζηελ Αζήλα θαη ρσξίο λα έρσ δήζεη νχηε ζην
ειάρηζην κφλνο κνπ κέρξη ηφηε, αληηκεηψπηζα κε δπζπηζηία ην γεγνλφο πσο ην θαινθαίξη ηνπ
2010 πέξαζα ζην ΣΔΗ Καβάιαο θαη ζην ηκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Έρνληαο θιείζεη 5
ρξφληα απφ εθείλε ηελ ζηηγκή, επηβεβαηψζεθε ην πξνζσπηθφ κνπ κφην πσο «φια γίλνληαη γηα
θάπνηνλ ιφγν»…
Αλ ρξεηαδφηαλ λα μαλά-ζπνπδάζσ, ζα επέιεγα ζίγνπξα ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα. Βιέπνληαο
ην ζθνηάδη ζηνλ ηνκέα ηεο παηδείαο ζε φιε ηελ Διιάδα θαη φια ηα πξνβιήκαηα πνπ
αληηκεηψπηδαλ νη ζρνιέο ησλ κεγάισλ πφιεσλ, ην ΣΔΗ Καβάιαο ήηαλ ην θσο κέζα ζε απηφ
ην ζθνηάδη. Με ηελ ζσζηή νξγάλσζε ηνπ ηκήκαηνο θαη ηελ ζεκαληηθή θαζνδήγεζε ηνπ
πξνζσπηθνχ, θαηάθεξα λα ηειεηψζσ ηελ ζρνιή ζε θάηη ιηγφηεξν απφ 4 ρξφληα, έρνληαο ηα
ζσζηά εθφδηα λα μεθηλήζσ ηελ επαγγεικαηηθή κνπ θαξηέξα. Μέζσ ηεο πηπρηαθήο κνπ κε
ζέκα «Σν επηρεηξεκαηηθφ πιάλν ηεο εηαηξίαο ιατθήο βάζεο Παλαζελατθή πκκαρία», ε νπνία
βαζκνινγήζεθε κε 10, θαηάθεξα θαη μεθίλεζα ηελ πξαθηηθή κνπ άζθεζε ζηελ ΠΑΔ
Παλαζελατθφο. ήκεξα έρσ ζπκπιεξψζεη πεξίπνπ 2 ρξφληα σο εξγαδφκελνο ζην εκπνξηθφ
ηκήκα ηεο εηαηξίαο.
Παξάιιεια, ην θαινθαίξη ηνπ 2016 ζα νινθιεξψζσ ην 2εηέο Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα ζηελ
Ναπηηιία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο, ζην νπνίν επηιέρζεθα κεηαμχ αξθεηψλ ππνςεθίσλ
θαη ε θήκε ηεο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ ΣΔΗ Καβάιαο έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ
επηινγή κνπ. Σν πην ζεκαληηθφ φκσο ζεσξψ πσο είλαη φηη νη γλψζεηο πνπ έιαβα απφ ην ελ
ιφγσ ηκήκα κε βνήζεζαλ λα σξηκάζσ ζαλ πξνζσπηθφηεηα θαη λα αξρίζσ λα αληηκεησπίδσ
ηα πξάγκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζηνλ θφζκν καο κε ζνβαξφηεηα.
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Απόθνηηνο 2
Τειηθά ην αλ ‘ Αλ δελ πεξάζεηο ζε Παλεπηζηήκην δνπιεία δελ ζα βξεηο !’ θαηαξξίθζεθε
επηηεινύο.
Ολνκάδνκαη …………………………. θαη είκαη 26 ρξνλψλ. Δίκαη απφθνηηνο ηνπ Σ.Δ.Η
Καβάιαο, ηκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, ζην νπνίν είρα ηελ επθαηξία λα θνηηήζσ θαη λα
ραξάμσ κεη' έπεηηα ηελ δηθή κνπ επαγγεικαηηθή θαξηέξα, ε νπνία θαηά έλα πνιχ κεγάιν
βαζκφ νθείιεηαη ζην ίδην ην ηκήκα θαη ην ίδξπκα ζπλάκα.
Καζεγεηέο, δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ αιιά θαη ππνδνκέο ήηαλ απηά πνπ κε βνήζεζαλ (κέζσ
Δπξσπατθψλ απνζηνιψλ θαη πξνγξακκάησλ, δεκνζηεχζεσλ ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θ.α)
λα κπνξψ λα ππνγξάθσ ζηα εηαηξηθά e-mails κνπ πιένλ κε ηνλ ηίηιν „Marketing & Social
Media Manager‟ ζε έλα παξάξηεκα κηαο πνιπεζληθήο εηαηξίαο ζηνλ ρψξν ηεο κφδαο, ην
MaxMara Fashion Group ζηελ Κχπξν.
Αλ φκσο θνηηνχζα απιά ζε έλα Παλεπηζηήκην, κάιινλ δελ ζα είρα εθπξνζσπήζεη ηελ
Διιάδα ηξεηο θνξέο ζην εμσηεξηθφ, κε ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ηδξχκαηφο καο θέξλνληαο 2
θνξέο ηελ πξψηε ζέζε κε ηελ ππφινηπε νκάδα, δελ ζα είρα αζρνιεζεί κε ηελ δηνξγάλσζε
πνιιαπιψλ παγθνζκίσλ, θαη άιισλ, ζπλεδξίσλ ζπλαληψληαο θφζκν πνπ δελ ζα είρα πνηέ
ίζσο ηελ επθαηξία λα ζπκβνπιεπηψ θαη επίζεο λα κελ ήκνπλ ηψξα θνηηεηήο κεηαπηπρηαθνχ
θαη δεχηεξνπ πηπρίνπ ηαπηφρξνλα. ια απηά απιά γηαηί δελ ζα είρα γλσξίζεη αλζξψπνπο κε
ζζέλνο, επαγγεικαηηζκφ, αμηνπξέπεηα θαη δηεζλή θξηηηθή ζθέςε, φπσο νη θαζεγεηέο καο πνπ
καο γλψξηζαλ καζεηέο ιπθείνπ θαη καο απνραηξέηεζαλ αλζξψπνπο κε παηδεία θαη φξεμε γηα
δσή. ε επραξηζηψ Σ.Δ.Η Καβάιαο, ρνιή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ.
Με εθηίκεζε & ζεβαζκφ,
Έλαο απφθνηηνο.

