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Αγαπθτζ φοιτθτι,

Καλϊσ ιρκεσ ςτο τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων (ΔΕ) τθσ Σχολισ Διοίκθςθσ και
Οικονομίασ (ΣΔΟ) του ΤΕΙ Καβάλασ.
Ο προϊςτάμενοσ, το διδακτικό, διοικθτικό και τεχνικό προςωπικό του τμιματοσ ςου
εφχονται Καλζσ Σπουδζσ και ευχάριςτθ διαμονι ςτθν Καβάλα.
Το τμιμα μασ, με λειτουργία πλζον των 20 ετϊν, αποτελεί ζνα από τα γνωςτότερα και
γεμάτο εμπειρία τμιματα τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτθ χϊρα μασ.
Είναι καταξιωμζνο τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτθν Ευρϊπθ όπου ςιμερα εκατοντάδεσ
πτυχιοφχοι μασ διαπρζπουν ςτον επαγγελματικό ςτίβο.
Με ζμπειρο διδακτικό, διοικθτικό και τεχνικό προςωπικό αγκαλιάηει τουσ φοιτθτζσ του
και με διαρκι και ςυντονιςμζνθ προςπάκεια, τουσ εκπαιδεφει και τουσ γεμίηει εφόδια
για το μζλλον.
Πςον αφορά το ΤΕΙ Καβάλασ που επζλεξεσ να φοιτιςεισ ζχει καταταγεί 1 ο μεταξφ όλων
των Ελλθνικϊν ΤΕΙ και 16ο μεταξφ όλων των ΑΕΙ.
http://www.webometrics.info/en/Europe/Greece%20
Ραρακάτω ακολουκοφν χριςιμεσ πλθροφορίεσ, ςε μορφι Οδθγοφ Σπουδϊν, που κα
λφςουν πολλζσ απορίεσ ςου όςον αφορά τθ λειτουργία του τμιματοσ
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Δρ Δθμιτριοσ Μαδυτινόσ
Ρροϊςτάμενοσ τμιματοσ ΔΕ
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1. ΚΔΡΤΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ
Το ΤΕΙ Καβάλασ λειτοφργθςε για πρϊτθ φορά ωσ ΚΑΤΕΕ το ςπουδαςτικό ζτοσ 1976 1977. Το 1983 με το Ν.1404/83 καταργικθκε το ΚΑΤΕΕ Καβάλασ και ςτθ κζςθ του
ιδρφκθκε το ΤΕΙ Καβάλασ με τισ Σχολζσ Τεχνολογικϊν Εφαρμογϊν (ΣΤΕΦ) και
Διοίκθςθσ και Οικονομίασ (ΣΔΟ).

Σιμερα, το ΤΕΙ Καβάλασ ςτεγάηεται ςτα κτίρια που βρίςκονται ςτον Άγιο Λουκά, μια
νζα ςυνοικία τθσ πόλθσ τθσ Καβάλασ. Ζχει περίπου 50 εργαςτιρια ειδικοτιτων με
ςφγχρονο και ςχεδόν πλιρθ εξοπλιςμό. Στθν ίδια κζςθ βρίςκεται και θ Σπουδαςτικι
Εςτία θ οποία αποτελείται από τρία ςυγκροτιματα.

Θ ζκταςθ του κτιριακοφ ςυγκροτιματοσ είναι 132 ςτρζμματα με κάλυψθ περίπου
36.000m2 από τα οποία 6.000m2 ςε αίκουςεσ διδαςκαλίασ και 11.500m2 ςε
εργαςτιρια, ενϊ οι τρεισ ςπουδαςτικζσ εςτίεσ ςτεγάηουν 450 φοιτθτζσ.

Το ςθμερινό μόνιμο Ρροςωπικό του ΤΕΙ Καβάλασ είναι 233 άτομα από τα οποία 104
ανικουν ςτο Εκπαιδευτικό Ρροςωπικό, 6 ςτο Ειδικό Διδακτικό Ρροςωπικό, 10 ςτο
Τεχνικό Εργαςτθριακό Ρροςωπικό 12 ςτο Ειδικό Τεχνικό Ρροςωπικό και 101 ςτο
Διοικθτικό Ρροςωπικό.

Εκτόσ από το μόνιμο Εκπαιδευτικό Ρροςωπικό για κάκε ςπουδαςτικό ζτοσ
προςλαμβάνονται και ζκτακτοι εκπαιδευτικοί για τθν κάλυψθ εκπαιδευτικϊν
αναγκϊν. Ο αρικμόσ των εγγεγραμμζνων ςπουδαςτϊν του ΤΕΙ Καβάλασ είναι περίπου
12.000.
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2. Παρουςίαςθ του Σμιματοσ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων
Το Τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων είναι ζνα από τα τρία τμιματα τθσ Σχολισ
Διοίκθςθσ και Οικονομίασ (ΣΔΟ) του ΤΕΙ Καβάλασ (τα άλλα δφο είναι το τμιμα
Λογιςτικισ και το τμιμα Διαχείριςθσ Ρλθροφοριϊν).
Mζςα ςτα πλαίςια αυτά τθσ ςυνολικισ πολιτικισ του ΤΕΙ Καβάλασ, το Σμιμα
Διοίκθςθσ Επιχειριςεων τθσ ΣΔΟ του ΤΕΙ Καβάλασ, διαμορφϊνει τθν δικι του
αποςτολι, ςκοπό και ςτόχουσ:
ΑΠΟΣΟΛΗ: Θ ανάπτυξθ του τμιματοσ ςτα πρότυπα των αναπτυγμζνων Ευρωπαϊκϊν
χωρϊν.
ΚΟΠΟ: «Θ ςυςτθματικι προςπάκεια ανανζωςθσ όλων των επιπζδων γνϊςθσ και θ
ειςαγωγι των πλζον πρόςφατων διαδικαςιϊν, με το βλζμμα ςτραμμζνο ςτθν
καινοτομία και ςτθν πρωτοπορία».
ΣΟΧΟΙ:







Να παρζχει ςτουσ φοιτθτζσ ικανι μόρφωςθ ςτθ διοίκθςθ επιχειριςεων και να
τουσ προάγει ςε επίπεδο όπου να μποροφν να καταλάβουν, να αφομοιϊςουν και
να προωκιςουν ςφγχρονεσ επιςτθμονικζσ και τεχνολογικζσ μεκόδουσ και τεχνικζσ
ςε κάκε είδοσ επιχείρθςθσ του ιδιωτικοφ και του δθμόςιου τομζα τόςο ςτο
λειτουργικό όςο και ςτο ςτρατθγικό επίπεδο.
Να παίξει το ρόλο επιςτθμονικοφ και τεχνολογικοφ ςυμβοφλου προσ τθ
βιομθχανία βοθκϊντασ τισ επιχειριςεισ να καινοτομιςουν και να καταςτοφν
«βζλτιςτθσ κλάςθσ» μζςω τθσ ειςαγωγισ νζων μεκόδων, ςυςτθμάτων και
διεργαςιϊν ςτο λειτουργικό και ςτρατθγικό επίπεδο που οδθγοφν ςτθν
αποτελεςματικότερθ δθμιουργία, διαχείριςθ και μεταφορά γνϊςθσ ςε νζεσ
οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ.
Να παρζχει ςτουσ απόφοιτουσ των ΤΕΙ ειδίκευςθ ςε ςφγχρονεσ τεχνολογικζσ
κατακτιςεισ μζςω ςεμιναρίων και προγραμμάτων δια βίου μάκθςθσ.
Να αναλαμβάνει προγράμματα βαςικισ και εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ ςτθ
διοίκθςθ.

Οι τεράςτιεσ αλλαγζσ που ςυντελοφνται τθ ςτιγμι αυτι ςτο εξωτερικό τεχνολογικό
και οικονομικό περιβάλλον δθμιουργοφν μεγάλεσ ευκαιρίεσ για οποιονδιποτε ζχει
γνϊςεισ, όραμα, πείρα και τισ αναγκαίεσ υποδομζσ για να τισ εκμεταλλευτεί. Οι νζεσ
τεχνολογίεσ εμφανίηονται και διαφοροποιοφνται µε ταχφτατουσ ρυκμοφσ και κάνουν
πια εμφανζσ ότι µόνο αυτοί που ζχουν εμποτιςτεί από τθν ιδζα τθσ ςυνεχοφσ
βελτίωςθσ, ςυγκεντρϊνουν πικανότθτεσ επιβίωςθσ και παραγωγισ ςθμαντικοφ
ζργου. Θ εποχι αυτι κα αποφανκεί για το ποιόσ κα είναι ικανόσ να ςυνεχίςει το ζργο
του αποτελεςματικά και τα επόμενα χρόνια και ποιόσ κα ξεπεραςτεί από τθν ίδια του
τθν αδυναμία ϊςτε να φανεί διορατικόσ και καινοτόμοσ.
Πλοι ανεξαιρζτωσ οι επιμζρουσ ςτόχοι του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν του τμιματοσ
αποςκοποφν ςτθν υλοποίθςθ του κφριου ςκοποφ, ο οποίοσ είναι ξεκάκαροσ και ζχει
γίνει αποδεκτόσ από όλα τα μζλθ του και είναι «Θ ςυςτθματικι προςπάκεια
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ανανζωςθσ όλων των επιπζδων γνϊςθσ και θ ειςαγωγι των πλζον πρόςφατων
διαδικαςιϊν, με το βλζμμα ςτραμμζνο ςτθν καινοτομία και ςτθν πρωτοπορία».
Σιμερα, οι παραδόςεισ των μακθμάτων (ςθμειϊςεισ κ.λπ.) δε γίνονται μόνο μζςα τισ
αίκουςεσ διδαςκαλίασ αλλά και μζςω τθσ τθλε-εκπαίδευςθσ (e-learning) με τθ
βοικεια του internet, όπου ςε κατάλλθλο δικτυακό τόπο υπάρχουν ςε ολοκλθρωμζνθ
θλεκτρονικι μορφι τα περιεχόμενα (φλθ) όλων των μακθμάτων. Θ πλατφόρμα
αςφγχρονθσ τθλε-εκπαίδευςθσ του Τμιματοσ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων βρίςκεται ςτθν
θλεκτρονικι διεφκυνςθ:
http://eclass.teikav.edu.gr/claroline/auth/opencourses.php?fc=9
και εξυπθρετεί εκπαιδευτικοφσ και φοιτθτζσ επί 24ϊρου βάςεωσ, αρκεί οι τελευταίοι
να διακζτουν ζναν θλεκτρονικό υπολογιςτι με ςφνδεςθ ςτο internet.
Το περιεχόμενο ςπουδϊν του Τμιματοσ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων καλφπτει το
γνωςτικό αντικείμενο τθσ Διοικθτικισ Επιςτιμθσ, με εξειδίκευςθ εφαρμογισ ςτισ
επιχειριςεισ γενικά, τόςο ςτον ιδιωτικό όςο και ςτο δθμόςιο τομζα. Με τθν
ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν του, ο απόφοιτοσ του Τμιματοσ ανακθρφςςεται
«Ρτυχιοφχοσ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων», διακζτει δε τισ απαραίτθτεσ επιςτθμονικζσ και
τεχνολογικζσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ϊςτε να μπορεί να δραςτθριοποιθκεί
επαγγελματικά ςε όλουσ τουσ τομείσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου του Τμιματοσ, είτε
ωσ ςτζλεχοσ επιχειριςεων, οργανιςμϊν και υπθρεςιϊν του ιδιωτικοφ και δθμόςιου
τομζα, είτε ωσ αυτοαπαςχολοφμενοσ.
Ειδικότερα ο πτυχιοφχοσ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων:













Εφαρμόηει ςφγχρονεσ επιςτθμονικζσ και τεχνολογικζσ μεκόδουσ, κακϊσ και
διοικθτικζσ πρακτικζσ ςτθν οργάνωςθ και διοίκθςθ των επιχειριςεων του
ιδιωτικοφ και δθμόςιου τομζα, τόςο ςτο λειτουργικό τουσ επίπεδο (operational
level) όςο και ςτο ςτρατθγικό τουσ επίπεδο (strategic level).
Εφαρμόηει ςφγχρονεσ επιςτθμονικζσ και τεχνολογικζσ μεκόδουσ ςτθν ίδρυςθ και
αρχικι λειτουργία των επιχειριςεων του ιδιωτικοφ και δθμόςιου τομζα.
Αςχολείται με τθν ζρευνα, τθν ανάπτυξθ και τθν οικονομία των επιχειριςεων του
ιδιωτικοφ και δθμόςιου τομζα.
Αςχολείται με τθν ζρευνα και ανάπτυξθ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων διοίκθςθσ
ςε όλεσ τισ επιχειριςεισ.
Εκπονεί μελζτεσ του εςωτερικοφ και εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ των
επιχειριςεων, που οδθγοφν ςτον ςτρατθγικό και λειτουργικό προγραμματιςμό και
ζλεγχό τουσ, ωσ επίςθσ και ςτθν διαμόρφωςθ επιχειρθςιακϊν ςχεδίων.
Εκπονεί μελζτεσ αξιολόγθςθσ επενδφςεων των επιχειριςεων και βιωςιμότθτασ
των επιχειριςεων, είτε αφοροφν υπαγωγι των επιχειριςεων ςε ςυγκεκριμζνουσ
επενδυτικοφσ νόμουσ, είτε αφοροφν μόνο τθν επιχείρθςθ για τθν λιψθ
επενδυτικϊν ςτρατθγικϊν αποφάςεων.
Ζχει τθν ικανότθτα ςυλλογικισ εργαςίασ ςε όλα τα επίπεδα, κακϊσ επίςθσ και
ςυνεργαςίασ με εξωτερικοφσ παράγοντεσ, είτε του δθμοςίου, είτε του ιδιωτικοφ
τομζα.
Είναι γνϊςτθσ των ςφγχρονων εφαρμογϊν των Θ/Y ςτθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων.
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Επιςθμαίνεται πωσ, το Τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Τ.Ε.Ι. Καβάλασ διακζτει
από το 2005 Ριςτοποιθτικό Συμμόρφωςθσ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000 ςτο αντικείμενο
τθσ «Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ για Διοίκθςθ Επιχειριςεων».
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3. Επαγγελματικό Κακεςτϊσ
Σφμφωνα με τα δθμοςιευμζνα επαγγελματικά δικαιϊματα (ΦΕΚ 218 / 5 Οκτωβρίου
1989, ςελ. 4585)
1. Οι πτυχιοφχοι του τμιματοσ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων τθσ Σχολισ Διοίκθςθσ και
Οικονομίασ των Τεχνολογικϊν Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων με βάςθ τισ
εξειδικευμζνεσ επιςτθμονικζσ και τεχνικζσ γνϊςεισ τουσ, αςχολοφνται είτε ςε
ςυνεργαςία με άλλουσ επιςτιμονεσ είτε αυτοδφναμα ωσ ςτελζχθ επιχειριςεων
διαφόρων δραςτθριοτιτων ςτον ιδιωτικό και δθμόςιο τομζα.
2. Οι πτυχιοφχοι ζχουν τισ παρακάτω αρμοδιότθτεσ:
 Κακοριςμό του επιχειρθςιακοφ χϊρου
 Ρρογραμματιςμό, οργάνωςθ, κακοδιγθςθ και ζλεγχο των διοικθτικϊν
δραςτθριοτιτων των επιχειριςεων
 Ανάλυςθ προβλθμάτων ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ ςτον επιχειρθςιακό χϊρο
 Ρρόταςθ ςυςτθμάτων αμοιβισ εργαςίασ και ςυμμετοχισ των εργαηομζνων
ςτθ λειτουργία και το οικονιμικό αποτζλεςμα τθσ επιχείρθςθσ ςε ςυνδυαςμό
με προβλιματα παραγωγικότθτασ
 Ρρόταςθ διαδικαςιϊν ςτελζχωςθσ τθσ επιχείρθςθσ με ανκρϊπινο δυναμικό
 Ανάλυςθ πααραγωγικϊν ςυςτθμάτων και διαδικαςιϊν και γενικϊν κεμάτων
διοίκθςθσ παραγωγισ
 Ανάλυςθ προβλθμάτων χρθματοδοτικισ Διοίκθςθσ τθσ Επιχείρθςθσ
3. Οι πτυχιοφχοι του τμιματοσ εξελίςςονται ςε όλο το φάςμα τθσ διοικθτικισ
ιεραρχίασ τθσ ςχετικισ με τουσ τομείσ τθσ ειδικότθτάσ τουσ
4. Οι πτυχιοφχοι του τμιματοσ απαςχολοφνται ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. Επίςθσ μποροφν να απαςχολθκοφν ωσ μζλθ
ερευνθτικϊν ομάδων ςε κζματα ειδικότθτάσ τουσ
Οι πτυχιοφχοι του τμιματοσ μετά τθν απόκτθςθ του πτυχίου τουσ αςκοφν το
επάγγελμα, ςτο πλαίςιο των παραπάνω επαγγελματικϊν δικαιωμάτων.
5. Επίςθσ οι πτυχιοφχοι του τμιματοσ ζχουν το δικαίωμα να αςκοφν το επάγγελμα
του ‘Φοροτζχνθ – Λογιςτι’ Γ’ Τάξθσ, και μετά από δφο χρόνια ςχετικισ
προχπθρεςίασ και ειδικζσ εξετάςεισ, του ‘Φοροτζχνθ – Λογιςτι’ Β’ Τάξθσ.
Αρμόδιο για τθν ζκδοςθ αδειϊν ‘Φοροτζχνθ - Λογιςτι’ είναι το Οικονομικό
Επιμελιτιριο Ελλάδοσ.
Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ: http://abd.teikav.edu.gr/
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4. Πρόγραμμα Προπτυχιακϊν πουδϊν
Στο Ρρόγραμμα Σπουδϊν, που εφαρμόηεται ζχουν τθρθκεί οι Γενικοί Κανόνεσ για τα
Ρρογράμματα Σπουδϊν των Τμθμάτων των ΤΕΙ και ειδικότερα:
1.

