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1. Σκοπός του Προγράμματος
Το πρόγραμμα σκοπεύει στο να προετοιμάσει στελέχη και ερευνητές οι οποίοι να
μπορούν να συνδυάζουν με τον καλύτερο τρόπο γνώσεις στη διοικητική επιστήμη,
πληροφοριακές τεχνολογίες και οργανωσιακές σπουδές με σκοπό την αποδοτική
διοίκηση οργανισμών και επιχειρήσεων.
Για να επιτευχθεί αυτό οι φοιτητές παρακολουθούν (και εξετάζονται) σε μαθήματα που
προέρχονται από τις επιστημονικές περιοχές που υποστηρίζονται από το Τμήμα
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας: (α) Ποσοτικές Μέθοδοι και Επιχειρησιακή
Έρευνα, (β) Διοίκηση Πληροφοριακών Τεχνολογιών και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, (γ)
Οργανωσιακές Σπουδές και Επιχειρηματική Στρατηγική, (δ) Εφοδιαστική Αλυσίδα και
Διοίκηση Μεταφορών.
Το πρόγραμμα αυτό θα έχει διεθνή προσανατολισμό, με σκοπό να αναδειχθεί σε ένα
από τα ανταγωνιστικότερα στην Ευρώπη στον τομέα της Διοικητικής Επιστήμης και
Τεχνολογίας.
2. Προφίλ Υποψηφίων και Κριτήρια Επιλογής
Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών,
Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πληροφορικής, Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών
Επιστημών της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
πτυχιούχοι άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων, πτυχιούχοι Α.Σ.Ε.Ι και Τμημάτων
Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Τα κριτήρια επιλογής θα βασίζονται στα εξής:
 Βαθμός πτυχίου (ελληνικού ή ισότιμου της αλλοδαπής)
 Συστατικές επιστολές
 Εργασιακή και ερευνητική εμπειρία (αν υπάρχουν)
 Πιστοποιητικό Πολύ καλής ή Άριστης γνώσης Αγγλικής γλώσσας
 Προσωπική συνέντευξη
 GRE / GMAT (προαιρετικό)
Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από ειδική Επιτροπή Επιλογής, η οποία
αποτελείται από δύο τουλάχιστον μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Οι αιτήσεις (και επιλογές)
των ενδιαφερόντων γίνεται σε 2-3 χρονικούς κύκλους.
Η επιτροπή Επιλογής κατατάσσει τους υποψήφιους συνθέτοντας τα ποσοτικά και
ποιοτικά κριτήρια σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ.
Η επιστολή αποδοχής προς κάθε υποψήφιο που γίνεται δεκτός στο Π.Μ.Σ. συνοδεύεται
από τον Κανονισμό Λειτουργίας του προγράμματος, και δίνει περιθώριο τουλάχιστον 15
ημερών από την αποστολή της, προκειμένου ο υποψήφιος να καταθέσει την
προκαταβολή διδάκτρων που απαιτείται για να κατοχυρώσει τη θέση του στο Π.Μ.Σ.
Μετά το πέρας της προκαθορισμένης ημερομηνίας η Ε.Ε. μπορεί να προχωρήσει στην
αποδοχή των επιλαχόντων κατά σειρά επιτυχίας.
3. Διάρθρωση Προγράμματος και Μαθήματα
Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο εκπαιδευτικές συνιστώσες: εκπαίδευσης σε θέματα
υποδομής (50%) και στους κύριους γνωστικούς χώρους της Διοικητικής Επιστήμης και
Τεχνολογίας (50%). Τέλος, το πρόγραμμα συμπληρώνεται από ένα εξάμηνο συγγραφής

διπλωματικής εργασίας με την επίβλεψη καθηγητή ή field study project σε
εταιρία/οργανισμό.
Το πρώτο μέρος εκπαίδευσης σε γνώσεις υποδομής, διαρθρώνεται σε δύο άξονες:
1.

Τις τρεις κύριες βασικές θεωρητικές γνώσεις υποδομής για ένα μεταπτυχιακό
πρόγραμμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας που είναι:
 Θεωρίες Διοίκησης και Οργάνωσης
 Λήψη Επιχειρησιακών Αποφάσεων
 Θεωρίες και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων

2.