Απόθνηηνο 3
Ολνκάδνκαη ……………………………., είκαη 26 εηψλ θαη κε πεξεθάληα ζαο αλαθνηλψλσ,
πσο είκαη θαη εγψ έλαο απφ ηνπο ηειεηφθνηηνπο ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ
ΣΔΗ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο (πξψελ ΣΔΗ Καβάιαο).
Ζ επαγγεικαηηθή κνπ ζηαδηνδξνκία νθείιεηαη ζε φινπο ηνπο θαζεγεηέο κνπ, γηα ηηο
πνιχηηκεο γλψζεηο πνπ κνπ πξνζέθεξαλ θαζψο θαη γηα ηξφπν, κε ηνλ νπνίν θαηεχζπλαλ ηελ
«επαγγεικαηηθή» κνπ ζθέςε. πγθεθξηκέλα, νη θαζεγεηέο κνπ κε βνήζεζαλ λα δηεπξχλσ
ηνπο νξίδνληέο κνπ θαη λα απνθηήζσ κηα ζεηηθή ζηάζε ζηε δσή, θαη φια απηά ηα ρξφληα ησλ
ζπνπδψλ κνπ ζηάζεθαλ δίπια κνπ δάζθαινη θαη κέληνξεο θαη πνιχηηκνη αξσγνί. Με ηηο
εχζηνρεο ππνδείμεηο ηνπ ππεχζπλνπ Δπξσπατθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ ηκήκαηνο θαη ην
ζπλερέο ηνπ ελδηαθέξνλ θαηάθεξα λα παξαθνινπζήζσ έλα εμάκελν ησλ ζπνπδψλ ζηε
Γαιιία, λα παξεπξεζψ ζε άιια ηέζζεξα αθφκε επξσπατθά πξνγξάκκαηα θαη λα
ζπκκεηάζρσ κε ηελ εθάζηνηε θνηηεηηθή νκάδα ζηελ νκαιή δηεμαγσγή ζπλεδξίσλ δηεζλνχο
δηάζηαζεο, ηα νπνία κε έθεξαλ αξθεηά βήκαηα πην θνληά ζηελ ησξηλή κνπ εξγαζία.
Μεηά ηελ πξαθηηθή κνπ ζε μελνδνρείν Ά θαηεγνξίαο ζην θέληξν ηεο Αζήλαο θαη ηε ιήςε ηνπ
πηπρίνπ κνπ, παξαθνινχζεζα θάπνηα ζεκηλάξηα θαη εξγάζηεθα γηα δχν ρξφληα ζε
ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζηελ Αζήλα θαη ηηο Κπθιάδεο. ήκεξα εξγάδνκαη γηα ην
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μελνδνρεηαθφ φκηιν “Hilton Worldwide” ζην Μπέξκηγρακ ηεο Αγγιίαο σο ππεχζπλνο γηα ηε
ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ Lounge Bar θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ σο πξνο ην θνκκάηη
ηνπ κάξθεηηλγθ θαη ησλ πσιήζεσλ. Σνλ πξνεγνχκελν κήλα απνθνίηεζα απφ ην εμάκελν
πξφγξακκα ηνπ “Hilton University” κε ηίηιν “Management Development Program” θαη ζηφρνο
κνπ γηα ηα επφκελα ρξφληα είλαη λα κεηαθεξζψ ζην “Hilton” ησλ Αζελψλ θαη κεηέπεηηα λα
παξαθνινπζήζσ ην “MBA in Tourism Management” ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Πεηξαηά.

