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Τμήμα

Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τίτλος
Απόφοιτου:

Απόφοιτος Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αντικείμενο του
τμήματος:

Ο βασικός στόχος του Τμήματος είναι η δημιουργία της επόμενης γενιάς
στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών υψηλού επιστημονικού
επιπέδου, σύμφωνα με διεθνή επιστημονικά και επαγγελματικά
πρότυπα, οι οποίοι είναι εξοπλισμένοι με μοντέρνες θεωρητικές γνώσεις
και με τη βασική πρακτική εμπειρία για να ανταπεξέλθουν στις
επιστημονικές κι επαγγελματικές προκλήσεις των θέσεων διοίκησης. Ο
στόχος αυτός κατευθύνει και τη γενική φιλοσοφία του Τμήματος,
τοποθετώντας τους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας στο κέντρο της
εκπαιδευτικής διαδικασίας του Τμήματος, έτσι ώστε:
• Να αποκτήσουν εκτεταμένη και σε επαρκές βάθος γνώση της
θεωρίας, που θα τους βοηθήσει να αναλύσουν και να κατανοήσουν
τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά την άσκηση καθηκόντων σε
θέσεις διοίκησης.
• Να αποκτήσουν εκτεταμένη και σε επαρκές εύρος και βάθος γνώση
των μεθοδολογιών επιστημονικής προσέγγισης στην επίλυση
προβλημάτων της διοίκησης επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις
ποσοτικές μεθόδους και στη λογική ανάλυση.
• Να εκπαιδευτούν στις μεθόδους της οργάνωσης της έκφρασης
(προφορικής και γραπτής), για να επικοινωνούν αποτελεσματικά
ιδέες, αποφάσεις και απόψεις σε επιστημονικούς και
επαγγελματικούς χώρους.
• Να ευαισθητοποιηθούν στην κοινωνική και ανθρώπινη διάσταση των
θεμάτων που θα τους απασχολήσουν στη διάρκεια της
σταδιοδρομίας τους.
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• Να εμπεδώσουν τις βέλτιστες πρακτικές και εφαρμοσμένες γνώσεις
που θα τους μεταφέρουν οι διδάσκοντες και οι ερευνητές του
Τμήματος από τη δική τους ελληνική και διεθνή εμπειρία.
Κατευθύνσεις

Στο Τμήμα προσφέρονται πέντε κατευθύνσεις σπουδών:
•
•
•
•
•

Μάρκετινγκ
Διοίκηση Τουρισμού
Νέες Τεχνολογίες και Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών
Λογιστική – Χρηματοοικονομική
Επιχειρηματική Οικονομική

Διάρκεια
Σπουδών:

8 (οκτώ) εξάμηνα

Προφίλ
υποψήφιου
μαθητή

Όλοι οι μαθητές είναι κατάλληλοι υποψήφιοι για σπουδές στο Τμήμα
εφόσον έχουν ισχυρό ενδιαφέρον για να εργαστούν στον τομέα των
επιχειρήσεων και οργανισμών ως στελέχη. Επιπλέον προσόντα
θεωρούνται ο μεθοδικός τρόπος σκέψης, οι αναλυτικές ικανότητες,
καθώς και η ικανότητα προφορικής και γραπτής επικοινωνίας. Το
τελευταίο αποτελεί παράγοντα ουσιαστικής σημασίας προκειμένου να
ανταποκριθεί κανείς στις απαιτήσεις του επιχειρηματικού κόσμου.

Γνώσεις που
λαμβάνονται κατά
τη διάρκεια των
σπουδών:

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος
Διοίκησης Επιχειρήσεων έχουν εξοπλιστεί με τις απαιτούμενες γνώσεις,
ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες θα τους εξασφαλίσουν την
επιστημονική και επαγγελματική τους καταξίωση και εξέλιξη στο χώρο
της διοίκησης επιχειρήσεων. Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι του Τμήματος:
• Έχουν αποκτήσει επιστημονικό τρόπο σκέψης, ο οποίος επιτρέπει τη
μεθοδική και ορθολογική προσέγγιση στην επίλυση προβλημάτων και
την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών των σύγχρονων
επιχειρήσεων και οργανισμών.
• Έχουν διδαχθεί και είναι σε θέση να αξιοποιήσουν μία σειρά από
σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους τα οποία σε συνδυασμό με το
διδαχθέντα τρόπο σκέψης τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν στο
απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς.
• Είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για τη συνέχιση των σπουδών τους
σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
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ΠΕ στο οποίο (ή
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
στα οποία) ανήκει
Εκπαιδευτικοί λειτουργοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον κλάδο ΠΕ09
Οικονομολόγων
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος είναι
νομικά κατοχυρωμένα (N.1100/1980, ΦΕΚ 516/08.10.08, Ν. 2515/1997)
Άδειες και
εγγραφές

