
Γνώρισε το

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

www.dept.aueb.gr/dmst

Δίνουμε έμφαση
στη σύνδεση της επιστημονικής γνώσης και
έρευνας με την επιχειρηματική πρακτική,

στην εκμάθηση σύγχρονων μεθόδων,
εργαλείων και πρακτικών προσαρμοσμένων
στις διεθνείς εξελίξεις,

στη διεπιστημονική προσέγγιση, την
καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Προετοιμάζουμε
σωστούς επιστήμονες,
άριστους επαγγελματίες,
καινοτόμους επιχειρηματίες,
αυριανούς μάνατζερς!



Το ΔΕΤ, με έτος ίδρυσης το 1999, είναι ένα από τα κορυφαία τμήματα των
Ελληνικών ΑΕΙ, καταλαμβάνοντας τα τελευταία χρόνια την πρώτη θέση στο
επιστημονικό πεδίο σπουδών «Οικονομία και Πληροφορική» επιτυγχάνοντας
την υψηλότερη βάση εισαγωγής στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Επενδύουμε συστηματικά στην ποιότητα και την καινοτομία, επιδιώκοντας
την αξιολόγηση με βάση τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα. Αντίστοιχα
τμήματα και προγράμματα σπουδών λειτουργούν σε γνωστά πανεπιστήμια
του εξωτερικού.

Οι σπουδές στο Τμήμα μας συνδυάζουν τα γνωστικά αντικείμενα των
Ψηφιακών Τεχνολογιών, της Διοικητικής Επιστήμης και των Οργανωσιακών
Σπουδών, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα Business Analytics, στο
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και σε Καινοτομία/ Επιχειρηματικότητα/ Στρατηγική.

Ας συστηθούμε...

Γιατί να επιλέξεις το ΔΕΤ;
Φοίτηση:
Σύγχρονες κατευθύνσεις σπουδών (απότο6 ο εξάμηνο):

Eπιχειρησιακή Έρευνα και Επιχειρηματική Αναλυτική
Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Τεχνολογίες Λογισμικού και Ανάλυσης Δεδομένων
Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
Στρατηγική, Επιχειρηματικότητα και Ανθρώπινοι Πόροι

Έμφαση σε ειδικότητες αιχμής και σε πρωτοποριακές
εκπαιδευτικές πρακτικές (π.χ. θεσμός επιβλέποντος
καθηγητή)
Ενεργή συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ όπου
κάθε χρόνο πάνω από 40 φοιτητές του Τμήματος παρα-
κολουθούν μαθήματα σε γνωστά Ευρωπαϊκά ΑΕΙ

Διασύνδεση με αγορά εργασίας:
Απόκτηση χρήσιμων δεξιοτήτων για την αγορά εργασίας, σύνδεση της θεωρίας με την πράξη
(π.χ. εκμάθηση σύγχρονων εργαλείων λογισμικού, εκπόνηση εργασιών μαθημάτων, case studies,
διοργάνωση εκδηλώσεων με ομιλητές διακεκριμένα στελέχη της αγοράς)
Υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση σε κορυφαίες Ελληνικές εταιρίες με αποτέλεσμα το 1/3 των
φοιτητών να βρίσκει εργασία πριν πάρει το πτυχίο

Ενδεικτικές Δραστηριότητες:
Διαγωνισμοί επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και το εξωτερικό
Ετήσιο Επιστημονικό Φοιτητικό Συνέδριο, όπου κάθε χρόνο πάνω από 400 φοιτητές από τα
περισσότερα Ελληνικά ΑΕΙ παρακολουθούν πάνω από 50 επιστημονικές εργασίες
Συμμετοχή στις δραστηριότητες των επτά ερευνητικών εργαστηρίων
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Φιλικό περιβάλλον, σύγχρονες υποδομές (π.χ. νέο κτίριο του ΟΠΑ) και ολοκληρωμένες
εφαρμογές ηλεκτρονικής μάθησης

Ελκυστικές δυνατότητες συνεργασίας στο πλαίσιο ενός διεθνώς καταξιωμένου Business
School (δυνατότητα επιλογής μαθημάτων από άλλα Τμήματα του ΟΠΑ κ.α.)

Πολύ εύκολη πρόσβαση (π.χ. σταθμός μετρό, στάση λεωφορείου) και πολλά κοντινά
σημεία ενδιαφέροντος (καφέ, κινηματογράφοι, εμπορικά καταστήματα κ.λπ.) αφού
βρίσκεται στο κέντρο της πόλης

Δίπλα σε πάρκο και σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις (π.χ. κολυμβητήριο, στίβος,
κλειστό γήπεδο μπάσκετ) και δυνατότητα συμμετοχής σε πολλές άλλες ενδιαφέρουσες
δραστηριότητες (φοιτητική λέσχη κ.α.)