Απόθνηηνο 4
Ολνκάδνκαη ………………………………………… μεθίλεζα λα ζπνπδάδσ ζην ΣΔΗ Αλ
Μαθεδνλίαο-Θξάθεο (πξψελ ΣΔΗ Καβάιαο) ην 2010. Σν γεγνλφο φηη κπήθα θαη ηειείσζα ην
ηκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ κε βνήζεζε ζηελ φιε πνξεία κνπ. Μέζσ ηνπ ηκήκαηνο ΓΔ
κνπ δφζεθαλ επθαηξίεο πνπ ππφ άιιεο ζπλζήθεο ίζσο λα κελ είρα. πκκεηείρα ζε πνιιά
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηφζν ζηελ Διιάδα κε ηνλ 2ν θχθιν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο γηα ην
πξφγξακκα κε ηίηιν: «ΜΟΝΑΓΑ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ TEI
ΚΑΒΑΛΑ», φζν θαη ζην δηεζλέο θνηηεηηθφ ζπλέδξην EUROWEEK ζηελ Ρίγα ηεο Λεηνλίαο ην
2013 φπνπ ε νκάδα κε ηελ νπνία ζπκκεηείρα καδί κε κία αθφκε Διιελίδα απφ ην ΣΔΗ 2
θνηηεηέο απφ ηελ Λεηνλία θαη 2 θνηηεηέο απφ ηελ Απζηξία θαηαθηήζακε ηελ δεχηεξε ζέζε κε
ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζακε ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο
ησλ 3 απηψλ ρσξψλ.
Δπίζεο ζπκκεηείρα ζην ERASMUS Intensive Programme κε ηίηιν «Green Sustainable
Economy» πνπ έιαβε ρψξα ζηηο Άιπεηο ην 2014. Μνπ δφζεθε ε επθαηξία ζε ζπλεξγαζία κε
θαζεγεηέο απφ ην ηκήκα ΓΔ λα ιάβσ κέξνο σο ζπνπδαζηήο ζε έξεπλεο νη νπνίεο
παξνπζηάζηεθαλ ζε δηεζλή επηζηεκνληθά ζπλέδξηα θαη δεκνζηεχζεθαλ ζε δηεζλή
επηζηεκνληθά πεξηνδηθά.
Μέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΑ έθαλα ηελ πξαθηηθή κνπ ζε κηα λαπηηιηαθή-Γηακεηαθνξηθή
ζηελ Θεζζαινλίθε, κε έδξα ζηνλ Πεηξαηά φπνπ κεηά ην ηέινο ηεο πξαθηηθήο ζπλέρηζα λα
εξγάδνκαη θαλνληθά ζην ηκήκα ηεο δηεθπεξαίσζεο θαη αλαιακβάλνληαο επίζεο ην θνκκάηη
ηνπ κάξθεηηλγθ ηεο εηαηξίαο.
ια απηά ηα εθφδηα έπαημαλ θαη έλαλ κεγάιν ξφιν ζηελ εηζαγσγή κνπ ζην δηα-ηκεκαηηθφ
πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, ζην νπνίν βξίζθνκαη
ζην δεχηεξν θαη ηειεπηαίν έηνο ζπνπδψλ, κε ηα καζήκαηα πνπ παξαθνινχζεζα ζην ΠΠ ηνπ
ηκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ζηελ Καβάια λα κελ πζηεξνχλ ζε ηίπνηε απφ απηά πνπ
παξαθνινπζψ ηψξα ζην κεηαπηπρηαθφ.