Τις συμπληρωματικές κύριες γνώσεις υποδομής που είναι αναγκαίες με βάση το
προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών των φοιτητών. Για παράδειγμα ένας
υποψήφιος Πολυτεχνικής Σχολής θα πρέπει να γνωρίζει βασικές αρχές
Μικροοικονομίας. Οι συμπληρωματικές γνώσεις υποδομής περιλαμβάνουν:
 Στατιστική για Επιχειρήσεις
 Μικροοικονομία
 Οργανωσιακή Συμπεριφορά
 Συστήματα Λογισμικού
 Διοίκηση Παραγωγής και Λειτουργιών
 Χρηματοοικονομική Επενδύσεων και Εταιρειών
 Εφοδιαστική Διαχείριση
 Στατιστική για Λήψη Αποφάσεων

Το δεύτερο μέρος εκπαίδευσης διαρθρώνεται στους τέσσερις άξονες που
αντιπροσωπεύουν τις τέσσερις ευρύτερες επιστημονικές περιοχές που υποστηρίζονται
από τον Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας:
1. Ποσοτικές Μέθοδοι και Επιχειρησιακή Έρευνα, με μαθήματα
 Προχωρημένα Θέματα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
 Συνδυαστική Βελτιστοποίηση
 Χρηματοοικονομική Επενδύσεων και Εταιρειών
 Χρηματοοικονομική Οικονομετρία
 Επιχειρηματική Ευφυΐα
 Διαχείριση Δεδομένων
 Πλατφόρμες και Εφαρμογές Επιχειρηματικής Αναλυτικής
2. Διοίκηση Πληροφοριακών Τεχνολογιών και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν,
με μαθήματα:
 Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 Δικτυακή και Ψηφιακή Οικονομία
 Εισαγωγή στην Επιχειρηματική Αναλυτική με Python
 Ψηφιακά Νομίσματα και Ψηφιακά Συστήματα Πληρωμών
 Ψηφιακό Μάρκετινγκ
 Σχεδίαση Ψηφιακών Υπηρεσιών
 Ψηφιακό Μάρκετινγκ στον Τουρισμό
 Industrial Systems in the Digital Era

3. Οργανωσιακές Σπουδές και Επιχειρηματική Στρατηγική, με
μαθήματα:
 Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
 Επιχειρηματική Στρατηγική
 Πλατφόρμες, Δίκτυα και Καινοτομία
 Διαχείριση Συστημάτων Ποιότητας
 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
 Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων
 Ανάπτυξη δεξιοτήτων για Διοίκηση και Καινοτομία
4. Εφοδιαστική Αλυσίδα και Διοίκηση Μεταφορών, με μαθήματα
 Διοίκηση Συστημάτων μεταφορών
 Ανάλυση και Προγραμματισμός Συστημάτων Διανομής
Μεταφορών
 Διαχείριση Αποθεμάτων
 Διοίκηση Συστημάτων Λιανεμπορίου

και

Στο τρίτο εξάμηνο, οι φοιτητές παράλληλα με την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας
ή field study project σε εταιρία/οργανισμό παρακολουθούν το Σεμινάριο Ερευνητικών
Μεθοδολογιών που τους βοηθάει στη σωστή εκτέλεση της διατριβής και την
προετοιμασία για την διδακτορική διατριβή εφ’ όσον επιθυμούν να συνεχίσουν.
Παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές του Π.Μ.Σ., κατόπιν έγκρισης από ΓΣΕΣ, να
επιλέξουν μέχρι ένα μάθημα επιλογής Β’ Εξαμήνου από άλλα Π.Μ.Σ. στα οποία
συμμετέχει το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Επίσης, δίνεται η
δυνατότητα παρακολούθησης αντίστοιχων μαθημάτων σε μεταπτυχιακά προγράμματα
ξένων ΑΕΙ που έχουν υπογράψει σχετικές συνεργασίες/συμφωνίες.
4. Διάρκεια του Προγράμματος
Η διάρκεια του μεταπτυχιακού πλήρους φοίτησης είναι ένα έτος, χωρισμένο σε δύο
εξάμηνα (semesters), ακολουθούμενα από μία μεταπτυχιακή εργασία ή field study
project σε εταιρία/οργανισμό που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού
και του επόμενου χειμερινού εξαμήνου.
Ο αριθμός των διαλέξεων θα είναι 12 ή 6 ανά μάθημα με βάση τις πιστωτικές μονάδες
και θα ακολουθεί η εξέταση του, κατά την προκαθορισμένη εξεταστική περίοδο.
5. Εγγραφές – Δίδακτρα
Οι εγγραφές των φοιτητών που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα πραγματοποιούνται σε
προκαθορισμένη ημερομηνία σύμφωνα με απόφαση της Ε.Ε. του Π.Μ.Σ. Η εγγραφή
γίνεται με την κατάθεση στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. όλως των απαραίτητων εγγράφων
και πιστοποιητικών που θα ζητηθούν από τους υποψήφιους και τα οποία οφείλουν να
προσκομίσουν. Για την εγγραφή οι φοιτητές υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία
αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται τον Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

