
Σκοπός Προγράμματος

Ο σκοπός αυτού του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι να συνδράμει στην 
προετοιμασία στελεχών, τα οποία ήδη απασχολούνται ή πρόκειται να απασχοληθούν 
προσφέροντας γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στη διοίκηση των επιχειρήσεων. 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στοχεύει να αναπτύξει στους 
φοιτητές την ικανότητα έρευνας και ανάλυσης, σύνθεσης και δημιουργικότητας, τονίζοντας 
παράλληλα τη ζωτική σημασία της πληροφόρησης και της τεχνολογικής ανάπτυξης, και 
ευαισθητοποιώντας τους σε ηθικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και διεθνή προβλήματα που 
επηρεάζουν τις διοικητικές αποφάσεις.

Μεταπτυχιακό	Πρόγραμμα	στη	
Διοίκηση	Επιχειρήσεων

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα ενδεικτικά ενδείκνυται σε:
• Όσους αναζητούν εργασία στον ιδιωτικό τομέα
• Όσους ήδη εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα που τους ενδιαφέρει η γρήγορη ανέλιξη
• Όσους ενδιαφέρονται για ίδρυση νέων επιχειρήσεων
• Όσους επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται για την περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους
• Όσους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα και ειδικά σε όσους εργάζονται στον ελληνικό 

δημόσιο τομέα (υπουργεία, ΟΤΑ κλπ) και ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν τις νέες δυνατότητες 
μισθολογικής εξέλιξης που παρέχει το άρθρο 9 του Ν.4354/2015.

Διάρκεια Σπουδών: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Γλώσσα διδασκαλίας: Το πρόγραμμα 
προσφέρεται στην Ελληνική γλώσσα. Η 
προτεινόμενη βιβλιογραφία είναι στην Ελληνική 
και στην Αγγλική γλώσσα.

Κριτήρια Εισδοχής
Στο πρόγραμμα γίνονται 
δεκτοί απόφοιτοι 
Πανεπιστημίων και 
Τ.Ε.Ι. με καλή γνώση 
της Ελληνικής και της 
Αγγλικής γλώσσας.



Σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει να εγγραφεί και να παρακολουθήσει, το 
πολύ, δύο Γνωστικές Ενότητες. Ως εκ τούτου η συντομότερη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση 
του προγράμματος είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών θα πρέπει να ολοκληρωθεί με επιτυχία η παρακολούθηση 
και αξιολόγηση του φοιτητή στις συνολικά έξι Γνωστικές Ενότητες. Κάθε μια από τις Γνωστικές Ενότητες 
αποτελείται από δύο ή τρία μεταπτυχιακά μαθήματα.
 Στον πιο κάτω  πίνακα παρατίθεται η συνοπτική διάρθρωση των Γνωστικών Ενοτήτων  με τα  μεταπτυχιακά 
μαθήματα που τις  αποτελούν με τους αντίστοιχους κωδικούς, και τίτλους των μαθημάτων καθώς  και με τις 
αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες (ECTS)

Τίτλος Γνωστικής Ενότητας                           Μαθήματα                                                       ECTS
DMBA1: «Επιχειρηματικό 
Περιβάλλον και Ηγεσία για 
Διοικητικά Στελέχη»

DMBA530 Οικονομική των Επιχειρήσεων
DMBA520  Επιχειρηματική Επικοινωνία
DMBA580  Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά

15

DMBA2: «Λογιστική και 
Ποσοτικές Μέθοδοι για 
Διοικητικά Στελέχη»

DMBA550 Λογιστική και Ανάλυση Χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων
DMBA620 Ποσοτικές Μέθοδοι της Διοίκησης 
Επιχειρήσεων

15

DMBA3: «Χρηματοοικονομική 
Διοίκηση & Ανθρώπινοι Πόροι»

DMBA540 Χρηματοοικονομική Διοίκηση
DMBA590 Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων 15

DMBA4: «Διαχείριση Έργου 
και Διοίκηση Λειτουργιών για 
Διοικητικά Στελέχη»

DMBA555 Διοικητική Λογιστική
DMBA595 Διαχείριση Έργου
DMBA570 Διοίκηση Λειτουργιών

15

DMBA5: «Στρατηγική 
Επιχειρήσεων & Διοίκηση Ολικής 
Ποιότητας»

DMBA581 Επιχειρηματική Στρατηγική
DMBA586 Επιχειρησιακή και Διεθνής Στρατηγική 
Προσομοίωσης
DMBA575 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

15

DMBA6: «Διοίκηση ΜΜΕ & 
Μάρκετινγκ για Διοικητικά 
Στελέχη»

DMBA585 Διεύθυνση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
DMBA560 Διεύθυνση Μάρκετινγκ 15

Σύνολο                                                                                                                                                          90