Οι απόφοιτοι του τμήματος με την απόκτηση του πτυχίου τους μπορούν
να εγγραφούν στο Οικονομικό Επιμελητήριο και να αποκτήσουν άδεια
ασκήσεως επαγγέλματος Οικονομολόγου.

Μπορεί να
εργαστεί στον
ιδιωτικό τομέα
σε: (φορείς)

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, βάσει των
γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που έχουν αποκτήσει κατά τη
διάρκεια των σπουδών τους, δύνανται να απασχοληθούν στον ιδιωτικό
τομέα σε οποιαδήποτε θέση απαιτεί πτυχίο Α.Ε.Ι, [ΠΕ Δ-Ο]. Οι πτυχιούχοι
του Τμήματος μπορούν να εργασθούν ως στελέχη των Διευθύνσεων:
Μάρκετινγκ, Προσωπικού και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών στη
βιομηχανία, στο εμπόριο, στις μεταφορές, στον τουρισμό, σε εταιρίες
ερευνών και μελετών, σε διαφημιστικές εταιρίες, καθώς και σε τράπεζες
και σε ασφαλιστικές εταιρίες.
Επίσης, μπορούν ως αυτοαπασχολούμενοι να εργασθούν ως Σύμβουλοι
Επιχειρήσεων, επαγγελματίες Λογιστές, Ορκωτοί Λογιστές ή Ελεγκτές και
Σύμβουλοι Δημοσίων Σχέσεων.

Μπορεί να
εργαστεί στο
δημόσιο τομέα
σε: (φορείς)

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, βάσει των
γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που έχουν αποκτήσει κατά τη
διάρκεια των σπουδών τους, δύνανται να απασχοληθούν στο δημόσιο
τομέα σε κεντρικές και περιφερειακές Δημόσιες Υπηρεσίες και σε
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και να καλύψουν οποιαδήποτε
θέση απαιτεί πτυχίο Α.Ε.Ι, [ΠΕ Δ-Ο]. Επίσης, μπορούν να εργασθούν και
ως εκπαιδευτικοί λειτουργοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον κλάδο
ΠΕ09 Οικονομολόγων.

Προφίλ
απόφοιτου

O απόφοιτος του Τμήματος είναι εξοπλισμένος, τόσο με τις θεωρητικές
γνώσεις, όσο και με τη στοιχειώδη απαραίτητη πρακτική εμπειρία, που
θα του επιτρέψει να κάνει ένα σωστό ξεκίνημα επαγγελματικής
σταδιοδρομίας, μέσα σε συνθήκες ανταγωνισμού και άμιλλας. Αυτό το
χαρακτηριστικό του προγράμματος εμφανίζεται και στη λογική της
διαδοχής των μαθημάτων, αλλά και στην ποικιλία των συνδυασμών, που
επιτρέπει στο φοιτητή να προσαρμόσει το ειδικό πρόγραμμα σπουδών
του στις ατομικές προοπτικές και επιθυμίες του.
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Δεξιότητες που
έχει αποκτήσει
(π.χ. γνώση GIS,
SPSS

Ο απόφοιτος του τμήματος έχει αποκτήσει δεξιότητες σε λογισμικά
προγράμματα που αποτελούν εργαλεία για τη διεκπεραίωση των
υποχρεώσεων που απορρέουν από τις θέσεις που θα καταλάβει στο
μέλλον, όπως: SPSS, LINDO, EXCELSOLVER, MATLAB,

Μαθήματα
Προγράμματος
Σπουδών

http://www.ba.aegean.gr/images/stories/odigos_spoudon.pdf

Ιστοσελίδα
τμήματος

www.ba.aegean.gr
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