Απόθνηηνο 5
Απνθνίηεζα ην 2015 απφ ην Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ ΣΔΗ Καβάιαο. Καηά ηελ
δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ θαηάθεξα λα αλαπηχμσ ηηο γλψζεηο θαη ηηο εγεηηθέο κνπ
ηθαλφηεηεο κνπ ζην ζέκα δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ. Έκαζα λα εξγάδνκαη ζε νκάδα κε ζηφρν
πάληα ην θαιχηεξν απνηέιεζκα.
Με ηελ επηζηξνθή κνπ ζηελ Λεπθσζία φπνπ θαη θαηάγνκαη ακέζσο βξήθα δνπιεηά ζαλ
Business Administrator ζε κηα απφ ηηο πην γλσζηέο εθπαηδεπηηθέο εηαηξίεο ζηελ Κχπξν. Σα
ηειεπηαία ρξφληα 8 ρξφληα θαηείρα ζέζε Marketing Executive ζε 2 κεγάιεο εηαηξείεο ζηελ
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Κχπξν, ε κηα αλήθεη ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα κε παξνπζία θαη ζηελ Διιάδα θαη ε άιιε ζηνλ
θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα.
Σνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ζε θαηξφ θξίζεο είρα αξθεηέο πξνηάζεηο γηα δνπιεηά θαη ηειηθά
κεηαθηλήζεθα ζηελ κεγαιχηεξε εηαηξεία εζηίαζεο ζηελ Κχπξν (Pizza Hit, Café Nero, KFC,
Derlicious, Wagamama, Burger King θιπ) ζαλ Marketing Executive ησλ εζηηαηνξίσλ
Derlicious. ίγνπξα έθηαζα εδψ κε εθφδηα πνπ απέθηεζα πξσηαξρηθά απφ ηηο ζπνπδέο θαη
απφ ηνπο θαζεγεηέο κνπ ζην Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ζηελ Καβάια.

