
 

Ανακοίνωση  

MSc (Μεταπτυχιακό) στη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Διεθνούς Προσανατολισμού  στο Οικονομικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών   
 

Το πρώτο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (MSc) στη Διοικητική Επιστήμη και 
Τεχνολογία (MSc in Management Science and Technology) στην Ελλάδα 
ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (έναρξη τον 
Σεπτέμβριο 2017). H πρώτη περίοδος υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει μέχρι τις 
25/04/2017. 

Το πρόγραμμα προετοιμάζει αναλυτές, 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:  

 Διοίκηση Πληροφοριακών Τεχνολογιών και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν  

 Εφοδιαστική Αλυσίδα και Διοίκηση Μεταφορών 

 Ποσοτικές Μέθοδοι και Επιχειρησιακή Έρευνα  

 Οργανωσιακές Σπουδές και Επιχειρηματική Στρατηγική  

Το Πρόγραμμα είναι σύγχρονο και εφάμιλλο των αντίστοιχων Προγραμμάτων των 
καλύτερων Πανεπιστημίων της Ευρώπης και των ΗΠΑ να δημιουργήσει τις 
προϋποθέσεις για διεθνή καριέρα.  

 Στα πλαίσια του προγράμματος οι φοιτητές προετοιμάζονται για 
επαγγελματική πιστοποίηση σε σημαντικές λειτουργίες/εργαλεία όπως 
διαχείριση έργων, business analytics, διαχείριση επιχειρησιακών πόρων, 
κλπ.)  

 Στο Πρόγραμμα διδάσκουν Καθηγητές διεθνούς επιστημονικού κύρους και 
πλούσιας επαγγελματικής εμπειρίας (π.χ. Δουκίδης, Μπουραντάς, 
Σπινέλλης, Ταραντίλης, Γιαγλής, Ιωάννου, Ρεφενές, κλπ.) 

 Είναι πιστοποιημένο από τον EFQM (Commited to Excellence) μεταξύ των 
τριών μόνο μεταπτυχιακών προγραμμάτων στην Ελλάδα με αυτή την 
πιστοποίηση. 

 Οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν διπλωματική  
πρακτικού περιεχομένου (field study project) ή πρακτική άσκηση σε 
κορυφαίες Ελληνικές εταιρείες. 

 Οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να πάρουν Joint Certificate σε Business 
Intelligence and Data Mining μέσω πρακτικών εργαστηρίων και 
ολοκληρωμένων project.  

Πληροφορίες: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Σοφία Γκίκα, στη 
Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοικητική Επιστήμη και 
Τεχνολογία (Ευελπίδων 47-A & Λευκάδος 33, Γραφείο 910, Αθήνα), Δευτέρα έως 
Παρασκευή 11:00-16:00, τηλ.: 210 8203685, e-mail: ms-mst@aueb.gr, καθώς και 
στην ιστοσελίδα του Προγράμματος http://management.aueb.gr. 

 

http://management.aueb.gr/