Ριςτωτικζσ μονάδεσ / εξάμθνο = 30.

2.

1 Διδακτικι Μονάδα = 25 ϊρεσ Φόρτου Εργαςίασ.

3.

Εβδομαδιαίεσ ϊρεσ / εξάμθνο = 24 ϊρεσ ζωσ 26 ϊρεσ.

4.

Φόρτοσ Εργαςίασ / μάκθμα = τριπλάςιοσ του χρόνου κεωρθτικισ διδαςκαλίασ
ςυν το χρόνο τθσ εργαςτθριακισ διδαςκαλίασ.

5.

Τα μακιματα Ειδικισ Υποδομισ (ΜΕΥ) και Ειδικότθτασ (ΜΕ) είναι < =70%.

6.

Τα μακιματα Γενικισ Υποδομισ (ΜΓΥ) είναι < =30%.

7.

Τα ςυνολικά μακιματα ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ πτυχιακισ=40 μακιματα,

8.

Τα κατά επιλογι υποχρεωτικά μακιματα (ΕΥ) είναι < = 10% των ςυνολικϊν
μακθμάτων, ςυγκεκριμζνα τζςςερα (4), διδάςκονται μετά το 4 ο εξάμθνο, και ο
ςυνολικόσ τουσ αρικμόσ είναι διπλάςιοσ (8 μακιματα).

9.

Ωσ Ρροαιρετικά μακιματα επιλζγουν οι φοιτθτζσ είτε το κεωρθτικό μζροσ
κάποιου κατά επιλογι υποχρεωτικοφ μακιματοσ που δεν το ζχουν επιλζξει είτε
το κεωρθτικό μζροσ άλλων μακθμάτων άλλων τμθμάτων.

Τα μακιματα, ταξινομικθκαν ωσ εξισ:


Μακιματα Γενικισ Υποδομισ (ΜΓΥ)



Μακιματα Ειδικισ Υποδομισ (ΜΕΥ)



Μακιματα Ειδικότθτασ (ΜΕ)
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ΠΙΝΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ κατά ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ του ΣΜΗΜΑΣΟ
ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ τθσ ΔΟ του ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΦΟΡΣΟ ΕΡΓΑΙΑ (ΦΕ)

Τ/ΕΤ

ΕΞΑΜΗ
ΝΟ

Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (ΜΓΥ)
1. Μικροοικονομικι
2. Μακθματικά-Ποςοτικζσ Μζκοδοι Διοίκθςθσ
Επιχειριςεων
3. Management ςτον Ιδιωτικό και Δθμόςιο Σομζα
4. Χρθματοοικονομικι Λογιςτικι Ι
5. Σεχνολογία Πλθροφορικισ
6. Ειςαγωγι ςτθ τατιςτικι των Επιχειριςεων
7. Μακροοικονομικι
8. Ευρωπαϊκι Ολοκλιρωςθ
9. Εμπορικό Δίκαιο
10. Εργατικό Δίκαιο
11. Επιχειρθματικότθτα – Δθμιουργικότθτα
12. Αρχζσ Μάρκετινγκ
ΤΝΟΛΟ

120 Ω/Εξ.

Υ

Α’

120
120
120
120
150
105
120
150
150
120
105

Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ

Α'
Α'
Α'
Α'
Α'
Β'
Β'
Β'
Β'
Γ'
Γ'

Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ

Β'
Β'
Γ'
Γ'
Γ'
Δ'
Δ'
Ε'
Ε'
Ε'
ΣΤ'
ΣΤ'
Η'

Ω/Εξ.
Ω/Εξ.
Ω/Εξ.
Ω/Εξ.
Ω/Εξ.
Ω/Εξ.
Ω/Εξ.
Ω/Εξ.
Ω/Εξ.
Ω/Εξ.
Ω/Εξ.

1500 Ω/Εξ.

ΣΥΝΟΛΟ ΜΓΤ 12 - ΡΟΣΟΣΤΟ 30,7% ΤΩΝ ΜΑΘΘΜΑΤΩΝ & 29.2% ΤΟΥ Φ.Ε.
Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (ΜΕΥ)
1. Διαχείριςθ Αρχείων
2. Χρθματοοικονομικι Λογιςτικι ΙΙ
3. Διοίκθςθ Ανκρϊπινων Πόρων
4. Διοικθτικι Λογιςτικι Ι
5. υςτιματα Πλθροφοριϊν Διοίκθςθσ
6. Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ
7. Διοίκθςθ Παραγωγισ-Λειτουργιϊν
8. Ξζνθ Γλϊςςα-Αγγλικι Ορολογία
9. τατιςτικι των Επιχειριςεων (Δειγματολθψίεσ)
10. Διεκνείσ Οικονομικζσ χζςεισ
11. Εταιρικι Ευκφνθ & Ηκικι
12. Διαχείρθςθ Καινοτομιϊν
13. εμινάριο Σελειοφοίτων - Μεκοδ. Επιςτ. Ζρευνασ

105
135
120
120
120
120
150
180
165
120
135
135
150

Ω/Εξ.
Ω/Εξ.
Ω/Εξ.
Ω/Εξ.
Ω/Εξ.
Ω/Εξ.
Ω/Εξ.
Ω/Εξ.
Ω/Εξ.
Ω/Εξ.
Ω/Εξ.
Ω/Εξ.
Ω/Εξ.

ΤΝΟΛΟ
1755 Ω/Εξ.
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ 13 - ΡΟΣΟΣΤΟ 33,3% ΤΩΝ ΜΑΘΘΜΑΤΩΝ & 34.1% ΤΟΥ Φ.Ε.
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Γ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΕ)
1. Διοίκθςθ Εφοδιαςτικισ Αλυςίδασ
2.
Φοροτεχνικά
3. υμπεριφορά Καταναλωτι
4. Διοικθτικι Λογιςτικι ΙΙ
5. τρατθγικι Διοίκθςθ των Επιχειριςεων
6. Οργανωςιακι υμπεριφορά
7. Διοίκθςθ Ολικισ Ποιότθτασ-Ποιοτικόσ Ζλεγχοσ
8. Οικονομοτεχνικζσ Μελζτεσ
9α. Οργάν. & Δ/ςθ Επιχειρ. Φιλοξ. & Αναψυχισ ι
9β. Ηλεκτρονικι Επικοινωνία - Εμπόριο
10α. Επικοινωνία & Διαφιμιςθ
ι
10β. Ακλθτικό Μάνατημεντ
11. Διαχείριςθ Γνϊςθσ
12. Διαχείριςθ Ζργων
13α. Εφαρμογι Δ/κϊν Αποφ. ςτθν Παραγωγι ι
13β. Χρθματοοικονομικι Μοντελοποίθςθ
14α. Ζρευνα Αγοράσ
ι
14β. Μάρκετινγκ Τπθρεςιϊν (με ζμφαςθ ςτο Σουριςμό)
ΤΝΟΛΟ

120 Ω/Εξ.
180 Ω/Εξ.
120 Ω/Εξ.
120 Ω/Εξ.
150 Ω/Εξ.
135 Ω/Εξ.
135 Ω/Εξ.
105 Ω/Εξ.
120
Ω/Εξ.
120
Ω/Εξ.
150 Ω/Εξ.
150 Ω/Εξ.
135
Ω/Εξ.
150
Ω/Εξ.

Γ'
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
ΕΥ
ΕΥ
ΕΥ
ΕΥ
Υ
Υ
ΕΥ
ΕΥ
ΕΥ
ΕΥ

Δ'
Δ'
Δ'
Ε'
Ε'
ΣΤ'
ΣΤ'
ΣΤ'
ΣΤ'
ΣΤ'
ΣΤ'
Η'
Η'
Η'
Η'
Η'
Η'

1890 Ω/Εξ.

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 14 - ΡΟΣΟΣΤΟ 36% ΤΩΝ ΜΑΘΘΜΑΤΩΝ & 36,7% ΤΟΥ Φ.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΘΜΑΤΩΝ ΜΕΤ ΚΑΙ ΜΕ 27 - ΡΟΣΟΣΤΟ 69,3% ΤΩΝ ΜΑΘΘΜΑΤΩΝ & 70,8% ΤΟΥ Φ.Ε.

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ: ΜΑΘΗΜΑΣΑ 39 ΚΑΙ
ΦΕ:

Δ. ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ
Ε. ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ

5145

ΩΡΕ

495 Ω/Εξ.
170 Ω/Εξ.

Υ
Υ

H'
H'

Το αναλυτικό πρόγραμμα ςπουδϊν κα το βρείτε ςτο τζλοσ του παρόντοσ οδθγοφ και
περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για το κάκε μάκθμα ςτθν ιςτοςελίδα του τμιματοσ.
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5. Δομι, ςυνεκτικότθτα και λειτουργικότθτα του Προγράμματοσ
Προπτυχιακϊν πουδϊν
Ποςοςτό των μακθμάτων κορμοφ /ειδίκευςθσ / κατευκφνςεων ςτο ςφνολο των
μακθμάτων
Αναλυτικά, τα Μακιματα Γενικισ Υποδομισ-ΜΓΥ δθλ. κορμοφ, είναι 12 (ποςοςτό
30,7%), 13 μακιματα είναι Μακιματα Ειδικισ Υποδομισ-ΜΕΥ (ποςοςτό 33,3%), και
τα Μακιματα Ειδικότθτασ-ΜΕ είναι 14 (ποςοςτό 36%).
Μακιματα ελεφκερθσ επιλογισ που προςφζρονται
Σφμφωνα με τον νόμο κάκε ΡΣ κα πρζπει να περιζχει 40 ςυνολικά μακιματα,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ πτυχιακισ εργαςίασ, εκ των οποίων τα κατ’ επιλογι
υποχρεωτικά-ΕΥ μακιματα μπορεί να είναι μζχρι το 10% του ςυνόλου, δθλαδι μζχρι
οκτϊ από τα οποία ο φοιτθτισ υποχρεοφται να επιλζξει τα τζςςερα. Στο νζο ΡΣ τα
μακιματα αυτά είναι τα εξισ:
1. Οργάνωςθ & Δ/ςθ Επιχειριςεων Φιλοξενίασ & Αναψυχισ ι
2. Θλεκτρονικι Επικοινωνία - Εμπόριο
3. Επικοινωνία & Διαφιμιςθ
ι
4. Ακλθτικό Μάνατημεντ
5. Εφαρμογι Δ/κϊν Αποφ. ςτθν Ραραγωγι ι
6. Χρθματοοικονομικι Μοντελοποίθςθ
7. Ζρευνα Αγοράσ
ι
8. Μάρκετινγκ Υπθρεςιϊν (με ζμφαςθ ςτο Τουριςμό)
Ραρόλα αυτά, ο κανονιςμόσ ςπουδϊν του ΤΕΙ Καβάλασ ρθτά ορίηει ότι ζνασ φοιτθτισ
του για να γίνει πτυχιοφχοσ κα πρζπει να ζχει περάςει τουλάχιςτον τρία προαιρετικά
μακιματα, τον ακριβι αρικμό ορίηει θ ΓΣ του κάκε τμιματοσ. Ωσ Ρροαιρετικά
μακιματα επιλζγουν οι φοιτθτζσ είτε το κεωρθτικό μζροσ κάποιου κατά επιλογι
υποχρεωτικοφ μακιματοσ που δεν το ζχουν επιλζξει είτε το κεωρθτικό μζροσ άλλων
μακθμάτων άλλων τμθμάτων.
Θ ΓΣ του Τμιματοσ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ των φοιτθτϊν,
υιοκζτθςε το ελάχιςτο όριο των τριϊν (3) προαιρετικϊν μακθμάτων.
Ποςοςτιαία ςχζςθ μεταξφ μακθμάτων υποβάκρου, μακθμάτων επιςτθμονικισ
περιοχισ, μακθμάτων γενικϊν γνϊςεων και μακθμάτων ανάπτυξθσ δεξιοτιτων ςτο
ςφνολο των μακθμάτων
Αναλυτικά τα Μακιματα Γενικισ Υποδομισ (ΜΓΥ) είναι 12, ποςοςτό: 30,7%, και
29,2% του Φόρτου Εργαςίασ (ΦΕ). Επιπρόςκετα, 13 μακιματα είναι Μακιματα
Ειδικισ Υποδομισ (ΜΕΥ), ποςοςτό 33,3% και 34.1% του ΦΕ. Επιπλζον, τα Μακιματα
Ειδικότθτασ (ΜΕ) είναι 14, ποςοςτό 36% των μακθμάτων και 36,7% του ΦΕ. Σαν
ςφνολο, τα μακιματα ΜΕΥ και ΜΕ (27 μακιματα) αποτελοφν το 69,3% των
μακθμάτων και το 70,8% του ΦΕ.
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Πϊσ κατανζμεται ο χρόνοσ μεταξφ κεωρθτικισ διδαςκαλίασ, αςκιςεων,
εργαςτθρίων, άλλων δραςτθριοτιτων;
Σε ςφνολο 172 ωρϊν (τθν εβδομάδα) διδαςκαλίασ του Νζου Ρρογράμματοσ Σπουδϊν,
οι 134 (ποςοςτό 78%) αφοροφν το κεωρθτικό μζροσ, αποτελοφμενο από 86 ϊρεσ
κεωρίασ (από ζδρασ διδαςκαλία) δθλ., ποςοςτό 50,0% και 48 ϊρεσ αςκιςεων
πράξθσ, (ςεμινάρια, φροντιςτιρια, μελζτεσ περιπτϊςεων, παρουςίαςθ μακιματοσ ι
εργαςιϊν, κλπ.) δθλ., ποςοςτό 28,0%, κακϊσ και οι 38 ϊρεσ είναι εργαςτιρια
(εφαρμογι κεωρθτικϊν γνϊςεων με τθν χριςθ Θ/Υ και εξειδικευμζνων
προγραμμάτων software), δθλ., ποςοςτό 22,0%.

6. Σο εξεταςτικό ςφςτθμα
Σρόποι αξιολόγθςθσ των φοιτθτϊν
Το εξεταςτικό ςφςτθμα ακολουκεί ςε γενικζσ γραμμζσ το τυπικό των γραπτϊν
εξετάςεων και των εργαςτθριακϊν αςκιςεων και εξετάςεων. Πμωσ το ςφςτθμα
εμπλουτίηεται επίςθσ με τα ακόλουκα:
1. Εκπόνθςθ εργαςιϊν ςτα πλαίςια του μακιματοσ και παρουςίαςθ των εργαςιϊν
που περιλαμβάνει ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ διαδικαςίεσ αυτοαξιολόγθςθσ. Οι
εργαςίεσ μπορεί να ζχουν πριμοδοτικό χαρακτιρα.
2. Test προόδου κατά τθ διάρκεια των μακθμάτων.
3. Ρροφορικι εξζταςθ.
Ιδιαίτερθ μνεία πρζπει να γίνει ςτθ διαδικαςία εκπόνθςθσ των πτυχιακϊν εργαςιϊν,
οι οποίεσ ακολουκοφν τα πρότυπα μεγάλων ξζνων πανεπιςτθμίων. Ριο ςυγκεκριμζνα:
1. Το αντικείμενο τθσ πτυχιακισ εργαςίασ επιλζγεται ςτα πλαίςια του ςεμιναρίου
τελειόφοιτων, επί τθ βάςει αρκογραφίασ και τθν κατάςτρωςθ προτάςεωσ.
2. Θ εργαςία περιλαμβάνει πρωτογενι ζρευνα με ςτατιςτικι επεξεργαςία των
δεδομζνων (περιγραφικι – επαγωγικι ςτατιςτικι)
3. Εφόςον θ πρόταςθ εγκρικεί ςτο ςεμινάριο, τότε αναλαμβάνει ο επιβλζπων
κακθγθτισ.
Το τελικό αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ αυτισ είναι ότι οι πτυχιακζσ εργαςίεσ του
τμιματοσ βρίςκονται πλζον ςε ζνα πολφ υψθλό επίπεδο.
Ειδικότερα, όςον αφορά ςτισ εξετάςεισ :
Εφαρμόηεται ςτα μακιματα κεωρίασ ςτο ςφνολο τθσ διδακτζασ φλθσ, όπου ο
υπεφκυνοσ για τθν εφαρμογι τθσ διαδικαςίασ είναι ο Διδάςκων κακθγθτισ, οι
Επιτθρθτζσ, οι Επόπτεσ κακθγθτζσ και θ Γραμματεία του Τμιματοσ
Οι εξετάςεισ κάκε εξαμινου πραγματοποιοφνται ςτο τζλοσ του εξαμινου ςε δφο
εξεταςτικζσ περιόδουσ διάρκειασ δφο εβδομάδων θ κακεμία. Θ δεφτερθ εξεταςτικι
περίοδοσ για το εαρινό εξάμθνο γίνεται το πρϊτο δεκαπενκιμερο του Σεπτεμβρίου
του επόμενου διδακτικοφ ζτουσ. Οι εξετάςεισ πραγματοποιοφνται ςφμφωνα με το
πρόγραμμα εξετάςεων και επιτθριςεων ςε τζςςερισ κφκλουσ κακθμερινά διάρκειασ
δφο και μιςισ (2,5) ωρϊν ο κακζνασ (πρωινοί κφκλοι : 9:00-11:30 και 11:30-14:00,
11
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απογευματινοί κφκλοι 15:00-17:30 και 17:30-20:00).
Σκοπόσ των εξετάςεων είναι θ αξιολόγθςθ των
κατανόθςθ και αφομοίωςθ του αντικειμζνου του
ενδιάμεςων τεςτ, προόδων κ.τ.λ. που μπορεί να
διάρκεια του εξαμινου πραγματοποιείται πάντοτε
καλφπτει το ςφνολο τθσ διδακτζασ φλθσ.