Σύμφωνα με το Ν. 3685/2008 για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ,
ύστερα από πρόταση της Ε.Ε. , ένα μόνιμο μέλος Δ.Ε.Π. ως επιβλέπων. Η Ε.Ε. και ο
επιβλέπων έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των
σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή. Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών
ιδρυμάτων, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή άλλα μόνιμα μέλη
Δ.Ε.Π. μπορεί να ορίζονται συνεπιβλέποντες του μεταπτυχιακού φοιτητή.
Οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. υποχρεούνται σε καταβολή διδάκτρων. Το ύψος των διδάκτρων
ορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται σε
προκαθορισμένες ημερομηνίες σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Σε περίπτωση μη
τήρησης των οικονομικών του υποχρεώσεων προς το πρόγραμμα, ο φοιτητής
διαγράφεται από το Π.Μ.Σ.
Το πρόγραμμα μπορεί να παρέχει έναν αριθμό βραβείων αριστείας (υποτροφίες) στους
φοιτητές κατ’ έτος με βάση την ακαδημαϊκή τους επίδοση στο πρώτο πτυχίο ή στο
Π.Μ.Σ. Ο αριθμός και το ύψος των βραβείων αριστείας καθορίζεται κάθε χρόνο με
απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.
6. Υποχρεώσεις - Δικαιώματα Φοιτητών
6.1. Παρακολούθηση Μαθημάτων
α. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Φοιτητής με απουσίες που
υπερβαίνουν το 25% του συνολικού αριθμού ωρών διδασκαλίας ενός μαθήματος,
στερείται του δικαιώματος εξέτασής του συγκεκριμένου μαθήματος τη δεδομένη
εξεταστική περίοδο. Εξαιρετικές περιπτώσεις αντιμετωπίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ
β. Οι φοιτητές προσέρχονται έγκαιρα στις παραδόσεις. Μετά το πέρας 15' από την
έναρξη της παράδοσης δεν επιτρέπεται η είσοδος των Σπουδαστών στην αίθουσα
διδασκαλίας. Η απουσία υπολογίζεται στο σύνολο των ωρών διδασκαλίας της ημέρας,
ακόμα και εάν ο φοιτητής παρακολουθήσει τις υπόλοιπες ώρες παραδόσεων.
γ. Πριν από την έναρξη του μαθήματος, η Γραμματεία του Προγράμματος συμπληρώνει
τον κατάλογο των παρόντων.
6.2. Περιπτώσεις Αποβολής - Διαγραφής από το Πρόγραμμα
α. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Πρόγραμμα ο μεταπτυχιακός φοιτητής
αποτύχει ανά εξάμηνο σε περισσότερα από δύο μαθήματα 5 πιστωτικών μονάδων (ή
τεσσάρων μαθημάτων 2,5 πιστωτικών μονάδων).
β. Η εν γένει συμπεριφορά του δεν συνάδει με την ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Περιπτώσεις παραπτωμάτων όπως
αντιγραφή, ανάρμοστη συμπεριφορά κλπ, συνεπάγονται διαγραφή από το Πρόγραμμα.
γ. Η μη τήρηση των οικονομικών υποχρεώσεων του μεταπτυχιακού φοιτητή.
δ. Για θέματα επανεξέτασης σε οφειλόμενα μαθήματα ή διαγραφής από το Πρόγραμμα,
σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ)
του Τμήματος ΔΕΤ. Η οριστική απόφαση για τις πιο πάνω περιπτώσεις αποβολήςδιαγραφής από το Πρόγραμμα λαμβάνεται από τη ΓΣΕΣ. Σε κάθε περίπτωση διαγραφής
του μεταπτυχιακού φοιτητή δεν επιστρέφονται τυχόν καταβληθέντα δίδακτρα, εκτός και
αν αποφασίσει διαφορετικά η ΓΣΕΣ.

6.3. Αναστολή ή Διακοπή Φοίτησης από το Πρόγραμμα
Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. ασθένεια κλπ) είναι δυνατόν ο φοιτητής να ζητήσει την
αναστολή ή τη διακοπή της φοίτησής του είτε την επαναπαρακολούθηση με την
επόμενη σειρά, ή ακόμη και την αποχώρησή του από το Πρόγραμμα. Η περίπτωση
επαναπαρακολούθησης με την επόμενη σειρά εξετάζεται από τη ΓΣΕΣ και εάν εγκριθεί,
ισχύει μόνο για την επόμενη σειρά, οπότε και θα ισχύουν για το φοιτητή τα ισχύοντα
κατά την επόμενη σειρά (πρόγραμμα σπουδών, δίδακτρα, κ.ά.). Σε κάθε περίπτωση
επαναπαρακολούθησης ή οριστικής αποχώρησης δεν επιστρέφονται καταβληθέντα
δίδακτρα, ούτε και καταβάλλονται εκ νέου.
6.4. Διπλωματική Εργασία – Εξετάσεις – Βαθμολόγηση
α. Η διπλωματική εργασία (ΔΕ) είναι υποχρεωτική και το ακριβές θέμα καθορίζεται από
τον φοιτητή σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή. Η Δ.Ε. βαθμολογείται από
τον επιβλέποντα καθηγητή και ένα επιπλέον καθηγητή – διδάσκοντα. Την διαδικασία
των Δ.Ε. επιβλέπει και συντονίζει ο υπεύθυνος των φοιτητικών θεμάτων.
β. Η Διπλωματική Εργασία μπορεί να εκπονηθεί στο πλαίσιο αντίστοιχης διάρκειας
Πρακτικής Άσκησης διάρκειας τουλάχιστον 3 μηνών και απασχόλησης έως 40 ωρών
εβδομαδιαίως σε μία εταιρεία-πάροχο με σκοπό την επίλυση πραγματικών
προβλημάτων συναφών με το αντικείμενο της Διπλωματικής Εργασίας.
γ. Η διπλωματική εργασία συγγράφεται μέσα στο χρονικό διάστημα των έξι μηνών από
την επίσημη έγκριση του θέματος. Εάν η διπλωματική εργασία δεν παραδοθεί εγκαίρως,
τότε ο φοιτητής υφίσταται βαθμολογική κύρωση μισής μονάδας για κάθε εβδομάδα
εκπρόθεσμης παράδοσης.
δ. Εάν ο φοιτητής απορριφθεί στο στάδιο της διπλωματικής εργασίας, τότε η
διπλωματική εργασία επαναλαμβάνεται για μία μόνο φορά.
ε. Η βαθμολογική κλίμακα είναι 0 - 10 (με δυνατότητα 0,5) και ως κατώτατος
προβιβάσιμος βαθμός θεωρείται το 5.
ζ. Ο βαθμός εργασιών σε κάποιο μάθημα συνυπολογίζεται στη διαμόρφωση του τελικού
βαθμού μόνο όταν ο φοιτητής επιτύχει προβιβάσιμο βαθμό στη γραπτή εξέταση του
μαθήματος.
6.5. Πέρας των Σπουδών – Αποφοίτηση
α. Μετά την ικανοποίηση των απαιτήσεων του Προγράμματος, ο φοιτητής υποβάλλει
αίτηση στη Γραμματεία του ΠΜΣ για τη χορήγηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου.
β. Ο Μεταπτυχιακός Τίτλος χορηγείται μετά τη σχετική ορκωμοσία, η οποία
πραγματοποιείται εντός του επομένου έτους από την έκδοση του συνόλου των
αποτελεσμάτων.
γ. Μετά την επιτυχή αποφοίτηση ο φοιτητής μπορεί να γίνει μέλος του Συλλόγου
Αποφοίτων του προγράμματος.
δ. Οι φοιτητές που αποφοιτούν επιτυχώς έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αίτηση και εφ’
όσον γίνουν αποδεκτοί να συνεχίσουν στο Διδακτορικό Πρόγραμμα του Τμήματος
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.
7. Απονεμόμενο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
Ο βαθμός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) προκύπτει από το
άθροισμα:
o Του αριθμητικού μέσου όρου των μαθημάτων πολλαπλασιαζόμενου από το
συντελεστή 0,75

o Του βαθμού της διπλωματικής εργασίας πολλαπλασιαζόμενου με το συντελεστή
0,25
Οι διακρίσεις της βαθμολογίας είναι
5 έως 6,5 ΚΑΛΩΣ
6,51 έως 8,50 ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ
8,51 και άνω ΑΡΙΣΤΑ
Ο τίτλος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι δημόσιο έγγραφο. Ο τύπος
του ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου και υπογράφεται από τον Πρύτανη, και τον
Προϊστάμενο Γραμματείας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιπλέον του
τίτλου του Μ.Δ.Ε. χορηγείται παράρτημα διπλώματος το οποίο είναι ένα επεξηγηματικό
έγγραφο, το οποίο δεν υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο σπουδών ή την αναλυτική
βαθμολογία των μαθημάτων που χορηγούν τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης.
Το παράρτημα διπλώματος επισυνάπτεται στον τίτλο σπουδών και παρέχει πληροφορίες
σχετικά με τη φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και
το καθεστώς των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από το άτομο που
αναγράφεται ονομαστικά στο πρωτότυπο του τίτλου. Στο παράρτημα δεν γίνονται
αξιολογικές κρίσεις και δεν υπάρχουν δηλώσεις ισοτιμίας ή αντιστοιχίας ή προτάσεις
σχετικά με την αναγνώριση του τίτλου στο εξωτερικό. Το παράρτημα διπλώματος
εκδίδεται αυτομάτως και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στην ελληνική και στην
αγγλική γλώσσα, και πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις γνησιότητας που απαιτούνται
για το χορηγούμενο τίτλο σπουδών. Η ημερομηνία έκδοσης του παραρτήματος δεν
συμπίπτει υποχρεωτικά με την ημερομηνία χορήγησης του τίτλου σπουδών, αλλά δεν
μπορεί να είναι προγενέστερη από αυτή.
8. Επιτροπή Σπουδών
Η Επιτροπή Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι επταμελής και
αποτελείται από τους:
Δουκίδη Γεώργιο, Καθηγητή, Διευθυντή του Προγράμματος καθώς επίσης μέλη:
 Καθ. Γ. Δουκίδης (Πρόεδρος)
 Καθ. Γ. Γιαγλής
 Καθ. Χ. Ταραντίλης
 Aναπλ. Καθ. Γ. Λεκάκος
 Αν. Καθ. Α. Πουλούδη
 Αν. Καθ. Α. Πουλυμενάκου
 Αν Καθ. Ι. Σπανός
 Επ. Καθ. Ι. Μούρτος
Αναπληρωματικά μέλη:
 Αν. Καθ. Ε. Βουδούρη
 Επ. Καθ. Κ. Ανδρουτσόπουλος
 Επ. Καθ. Ε. Κρητικός
Ο διευθυντής του Προγράμματος επικουρείται στην καθημερινή λειτουργία του
Μεταπτυχιακού προγράμματος από την Διοικητική Ομάδα που αποτελείται από τους:
 Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος: Αν. Καθ. Γ Λεκάκο
 Υπεύθυνο Ανάπτυξης Φοιτητών: Αν. Καθ. Ι. Νικολάου
 Υπεύθυνο Διπλωματικής Εργασίας: Επ. Καθ. Ι. Μούρτο
 Υπεύθυνο Εξωτερικών Σχέσεων: Αν. Καθ. Α. Πουλυμενάκου
 Υπεύθυνο Ερευνητικών Θεμάτων: Αν. Καθ. Ι. Σπανό

9. Λοιπές διατάξεις
Θέματα που δεν θίγονται στον παρόντα Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, διέπονται από τις διατάξεις του
κανονισμού Λειτουργίας Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (τεύχος Β΄, ΦΕΚ 1078/9-4-2012).

Παράρτημα Α – Πιστωτικές Μονάδες
Mεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης Διοικητικής Επιστήμης και
Τεχνολογίας
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Πλήρους Φοίτησης
Διάρκειας δύο εξαμήνων σπουδών
Με 90 ECTS Πιστωτικές Μονάδες
0

1 εξάμηνο σπουδών
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
m82001f
m82002f
m82003f
m82004f
m82005f
m82006f
m82007f
m82035f
m82008f
m82009f
m82010f

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Θεωρίες Διοίκησης και Οργάνωσης
Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
Θεωρίες και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (6 Μαθήματα Επιλογής: 15 Π.Μ.)
Διοίκηση Παραγωγής και Λειτουργιών
Οργανωσιακή Συμπεριφορά
Συστήματα Λογισμικού
Μικροοικονομία
Στατιστική για Eπιχειρήσεις
Χρηματοοικονομική Επενδύσεων και Εταιρειών
Εφοδιαστική Διαχείριση
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Θέματα Διοικητικής, Επιχειρηματικότητας & Τεχνολογίας Ι

ΣΥΝΟΛΟ πιστωτικών μονάδων 1ου εξαμήνου

ΕCTS ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ (ΠΜ)
5
5
5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
30

0

2 εξάμηνο σπουδών
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

m82011f

YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Προχωρημένα Θέματα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

m82036f
m82012f
m82013f
m82014f
m82015f
m82016f
m82017f
m82018f
m82019f
m82020f
m82021f
m82022f
m82023f
m82024f
m82025f
m82026f

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Μαθήματα Επιλογής : 25 Π.Μ.)
Πλατφόρμες και Εφαρμογές Επιχειρηματικής Αναλυτικής
Επιχειρηματική Ευφυϊα
Χρηματοοικονομική Οικονομετρία
Επιχειρηματική Στρατηγική
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
Ψηφιακό Μάρκετινγκ
Ανάλυση και Προγραμματισμός Συστημάτων Διανομής και
Μεταφορών
Διαχείριση Αποθεμάτων
Συνδυαστική Βελτιστοποίηση
Διοίκηση Συστημάτων Μεταφορών
Διοίκηση Συστημάτων Λιανεμπορίου
Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Εισαγωγή στην Επιχειρηματική Αναλυτική με Python
Δικτυακή και Ψηφιακή Οικονομία
Πλατφόρμες, Δίκτυα και Καινοτομία

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ (ΠΜ)
5

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
2,5
2,5
2,5

m82027f
m82028f
m82029f
m82037f
m82038f
m82039f
m82040f
m82041f
m82030f

Πελατοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα
Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων
Ψηφιακά Νομίσματα και Ψηφιακά Συστήματα Πληρωμών
Διαχείριση Συστημάτων Ποιότητας
Ανάπτυξη δεξιοτήτων για Διοίκηση και Καινοτομία
Industrial Systems in the Digital Era
Σχεδίαση Ψηφιακών Υπηρεσιών
Ψηφιακό Μάρκετινγκ στον Τουρισμό
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Θέματα Διοικητικής, Επιχειρηματικότητας & Τεχνολογίας ΙΙ

ΣΥΝΟΛΟ πιστωτικών μονάδων 2ου εξαμήνου

2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
30

3ο εξάμηνο σπουδών
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
m82031f
m82032f

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ερευνητικό Σεμινάριο
Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής

ΣΥΝΟΛΟ πιστωτικών μονάδων 3ου εξαμήνου

ΣΥΝΟΛΟ πιστωτικών μονάδων Μεταπτυχιακού Προγράμματος

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ (ΠΜ)
30
30

90