ύληνκα Απόθνηηνο
Με ρσξίδεη κφιηο έλα βήκα πξηλ ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ κνπ απφ ην Σκήκα Γηνίθεζεο
Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Σ.Δ.Η. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο & Θξάθεο. Απηή ηε ζηηγκή εθαξκφδσ ηηο
γλψζεηο Marketing θαη Management πνπ έιαβα απφ ην ηκήκα ζηελ δηθή κνπ εηαηξεία κηαο θαη
είκαη ζπληδξπηήο ειιεληθνχ Startup ( εθαξκνγή επηβξάβεπζεο αγνξψλ γηα κηθξνκεζαίεο
Διιεληθέο επηρεηξήζεηο. )
Οη γλψζεηο θαη νη πνιχηηκεο ζπκβνπιέο ησλ θαζεγεηψλ κε έθαλαλ λα δσ έλαλ δηαθνξεηηθφ
θφζκν λα μεδηπιψλεηαη κπξνζηά κνπ, ηνλ θφζκν ηεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηεο δξάζεο θαη
ηεο θαηλνηνκίαο.
Μέζσ ησλ δηαζπλδέζεσλ ηνπ ηκήκαηνο κε Δπξσπατθά παλεπηζηήκηα είρα ηελ ηχρε λα
ηαμηδέςσ ζε δπν πφιεηο ηνπ εμσηεξηθνχ, ζηε Γαλία φπνπ αλαπηχμακε project κε θνηηεηέο
απφ άιια παλεπηζηήκηα ηεο Δπξψπεο πάλσ ζην Digital Building Model. Σν δεχηεξν ηαμίδη
κνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Ρίγα ηεο Λεηνλίαο φπνπ δηεχξπλα ηηο γλψζεηο κνπ γχξσ απφ ην
Data Science καδί κε θνηηεηέο απφ άιια παλεπηζηήκηα.
Οη ζπνπδέο κνπ ζην ηκήκα Γηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ κνπ έδσζαλ ην θίλεηξν λα δεκηνπξγήζσ
κέζα ζην Ίδξπκα ηελ πξψηε επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα γηα θνηηεηέο πνπ ηξέθνπλ αγάπε γηα
ηελ λεαληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα. Σν ηκήκα κνπ κέζσ ησλ ζπρλψλ εθδειψζεσλ πνπ
πξαγκαηνπνηεί γηα πξνγξάκκαηα Erasmus, Πξαθηηθήο Άζθεζεο θηι, κνπ έδσζε ην θίλεηξν
λα αμηνπνηήζσ ην πξφγξακκα ηνπ Erasmus θαη λα βξίζθνκαη απηή ηε ζηηγκή ζην Brno ηεο
Σζερίαο φπνπ παξαθνινπζψ ηα ηειεπηαία καζήκαηα γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ κνπ.
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ΔΠΙΣΟΜΗ ΣΟΙΥΔΙΩΝ
ΣΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΟΤΜΔΝΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ
ΙΓΡΤΜΑ: ΣΔΙ ΑΜΘ
ΣΜΗΜΑ : ΝΔΟ - ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ (ΝΔΟ ΠΠ ΑΠΌ 2013-2014)
Αξηζκφο πξνζθεξφκελσλ θαηεπζχλζεσλ: 3
Αξηζκφο κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ: 2
ρεηηθ

Αθαδεκατθό έηνο

Σ-1

όο

Σ Σ-3

Σξέρνλ

-

πίλαθ

έηνο

2

αο

(Σ)*

#1

πλνιηθφο αξηζκφο κειψλ ΓΔΠ

15

16

#1

Λνηπφ πξνζσπηθφ

5

5

#2

πλνιηθφο αξηζκφο πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ

824

1.081

ζε θαλνληθά έηε θνίηεζεο (λ Υ 2)
#3

Πξνζθεξφκελεο απφ ην Σκήκα ζέζεηο ζηηο
παλειιαδηθέο

#3

πλνιηθφο αξηζκφο λενεηζεξρνκέλσλ
θνηηεηψλ

Σ-4

Σ-5

300

190

174

#7

Αξηζκφο απνθνίησλ

243

196

#6

Μ.Ο. βαζκνχ πηπρίνπ

6,37

6,38

#4

Πξνζθεξφκελεο απφ ην Σκήκα Θέζεηο ΠΜ

#4

Αξηζκφο αηηήζεσλ γηα ΠΜ

288

280

2.198

1.601

# 12.1 πλνιηθφο αξηζκφο καζεκάησλ γηα ηελ
απφθηεζε πηπρίνπ
# 12.1 χλνιν ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ (Τ)
# 12.1 πλνιηθφο αξηζκφο πξνζθεξφκελσλ
καζεκάησλ επηινγήο
# 15

πλνιηθφο αξηζκφο δεκνζηεχζεσλ ΓΔΠ

# 16

Αλαγλψξηζε εξεπλεηηθνχ έξγνπ (ζχλνιν)

# 17

Γηεζλείο ζπκκεηνρέο

* Πξφθεηηαη γηα ην αθαδεκατθφ έηνο (δχν ζπλερφκελα αθαδεκατθά εμάκελα), ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε
Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο.
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ΔΠΙΣΟΜΗ ΣΟΙΥΔΙΩΝ
ΣΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΟΤΜΔΝΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ
ΙΓΡΤΜΑ: ΣΔΙ ΑΜΘ
ΣΜΗΜΑ : ΠΑΛΙΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ (ΠΑΛΙΟ ΠΠ ΜΔΥΡΙ ΚΑΙ 2012-2013)
Αξηζκφο πξνζθεξφκελσλ θαηεπζχλζεσλ: 1
Αξηζκφο κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ: 1
ρεηηθ

Αθαδεκατθό έηνο

Σ-1

όο

Σ-2

Σ-3

Σ-4

Σ-5

Σξέρνλ

πίλαθ

έηνο

αο

(Σ)*

#1

πλνιηθφο αξηζκφο κειψλ ΓΔΠ

8

8

9

9

#1

Λνηπφ πξνζσπηθφ

2

2

2

2

#2

πλνιηθφο αξηζκφο πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ

532

487

643

491

150

300

300

300

176

156

343

82

124

63

102

105

6,3

6,3

6,4

1

5

4

267

252

233

190

129

104

2

8

841

793

ζε θαλνληθά έηε θνίηεζεο (λ Υ 2)
#3

Πξνζθεξφκελεο απφ ην Σκήκα ζέζεηο ζηηο
παλειιαδηθέο

#3

πλνιηθφο αξηζκφο λενεηζεξρνκέλσλ
θνηηεηψλ

#7

Αξηζκφο απνθνίησλ

#6

Μ.Ο. βαζκνχ πηπρίνπ

200

6,45

#4

Πξνζθεξφκελεο απφ ην Σκήκα Θέζεηο ΠΜ

#4

Αξηζκφο αηηήζεσλ γηα ΠΜ

# 12.1 πλνιηθφο αξηζκφο καζεκάησλ γηα ηελ
απφθηεζε πηπρίνπ
# 12.1 χλνιν ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ (Τ)
# 12.1 πλνιηθφο αξηζκφο πξνζθεξφκελσλ
καζεκάησλ επηινγήο
# 15
# 16

# 17

πλνιηθφο αξηζκφο δεκνζηεχζεσλ ΓΔΠ **
Αλαγλψξηζε εξεπλεηηθνχ έξγνπ (ζχλνιν)**
Γηεζλείο ζπκκεηνρέο

* Πξφθεηηαη γηα ην αθαδεκατθφ έηνο (δχν ζπλερφκελα αθαδεκατθά εμάκελα), ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε
Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο.
** Αθνξά ην ΔΠ θαη ησλ ηκεκάησλ (ΓΔ & ΓΠ)
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ΔΠΙΣΟΜΗ ΣΟΙΥΔΙΩΝ
ΣΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΟΤΜΔΝΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ
ΙΓΡΤΜΑ: ΣΔΙ ΑΜΘ
ΣΜΗΜΑ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΠΑΛΙΟ ΠΠ ΜΔΥΡΙ ΚΑΙ 2012-2013)
Αξηζκφο πξνζθεξφκελσλ θαηεπζχλζεσλ: 1
Αξηζκφο κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ: 1
ρεηηθ

Αθαδεκατθό έηνο

Σ-1

όο

Σ-2

Σ-3

Σ-4

Σ-5

Σξέρνλ

πίλαθ

έηνο

αο

(Σ)*

#1

πλνιηθφο αξηζκφο κειψλ ΓΔΠ

8

8

8

8

#1

Λνηπφ πξνζσπηθφ

2

2

2

2

#2

πλνιηθφο αξηζκφο πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ

522

594

619

436

250

250

250

200

224

163

292

101

60

93

82

123

6,4

6,4

6,3

1

8

6

267

252

233

190

129

104

2

8

841

793

ζε θαλνληθά έηε θνίηεζεο (λ Υ 2)
#3

Πξνζθεξφκελεο απφ ην Σκήκα ζέζεηο ζηηο
παλειιαδηθέο

#3

πλνιηθφο αξηζκφο λενεηζεξρνκέλσλ
θνηηεηψλ

#7

Αξηζκφο απνθνίησλ

#6

Μ.Ο. βαζκνχ πηπρίνπ

200

6,34

#4

Πξνζθεξφκελεο απφ ην Σκήκα Θέζεηο ΠΜ

#4

Αξηζκφο αηηήζεσλ γηα ΠΜ

# 12.1 πλνιηθφο αξηζκφο καζεκάησλ γηα ηελ
απφθηεζε πηπρίνπ
# 12.1 χλνιν ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ (Τ)
# 12.1 πλνιηθφο αξηζκφο πξνζθεξφκελσλ
καζεκάησλ επηινγήο
# 15
# 16

# 17

πλνιηθφο αξηζκφο δεκνζηεχζεσλ ΓΔΠ **
Αλαγλψξηζε εξεπλεηηθνχ έξγνπ (ζχλνιν)**
Γηεζλείο ζπκκεηνρέο

* Πξφθεηηαη γηα ην αθαδεκατθφ έηνο (δχν ζπλερφκελα αθαδεκατθά εμάκελα), ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε
Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο.
** Αθνξά ην ΔΠ θαη ησλ ηκεκάησλ (ΓΔ & ΓΠ)
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ΔΠΙΣΟΜΗ ΣΟΙΥΔΙΩΝ
ΣΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΟΤΜΔΝΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ
ΙΓΡΤΜΑ: ΣΔΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ
ΣΜΗΜΑ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ- Π.Μ. «ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ-MASTER IN
BUSINESS ADMINISTRATION MBA»
Αξηζκφο πξνζθεξφκελσλ θαηεπζχλζεσλ: 3
Αξηζκφο κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ: 1
ρεηηθόο Αθαδεκατθό έηνο
πίλαθα

Σξέρνληνο

Σ-1

Σ-2

Σ- Σ-

(Σ)*

3

4

ο
#1

πλνιηθφο αξηζκφοκειψλ ΓΔΠ

#1

Λνηπφ πξνζσπηθφ

#2

#7

πλνιηθφο αξηζκφο πξνπηπρηαθψλ
θνηηεηψλ ζε θαλνληθά έηε
θνίηεζεο (λ Υ 2)
Πξνζθεξφκελεο απφ ην Σκήκα
ζέζεηο ζηηο παλειιαδηθέο
πλνιηθφο
αξηζκφολενεηζεξρνκέλσλθνηηεηψλ
Αξηζκφο απνθνίησλ

#6

Μ.Ο. βαζκνχ πηπρίνπ

#4

Πξνζθεξφκελεο απφ ην Σκήκα
Θέζεηο ΠΜ
Αξηζκφο αηηήζεσλ γηα ΠΜ

#3
#3

#4
# 12.1
# 12.1

πλνιηθφο αξηζκφο καζεκάησλ γηα
ηελ απφθηεζε πηπρίνπ
χλνιν ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ
(Τ)

40

40

40

38

51

34

12

12

12

10

10

10

(6 θνξκνχ+4

(6 θνξκνχ+4

(6 θνξκνχ+4

θαηεχζπλζεο) θαηεχζπλζεο) θαηεχζπλζεο)
# 12.1

# 15
# 16
# 17

πλνιηθφο αξηζκφο
πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ
επηινγήο
πλνιηθφο αξηζκφοδεκνζηεχζεσλ
ΓΔΠ
Αλαγλψξηζε εξεπλεηηθνχέξγνπ
(ζχλνιν)
Γηεζλείοζπκκεηνρέο

18

18

18

* Πξφθεηηαη γηα ην αθαδεκατθφ έηνο (δχν ζπλερφκελα αθαδεκατθά εμάκελα), ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε
Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο.
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ΔΠΙΣΟΜΗ ΣΟΙΥΔΙΩΝ
ΣΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΟΤΜΔΝΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ
ΙΓΡΤΜΑ: ΣΔΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ
ΣΜΗΜΑ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ - Π.Μ. «ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΉ ΔΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΆ ΤΣΗΜΑΣΑ» ΣΗ ΠΡΩΗΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Αξηζκφο πξνζθεξφκελσλ θαηεπζχλζεσλ: 1
Αξηζκφο κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ: 1
ρεηηθόο

Αθαδεκατθό έηνο

Σξέρνληνο

πίλαθαο

Σ-1

Σ-2

(Σ)*

Σ-

Σ-

3

4

#1

πλνιηθφο αξηζκφοκειψλ ΓΔΠ

5

6

6

7

#1

Λνηπφ πξνζσπηθφ

5

5

5

5

#2

#7

πλνιηθφο αξηζκφο πξνπηπρηαθψλ
θνηηεηψλ ζε θαλνληθά έηε
θνίηεζεο (λ Υ 2)
Πξνζθεξφκελεο απφ ην Σκήκα
ζέζεηο ζηηο παλειιαδηθέο
πλνιηθφο
αξηζκφολενεηζεξρνκέλσλθνηηεηψλ
Αξηζκφο απνθνίησλ

#6

Μ.Ο. βαζκνχ πηπρίνπ

#4

Πξνζθεξφκελεο απφ ην Σκήκα
Θέζεηο ΠΜ
Αξηζκφο αηηήζεσλ γηα ΠΜ

50

50

50

50

20

31

40

57

10

10

10

10

10

10

10

10

0

0

0

0

#3
#3

#4
# 12.1
# 12.1
# 12.1

# 15
# 16
# 17

πλνιηθφο αξηζκφο καζεκάησλ γηα
ηελ απφθηεζε πηπρίνπ
χλνιν ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ
(Τ)
πλνιηθφο αξηζκφο
πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ
επηινγήο
πλνιηθφο αξηζκφοδεκνζηεχζεσλ
ΓΔΠ
Αλαγλψξηζε εξεπλεηηθνχέξγνπ
(ζχλνιν)
Γηεζλείοζπκκεηνρέο

* Πξφθεηηαη γηα ην αθαδεκατθφ έηνο (δχν ζπλερφκελα αθαδεκατθά εμάκελα), ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε
Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο
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Οη Πίλαθεο πνπ έπξεπε λα αθνινπζνχλ, είλαη ζπκπιεξσκέλνη ζε κνξθή Excel θαη επηζπλάπηνληαη
ειεθηξνληθά ζε CD.
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Σν ηκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηεο ΓΟ ηνπ ΣΔΗ Καβάιαο, κε ηελ απνθνίηεζε, δηαζέηεη ζηνπο πηπρηνχρνπο ηνπ ην „Παξάξηεκα
Γηπιψκαηνο‟ (Diploma Supplement Label), ην νπνίν απνηειεί ηελ επίζεκε έθθξαζε ηνπ ηίηινπ κε ηζρχ ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο.

Το Παπάπηημα Διπλώμαηορ ακολοςθεί ηο ςπόδειγμα πος ανέπηςξε η Εςπωπαϊκή Επιηποπή, ηο Σςμβούλιο ηηρ Εςπώπηρ και η UNESCO/CEPES. Σηόσορ ηος Παπαπηήμαηορ είναι να παπάζσει
επαπκή και ανεξάπηηηα ζηοισεία για ηην βεληίωζη ηηρ διεθνούρ «διαθάνειαρ» και ηη δίκαιη ακαδημαϊκή και επαγγελμαηική αναγνώπιζη ηων ηίηλων ζποςδών (διπλώμαηα, πηςσία,
πιζηοποιηηικά κ.λ.π.). Σσεδιάζηηκε για να δίνει πεπιγπαθή ηηρ θύζηρ, ηος επιπέδος, ηος ςποβάθπος, ηος πεπιεσόμενος και ηος καθεζηώηορ ηων ζποςδών, οι οποίερ ολοκληπώθηκαν με
επιηςσία από ηο άηομο πος αναγπάθεηαι ονομαζηικά ζηο ππωηόηςπο ηος ηίηλος ζηον οποίο επιζςνάπηεηαι αςηό ηο παπάπηημα. Σηο παπάπηημα αςηό δεν θα κπίνεηαι η αξία και δεν θα ςπάπσοςν
δηλώζειρ ιζοηιμίαρ ή πποηάζειρ ζσεηικά με ηην αναγνώπιζη. Θα ςπάπσοςν πληποθοπίερ και ζηα οκηώ ημήμαηα. Όπος δεν ςπάπσοςν πληποθοπίερ δίδεηαι η ζσεηική εξήγηζη.
Σο παράρηεκα δηπιώκαηος τορεγείηαη ζύκθωλα κε ηης αποθάζεης ηοσ σκβοσιίοσ ηοσ ΣΕΙ ΑΜΘ :
- Ασηόκαηα ζε θάζε πηστηούτο ηοσ ΣΕΙ ΑΜΘ καδί κε ηολ ηίηιο ηοσ πηστίοσ ηοσ.
- Χωρίς τρέωζε
- Σόζο ζηελ Ειιεληθή όζο θαη ζηελ Αγγιηθή γιώζζα

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην ΣΔΗ ΑΜΘ ήηαλ απφ ηα πξψηα εθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ζηε ρψξα πνπ ηνπ ρνξεγήζεθε ε δπλαηφηεηα λα παξάζρεη
‘Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο’ (Diploma Supplement Label)
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