ςπουδαςτϊν ςτθν ςφαιρικι
μακιματοσ. Ανεξάρτθτα των
πραγματοποιικθκαν κατά τθ
γραπτι τελικι εξζταςθ που

Για τθ διεξαγωγι των εξετάςεων ο Διδάςκων Κακθγθτισ κάκε μακιματοσ
υποβοθκείται από τουσ Επιτθρθτζσ. Θ ςυμμετοχι του προςωπικοφ και θ εφρυκμθ
πραγματοποίθςθ των εξετάςεων ελζγχεται από τον Επόπτθ. Για πεικαρχικά ηθτιματα
που άπτονται των εξετάςεων εφαρμόηεται ο Κανονιςμόσ Σπουδϊν και ο Εςωτερικόσ
Κανονιςμόσ του Τ.Ε.Ι. Καβάλασ.
Εφόςον παρουςιάηονται λόγοι ανϊτερθσ βίασ (π.χ. κακοκαιρία, κ.τ.λ.) που επιβάλλουν
τθν ακφρωςθ των εξετάςεων κάποιων θμερϊν αυτοί εξετάηονται από τα αρμόδια
όργανα του Τμιματοσ και του Τ.Ε.Ι., όπωσ προβλζπεται ςτον Κανονιςμό του Τ.Ε.Ι., με
ςκοπό τθν πραγματοποίθςι τουσ τθν αμζςωσ επόμενθ εβδομάδα μετά τθν λιξθ των
εξετάςεων ι το ςυντομότερο δυνατόν.
Τα κζματα των εξετάςεων κακορίηονται από τον Διδάςκοντα Κακθγθτι και
προζρχονται από τθν εξεταςτζα φλθ του μακιματοσ που κοινοποιικθκε ςτουσ
φοιτθτζσ. Τα κζματα των εξετάςεων ανανεϊνονται τακτικά και δεν ανακυκλϊνονται
διαρκϊσ από εξάμθνο ςε εξάμθνο, ι ζτοσ ςε ζτοσ ενϊ επίςθσ ςτθν ίδια εξεταςτικι
μποροφν να είναι και ςε πολλαπλζσ παραλλαγζσ ϊςτε να διαςφαλίηεται το αδιάβλθτο
των εξετάςεων. Σε περίπτωςθ αδυναμίασ του Διδάςκοντα Κακθγθτι (λόγω απουςίασ
ι άλλου κωλφματοσ) αυτόσ αντικακίςταται από άλλο εκπαιδευτικό του ίδιου Τομζα ο
οποίοσ ορίηεται Εξεταςτισ Κακθγθτισ με πράξθ του Ρροϊςταμζνου του Τμιματοσ μετά
από ειςιγθςθ του Υπεφκυνου Τομζα και αναλαμβάνει τθν ειςιγθςθ των κεμάτων και
τθν διεξαγωγι των εξετάςεων.
Ο Διδάςκων παρζχει διευκρινίςεισ επί των κεμάτων κατά τθ διάρκεια τθσ εξζταςθσ
εφόςον του ηθτθκοφν ι εφόςον εντοπιςκεί κάποιο λάκοσ / ανακρίβεια / αςάφεια ςτα
κζματα.
Θ βακμολόγθςθ των γραπτϊν πραγματοποιείται από τον Διδάςκοντα. Στθ ςυνζχεια
υπολογίηεται ο τελικόσ βακμόσ του μακιματοσ για κάκε ςπουδαςτι και
καταγράφεται επί του Ρίνακα Βακμολογίασ. Ο πίνακασ παραδίδεται ςτθ Γραμματεία
του Τμιματοσ το αργότερα μζχρι τθν πζμπτθ (5θ) εργάςιμθ θμζρα μετά τθν εξζταςθ
και αντίγραφό του αναρτάται άμεςα από τθν Γραμματεία προσ ενθμζρωςθ των
φοιτθτϊν. Ρλζον τα βακμολόγια αποςτζλλονται θλεκτρονικά ςτουσ διδάςκοντεσ και
οι διδάςκοντεσ ςτθ ςυνζχεια ςυμπλθρωμζνα θλεκτρονικά ςτθ γραμματεία.
Θ βακμολόγθςθ είναι δίκαιθ και ιςόνομθ για όλουσ τουσ φοιτθτζσ και τεκμθριϊνεται
ςε περίπτωςθ αμφιβολιϊν.
Στον Ρίνακα Βακμολογιϊν οι βακμοί των ςπουδαςτϊν ειςάγονται αρικμθτικϊσ και
ολογράφωσ με ακρίβεια ενόσ δεκαδικοφ ψθφίου. Ο Ρίνακασ υπογράφεται από τον
Διδάςκοντα. Για τθν ταχφτερθ ενθμζρωςθ των ςπουδαςτϊν θ μορφι του Ρίνακα
Βακμολογίασ παρζχεται και θλεκτρονικά, ϊςτε να μπορεί να αποςταλεί ςτθ
Γραμματεία του Τμιματοσ μζςω και θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. Στθν περίπτωςθ
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αυτι ο Διδάςκων πρζπει να προςζλκει ςτθ Γραμματεία το ςυντομότερο δυνατόν και
να υπογράψει εκεί τθν εκτφπωςθ του Ρίνακα που ζςτειλε θλεκτρονικά.
Στθ ςυνζχεια τα ςτοιχεία του Ρίνακα Βακμολογίασ καταχωροφνται ςτο
Μθχανογραφικό Σπουδαςτικό Ρρόγραμμα. Από τθ Γραμματεία ελζγχεται θ ςυμφωνία
μεταξφ του αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ γραμμζνου βακμοφ.
Για κάκε αμφιβολία που προζρχεται από τθ Γραμματεία ι και τον ςπουδαςτι ο
Διδάςκων υποχρεοφται να ανατρζξει ςτθν κόλα του ςπουδαςτι και να δϊςει τισ
απαραίτθτεσ διευκρινίςεισ.
Ο κάκε φοιτθτισ ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει από τον Διδάςκοντα (ι αντίςτοιχα τον
Εξεταςτι) να ςυμβουλευτεί το γραπτό του για να επιβεβαιϊςει το βακμό του και τα
λάκθ που ζκανε για όςο διάςτθμα αυτό τθρείται ςε αρχείο (1 εξάμθνο).

7. Διαδικαςία ανάκεςθσ και εξζταςθσ τθσ πτυχιακισ/ διπλωματικισ
εργαςίασ
Εκτόσ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ υπάρχει και θ εκπόνθςθ πτυχιακισ εργαςίασ θ οποία
χαρακτθρίηεται ωσ μάκθμα τεςςάρων (4) διδακτικϊν ωρϊν και είκοςι (20) διδακτικϊν
μονάδων.
Θ διαδικαςία ετοιμαςίασ πρόταςθσ και ανάκεςθσ μιασ πτυχιακισ πραγματοποιείται το
προθγοφμενο εξάμθνο, Ηϋ, ςτα πλαίςια του μακιματοσ «Σεμινάριο των Τελειόφοιτων
- Μεκοδολογία τθσ Επιςτθμονικισ Ζρευνασ» ςφμφωνα με τα πρότυπα αλλοδαπϊν
πανεπιςτθμίων.
Βαςικι επιδίωξθ είναι θ πτυχιακι εργαςία να ειςάγει τουσ φοιτθτζσ ςτθν
επιςτθμονικι μζκοδο ζρευνασ που αποτελεί εφαρμογι ςφνκεςθσ των ςυνολικϊν
γνϊςεων που απεκόμιςε ο φοιτθτισ κατά τθ διάρκεια των ςπουδϊν του.
Θ πτυχιακι εργαςία αποτελεί αντικείμενο μελζτθσ ενόσ µόνο ςπουδαςτι. Μονάχα ςε
εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ (όγκοσ εργαςίασ, δυςκολία τθσ ζρευνασ) μπορεί να υπάρξει
ςυνεργαςία δφο ςπουδαςτϊν για τθν εκπόνθςθ κοινισ πτυχιακισ εργαςίασ μετά από
τθν απόφαςθ του Συμβουλίου του Τμιματοσ.
Ο κακοριςμόσ των κεμάτων και θ εκπόνθςθ των πτυχιακϊν εργαςιϊν ζπονται των
παρακάτω προχποκζςεων οι οποίεσ διαςφαλίηουν τθν κατάλλθλθ προετοιμαςία των
ςπουδαςτϊν και τον εξοπλιςμό τουσ με τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ και εργαλεία.
Ριο ςυγκεκριμζνα :
1. Στα πλαίςια του ςεμιναρίου επιλζγεται το αντικείμενο τθσ πτυχιακισ εργαςίασ θ
οποία περιζχει κατά το δυνατόν ςτοιχεία πρωτοτυπίασ.
2. Για τθν ζγκριςθ τθσ εργαςίασ από τον υπεφκυνο του μακιματοσ, απαιτείται θ
ςφνταξθ προςχεδίου (πρόταςθ πτυχιακισ) επί τθ βάςει αρκογραφίασ και ςυναφοφσ
βιβλιογραφίασ.
3. Θ εργαςία περιλαμβάνει πρωτογενι ζρευνα με ςτατιςτικι επεξεργαςία των
δεδομζνων ( αναλυτικι - επαγωγικι ςτατιςτικι).
4. Εφόςον θ πρόταςθ εγκρικεί ςτο ςεμινάριο, τότε αναλαμβάνει επιβλζπων
κακθγθτισ.
Ριο αναλυτικά, περιγράφεται παρακάτω θ προδιαγραφι του τρόπου κακοριςμοφ
κζματοσ, εκπόνθςθσ και αξιολόγθςθσ των πτυχιακϊν εργαςιϊν των ςπουδαςτϊν, το
οποίο εφαρμόηεται για όλουσ τουσ φοιτθτζσ του Τμιματοσ.
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Οι υπεφκυνοι για τθν εφαρμογι τθσ διαδικαςίασ είναι οι επιβλζποντεσ κακθγθτζσ των
πτυχιακϊν εργαςιϊν (βαςικοί υπεφκυνοι) και τα αρμόδια όργανα του Τμιματοσ:
Ρροϊςτάμενοσ, Τομεάρχθσ, Γραμματεία, Μζλθ Τριμελϊν Εξεταςτικϊν Επιτροπϊν.
Στθν περιγραφι του τρόπου ανάλθψθσ πτυχιακισ εργαςίασ που ςχετίηεται με τον
κακοριςμό του κζματοσ αναφζρονται τα ακόλουκα:
Σθμαντικζσ πθγζσ γνϊςθσ για τθ ςυγγραφι τθσ πτυχιακισ εργαςίασ προζρχονται από
το μάκθμα του εβδόμου εξαμινου «Σεμινάριο των Τελειόφοιτων - Μεκοδολογία τθσ
Επιςτθμονικισ Ζρευνασ». Θ ζναρξθ εκπόνθςθσ πτυχιακισ προχποκζτει τθν επιτυχι
ολοκλιρωςθ των παραπάνω μακθμάτων.
Επίςθσ, ςθμαντικόσ ςυντελεςτισ προετοιμαςίασ των ςπουδαςτϊν για τθν εκπόνθςθ
πτυχιακισ αποτελοφν και οι διάφορεσ εργαςίεσ που καλοφνται να ςυγγράψουν ςε
επίπεδο μακθμάτων εξαμινου, διότι ουςιαςτικά προετοιμάηουν το ζδαφοσ και
δθμιουργοφν τισ απαραίτθτεσ δεξιότθτεσ για τθν απρόςκοπτθ εκπόνθςθ μίασ
πτυχιακισ εργαςίασ.
Κατά τθ διάρκεια τθσ παρακολοφκθςθσ του μακιματοσ «Σεμινάριο των Τελειόφοιτων
- Μεκοδολογία τθσ Επιςτθμονικισ Ζρευνασ» ο κάκε φοιτθτισ καλείται, ςε ςυνεργαςία
µε τον διδάςκοντα κακθγθτι του μακιματοσ και ενόσ δεφτερου κακθγθτι (του
οποίου το γνωςτικό πεδίο πλθςιάηει περιςςότερο ςτο ερευνθτικό μζροσ τθσ
προτεινομζνθσ πτυχιακισ εργαςίασ), να διαμορφϊςει τθν πρόταςθ τθσ πτυχιακισ του
εργαςίασ. Ο δεφτεροσ κακθγθτισ κα είναι και αυτόσ που κα αναλάβει (κατά πάςα
πικανότθτα) και τθν επίβλεψθ τθσ προτεινόμενθσ πτυχιακισ εργαςίασ. Ο επιβλζπων
κακθγθτισ μπορεί να είναι μόνιμοσ ι ζκτακτοσ κακθγθτισ με πλιρθ προςόντα.
Θ επιλογι του κζματοσ πραγματοποιείται μζςα από τθν βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ
ςχετικϊν βιβλίων και επιςτθμονικϊν άρκρων. Θ πτυχιακι εργαςία πρζπει να
περιλαμβάνει δθμιουργία ερευνητικοφ μοντέλου, υπόθεςη, έρευνα και ςυλλογή
ςτοιχείων, επεξεργαςία και ερμηνεία των ςτοιχείων, υιοθέτηςη, τροποποίηςη ή
απόρριψη τησ υπόθεςησ, ςυμπεράςματα και προτάςεισ.
Θ ολοκλθρωμζνθ παρουςίαςθ του κζματοσ τθσ πτυχιακισ αποτελεί και τθν
προχπόκεςθ για τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ «Σεμινάριο των
Τελειόφοιτων - Μεκοδολογία τθσ Επιςτθμονικισ Ζρευνασ». Για το ςκοπό αυτό
ςυντάςςεται από τον ςπουδαςτι τεφχοσ προεργαςίασ πτυχιακισ που περιλαμβάνει
τα παρακάτω :
1. το κζμα (τίτλο) τθσ πτυχιακισ εργαςίασ,
2. μια μικρι βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ ςχετικι µε το κζμα τθσ πρόταςθσ,
3. ερευνθτικό μοντζλο
4. τθν υπόκεςθ/εισ που κα εξετάςει
5. τθ μεκοδολογία που κα ακολουκθκεί κακϊσ και τθν αιτιολόγθςθ για τθν
υιοκζτθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ μεκοδολογίασ
6. τα πικανά αποτελζςματα και τθν χρθςιμότθτα αυτϊν και
7. τον προτεινόμενο επιβλζποντα κακθγθτι.
Σχετικά με τθ διλωςθ και ζγκριςθ του κζματοσ τθσ πτυχιακισ εργαςίασ αναφζρονται
τα παρακάτω:

14

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΤΜΘΜΑ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ

Με τθν ζναρξθ του ογδόου εξαμινου ο φοιτθτισ υποβάλει ςτο Τμιμα µε τθν κοινι
αποδοχι του επιβλζποντοσ κακθγθτι, Διλωςθ Ανάλθψθσ Θζματοσ Ρτυχιακισ
Εργαςίασ ςτθν οποία επιςυνάπτει και το αντίςτοιχο τεφχοσ προεργαςίασ.
Στθ ςυνζχεια θ πρόταςθ τθσ πτυχιακισ εξετάηεται από το Συμβοφλιο του Τμιματοσ το
οποίο ορίηει ζναν επιβλζποντα κακθγθτι που τθν προςυπογράφει.
Η ανάκεςθ τθσ πτυχιακισ εργαςίασ γίνεται κατά προτίμθςθ ςε ηεφγθ φοιτθτϊν
(ανάλθψθ κζματοσ από δφο φοιτθτζσ και ςυνεργαςία μεταξφ τουσ για τθν
ολοκλιρωςι τθσ).
Για τθν εκπόνθςθ εργαςίασ αναφζρονται τα εξισ:
Θ επεξεργαςία τθσ πτυχιακισ εργαςίασ δεν πρζπει να διαρκζςει πάνω από ζνα
εξάμθνο ςπουδϊν από τθν θμζρα ανάλθψθσ τθσ πτυχιακισ από το ςπουδαςτι.
Διαφορετικά ο φοιτθτισ για δικαιολογθμζνθ αιτία μπορεί να ανανεϊςει τθ διάρκεια
επεξεργαςίασ τθσ πτυχιακισ μόνο για το επόμενο εξάμθνο ςπουδϊν κατακζτοντασ
γραπτι Αίτθςθ Ανανζωςθσ τθσ Επεξεργαςίασ Ρτυχιακισ Εργαςίασ. Σε αντίκετθ
περίπτωςθ θ εκπόνθςθ τθσ πτυχιακισ αναςτζλλεται αυτόματα. Στθ ςυνζχεια το κζμα
τθσ πτυχιακισ ακυρϊνεται από το ςπουδαςτι μζςω τθσ υποβολισ Αίτθςθσ Ακφρωςθσ
Θζματοσ Ρτυχιακισ και επιλζγεται νζο κζμα μζςω υποβολισ νζασ διλωςθσ.
Θ εκπόνθςθ τθσ πτυχιακισ αναφορικά με τθν ανάπτυξθ του περιεχομζνου τθσ
ακολουκεί τθν μεκοδολογία που περιγράφεται ςτον κανονιςμό λειτουργίασ του
Τμιματοσ ΚΛ-2120: Μεκοδολογία Σφνταξθσ Ρτυχιακϊν Εργαςιϊν. Στο ίδιο ζγγραφο
περιγράφεται και θ τυποποιθμζνθ μορφι που πρζπει να ζχει θ πτυχιακι εργαςία
(γραμματοςειρά, διάςτιχο, μζγεκοσ ςελίδασ, περικϊρια, κεφαλίδεσ και υποςζλιδα,
μορφι αναφορϊν και βιβλιογραφίασ, κ.τ.λ.)
Ο επιβλζπων κακθγθτισ ζχει τθν υποχρζωςθ τθσ ςυνεχοφσ κακοδιγθςθσ του
ςπουδαςτι κακ’ όλθ τθν διάρκεια ανάπτυξθσ και ςυγγραφισ τθσ πτυχιακισ του
εργαςίασ. Θ κακοδιγθςθ πραγματοποιείται μζςω τακτικισ επικοινωνίασ με το
ςπουδαςτι είτε με τθ μορφι ςυναντιςεων εργαςίασ είτε μζςω θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου. Μζςω τθσ επικοινωνίασ αυτισ εξετάηεται και αξιολογείται από τον
επιβλζποντα θ πρόοδοσ τθσ εργαςίασ, θ επιςτθμονικι τθσ ορκότθτα και θ ακαδθμαϊκι
τθσ ακεραιότθτα, παρζχονται εξθγιςεισ, διευκρινίςεισ και διορκϊςεισ ςτον
ςπουδαςτι, οδθγίεσ για τθν επεξεργαςία ςυλλεχκζντων ςτοιχείων, επαλθκεφονται
δειγματολθπτικά οι υπολογιςμοί, προτείνονται τρόποι αντιμετϊ-πιςθσ προβλθμάτων
που ζχουν προκφψει, επίςθσ αναηθτοφνται εναλλακτικοί οδοί τουσ οποίουσ κα
μποροφςε να ακολουκιςει θ εργαςία εφόςον κρικεί ςκόπιμο και γενικά παρζχεται
κάκε άλλθ βοικεια προσ το ςπουδαςτι για τθν ζγκαιρθ και ορκι ολοκλιρωςθ τθσ
εκπόνθςθσ τθσ πτυχιακισ εργαςίασ.
Πςον αφορά τθν Ζκκεςθ του επιβλζποντα, τθν υποβολι του και τον προγραμματιςμό
τθσ εξζταςθσ τθσ πτυχιακισ εργαςίασ αναφζρονται τα εξισ:
Θ πτυχιακι εργαςία μετά τθν ενςωμάτωςθ όλων των διορκϊςεων ςυντάςςεται ςε
γραπτι μορφι ςφμφωνα με τον ΚΛ-2120 και υποβάλλεται για τελικό ζλεγχο και
ζγκριςθ από τον επιβλζποντα κακθγθτι αναφορικά τόςο με το περιεχόμενο όςο και
με τθ μορφι τθσ. Εφόςον προκφψουν διορκϊςεισ / προτάςεισ αυτζσ λαμβάνονται
υπόψθ από το ςπουδαςτι και θ πτυχιακι εκτυπϊνεται εκ νζου.
Οι φοιτθτζσ κατακζτουν ςτθ Γραμματεία (όπου και πρωτοκολλοφνται) :
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1. τθν πτυχιακι εργαςία ςε ζντυπθ μορφι (ζνα αντίγραφο υπογεγραμμζνο από τον
επιβλζποντα)
2. τθν πτυχιακι εργαςία ςε θλεκτρονικι μορφι (CD) ςε πζντε αντίγραφα.
Επίςθσ, μαηί με το τελικό αντίγραφο τθσ πτυχιακισ οι φοιτθτζσ υποχρεοφνται να
κατακζςουν ςτον επιβλζποντα κακθγθτι τα απαντθμζνα ερωτθματολόγια ι κάκε
άλλο μζςο που αποδεικνφει ότι αυτοί πραγματοποίθςαν πράγματι το κομμάτι τθσ
ζρευνασ που περιγράφει και αναλφει ςτθ πτυχιακι του/τθσ. Μετά τθν εξζταςθ τθσ
πτυχιακισ τα ερωτθματολόγια αυτά καταςτρζφονται από τον επιβλζποντα κακθγθτι.
Τα αντίγραφα τθσ πτυχιακισ προορίηονται για τα μζλθ τθσ τριμελοφσ εξεταςτικισ
επιτροπισ, τουσ επιβλζποντεσ κακθγθτζσ και τθ βιβλιοκικθ τθσ Σχολισ ενϊ θ
Γραμματεία κρατάει το θλεκτρονικό αντίγραφο που μπαίνει ςτο φάκελο των
φοιτθτϊν.
Οι πτυχιακζσ κατατίκενται μζχρι το τζλοσ τθσ δεφτερθσ εβδομάδασ του Σεπτεμβρίου
και εξετάηονται το πρϊτο δεκαιμερο του Οκτωβρίου. Για τουσ αποτυγχόντεσ φοιτζσ
υπάρχει δεφτερθ ευκαιρία τον Δεκζμβριο. Αν και τότε αποτφχουν οι φοιτθτζσ τότε κα
πρζπει να αναλάβουν άλλο κζμα τον Φεβρουάριο.
Για τθν εξζταςθ των πτυχιακϊν ο Ρροϊςτάμενοσ ορίηει τριμελι εξεταςτικι επιτροπι
και τθν θμερομθνία εξζταςθσ τθσ πτυχιακισ εργαςίασ επί του εντφπου Οριςμόσ
Εξζταςθσ Ρτυχιακισ Εργαςίασ.
Το ζντυπο κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ
εμπλεκόμενουσ ενϊ τα μζλθ τθσ εξεταςτικισ επιτροπισ παραλαμβάνουν από ζνα
αντίγραφο τθσ πτυχιακισ από τθ Γραμματεία.
Ωσ μζλοσ τθσ τριμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ μπορεί να οριςτεί κάκε μζλοσ του ΕΡ
του αντίςτοιχου Τμιματοσ, τακτικό ι ζκτακτο με πλιρθ προςόντα και ειδικότθτα
ςυναφι με το κζμα τθσ πτυχιακισ. Στθν εξεταςτικι επιτροπι ςυμπεριλαμβάνεται ο
επιβλζπων κακθγθτισ.
Θ εξζταςθ τθσ πτυχιακισ εργαςίασ πραγματοποιείται με παρουςίαςι τθσ ενϊπιον τθσ
τριμελοφσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ κακθγθτϊν. Στθν παρουςίαςθ μποροφν να
παρευρίςκονται άλλοι κακθγθτζσ του Τµιµατοσ ι διαφορετικϊν Τµθµάτων, φοιτθτζσ
και κοινό χωρίσ όμωσ να ζχουν δικαίωμα ψιφου για τθν βακμολόγθςθ τθσ πτυχιακισ.
Θ εξζταςθ των ςπουδαςτϊν είναι προφορικι και ακολουκεί τθν παρουςίαςθ τθσ
εργαςίασ θ οποία γίνεται προαιρετικά µε τθ χριςθ εποπτικϊν μζςων (PowerPoint ι
διαφανειϊν). Οι φοιτθτζσ παρουςιάηουν µε τθ βοικεια των μζςων αυτϊν τα
αποτελζςματα τθσ εργαςίασ τουσ, ςε χρόνο που δεν κα πρζπει να ξεπερνάει τα 20
λεπτά. Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι καλφπτει χρόνο περίπου 15-20 λεπτϊν µε ερωτιςεισ,
διευκρινιςτικζσ και εξεταςτικζσ, ςχετικζσ µε το κζμα τθσ πτυχιακισ εργαςίασ. Οι
ερωτιςεισ ζχουν ςκοπό να ανιχνεφςουν το βάκοσ τθσ κατανόθςθσ τθσ μεκοδολογίασ
τθσ πτυχιακισ, τθσ ςτατιςτικισ ανάλυςθσ, των αποτελεςμάτων και των ςυνεπειϊν
τουσ από το ςπουδαςτι (ι τουσ φοιτθτζσ) ϊςτε τα μζλθ τθσ Επιτροπισ να
διαμορφϊςουν άποψθ για τθν ορκότθτα και πλθρότθτα τθσ λφςθσ που δόκθκε ςτο
πρόβλθμα, κακϊσ και για το βακμό ςυμμετοχισ κακενόσ από τουσ ςυμμετζχοντεσ
ςτθν επεξεργαςία του κζματοσ φοιτθτζσ (ςε περίπτωςθ που θ πτυχιακι ζχει
αναλθφκεί από κοινοφ από δφο φοιτθτζσ).
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Ακολουκεί ςυνεδρίαςθ περίπου 10 λεπτϊν τθσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ και
βακμολόγθςθ τθσ εργαςίασ (από 1 ζωσ 10) από το κάκε μζλοσ ξεχωριςτά. Ο τελικόσ
βακμόσ τθσ εργαςίασ είναι ο ΜΟ των βακμϊν των τριϊν μελϊν.
Το αποτζλεςμα τθσ εξζταςθσ:
1. Καταγράφεται ςτο ζντυπο Αποτελζςματα Εξζταςθσ Ρτυχιακισ Εργαςίασ το οποίο
υπογράφεται από όλα τα μζλθ τθσ επιτροπισ,
2. Ανακοινϊνεται ςτον φοιτθτι ζπειτα από τθν λιξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ τθσ Επιτροπισ,
3. Κατατίκεται ςτθν Γραμματεία και
4. Καταχωρείται από τθ Γραμματεία ςτο μθχανογραφικό ςπουδαςτικό ςφςτθμα.
Σε περίπτωςθ που μια πτυχιακι εργαςία κρικεί ελλιπισ, αναπζμπεται για
ςυμπλθρωματικι επεξεργαςία και επαναλαμβάνονται εκ νζου τα ςτάδια υποβολισ
και παρουςίαςισ τθσ.

8. Ποιότθτα και αποτελεςματικότθτα τθσ διδακτικισ διαδικαςίασ
Θ κφρια μζκοδοσ διδαςκαλίασ που χρθςιμοποιείται ςτο Τμιμα Διοίκθςθσ
Επιχειριςεων είναι θ μζκοδοσ τθσ διάλεξθσ, ακολουκοφμενθ από αςκιςεισ πράξθσ
(ατομικζσ ι ομαδικζσ μελζτεσ περιπτϊςεων, προετοιμαςία και παρουςίαςθ εργαςιϊν
ι φροντιςτθριακϊν αςκιςεων) ι/και εργαςτιρια (εφαρμογισ γνϊςεων/ μεκόδων/
τεχνικϊν) με τθν χριςθ Θ/Υ και εξειδικευμζνων προγραμμάτων software. Σε πολλζσ
περιπτϊςεισ γίνεται παρουςίαςθ των εργαςιϊν ςτθν αίκουςα, ακολουκοφμενθ
ςυχνά, από διαδικαςίεσ αυταξιολόγθςθσ.
Επίςθσ, υπάρχει διαδικαςία επικαιροποίθςθσ του περιεχομζνου των μακθμάτων και
των διδακτικϊν μεκόδων ςε επίπεδο Τμιματοσ, που γίνεται ςε τακτικζσ ςυνελεφςεισ
του Τομζα και ςυηθτιςεισ μεταξφ των μελϊν ΕΡ.
Οργάνωςθ και εφαρμογι του διδακτικοφ ζργου
Θ φλθ των μακθμάτων γνωςτοποιείται ςτουσ φοιτθτζσ μζςω τθσ περιγραφισ του
περιεχομζνου των μακθμάτων, θ οποία διανζμεται από τον διδάςκοντα ςτουσ
φοιτθτζσ ςε φωτοτυπία ςτθν αρχι του εξαμινου, μαηί με τισ αναγραφόμενεσ
υποχρεϊςεισ των φοιτθτϊν για το ςυγκεκριμζνο μάκθμα. Επίςθσ, υπάρχει και ςτο eclass του αντίςτοιχου μακιματοσ ςτθν ιςτοςελίδα του τμιματοσ.
Εκπαιδευτικά βοθκιματα
Τα βοθκιματα που διανζμονται είναι: βιβλία, ςθμειϊςεισ, υλικό ςτο e-class.
Ειδικότερα, για το κάκε μάκθμα διανζμεται βιβλίο ςτον φοιτθτι που το ζχει προτείνει
ο κακθγθτισ από το μινα Μάϊο και για το επόμενο ακαδθμαϊκό ζτοσ και το οποίο
εγκρίνεται από τθ Γενικι ςυνζλευςθ του Τμιματοσ. Επιπρόςκετα, ο κάκε διδάςκων
ζχει το δικαίωμα να μοιράςει επιπρόςκετεσ ςθμειϊςεισ. Τζλοσ, υπάρχει για κάκε
μάκθμα ςτο e-class, υλικό για τουσ φοιτθτζσ, όπωσ ςυςτθματικι ανάλυςθ των
κεφαλαίων διδαςκαλίασ, προθγοφμενα κζματα και άλλεσ πθγζσ εξεφρεςθσ
πλθροφοριϊν για το μάκθμα (εναλλακτικό υλικό). Με το νζο ςφςτθμα, τα
προτεινόμενα ςυγγράμματα ανζρχονται ςε τουλάχιςτον δφο μεταξφ των οποίων
επιλζγουν ελευκζρωσ οι φοιτθτζσ. Από το ζτοσ 2009-10 αναλαμβάνεται από το
ςφςτθμα ΕΥΔΟΞΟΣ.
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Μζςα και υποδομζσ
Οι εγκαταςτάςεισ τισ οποίεσ διακζτει το Τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων χωρίηονται ςε
δφο κατθγορίεσ: τισ αίκουςεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν κεωρθτικι διδαςκαλία
των μακθμάτων (διαλζξεισ και αςκιςεισ πράξθσ) και εκείνεσ που χρθςιμοποιοφνται
για τα εργαςτθριακά μζρθ των μακθμάτων (όλεσ εξοπλιςμζνεσ με Θ/Υ και
εξειδικευμζνο software), τα οποία είναι και υποχρεωτικά ςτθν παρακολοφκθςθ.
Το Τμιμα διακζτει :
1. Ζξι (6) αίκουςεσ διδαςκαλίασ, χωρθτικότθτασ 40-60 φοιτθτζσ/αίκουςα.
2. Τζςςερεσ (4) αίκουςεσ Εργαςτθρίων Θ/Υ, με 25-30 κζςεισ/εργαςτιριο.
3. Μία (1) αίκουςα Εργαςτθρίου Θ/Υ κοινι με το τμιμα Λογιςτικισ, με 40 κζςεισ
εργαςίασ
4. Μία (1) αίκουςα διδαςκαλίασ χωρθτικότθτασ 70 ςπουδαςτϊν
Λειτουργοφν ςε καθημερινή βάςη από τισ 8:30-20:30.

9. Προςωπικό Διοικθτικισ/Σεχνικισ/Ερευνθτικισ Τποςτιριξθσ
Για τισ ανάγκεσ του τμιματοσ εργάηονται ςτθ Γραμματεία δφο Διοικθτικοί υπάλλθλοι ΜΕ
και ΤΕ.
Επίςθσ, υπάρχουν δφο μζλθ Ε.Τ.Ρ. με ειδικότθτα Θλεκτρονικοφ/Ρλθροφορικοφ, τα οποία
καλφπτουν τισ ανάγκεσ προετοιμαςίασ και ςυντιρθςθσ των εργαςτθρίων, τόςο από
πλευράσ μθχανθμάτων (Θ/Υ) όςο και από πλευράσ εγκατάςταςθσ και καλισ λειτουργίασ
όλων των προγραμμάτων (software).
Ειδικότερα, θ διαδικαςία διαχείριςθσ και εξοπλιςμοφ των εγκαταςτάςεων
εφαρμόηεται ςε όλο τον εξοπλιςμό που ανικει ςτο Τμιμα και ςε όλεσ τισ
εγκαταςτάςεισ του ΤΕΙ Καβάλασ που χρθςιμοποιεί το Τμιμα. Οι υπεφκυνοι για τθν
εφαρμογι τθσ διαδικαςίασ είναι ο Ρροϊςτάμενοσ του Τμιματοσ (ΡΤ), οι Υπεφκυνοι
Εργαςτθρίων και το Ειδικό Τεχνικό Ρροςωπικό του Τμιματοσ (ΕΤΡ). Οι εγκαταςτάςεισ
και ο εξοπλιςμόσ του Τμιματοσ αποτελοφν περιουςία του ΤΕΙ Καβάλασ το Συμβοφλιο
του οποίου αποφαςίηει για όλα τα κζματα διαχείριςισ τουσ.

10. Διεκνισ διάςταςθ του Προγράμματοσ Προπτυχιακϊν πουδϊν και
Ευρωπαϊκά Προγράμματα
υμμετοχι διδαςκόντων από το εξωτερικό
Υπάρχει ςθμαντικι ςυμμετοχι διδαςκόντων από το εξωτερικό. Κάκε ζτοσ δεχόμαςτε
6-10 ‘ειςερχόμενουσ’ διδάςκοντεσ οι οποίοι διδάςκουν τόςο ςτουσ φοιτθτζσ του
τμιματοσ όςο και ςτουσ ειςερχόμενουσ φοιτθτζσ Erasmus. Οι ςυνεργαςίεσ είναι ςτα
πλαίςια των διατμθματικϊν ςυμφωνιϊν μεταξφ των αντίςτοιχων Εκπαιδευτικϊν
Ιδρυμάτων (το τμιμα διακζτει πλζον των 40 διατμθματικϊν ςυμφωνιϊν με
Εκπαιδευτικά Ιδρφματα τθσ ΕΕ).
υμμετοχι αλλοδαπϊν φοιτθτϊν (απόλυτοσ αρικμόσ και ποςοςτό)
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Υπάρχει ςυμμετοχι αλλοδαπϊν φοιτθτϊν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Κάκε ζτοσ
δεχόμαςτε 15-25 «ειςερχόμενουσ» φοιτθτζσ οι οποίοι παρακολουκοφν μακιματα,
εκπονοφν πτυχιακζσ εργαςίεσ ι πραγματοποιοφν τθν πρακτικι τουσ άςκθςθ. Ο
αρικμόσ αυτόσ κα μποροφςε να ιταν πολφ μεγαλφτεροσ αν θ πλειοψθφία των
μακθμάτων του ΡΣ του Τμιματοσ μποροφςε να διδαχκεί ςτθν Αγγλικι, κάτι το οποίο
προςπακοφμε ςυνεχϊσ.
Προγράμματα διεκνοφσ εκπαιδευτικισ ςυνεργαςίασ (π.χ. ERASMUS, LEONARDO,
TEMPUS, ALPHA) ςε επίπεδο προπτυχιακϊν ςπουδϊν που ςυμμετζχει το Σμιμα
Το τμιμα ςυμμετζχει ςτα Ευρωπαϊκά προγράμματα (όπωσ ERASMUS) που
ςυμπεριλαμβάνονται ςτο LLLP. Επίςθσ, ςυμμετζχει ςε δίκτυα και ομάδεσ
πανεπιςτθμϊν που υλοποιοφν εντατικά προγράμματα (intensive cources- IP’s)
υμφωνίεσ διμεροφσ ςυνεργαςίασ με ιδρφματα και φορείσ του εξωτερικοφ
Το τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων ςυνεργάηεται με ζνα πάρα πολφ μεγάλο αρικμό
(περιςςότερα από 40) εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων του εξωτερικοφ κάνοντασ χριςθ των
Ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων όπωσ Erasmus, LLLP όπου ςυμμετζχει με
Διαπανεπιςτθμιακζσ ςυμφωνίεσ (Bilateral Agreements) ςε:
1. Ανταλλαγι / μετακίνθςθ εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ
2. Ανταλλαγι / μετακίνθςθ ςπουδαςτϊν
3. Ανταλλαγι / μετακίνθςθ διοικθτικοφ προςωπικοφ
4. Άλλα Ρανεπιςτθμιακά δίκτυα
5. Εντατικά προγράμματα (Intensive programmes).
Το τμιμα ςυνεργάηεται με ζνα πάρα πολφ μεγάλο αρικμό εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων
του εξωτερικοφ.
Ενδεικτικά αναφζρονται:

1
2
3
4

Δια-Πανεπιςτθμιακζσ υμφωνίεσ (B.A.)

Web sites

Austria
Austria
Belgium
Belgium

Berufpedagogische Academy, Wien
FH Joanneum Gesellschaft mbH
Katholieke Hogeschool Kempen
Karel de Grote Hogeschool, Antwerpen
KATHO Katholieke Hogeschool Zuid-WestVlaanderen
Paul-Henri-Spaak, ISIB, Brussels

http://bpa-wien.ac.at
http://www.fh-joanneum.at
http://www.khk.be
http://www.kdg.be

Brno University of Technology
University of Southern Denmark, Odense

http://www.vutbr.cz
http://www.sdu.dk
http://www.univbpclermont.fr
http://www.univ-ubs.fr
http://www.univ-paris13.fr

5 Belgium
6 Belgium
Czech
7 Rep
8 Denmark
9 France
10 France
11 France
12 France

Universite Blaise Pascal, Clermont-Ferrand
Universite de Bretagne Sud, Vannes
Universite Paris 13, Paris Nord
USTL Universite des Sciences et Technologies
de LILLE

http://www.katho.be
http://www.isib.be

http://ustl1.univ-lille1.fr
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13
15
16
17

France
Germany
Germany
Germany

Universite Paul Verlaine - Metz
Fachhoschule Wurzburg
Hochschule Magdeburg-Stendal (FH)
European University of Applied Sciences, Bruhl

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Germany
Germany
Germany
Germany
Ireland
Ireland
Latvia
Latvia
Lithuania
Lithuania
Lithuania
Mikkeli
Mikkeli
Norway
Poland

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
4450

Poland
Portugal
Portugal
Romania
Spain
Spain
Spain
Sweden
Sweden
Turkey
Turkey

Fachhochschule Brandenburg
Fachhochschule Nurnberg
Fachhochschule Trier
Fachhochschule Kempten
Institute of Technology, Sligo
Cork Institute of Technology
Banking Institute of Higher Education, Riga
Rigas Tehniska Universitate
Vytautas Magnus University
Alytaus Kolegija
Vilnius Kolegija
Kokkola University of Applied Sciences
Mikkeli University of Applied Sciences
Telemark University College, Bo
Akademia Techniczo Bielsku-Bialey
The Karol Asdamiecki University of Economics
in Katowice
ISCAC de Coimbra
Porto University College
Universite Valahia Targoviste
Universidad Politecnica de Valencia
Universidad de San Sebastian
Universidad de Girona
Karlstads University
Vaxjo University College
Kahramanmaras Satcu Imam University
Bahcesehir University

http://www.univ-metz.fr
http://www.fh-wuerzburg.de
http://www.hs-magdeburg.de
http://www.eufh.de
http://www.fhbrandenburg.de
http://www.fh-nuernberg.de
http://www.fh-trier.de
http://www.fh-kempten.de
http://www.itsligo.ie
http://www.cit.ie
http://www.rtu.lv
http://www.vdu.lt
http://www.akolegija.lt
http://www.viko.lt
http://www.cou.fi
http://www.mikkeliamk.fi
http://www.hit.no
http://www.ath.bielsko.pl
http://english.ae.katowice.pl
http://www.iscac.pt
http://www.ipp.pt
http://www.valahia.ro
http://www.upv.es
http://www.udg.edu
http://www.kau.se
http://vxu.se
http://www.ksu.edu.tr
http://www.bahcesehir.edu.tr

Νζα Συμβόλαια υπό διαπραγμάτευςθ

Κατά τθν τελευταία πενταετία, περιςςότεροι από πενιντα (60) φοιτθτζσ του τμιματοσ
Διοίκθςθσ Επιχειριςεων μετακινικθκαν προσ άλλα Ιδρφματα ςτο πλαίςιο
ακαδθμαϊκϊν/ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων και περιςςότεροι από εξιντα (70)
φοιτθτζσ άλλων Ιδρυμάτων του εξωτερικοφ μετακινικθκαν προσ τθ ΣΔΟ και το Τμιμα
ςτο πλαίςιο ακαδθμαϊκϊν και ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων (υποδεχόμαςτε,
φιλοξενοφμε και εντάςςουμε ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία τουσ φοιτθτζσ ςαν ΣΔΟ).
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φςτθμα μεταφοράσ διδακτικϊν μονάδων (ECTS)
Οι φοιτθτζσ του τμιματοσ που φοιτοφν ςε Ιδρφματα του εξωτερικοφ μεταφζρουν και
‘αναγνωρίηουν / κατοχυρϊνουν’ τισ διδακτικζσ μονάδεσ που αποκομίηουν κατά τθ
διάρκεια των ςπουδϊν τουσ.
Επίςθσ και οι ‘ειςερχόμενοι’ αλλοδαποί φοιτθτζσ ‘αναγνωρίηουν / κατοχυρϊνουν’
ςτα Ιδρφματά τουσ τισ διδακτικζσ μονάδεσ που αποκομίηουν κατά τθ διάρκεια των
ςπουδϊν τουσ ςτο τμιμα.
Διεκνείσ διακρίςεισ του Προγράμματοσ Προπτυχιακϊν πουδϊν
Μζλθ ΕΡ και φοιτθτζσ τόςο του τμιματοσ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων όςο και των
άλλων τμθμάτων του ΤΕΙ ςυμμετζχουν ςε conferences/meetings των 4
Διαπανεπιςτθμιακϊν Δικτφων (Prime Networking, SPACE, AFECA, ETAP) που
ςυμμετζχει το τμιμα και ςχεδόν κάκε χρόνο ςθμειϊνουν διεκνείσ διακρίςεισ (τα
τελευταία 10 χρόνια ομάδεσ εργαςιϊν του τμιματοσ αλλά και τθσ ΣΔΟ
καταλαμβάνουν 1θ ι 2θ κζςθ ςτο annual conference του δικτφου Prime Networking,
διακρίνονται ςτα δίκτυα SPACE, AFECA και ETAP, και παίηουν οργανωτικό αλλά και
πρωτεφοντα ρόλο ςτα υπόλοιπα IPs (Intensive Programmes) που ςυμμετζχουν. Μζλθ
του τμιματοσ ΔΕ ζχουν εκλεγεί κατά καιροφσ ςτα ΔΣ των παραπάνω δικτφων.
Ευρωπαϊκά Δίκτυα
Το τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, μαηί με το τμιμα Λογιςτικισ και Διαχείριςθσ
Ρλθροφοριϊν ςυμμετζχει (και είναι Ιδρυτικό μζλοσ των δια-πανεπιςτθμιακϊν
δικτφων, που είναι τα παρακάτω:
Α. Prime Networking - Euroweek
Το ΤΕΙ Καβάλασ είναι ιδρυτικό μζλοσ και ςυμμετζχει ςτο δίκτυο Prime Networking για
περιςςότερα από δεκα πζντε (15) ζτθ. Το δίκτυο αυτό αποτελείται από δζκα επτά (17)
Ρανεπιςτιμια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρφματα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (και
ζνα τθσ Λατινικισ Αμερικισ) και ςκοπόσ του είναι να ενκαρρφνει τθ ςυνεργαςία
μεταξφ κακθγθτϊν, ςπουδαςτϊν και διοικθτικοφ προςωπικοφ.
Μια ςθμαντικι δράςθ του δικτφου αυτοφ είναι και θ Euroweek.
Μια φορά το χρόνο, γίνεται θ ετιςια ςυνάντθςθ (Euroweek conference) κακθγθτϊν
και ςπουδαςτϊν ςε μία χϊρα μζλουσ του δικτφου. Σκοπόσ τθσ ςυνάντθςθσ αυτισ
(Euroweek conference ) είναι θ παρουςίαςθ εργαςιϊν από (α) φοιτθτζσ και (β)
κακθγθτζσ. Πςον αφορά το (α), οι φοιτθτζσ κακοδθγοφμενοι από τουσ κακθγθτζσ
τουσ, προςπακοφν να παρουςιάςουν καινοτόμεσ εργαςίεσ. Οι φοιτθτζσ ςυγκροτοφν
ομάδεσ από δφο ακόμθ Ευρωπαϊκά Ιδρφματα και κάτω από τθν επίβλεψθ των
κακθγθτϊν τουσ ςυνεργάηονται για τθν υλοποίθςθ του ςτόχου τουσ.
Οι ομάδεσ εργαςίασ ςυγκροτοφνται τον Νοζμβριο και ςυνεργάηονται επί 6 μινεσ να
ολοκλθρϊςουν τθν ζρευνά τουσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ εβδομαδιαίασ ςυνάντθςισ
τουσ (Euroweek conference) παρουςιάηουν τθν εργαςία τουσ θ οποία αξιολογείται
από επιτροπζσ κακθγθτϊν. Κάκε φοιτθτισ δε, δικαιοφται μζτα από τθ διαδικαςία
αυτι να κατοχυρϊςει ζνα μάκθμα επιλογισ ςτο πτυχίο του. Πςον αφορά το (β) οι
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κακθγθτζσ μποροφν να παρουςιάηουν ζρευνεσ ι υπό εξζλιξθ ζρευνεσ ςτο Scientific
Seminar που διεξάγεται κατά τθ διάρκεια τθσ εβδομάδασ.
Μζχρι τϊρα θ Euroweek ζχει διοργανωκεί 16 χρονιζσ με ςυμμετζχοντεσ
περιςςότερουσ από 2.100 φοιτθτζσ και περιςςότερουσ από 700 εκπαιδευτικοφσ
(προερχόμενοι από όλα τα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα – μζλθ του δικτφου).
Τα οφζλθ που αποκομίηουν τόςο οι φοιτθτζσ όςο και οι κακθγθτζσ είναι πάρα πολλά
γιατί (α) μακαίνουν να εργάηονται και να ςυνεργάηονται ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο (β)
ςυνεργάηονται μζςω του διαδικτφου (γ) εξαςκοφν τθν Αγγλικι / Γαλλικι / Γερμανικι
γλϊςςα και (δ) εφαρμόηουν όςα ζχουν διδαχκεί ςτισ ςχολζσ τουσ.
Υπεφκυνοσ (Responsible leader) για το ΤΕΙ και το τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων είναι
ο επίκουροσ κακθγθτισ Δθμιτριοσ Μαδυτινόσ που ςυγχρόνωσ είναι και εκλεγμζνο
μζλοσ (executive board member) του πενταμελοφσ διοικθτικοφ ςυμβουλίου του
δικτφου με αντικείμενο τα εκπαιδευτικά κζματα (academic affairs). Αναπλθρωτισ
(Deputy) είναι ο επίκουροσ κακθγθτισ Ακανάςιοσ Μανδιλασ του τμιματοσ
Λογιςτικισ.
Β. AFECA
O Οργανιςμόσ για τθν τυποποίθςθ ςτθ Λογιςτικι και ςτθν Ελεγκτικι ςτθν Ευρϊπθ (L’
Association des Formations Européenes à la Comptabilité et à l’Audit) (AFECA)
ιδρφκθκε το 1993 με ζξι μζλθ και ςιμερα αρικμεί τα 15 (με τθν Ελλάδα – ΤΕΙ Καβάλασ
ΣΔΟ είναι 16), ενϊ το ΤΕΙ Καβάλασ ςυμμετζχει ςε αυτόν από το 1999. Συγκροτείται
από ανϊτατα εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ Αυςτρίασ, του Βελγίου, τθσ Φινλανδίασ, τθσ
Γαλλίασ, τθσ Ουγγαρίασ, τθσ Λικουανίασ, τθσ Ρορτογαλίασ, τθσ Ιςπανίασ, τθσ
ουμανίασ, του Θνωμζνου Βαςιλείου, τθσ Γερμανίασ, τθσ Ιταλίασ, τθσ Ελβετίασ, των
Θνωμζνων Ρολιτειϊν και τθσ ωςίασ.
Λειτουργεί υπό τθ μορφι δικτφου κακϊσ και εντατικοφ προγράμματοσ (Intensive
Programme).
Είναι ςε μορφι εντατικοφ προγράμματοσ (διάρκειασ 2 εβδομάδων), όπου οι φοιτθτζσ
ζχουν τθν ευκαιρία να μάκουν τισ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ τθσ Λογιςτικισ τθσ κάκε
ςυμμετζχουςασ χϊρασ. Οι φοιτθτζσ εργάηονται ςε μελζτεσ περίπτωςθσ που
περιλαμβάνουν τθν κατάρτιςθ και ανάλυςθ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων
κάνοντασ χριςθ των δικϊν τουσ ”τοπικϊν” λογιςτικϊν κανόνων. Κάκε χϊρα
παρουςιάηει τθν τελικι τθσ εκδοχι και οι διεκνείσ διαφορζσ ςθμειϊνονται και
ςχολιάηονται. Το AFECA ζχει πραγματοποιιςει μζχρι και ςιμερα 14 ετιςια ςυνζδρια,
ςε 11 διαφορετικζσ χϊρεσ, ςτα οποία ςυμμετείχαν ςυνολικά πάνω από 1.900
φοιτθτζσ.
Υπεφκυνοσ (Responsible leader) για το ΤΕΙ και το τμιμα Λογιςτικισ είναι ο Ακανάςιοσ
Μανδιλασ του τμιματοσ Λογιςτικισ ενϊ αναπλθρωτισ (Deputy) για το ΤΕΙ είναι ο
επίκουροσ κακθγθτισ Δθμιτριοσ Μαδυτινόσ του τμιματοσ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων.
Το τρίτο διαπανεπιςτθμιακό δίκτυο που ςυμμετζχει το τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων
(μαηί με το τμιμα Λογιςτικισ) είναι το:
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Γ. ETAP
Είναι ζνα δίκτυο για τθ Λογιςτικι και Χρθματοοικονομικι και αποτελείται από 14
εκπαιδευτικά Ιδρφματα τθσ Ευρϊπθσ όπου θ ΣΔΟ του ΤΕΙ Καβάλασ ςυμμετζχει τα
τελευταία δφο χρόνια. Υπεφκυνοσ (Responsible leader) για το ΤΕΙ και το τμιμα
Λογιςτικισ είναι ο Ακανάςιοσ Μανδιλασ του τμιματοσ Λογιςτικισ ενϊ αναπλθρωτισ
(Deputy) για το ΤΕΙ είναι ο επίκουροσ κακθγθτισ Δθμιτριοσ Μαδυτινόσ του τμιματοσ
Διοίκθςθσ Επιχειριςεων.
Δ. SPACE (Space European Network For Business Studies and Languages)
Είναι ζνα δίκτυο για ςπουδζσ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και εφαρμογι των ξζνων
γλωςςϊν ςτθ Διοίκθςθ. Αποτελείται από 90 Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα
προερχόμενα από 30 διαφορετικζσ χϊρεσ. Το ΤΕΙ εκπροςωπείται από το τμιμα
Διοίκθςθσ επιχειριςεων. Υπεφκυνοσ για το SPACE είναι ο επίκουροσ κακθγθτισ του
τμιματοσ Δθμιτριοσ Μαδυτινόσ με αναπλθρωτι του τον επίςθσ επίκουρο κακθγθτι
του τμιματοσ Σπφρο Μάμαλθ.

11. Γραφείο Ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων του ΣΕΙ
Το τμιμα κάνει χριςθ του Γραφείου Ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων του ΤΕΙ. Υπάρχει
άριςτθ ςυνεργαςία και οι υποχρεϊςεισ με τα ςυνεργαηόμενα Ιδρφματα
εκπλθρϊνονται ςτον καλφτερο βακμό (χωρίσ κακυςτζρθςθ και με ακρίβεια).
Ενζργειεσ για τθν προβολι και ενθμζρωςθ τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ για τα
προγράμματα κινθτικότθτασ αναλαμβάνει το Σμιμα
Κατά τθ διάρκεια του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ γίνονται διάφορεσ εκδθλϊςεισ για τθν
ενθμζρωςθ τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ για τα προγράμματα κινθτικότθτασ που
αναλαμβάνει το Τμιμα όπωσ:
1. Το τμιμα διακζτει Υπεφκυνο Ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων (είναι ο επίκουροσ
κακθγθτισ Δθμιτριοσ Μαδυτινόσ που είναι και υπεφκυνοσ τθσ ΣΔΟ ςτο Γραφείο
ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων του ΤΕΙ)
2. Με τθν ζναρξθ του εξαμινου γίνεται μια ‘θμερίδα’ ενθμζρωςθσ όλθσ τθσ
ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ για τα προγράμματα κινθτικότθτασ όπου παρουςιάηονται
όλεσ οι ςυνεργαςίεσ κακϊσ και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ
3. Υπάρχει κακοριςμζνθ μζρα και ϊρα τθσ εβδομάδασ που ο υπεφκυνοσ αλλά και ο
προϊςτάμενοσ δζχονται τουσ φοιτθτζσ για ενθμζρωςθ
4. Υπάρχουν ςχετικζσ ανακοινϊςεισ τόςο ςτουσ πίνακεσ ανακοινϊςεων όςο και ςτο
διαδίκτυο

12. Πρακτικι άςκθςθ των φοιτθτϊν
Ο κεςμόσ τθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ λειτουργεί ςτο τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων από
τθν ίδρυςι του. Είναι υποχρεωτικι και ζχει διάρκεια ζξι (6) μινεσ. Θ διαδικαςία
εφαρμόηεται για κάκε ςπουδαςτι του Τμιματοσ που ζχει ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ τα
μακιματα ειδικότθτασ.
Ειδικότερα, για τθν ολοκλιρωςθ των ςπουδαςτικϊν τουσ υποχρεϊςεων οι φοιτθτζσ
ςτο ζβδομο (Ηϋ) εξάμθνο ςπουδϊν και άνω υποχρεοφνται να πραγματοποιιςουν
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εξάμθνθ (6) Ρρακτικι Άςκθςθ (ΡΑ), θ οποία είναι ελεγχόμενθ από το Τµιµα και
αποςκοπεί:
α) ςτθν ενθμζρωςθ των αςκοφμενων για τθ διάρκρωςθ και λειτουργία των διάφορων
οικονομικϊν μονάδων (παραγωγισ ι παροχισ υπθρεςιϊν) κακϊσ και ςτθν ενεργό
ςυµµετοχι των αςκοφμενων ςτισ διεργαςίεσ παραγωγισ και παροχισ υπθρεςιϊν.
β) ςτθν εξοικείωςθ των αςκοφμενων µε τουσ κοινωνικοφσ, οικονομικοφσ και
τεχνολογικοφσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τισ ςυνκικεσ εργαςίασ.
γ) ςτον ςυςχετιςμό των κεωρθτικϊν και εργαςτθριακϊν γνϊςεων που αποκτικθκαν
κατά τθ διάρκεια των ςπουδϊν µε τα προβλιματα των χϊρων εφαρμογισ.
δ) ςτθν επαφι του Τμιματοσ µε τουσ χϊρουσ παραγωγισ και εφαρµοςµζνθσ ζρευνασ,
µε ςκοπό τθν δθμιουργία αµφίδροµθσ ςχζςθσ μεταξφ τουσ.
Θ Ρρακτικι Άςκθςθ των ςπουδαςτϊν διαρκεί ζξι (6) μινεσ και θ ζναρξι τθσ γίνεται
εφόςον ζχουν ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ τα 2/3 του ςυνόλου των μακθμάτων και 9
μακιματα ειδικότθτασ. Σχετικι βεβαίωςθ Ρρακτικισ Άςκθςθσ χορθγείται από τθ
Γραμματεία του Τμιματοσ ςε όςουσ φοιτθτζσ πλθροφν τισ παραπάνω προχποκζςεισ.
Σε ειδικζσ περιπτϊςεισ θ πρακτικι άςκθςθ ξεκινάει ςε άλλθ περίοδο (1θ Απριλίου είτε
1θ Οκτωβρίου, όςον αφορά τισ Τράπεηεσ).
Θ ορκι και βζλτιςτθ εκμετάλλευςθ τθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ ςτθν επαγγελματικι
αποκατάςταςθ των ςπουδαςτϊν και τθν ομαλι ενςωμάτωςι τουσ ςτθν παραγωγικι
διεργαςία είναι ηωτικισ ςθμαςίασ.
Εφόςον είναι υποχρεωτικι πρζπει οι φοιτθτζσ να επιλζξουν κάποιο φορζα / εταιρία
για τθν υλοποίθςι τθσ. Κυρίωσ επιλζγουν να πραγματοποιιςουν τθν πρακτικι τουσ
άςκθςθ ςτο τόπο μόνιμθσ κατοικίασ τουσ με το ςκεπτικό ότι μπορεί θ εταιρία να τουσ
κρατιςει ςτθ ςυνζχεια για μόνιμθ απαςχόλθςθ.
Επιπλζον, κατά τθ διάρκεια τθσ πρακτικισ άςκθςθσ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα
νομοκεςία, οι φοιτθτζσ αςφαλίηονται και αμείβονται. Θ αμοιβι τουσ αυτι
χρθματοδοτείται από ςχετικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ ι ενδεχομζνωσ και από άλλο
χρθματοδοτικό πρόγραμμα (π.χ. ΕΡΕΑΕΚ). Υπεφκυνθ για τθν διαχείριςθ των κεμάτων
αμοιβισ και αςφάλιςθσ των ςπουδαςτϊν κατά τθν Ρρακτικι Άςκθςθ είναι αναλόγωσ
του προγράμματοσ χρθματοδότθςθσ είτε θ Γραμματεία του Τμιματοσ (ΟΑΕΔ) είτε θ
ςχετικι Γραμματεία του ΤΕΙ που ορίηεται για τθ διαχείριςθ των πόρων του εκάςτοτε
άλλου προγράμματοσ.
Θ πρακτικι άςκθςθ (με επιδότθςθ ΟΑΕΔ) πλθρϊνεται από τον εργοδότθ (80% του
θμερομίςκιου του ανειδίκευτου εργάτθ).
Οργάνωςθ πρακτικισ άςκθςθσ των φοιτθτϊν του Σμιματοσ
Οι φοιτθτζσ, εκ του νόμου, ςτο Η εξάμθνο ςπουδϊν και άνω, και εφ’ όςον ζχουν
ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ 9 από τα 13 μακιματα ειδικότθτασ, μποροφν να
πραγματοποιιςουν τθν πρακτικι τουσ. Θ γραμματεία ελζγχει αν ο κάκε ζνασ
εκπλθρϊνει τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ. Εφ’ όςον, αυτζσ εκπλθρϊνονται ο φοιτθτισ
υποβάλλει αίτθςθ εφ’ όςον ζχει ιδθ προθγθκεί θ επιλογι από αυτόν του φορζα
απαςχόλθςθσ.
Για τθν εφρυκμθ οργάνωςθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ ςτο τμιμα, λειτουργεί επιτροπι
πρακτικισ άςκθςθσ, θ οποία ορίηεται από το ςυμβοφλιο του τμιματοσ και που
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αποτελείται από τρία μζλθ ΕΡ. Μετά τον ςχετικό ζλεγχο των αιτιςεων από τθν
επιτροπι, ορίηονται επόπτεσ κακθγθτζσ οι οποίοι επιβλζπουν κακ’ όλθ τθ διάρκεια
τθσ πρακτικισ άςκθςθσ τον φοιτθτι.
Αναλυτικότερα, παρακάτω παρουςιάηεται ο τρόποσ εφρεςθσ τθσ επιχείρθςθσ που κα
πραγματοποιθκεί θ πρακτικι άςκθςθ, ο τρόποσ υποβολισ αίτθςθσ από τουσ φοιτθτζσ
και ο οριςμόσ επόπτθ, θ διάρκεια ςφμβαςθσ και όροι αυτισ, θ πραγματοποίθςθ και θ
παρακολοφκθςθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ, κακϊσ και θ ολοκλιρωςι τθσ.
Πςον αφορά ςτθν εφρεςθ τθσ επιχείρθςθσ όπου οι φοιτθτζσ κα πραγματοποιιςουν
τθν Ρρακτικι τουσ Άςκθςθ, αυτι γίνεται είτε από τουσ ίδιουσ είτε με τθ βοικεια του
Υπεφκυνου Ρρακτικισ Άςκθςθσ του Τμιματοσ ι του Γραφείου Διαςφνδεςθσ του ΤΕΙ
Καβάλασ. Κριτιρια για τθν επιλογι μιασ επιχείρθςθσ αποτελοφν μεταξφ άλλων: το
αντικείμενο τθσ δραςτθριότθτάσ τθσ, θ αμοιβι που παρζχει, θ πικανότθτα πρόςλθψθσ
μετά τθν άςκθςθ, θ προχπθρεςία που κα αποκτθκεί κ.τ.λ.
Σε περίπτωςθ που παρουςιάηεται ενδιαφερόμενοσ αρικμόσ ςπουδαςτϊν για μία
επιχείρθςθ, μεγαλφτεροσ του αρικμοφ των ςπουδαςτϊν που θ επιχείρθςθ μπορεί να
υποδεχτεί, επιλζγονται οι φοιτθτζσ με τισ καλφτερεσ ακαδθμαϊκζσ επιδόςεισ.
Σχετικά με τθν αίτθςθ των φοιτθτϊν, οι φοιτθτζσ κατακζτουν ςτθ Γραμματεία του
Τμιματοσ :
1. Αίτθςθ για τθν ζγκριςθ τθσ ζναρξθσ τθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ ςε ςυγκεκριμζνθ
επιχείρθςθ και
2. Αίτθςθ βεβαίωςθσ δυνατότθτασ Ρρακτικισ Άςκθςθσ.
Οι αιτιςεισ εξετάηονται και εγκρίνονται από το Συμβοφλιο του Τμιματοσ (ςε
ςυνεργαςία με τον Υπεφκυνο Ρρακτικισ Άςκθςθσ) το οποίο ορίηει ζναν Επόπτθ των
ςπουδαςτϊν που κα αςκθκοφν ςε κάκε επιχείρθςθ. Οι Επόπτεσ είναι τακτικά μζλθ
του Εκπαιδευτικοφ Ρροςωπικοφ του Τμιματοσ.
Σχετικά με τθ ςφμβαςθ και τθν αςφάλιςθ των ςπουδαςτϊν οι επιχειριςεισ
ενθμερϊνονται γραπτϊσ από τον Ρροϊςτάμενο του Τμιματοσ για τουσ φοιτθτζσ που
εγκρίκθκαν ςε αυτζσ για άςκθςθ, για τον Επόπτθ Κακθγθτι του Τμιματοσ και για τθν
υποχρζωςι τουσ να ορίςουν Επόπτθ του ςπουδαςτι από τθν επιχείρθςθ. Επίςθσ τουσ
αποςτζλλονται (για κάκε αςκοφμενο ςπουδαςτι):
1. Σφμβαςθ εργαςίασ
2. Βεβαίωςθ δυνατότθτασ πρακτικισ άςκθςθσ ςπουδαςτι
3. Βιβλιάριο Ρρακτικισ Άςκθςθσ ςπουδαςτι
Θ ςχετικι ςφμβαςθ εργαςίασ θ οποία ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία (τθν
οποία και αναφζρει) κακορίηει τουσ όρουσ απαςχόλθςθσ των αςκοφμενων
ςπουδαςτϊν, τα λοιπά δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ των ίδιων και των εργοδοτϊν
κ.τ.λ. προετοιμάηεται από τθν αρμόδια Γραμματεία. Θ ςφμβαςθ υπογράφεται από το
Τμιμα, τον αςκοφμενο ςπουδαςτι και τθν επιχείρθςθ. Θ επιχείρθςθ υποχρεοφται να
ςυμπλθρϊςει, πριν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και ςε ςυνεννόθςθ με τον/τθν
υπεφκυνο/θ πρακτικισ άςκθςθσ του τμιματοσ, τθ ςυνθμμζνθ κατάςταςθ περιγραφισ
των αρμοδιοτιτων που κα αναλάβει ο αςκοφμενοσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια του
εξαμινου.
Τα Βιβλιάρια Ρρακτικισ Άςκθςθσ για τουσ αςκοφμενουσ φοιτθτζσ εκδίδονται από τθν
αρμόδια Γραμματεία του Τμιματοσ.
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Οι αςκοφμενοι φοιτθτζσ ενθμερϊνονται από τθ Γραμματεία του τμιματοσ ΔΕ για τθ
διαδικαςία αςφάλιςθσ ζναντι ατυχιματοσ κατά τθ διάρκεια τθσ πρακτικισ τουσ
άςκθςθσ. Επίςθσ, ενθμερϊνονται για τισ διαδικαςίεσ πλθρωμισ τουσ.
Πςον αφορά ςτθν πραγματοποίθςθ και τθν παρακολοφκθςθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ,
οι αςκοφμενοι φοιτθτζσ εργάηονται ςτθν επιχείρθςθ εκτελϊντασ τα
κακικοντα/αρμοδιότθτεσ που τουσ ανατίκενται. Κατά τθν εργαςία τουσ ακολουκοφν
κανονικά το ωράριο λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ, τουσ κανονιςμοφσ εργαςίασ και
αςφαλείασ κακϊσ και κάκε άλλθ ρφκμιςθ ι κανονιςμό που ιςχφει για το υπόλοιπο
προςωπικό τθσ επιχείρθςθσ. Οι αςκοφμενοι αποτελοφν πρεςβευτζσ τουσ Τμιματοσ
προσ τθν αγορά και ςυντελεςτζσ ανφψωςθσ του κφρουσ του. Θ επαγγελματικότθτα
κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ κακϊσ και οι επιδόςεισ και απόδοςι τουσ ζχει
επιπτϊςεισ τόςο ςτθν μελλοντικι άςκθςθ όςο και ςτθν επαγγελματικι αποκατάςταςθ
των ίδιων αλλά και άλλων ςπουδαςτϊν του Τμιματοσ. Ταυτόχρονα αποτελοφν τα
μάτια του Τμιματοσ ϊςτε να προφυλάςςονται οι φοιτθτζσ του Τμιματοσ από
ανεπικφμθτεσ πρακτικζσ των επιχειριςεων.
Σκοπόσ του αςκοφμενου ςπουδαςτι πρζπει να είναι:
1. θ προςπάκεια εφαρμογισ των γνϊςεων και των καινοτόμων τεχνικϊν διοίκθςθσ
επιχειριςεων που ζχει διδαχκεί
2. θ προαγωγι των ικανοτιτων και δεξιοτιτων του
3. θ επίδειξθ επαγγελματιςμοφ (υπευκυνότθτασ, ςυνζπειασ, εχεμφκειασ, κ.τ.λ.)
4. θ καλλιζργεια επαγγελματικϊν επαφϊν και
5. θ αναγωγι του ςε ςτζλεχοσ ςπουδαιότθτασ για τθν επιχείρθςθ
ϊςτε τελικά να ενιςχφςει τισ δυνατότθτεσ επαγγελματικισ του αποκατάςταςθσ και
ανζλιξθσ.
Θ απρόςκοπτθ και ορκι πραγματοποίθςθ τθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ παρακολουκείται
και αξιολογείται από το Τμιμα μζςω του Επόπτθ κακθγθτι ο οποίοσ ελζγχει το
Βιβλιάριο τθσ Ρρακτικισ επιςκζπτεται τθν επιχείρθςθ και επικοινωνεί τακτικά τόςο με
το ςπουδαςτι όςο και με τον Επόπτθ τθσ επιχείρθςθσ. Από τθν πλευρά τθσ θ
επιχείρθςθ παρακολουκεί τθν Ρρακτικι Άςκθςθ μζςω του Επόπτθ που αυτι ζχει
ορίςει. Θ πρόοδοσ τθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ καταγράφεται ςτο Βιβλιάριο Ρρακτικισ
Άςκθςθσ του ςπουδαςτι το οποίο υπογράφεται από τουσ Επόπτεσ. Στο βιβλιάριο
περιλαμβάνεται αναλυτικι εβδομαδιαία ζκκεςθ και ςυνολικι μθνιαία ζκκεςθ των
εργαςιϊν που πραγματοποίθςε ο φοιτθτισ.
Με το πζρασ τθσ εξάμθνθσ πρακτικισ άςκθςθσ, φοιτθτισ κατακζτει ςτθν Γραμματεία
του Τμιματοσ:
1. Το βιβλιάριο Ρρακτικισ Άςκθςθσ
2. Βεβαίωςθ από τθν επιχείρθςθ ότι απαςχολικθκε ςε αυτιν το απαιτοφμενο
χρονικό διάςτθμα
3. Θεωρθμζνθ κατάςταςθ του αςφαλιςτικοφ φορζα για τισ θμζρεσ αςφάλιςθσ
Βάςει των παραπάνω ενθμερϊνεται ςτο μθχανογραφικό ςπουδαςτικό ςφςτθμα τθσ
Γραμματείασ θ ςπουδαςτικι κατάςταςθ του ςπουδαςτι και ο ατομικόσ του φάκελοσ
ςτα Μθτρϊα Σπουδαςτϊν.
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Τζλοσ, ςθμειϊνεται πωσ ο υπεφκυνοσ Ρρακτικισ άςκθςθσ του τμιματοσ τθρεί βάςθ
δεδομζνων των επιχειριςεων οι οποίεσ ενδιαφζρονται για τθν απαςχόλθςθ
ςπουδαςτϊν κατά τθ διάρκεια τθσ πρακτικισ τουσ άςκθςθσ. Το αρχείο ενθμερϊνεται
διαρκϊσ και τθρείται για αόριςτο χρόνο ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι (δεσ
ιςτοςελίδα του τμιματοσ).
Θ πρακτικι άςκθςθ ςχεδόν πάντα ολοκλθρϊνεται με επιτυχία, όπωσ προκφπτει και
από τα ςχόλια των επιχειριςεων. Θ πλειοψθφία των φοιτθτϊν που αςκοφνται
αποκτοφν χριςιμθ εργαςιακι εμπειρία για τθν αγορά εργαςίασ ςτο μζλλον. Δεν είναι
ςπάνιο το φαινόμενο, όπου οι επιχειριςεισ όπου πραγματοποιοφν τθν πρακτικι
άςκθςθ οι φοιτθτζσ του τμιματοσ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, να προςλαμβάνουν τουσ
φοιτθτζσ με κανονικι ςφμβαςθ.
Υπάρχουν πολλζσ περιπτϊςεισ επιχειριςεων που απαςχόλθςαν τουσ φοιτθτζσ μετά
τθν ολοκλιρωςθ τθσ πρακτικισ ςυνάπτοντασ ςφμβαςθ αορίςτου χρόνου.
Σρόποσ εφρεςθσ κζςθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ
Οι παραγωγικοί φορείσ αποςτζλλουν αιτιςεισ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για
απαςχόλθςθ φοιτθτϊν ςτο τμιμα οι οποίεσ αρχειοκετοφνται και είναι ςτθ διάκεςθ
των φοιτθτϊν.
Το Τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ διοργανϊνει κάκε εξάμθνο, μζςω
του Γραφείου διαςφνδεςθσ, θμζρεσ καριζρασ όπου παρζχεται θ ευκαιρία να ζρκουν
ςε επαφι φοιτθτζσ και επιχειριςεισ τόςο για εξεφρεςθ κζςθσ για πρακτικι άςκθςθ
όςο και για μόνιμθ απαςχόλθςθ. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο οι φοιτθτζσ μασ ζχουν τθ
δυνατότθτα μζςου του προγράμματοσ ERASMUS και του γραφείου Διεκνϊν Σχζςεων
του ΤΕΙ Καβάλασ να πραγματοποιιςουν Ρρακτικι άςκθςθ ςε ςυνεργαηόμενα
πανεπιςτιμια του εξωτερικοφ, ι ακόμθ και ςε επιχειριςεισ.

13. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν
Εδϊ και ζντεκα (12) ακαδθμαϊκά ζτθ, αρχισ γινομζνθσ από το 2001-2002, το τμιμα
Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του ΤΕΙ Καβάλασ ςυνεργάηεται με το Greenwich University,
Business School, London, UK (http://www.gre.ac.uk) με τθν μορφι ‘franchising’ και
οργανϊνει / προςφζρει το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν MSc in Finance and
Financial Information Systems (http://www.ffis.teikav.edu.gr) (ΦΕΚ αναγνϊριςθσ:
1160/30-7-2004, τεφχοσ Β’) ςτθν Καβάλα. Πλθ θ εκπαιδευτικι διαδικαςία διεξάγεται
ςτθν Αγγλικι και το ακαδθμαϊκό προςωπικό προζρχεται από το τμιμα Διοίκθςθσ
Επιχειριςεων, τα υπόλοιπα τμιματα τθσ ΣΔΟ του ΤΕΙ Καβάλασ, το ΤΕΙ Σερρϊν, το ΔΡΘ,
το ΑΡΘ, και το International Hellenic University. Οι φοιτθτζσ προζρχονται από τθν
Ελλάδα, τθν Κφπρο και υπάρχει επίςθσ δυνατότθτα ειςαγωγισ φοιτθτϊν από το
εξωτερικό. Διευκυντισ του μεταπτυχιακοφ αυτοφ, από το 2005-2006, είναι ο
Κακθγθτισ Ν. Θερίου.
Αξιολόγθςθ ΠΜ “MSc in Finance & Financial Information Systems”
To ΡΜΣ “MSc in Finance & Financial Information Systems” πραγματοποιείται εξ
ολοκλιρου ςτο Τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΤΕΙ Καβάλασ.
Yπάρχουν διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ, και μάλιςτα αυςτθρότατεσ, που κακορίηονται
αφενόσ μεν από το Quality Assurance Office του Greenwich University, εφεταίρου από
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τον QUALITY ASSURANCE ASSOCIATION (QAA), το επίςθμο Αγγλικό οργανιςμό
αξιολόγθςθσ όλων των αγγλικϊν πανεπιςτθμίων κακϊσ και των ιδρυμάτων που
ςυνεργάηονται με αυτά. Οι ζλεγχοι είναι τόςο τακτικοί όςο και ζκτακτοι. Το ΡΜΣ
ελζγχεται κάκε δφο χρόνια από το Quality Assurance Office του Greenwich University
και κάκε τζςςερα χρόνια από το QΑΑ. Επίςθσ, κάκε χρόνο πραγματοποιείται
εςωτερικι αξιολόγθςθ από τουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ, απαντϊντασ ειδικό
ερωτθματολόγιο το οποίο χρθςιμοποιεί και το Business School του Greenwich
University. Το ερωτθματολόγιο αυτό περιζχει ερωτιςεισ γενικζσ για το ΡΜΣ κακϊσ
και ειδικζσ ερωτιςεισ για τθν αξιολόγθςθ κάκε ενόσ εκπαιδευτικοφ και για κάκε
ςυγκεκριμζνο μάκθμα που διδάςκει. Τα αποτελζςματα κοινοποιοφνται ςτουσ
κακθγθτζσ που διδάςκουν ςτο ΡΜΣ και απαςχολοφν τθ ΓΣ του ΡΜΣ για μια ολόκλθρθ
ςυνεδρίαςθ, κακϊσ και ςτο Business School και ςτο Quality Assurance Office του
Greenwich University. Στόχοσ τθσ εςωτερικισ αξιολόγθςθσ είναι θ ςυνεχισ βελτίωςθ
του ΡΜΣ. ‘Πςον αφορά τθν ανακεϊρθςθ του ΡΣ αυτι πραγματοποιείται κάκε χρόνο
από το Greenwich University, αφοφ λάβει προθγοφμενα υπόψθ τθ γνϊμθ των
κακθγθτϊν που διδάςκουν ςτο ΡΜΣ ςτο ΤΕΙ Καβάλασ.
Η Γραμματεία του μεταπτυχιακοφ είναι ςτο 2510-462293
Μέχρι ςήμερα έχουν αποφοιτήςει περιςςότεροι από 220 φοιτητέσ.
Το μεταπτυχιακό αυτό δεν προςφζρεται πλζον από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2012-2013
διότι το τμιμα οργανϊνει και λειτουργεί πλζον αυτόνομο
Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακϊν πουδϊν (Π.Μ..) με τίτλο: «Διοίκθςθ Επιχειριςεων – Master in
Business Administration− MBA» με τρεισ κατευκφνςεισ, ςτθ Στρατθγικι Διοίκθςθ
(Strategic Management), ςτθ Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ (Financial Management)
και ςτο Μάρκετινγκ (Marketing). ΦΕΚ 445 24/2/2012 Τεφχοσ Β.
Για περιςςότερεσ πλθροφρίεσ δεσ: http://mba.teikav.edu.gr/

14. υνεργαςίεσ με εκπαιδευτικά κζντρα του εςωτερικοφ και του
εξωτερικοφ και με το κοινωνικό ςφνολο.
Το τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων τθσ ΣΔΟ του ΤΕΙ Καβάλασ ςυνεργάηεται με πολλά
εκπαιδευτικά Ιδρφματα του εςωτερικοφ (όπωσ: ΑΡΘ, Ρανεπιςτιμιο Μακεδονίασ,
ΔΡΘ, Καποδιςτριακό Ραν/μιο, Ραν/μιο Αιγαίου, Ανοιχτό Ραν/μιο, ΤΕΙ Σερρϊν, ΤΕΙ
Θεςςαλονίκθσ, ΤΕΙ Λάριςασ, ΤΕΙ Ρειραιά κ.α.) ςε κζματα: (α) ςυνεργαςίασ
εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ για ζρευνεσ και δθμοςιεφςεισ,
(β) οργάνωςθ
επιςτθμονικϊν ςυνεδρίων, (γ) ςυμμετοχι του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ ςε
εκλεκτορικά ςϊματα (δ) πρακτικι άςκθςθ των ςπουδαςτϊν και (ε) οργάνωςθ από
κοινοφ μεταπτυχιακϊν προγραμμάτων ςπουδϊν (βλ. Σπουδζσ Νοτιοανατολικισ
Ευρϊπθσ ςε ςυνεργαςία με το τμιμα Νομικισ / ΔΡΘ.
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15. Διοικθτικζσ υπθρεςίεσ και μζριμνα
Θ Γραμματεία του τμιματοσ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων υποςτθρίηεται από μία
διοικθτικό υπάλλθλο ΤΕ θ οποία εκτελεί χρζθ Ρροϊςταμζνθσ του Τμιματοσ και μία
διοικθτικό υπάλλθλο ΔΕ.
Χρθςιμοποιείται κατάλλθλοσ, ςφγχρονοσ και επαρκισ εξοπλιςμόσ από ζπιπλα
(αρχειοκικεσ, γραφεία, κακίςματα κ.λ.π.) και από Θλεκτρονικά μθχανιματα (Θ/Υ, fax,
τθλζφωνα κ.λ.π.).
Θ επικοινωνία με το κοινό άλλα και εςωτερικά γίνεται άμεςα τισ ϊρεσ που λειτουργεί
θ Γραμματεία, αλλά και με Θλεκτρονικά μζςα (internet, fax,), κακϊσ επίςθσ με τισ
υπθρεςίεσ των ΚΕΡ και του ΟΤΕ.
Εδϊ και δζκα ζτθ περίπου λειτουργεί ςπουδαςτικό πρόγραμμα που είναι
προςαρμοςμζνο με τισ απαιτιςεισ του προγράμματοσ ςπουδϊν αλλά και ςτουσ
κανόνεσ του κανονιςμοφ ςπουδϊν του Τ.Ε.Ι. Καβάλασ. Αναπροςαρμόηεται εφκολα ςτισ
εκάςτοτε αλλαγζσ και δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ φοιτθτζσ να ενθμερϊνονται άμεςα
για τθν ςπουδαςτικι τουσ κατάςταςθ, να κατακζτουν τθν εγγραφι και διλωςθ
μακθμάτων τουσ, κακϊσ επίςθσ να αιτοφνται τθν ζκδοςθ πιςτοποιθτικϊν και άλλων
προςωπικϊν εγγράφων τα οποία χορθγοφνται ςχεδόν τθν ίδια θμζρα τθσ αίτθςθσ από
τθ Γραμματεία.
Στθν αρμοδιότθτα τθσ Γραμματείασ και του Τμιματοσ υπάγονται όλα τα κζματα που
ζχουν ςχζςθ με τθ διεξαγωγι τθσ αλλθλογραφίασ, τθ τιρθςθ πρωτοκόλλου και
αρχείου του τμιματοσ, τθν τιρθςθ των πρακτικϊν των ςυλλογικϊν οργάνων του
τμιματοσ, τθν εκτζλεςθ των αποφάςεϊν τουσ και τθν παροχι νομικισ ςτιριξθσ ςτα
όργανα διοίκθςθσ του τμιματοσ, τθν κατάρτιςθ και τιρθςθ των μθτρϊων και των
ατομικϊν φακζλων των ςπουδαςτϊν, τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςπουδαςτικισ τουσ
κατάςταςθσ και γενικά τθ διοικθτικι και γραμματειακι υποςτιριξθ του τμιματοσ.
Θ Γραμματεία λειτουργεί τισ ϊρεσ 7:30-15:30 και εξυπθρετεί το διδακτικό προςωπικό
και τουσ φοιτθτζσ. Οι περιςςότερεσ υπθρεςίεσ παρζχονται κατά τισ πρωινζσ και
μεςθμεριανζσ ϊρεσ ενϊ οι τυχόν ανάγκεσ που προκφπτουν κατά τισ απογευματινζσ
ϊρεσ καλφπτονται για μεν το διδακτικό προςωπικό με προςωπικζσ κυρίδεσ για δε
τουσ φοιτθτζσ με τθν θλεκτρονικι γραμματεία, μζςα από τα οποία καλφπτονται όλεσ
οι ανάγκεσ που αφοροφν ςπουδαςτικά κζματα και προςωπικά δεδομζνα.
Βιβλιοκικθ
Θ Βιβλιοκικθ του Τ.Ε.Ι. Καβάλασ ςτεγάηεται ςε ςφγχρονο κτίριο είναι πλιρωσ
εξοπλιςμζνθ, εμπλουτιςμζνθ με ςυγγράμματα νζων εκδόςεων και απαρτίηεται από
εξειδικευμζνο προςωπικό το οποίο εξυπθρετεί εξ ολοκλιρου τισ ανάγκεσ των
ςπουδαςτϊν και του διδακτικοφ προςωπικοφ είτε πρόκειται για παροχι βιβλίων με
κάρτεσ δανειςμοφ είτε για διανομι εκπαιδευτικϊν ςυγγραμμάτων και βιβλίων ςτουσ
φοιτθτζσ δωρεάν. Λειτουργεί με δικό τθσ εςωτερικό κανονιςμό και δεν είναι
απαραίτθτθ θ ςυμμετοχι τθσ Γραμματείασ του τμιματοσ. Θ βιβλιοκικθ είναι
ςυνδεδεμζνθ με τισ διεκνζσ και ελλθνικζσ βάςεισ βιβλιοκθκϊν.
Το ωράριο λειτουργίασ είναι πρωί και απόγευμα όλεσ τθσ θμζρεσ τθσ εβδομάδοσ
εκτόσ τθσ Κυριακισ. Υπάρχει δυνατότθτα πρόςβαςθσ του κοινοφ για ενθμζρωςθ τθσ
ςυλλογισ τθσ μζςω του διαδικτφου του υλικοφ το οποίο διακζτει.
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Το τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων διακζτει ιςτοςελίδα όπου μπορεί ο κακζνασ να
πάρει τισ πλθροφορίεσ που τον ενδιαφζρουν. Θ Γραμματεία ζχει τθ δυνατότθτα
κακθμερινά να ενθμερϊνει το αρχείο των ανανεϊςεων τθσ ιςτοςελίδασ, κακϊσ
επίςθσ και να ανακοινϊνει τα αποτελζςματα των γραπτϊν εξετάςεων τθρϊντασ τουσ
κανόνεσ των προςωπικϊν δεδομζνων των ςπουδαςτϊν.
Φοιτθτικι μζριμνα
Οι υπθρεςίεσ φοιτθτικισ μζριμνασ μπορεί να κεωρθκοφν εν μζρει ικανοποιθτικζσ,
διότι:





Υπάρχει Εςτία Στζγαςθσ με αποτζλεςμα οι αδφναμοι οικονομικά φοιτθτζσ να
ςτεγάηονται δωρεάν. Δυςτυχϊσ όμωσ ζχει μικρι δυναμικότθτα και δεν μπορεί να
εξυπθρετιςει τθν αυξθμζνθ ηιτθςθ.
Θ φοιτθτικι Λζςχθ ςτεγάηεται ςε χϊρο εντόσ του ΤΕΙ και ζτςι οι μετακινιςεισ που
απαιτοφνται, κακϊσ και ο χρόνοσ που απαιτείται ενκαρρφνουν τουσ φοιτθτζσ να
κάνουν χριςθ του εςτιατορίου.
Θ επάρκεια και θ ποιότθτα των υπαρχουςϊν υποδομϊν για ΑΜΕΑ μπορεί να
κεωρθκεί μερικϊσ ικανοποιθτικι, υπάρχουν π.χ. ράμπεσ.