Απόλαυσε τη φοιτητική ζωή εντός κι εκτός ΔΕΤ!

Συντονισμός/ Συμμετοχή του Τμήματος σε οχτώ μεταπτυχιακά προγράμματα του ΟΠΑ

Ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα διδακτορικών σπουδών στις Ευρωπαϊκές Σχολές
Διοίκησης με πάνω από 100 διδάκτορες

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, της έρευνας και της λειτουργίας του Τμήματος
από διακεκριμένους καθηγητές γνωστών πανεπιστημίων του εξωτερικού και αξιολόγηση των
διδασκόντων και των μαθημάτων από τους φοιτητές

Καθηγητές με διεθνή ερευνητική και εκπαιδευτική εμπειρία και σημαντικές διεθνείς συνεργα-
σίες και διακρίσεις (π.χ. οργάνωση διεθνών επιστημονικών συνεδρίων, δημοσιεύσεις σε
διακεκριμένα διεθνή επιστημονικά περιοδικά)

Εκπαιδευτικά και ερευνητικά εργαστήρια με σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή και σημαντική
δραστηριότητα (π.χ. εκπόνηση διεθνών ερευνητικών projects) σε διάφορα γνωστικά
αντικείμενα

Διοργάνωση του Καλοκαιρινού Σχολείου Επιχειρηματικότητας (YES) για μαθητές Λυκείου

Περιοδική έκδοση Newsletter

Συμμετοχή σημαντικού αριθμού φοιτητών του ΔΕΤ και διακρίσεις σε διάφορους διαγωνισμούς
στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Προστιθέμενη αξία του ΔΕΤ στις σπουδές σου!
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Επαγγελματική αποκατάσταση:
Πλήθος δράσεων, με σημαντικό ποσοστό φοιτητών να βρίσκουν εργασία πριν
ακόμη αποφοιτήσουν
Εναλλακτικές επιλογές επαγγελματικής σταδιοδρομίας (π.χ. στελέχωση
επιχειρήσεων και οργανισμών, επιχειρηματικότητα, έρευνα - εκπαίδευση, συμ-
βουλευτική)

Μεταπτυχιακές σπουδές:
Σημαντικό ποσοστό αποφοίτων συνεχίζουν κάθε χρόνο σε μεταπτυχιακές
σπουδές τόσο στην Ελλάδα όσο και σε κορυφαία Πανεπιστήμια του εξωτερικού
(δηλ. MIT, Columbia, LSE, Imperial, Cambridge, UCL)

Networking (δικτύωση):
Σύλλογος Αποφοίτων ΔΕΤ (DMST Alumni) με σημαντική δράση

Μετά το ΔΕΤ τι;4



Καθηγητές: Γεώργιος Γιαγλής, Γεώργιος Δουκίδης, Γεώργιος Ιωάννου,
Δημήτριος Μπουραντάς, Απόστολος Ρεφενές, Διομήδης Σπινέλλης,
Χρήστος Ταραντίλης

Αναπληρωτές Καθηγητές: Ειρήνη Βουδούρη, Αδάμ Βρεχόπουλος,
Γεώργιος Λεκάκος, Παναγιώτης Λουρίδας, Ιωάννης Μούρτος,
Ιωάννης Νικολάου, Νάνσυ Πουλούδη, Αγγελική Πουλυμενάκου,
Κατερίνα Πραματάρη, Κλας–Έρικ Σόντερκβιστ, Ιωάννης Σπανός,
Δαμιανός Χατζηαντωνίου

Επίκουροι Καθηγητές: Κωνσταντίνος Ανδρουτσόπουλος,
Εμμανουήλ Ζαχαριάδης, Μανώλης Κρητικός

Ομότιμοι Καθηγητές: Ανδρέας Κιντής, Σπύρος Λιούκας, Παναγιώτης
Μηλιώτης, Γρηγόριος Πραστάκος

Επίτιμοι Διδάκτορες: Professor Amedeo Odoni (MIT),
Professor Denise Rousseau (Carnegie Mellon University)

Καθηγητές του ΔΕΤ

Για περισσότερες πληροφορίες:
https://www.dept.aueb.gr/dmst

https://www.facebook.com/auebdmst

https://twitter.com/dmstaueb

https://www.youtube.com/user/auebdmst

Πληροφορίες:

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα
Τηλ: 210 8203129, 210 8203139

Σε περιμένουμε και στα social media:


