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Τμήμα

Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

Τίτλος
Απόφοιτου:

Ναυτιλιακός Οικονομολόγος, Οικονομολόγος και επιστήμων της
Διοίκησης με εξειδίκευση στη Ναυτιλία, τις Μεταφορές, το Διεθνές
Εμπόριο και τις Επιχειρηματικές Υπηρεσίες

Αντικείμενο του
τμήματος:

Η παροχή θεωρητικών και εξειδικευμένων γνώσεων στους
διεπιστημονικούς τομείς της Ναυτιλίας, των Μεταφορών και του
Εμπορίου. Το Τμήμα αποσκοπεί στην παραγωγή άρτιων επιστημόνων
ικανών να αναλάβουν λειτουργία διοίκησης επιχειρήσεων και φορέων
του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ιδιαίτερη εξειδίκευση παρέχεται
στους τομείς της Ναυτιλίας, των Μεταφορών και του Εμπορίου καθώς
και αντικείμενα ενός ευρύτερου πλέγματος δραστηριοτήτων, με τους
οποίους η ναυτιλιακή βιομηχανία και τα μεταφορικά συστήματα είναι
άρρηκτα συνδεδεμένα, όπως η εφοδιαστική διαχείριση (logistics), η
ανάπτυξη εφαρμογών νέων τεχνολογιών πληροφορικής και
επικοινωνίας, η χρηματο-οικονομική, το ναυτικό και θαλάσσιο δίκαιο και
δίκαιο μεταφορών, το περιβάλλον και η ασφάλεια.

Κατευθύνσεις
(εφόσον
υπάρχουν)

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών προσφέρει μαθήματα επιλογής
από τις ομάδες:
(α) Ναυτιλία.
(β) Μεταφορές.
(γ) Νέες Τεχνολογίες και Επιχειρηματικότητα.

Διάρκεια
Σπουδών:

8 ακαδημαϊκά εξάμηνα
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Προφίλ
υποψήφιου
μαθητή

Ο μαθητής θα πρέπει να έχει έφεση - ενδιαφέρον για την
Επιχειρηματικότητα, τη Διοίκηση –Λειτουργία Επιχειρήσεων και
Οργανισμών στον τομέα της Ναυτιλίας και των Μεταφορών γενικότερα,
αλλά και στην παροχή υπηρεσιών οικονομικών – χρηματοοικονομικών
συναλλαγών με την υποστήριξη τεχνολογιών πληροφορικής.

Πρόγραμμα
Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών συνδυάζει βασική εκπαίδευση σε όλο το φάσμα
των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει
εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση στο χώρο της Ναυτιλιακής
Επιχείρησης, των Μεταφορών, των Διεθνών Συναλλαγών και
Επιχειρηματικότητας

ΠΕ στο οποίο (ή
ΠΕ09 Οικονομολόγων για την εκπαίδευση και ΠΕ Διοικητικού
στα οποία) ανήκει Οικονομικού για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Άδειες και
εγγραφές

Οι απόφοιτοι μπορούν να εγγραφούν στο Οικονομικό Επιμελητήριο
Ελλάδος. Μπορούν να εγγραφούν και σε ένα πλήθος επιστημονικών
ενώσεων και συλλόγου σχετικών με τη ναυτιλία, τις μεταφορές, την
επιχειρησιακή έρευνα, τη διοίκηση κ.λπ. όπως για παράδειγμα την
Ένωση Ναυτιλιακών Οικονομολόγων Ελλάδος, και στο Σύλλογο Ελλήνων
Συγκοινωνιολόγων (κάτω από προϋποθέσεις).

Μπορεί να
εργαστεί στον
ιδιωτικό τομέα
σε: (φορείς)

Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις, Γραφεία Ναυλώσεων , Μονάδες Παράκτιας
Βιομηχανίας, Ναυπηγεία, Τερματικούς Σταθμούς (λιμάνια, αεροδρόμια),
Ναυτιλιακά Πρακτορεία, Αεροπορικές , Σιδηροδρομικές,
Υπεραστικές Μεταφορές, Διαμεταφορές, Επιχειρήσεις Εφοδιαστικής
Αλυσίδας, Οργάνωσης Τερματικών σταθμών, Επιχειρήσεις Διεθνών
Μεταφορών καθώς και σε Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις , Τράπεζες.

Μπορεί να
εργαστεί στο
δημόσιο τομέα
σε: (φορείς)

Υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης (υπουργεία, ανεξάρτητες αρχές,
εταιρείες δημόσιας ωφέλειας, τράπεζες, περιφερειακή και τοπική
αυτοδιοίκηση).

2

Προφίλ
απόφοιτου

Οι φοιτητές του τμήματος είναι εξειδικευμένα επιστημονικά στελέχη.
Αποκτούν αναλυτική και συνθετική ικανότητα στο να διερευνούν
πολύπλοκα προβλήματα, να καλλιεργούν τη διεπιστημονική προσέγγιση
και ανάλυση των θεμάτων και να αναπτύσσουν πρόσθετες δεξιότητες.
Προετοιμάζονται να καταλάβουν θέσεις διοικητικών στελεχών σε
επιχειρήσεις και οργανισμούς και γενικότερα οικονομικές μονάδες που
δραστηριοποιούνται στο χώρο της Ναυτιλίας, στον ευρύτερο χώρο των
μεταφορών και στον τομέα του Διεθνούς Εμπορίου - Διεθνών
Συναλλαγών.

Δεξιότητες που
έχει αποκτήσει
(π.χ. γνώση GIS,
SPSS

Αναπτύσσουν δεξιότητες να εργάζονται ατομικά ή συλλογικά, να
επιλύουν σύνθετα προβλήματα, να επεξεργάζονται λύσεις και προτάσεις
λαμβάνοντας κατάλληλες πρωτοβουλίες στην επίλυση προβλημάτων και
λήψη αποφάσεων και να χρησιμοποιούν κατάλληλα και προηγμένα
εργαλεία (MsOffice (Word, Powerpoint, xls, κλπ), SPSS, eViews, BPMN,
UML, Access DB, Joomla, ARC GIS, Biogeme) για το σκοπό αυτό.

Μαθήματα
Προγράμματος
Σπουδών

Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών είναι αναρτημένα στον Οδηγό
Σπουδών στο site του τμήματος www.stt.aegean.gr

Ιστοσελίδα
τμήματος

www.stt.aegean.gr

Πρόσθετες
Πληροφορίες
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