Πολιτικι του Σμιματοσ για τθν ομαλι ζνταξθ των νεοειςερχόμενων ςτο Σμιμα
φοιτθτϊν
Ρραγματοποιοφνται ςυναντιςεισ ενθμζρωςθσ ι άλλεσ εκδθλϊςεισ για τθν ομαλι
ζνταξθ των νεοειςερχομζνων φοιτθτϊν. Επίςθσ, υπάρχει εκδιλωςθ για το
καλωςόριςμα των νεοειςερχομζνων φοιτθτϊν ποκ ςυνικωσ πραγματοποείται τθν
πρϊτθ Δευτζρα του Οκτωβρίου.
Επάρκεια και ποιότθτα κοινόχρθςτου τεχνικοφ εξοπλιςμοφ
Τα Εργαςτιρια είναι διακζςιμα ςτουσ φοιτθτζσ και εκτόσ των ωρϊν διδαςκαλίασ,
γεγονόσ που κρίνεται κετικό για τθν αξιοποίθςθ των υποδομϊν ςτθ μακθςιακι
διαδικαςία.
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16. Εκπαιδευτικό Προςωπικό του τμιματοσ
Κακθγθτζσ
1

Νικόλαοσ Θερίου

-371

ntheriou@teikav.edu.gr

Αντιπρόεδροσ ΤΕΙ

-156
2

Δθμιτριοσ Χριςτοδοφλου -206

d.christ@teikav.edu.gr

3

Ειρινθ Καμενίδου

-157

rkam@teikav.edu.gr

Αναπλθρωτζσ Κακθγθτζσ
1

Δθμιτριοσ Μαδυτινόσ

-219

dmadi@teikav.edu.gr

2

Ευςτάκιοσ Δθμθτριάδθσ

-304

edimit@teikav.edu.gr

-195

mamalis@auth.gr

Ρροϊςτάμενοσ

Επίκουροι Κακθγθτζσ
1

Σπφροσ Μάμαλθσ

Κακθγθτζσ Εφαρμογϊν
1

Χρυςάνκθ Μπορμπότςθ

-157

xborbotsi@teikav.edu.gr

2

Μιχαιλ
Ριπιλιαγκόπουλοσ

-211

m_pipil@teikav.edu.gr

Διοικθτικό Προςωπικό
1

Χριςτίνα Κυριακίδου

-190

basec@teikav.edu.gr

2

Διμθτρα
Χατηθαναγνϊςτου

-189

basec@teikav.edu.gr

aitsidis@teikav.edu.gr

Ρροϊςταμζνθ

Ειδικό Σεχνικό Προςωπικό
1

Χαράλαμποσ Αϊτςίδθσ

-375

2

Αλζξανδροσ Γιάκι

-375

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, όςον αφορά το τμιμα αλλά και το προςωπικό του
δεσ: http://abd.teikav.edu.gr
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ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ
ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ-ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ
Α' ΔΞΑΜΖΝΟ
ΘΔΩΡΙΑ

ΑΚΗΔΙ ΠΡΑΞΗ

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ

ΤΝΟΛΟ

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ

Τ/ΔΤ

Ω/Δ

ΦΔ

ΓΜ

Ω/Δ

ΦΔ

ΓΜ

Ω/Δ

ΦΔ

ΓΜ

Ω/Δ

ΦΔ

ΓΜ

1.ΜΗΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ

Τ/ΜΓΤ

2

6

3

2

2

2

0

0

0

4

8

5

2.ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ-ΠΟΟΣΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΔΠ/ΔΧΝ

Τ/ΜΓΤ

2

6

3

2

2

2

0

0

0

4

8

5

Τ/ΜΓΤ

2

6

3

2

2

2

0

0

0

4

8

5

4.ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝ/ΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Η

Τ/ΜΓΤ

2

6

3

0

0

0

2

2

2

4

8

5

5.ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

Τ/ΜΓΤ

2

6

3

0

0

0

2

2

1

4

8

4

6.ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΧΝ
ΔΠΗΥ/ΔΧΝ

Τ/ΜΓΤ

3

8

4

0

0

0

2

2

2

5

10

6

13

38

19

6

6

6

6

6

5

25

50

30

3.ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΝ ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΚΑΗ
ΓΖΜΟΗΟ ΣΟΜΔΑ

ΤΝΟΛΑ

Β' ΔΞΑΜΖΝΟ
ΘΔΩΡΙΑ

ΑΚΗΔΙ ΠΡΑΞΗ

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ

ΤΝΟΛΟ

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ

Τ/ΔΤ

Ω/Δ

ΦΔ

ΓΜ

Ω/Δ

ΦΔ

ΓΜ

Ω/Δ

ΦΔ

ΓΜ

Ω/Δ

ΦΔ

ΓΜ

1.ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ

Τ/ΜΓΤ

2

5

3

2

2

1

0

0

0

4

7

4

2.ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΡΥΔΗΧΝ

Τ/ΜΔΤ

2

5

3

0

0

0

2

2

1

4

7

4

3.ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ

Τ/ΜΓΤ

2

5

3

2

2

1

0

0

0

4

7

4

4.ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ

Τ/ΜΓΤ

3

9

5

1

1

1

0

0

0

4

10

6

5.ΔΡΓΑΣΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ

Τ/ΜΓΤ

3

9

5

1

1

1

0

0

0

4

10

6

6.ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΗΗ

Τ/ΜΔΤ

2

6

4

0

0

0

3

3

2

5

9

6

14

39

23

6

6

4

5

5

3

25

50

30
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Γ' ΔΞΑΜΖΝΟ

ΘΔΩΡΙ
Α

ΑΚΗΔΙ ΠΡΑΞΗ

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ

ΤΝΟΛΟ

Τ/ΔΤ

Ω/Δ

ΦΔ

ΓΜ

Ω/Δ

ΦΔ

ΓΜ

Ω/Δ

ΦΔ

ΓΜ

Ω/Δ

ΦΔ

ΓΜ

1.ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΠΟΡΧΝ

Τ/ΜΔΤ

2

6

4

2

2

1

0

0

0

4

8

5

2.ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ

Τ/ΜΓΤ

2

6

4

2

2

1

0

0

0

4

8

5

3.ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Η

Τ/ΜΔΤ

2

6

4

2

2

1

0

0

0

4

8

5

4.ΑΡΥΔ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ

Τ/MΓY

2

6

4

2

2

1

0

0

0

4

8

5

5.ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ Γ/Ζ

Τ/ΜΔΤ

2

6

4

0

0

0

2

2

1

4

8

5

6.ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ

Τ/ΜΔ

2

6

4

0

0

0

2

2

1

4

8

5

12

36

24

8

8

4

4

4

2

24

48

30

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ

ΤΝΟΛΑ

Γ' ΔΞΑΜΖΝΟ

ΑΚΗΔΙ
ΠΡΑΞΗ

ΘΔΩΡΙΑ

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ

ΤΝΟΛΟ

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ

Τ/ΔΤ

Ω/Δ

ΦΔ

ΓΜ

Ω/Δ

ΦΔ

ΓΜ

Ω/Δ

ΦΔ

ΓΜ

Ω/Δ

ΦΔ

ΓΜ

1.ΦΟΡΟΣΔΥΝΗΚΑ

Τ/ME

3

9

6

3

3

2

0

0

0

6

12

8

2.ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

Τ/ΜΔΤ

2

6

5

0

0

0

2

2

1

4

8

6

3.ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ-ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΧΝ

Τ/ΜΔΤ

3

8

5

0

0

0

2

2

1

5

10

6

4. ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ

Τ/ME

2

6

4

2

2

1

0

0

0

4

8

5

5.ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΗΗ

Τ/ΜΔ

2

6

4

0

0

0

2

2

1

4

8

5

12

35

24

5

5

3

6

6

3

23

46

30

ΤΝΟΛΑ
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Δ' ΔΞΑΜΖΝΟ
ΑΚΗΔΙ
ΠΡΑΞΗ

ΘΔΩΡΙΑ

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ

ΤΝΟΛΟ

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ

Τ/ΔΤ

Ω/Δ

ΦΔ

ΓΜ

Ω/Δ

ΦΔ

ΓΜ

Ω/Δ

ΦΔ

ΓΜ

Ω/Δ

ΦΔ

ΓΜ

1.ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ

Τ/ΜΔ

2

6

4

2

2

1

2

2

1

6

10

6

2.ΟΡΓΑΝΧΗΑΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ

Τ/ΜΔ

3

8

5

1

1

1

0

0

0

4

9

6

3.ΞΔΝΖ ΓΛΧΑ-ΑΓΓΛΗΚΖ ΟΡΟΛΟΓΗΑ

Τ/MEY

3

9

5

3

3

2

0

0

0

6

12

7

4.ΣΑΣΗΣΗΚΖ
ΣΧΝ
(ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΔ)

Τ/MEΤ

3

9

5

0

0

0

2

2

1

5

11

6

Τ/ΜΔΤ

2

6

3

2

2

2

0

0

0

4

8

5

13

38

22

8

8

6

4

4

2

25

50

30

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ

5.ΓΗΔΘΝΔΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΥΔΔΗ

ΤΝΟΛΑ

Σ' ΔΞΑΜΖΝΟ
ΑΚΗΔΙ
ΠΡΑΞΗ

ΘΔΩΡΙΑ

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ

ΤΝΟΛΟ

Τ/ΔΤ

Ω/Δ

ΦΔ

ΓΜ

Ω/Δ

ΦΔ

ΓΜ

Ω/Δ

ΦΔ

ΓΜ

Ω/Δ

ΦΔ

ΓΜ

Τ/MEΤ

2

6

3

3

3

2

0

0

0

5

9

5

Τ/ΜΔ

2

6

4

2

3

1

0

0

0

4

9

5

Τ/ΜΔΤ

2

6

4

2

3

1

0

0

0

4

9

5

Τ/ΜΔ

2

5

4

0

0

0

2

2

1

4

7

5

5α. ΟΡΓΑΝ. & Γ/Ζ ΔΠΗΥΔΗΡ. ΦΗΛΟΞ. & ΑΝΑΦΤΥΖ
ή

ΔΤ/ME

2

6

4

2

2

1

0

0

0

4

8

5

5β. ΖΛΔΚΣΡΟΝ ΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟ

ΔΤ/ME

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
1.ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ & ΖΘΗΚΖ
2.Γ/Ζ ΟΛΟΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ - Π.
ΔΛΔΓΥΟ
3 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΧΝ
4.ΟΗΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ
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6α. ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ & ΓΗΑΦΖΜΗΖ

ή

6β. ΑΘΛΖΣΗΚΟ MANAGEMENT

ΔΤ/ME

2

6

4

2

2

1

0

0

0

4

8

5

12

35

23

11

13

6

2

2

1

25

50

30

ΔΤ/ME

ΤΝΟΛΑ

Ε' ΔΞΑΜΖΝΟ
ΑΚΗΔΙ
ΠΡΑΞΗ

ΘΔΩΡΙΑ

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ

ΤΝΟΛΟ

Τ/ΔΤ

Ω/Δ

ΦΔ

ΓΜ

Ω/Δ

ΦΔ

ΓΜ

Ω/Δ

ΦΔ

ΓΜ

Ω/Δ

ΦΔ

ΓΜ

Τ/MEΤ

2

6

4

0

0

0

4

4

2

6

10

6

2.ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΝΧΖ (KNOWLEDGE
MANAGEMENT)

Τ/ΜΔ

2

6

4

2

4

2

0

0

0

4

10

6

3. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΡΓΧΝ (PROJECT
MANAGEMENT)

Τ/ΜΔ

2

6

4

0

0

0

4

4

2

6

10

6

4α.ΔΦΑΡΜΟΓΖ Γ/ΚΧΝ ΑΠΟΦ. ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ
ή

ΔΤ/ME

2

6

4

0

0

0

3

3

2

5

9

6

4β. ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ

ΔΤ/ME

5α. ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ

ή

ΔΤ/ME

2

6

4

2

4

2

0

0

0

4

10

6

5β. ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΤΠΖΡΔΗΧΝ (ΜΔ ΔΜΦΑΖ ΣΟ
ΣΟΤΡΗΜΟ)

ΔΤ/ME

ΤΝΟΛΑ

10

30

20

4

8

4

11

11

6

25

49

30

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

86

251

155

48

54

33

38

38

22

172

343

210

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
1.ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΣΔΛΔΗΟΦΟΗΣΧΝ - ΜΔΘΟΓ. ΔΠΗΣ.
ΔΡΔΤΝΑ
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Τ/ΜΓΤ=ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ
ΜΑΘΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ
ΤΠΟΓΟΜΖ
Τ/ΜΔΤ=ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ
ΜΑΘΖΜΑ ΔΗΓΗΚΖ
ΤΠΟΓΟΜΖ
Τ/ΜΔ= ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ
ΜΑΘΖΜΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ
ΔΤ/ΜΔ= ΔΠΗΛΟΓΖ
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ
ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ

Ζ' ΔΞΑΜΖΝΟ

ΤΝΟΛΟ
ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ

ΦΔ

ΓΜ

1. ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Τ

33

20

2. ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ

Τ

17

10

50

30

ΤΝΟΛΑ

Οι θοιηηηέρ ςποσπεούνηαι να πεπάζοςν με επιηςσία ηπία (3) πποαιπεηικά μαθήμαηα πος επιλέγοςν από ηα μαθήμαηα επιλογήρ ηα οποία δεν έσοςν επιλέξει ωρ κύπια.
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18. Ακαδθμαϊκά κζματα
Θ διάρκεια των ςπουδϊν είναι οκτϊ εξάμθνα.
Με τθν ολοκλιρωςθ όλων των μακθμάτων, τθσ πρακτικισ άςκθςθσ αλλά και τθσ πτυχιακισ
εργαςίασ, ο φοιτθτισ κρίνεται άξιοσ του πτυχίου Διοίκθςθσ Επιχειριςεων.
Το πτυχίο απονζμεται κατά τθ διάρκεια τθσ τελετισ ορκομωςίασ που πραγματοποιείται
δφο φορζσ κατά τθ διάρκεια του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ (τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου
και τελευταία εβδομάδα του Μαϊου).
Εκτόσ από το πτυχίο, οι απόφοιτοι αποκτοφν και το Ραράρτθμα Διπλϊματοσ (Supplement
Diploma – DS) τόςο ςτθν Ελλθνικι όςο και ςτθν Αγγλικι γλϊςςα, το οποίο είναι επίςθμο
ζγγραφο και μποροφν να το χρθςιμοποιοφν τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτο εξωτερικό.
Το ακαδθμαϊκό ζτοσ αρχίηει ςτισ 1 Σεπτεμβρίου του ζτουσ και τελειϊνει ςτισ 31 Αυγοφςτου
του επόμενου ζτουσ.
Θ διδαςκαλία πραγματοποιείται ςε δφο ‘εξάμθνα’ ςπουδϊν: το Χειμερινό και το Εαρινό
εξάμθνο. Με το πζρασ του εξαμινου πραγματοποιοφνται γραπτζσ εξετάςεισ.
Κάκε εξάμθνο ςπουδϊν περιλαμβάνει 13 εβδομάδεσ διδαςκαλίασ και το μάκθμα
κεωρείται ότι διδάχκθκε όταν πραματοποιθκοφν τουλάχιςτον 10 εβδομάδεσ διδαςκαλίασ.
Από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2011 -2012 κακιερϊνεται θ ‘μονι’ ειςαγωγι των φοιτθτϊν, κάκε
Σεπτζμβριο, ςε αντίκεςθ με τα προθγοφμενα ζτθ που υπιρχε και δεφτερθ ειςαγωγι
φοιτθτϊν το Εαρινό εξάμθνο κάκε ακαδθμαϊκφ ζτουσ.
Ημζρεσ Αργίασ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

28θ Οκτωβρίου
Θεοφάνεια
Κακαρι Δευτζρα
25θ Μαρτίου
1θ του Μάθ
Αγίου Ρνεφματοσ
29θ Ιουνίου (τοπικι εορτι τθσ Καβάλασ)

Διακοπζσ
1.
2.
3.
4.
5.

17θ του Νοζμβρθ
22/12 μζχρι 2/1 (διακοπζσ Χριςτουγζννων)
30θ Ιανουαρίου (τριϊν Ιεραρχϊν)
Μ. Τετάρτθ μζχρι Τετάρτθ μετά το Ράςχα (διακοπζσ Ράςχα)
Ρρϊτθ εβδομάδα Ιουλίου με τζλοσ Αυγοφςτου (διακοπζσ Καλοκαιριοφ)
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