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Πρόλογος

Η ςφγχρονθ πραγματικότθτα των φοιτθτϊν χαρακτθρίηεται κυρίωσ από ραγδαία
ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ, διαδραςτικότθτα και θλεκτρονικι επικοινωνία. Στα
πλαίςια αυτϊν των νζων ςυνκθκϊν αυτι θ εργαςία βαςίηεται ςε μία προςπάκεια
μασ να αναβακμίςουμε τθν ιςτοςελίδα του Οικονομικοφ Πανεπιςτιμιου Ακθνϊν,
παρατθρϊντασ ωσ ζνασ εξωτερικόσ παράγοντασ τυχόν αδυναμίεσ και βελτιϊςεισ.
Στόχοσ είναι ζνα αποτζλεςμα πιο ελκυςτικό, προςβάςιμο και δθμιουργικό. Η ομάδα
μασ αποτελείται από 4 μζλθ και είμαςτε τριτοετείσ φοιτθτζσ του τμιματοσ
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν και το κζμα
τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ είναι θ καταγραφι και θ υλοποίθςθ μερικϊν ιδεϊν
ςχετικά με τθ βελτίωςθ και τθν αναδιοργάνωςθ τθσ επίςθμθσ ιςτοςελίδασ του
τμιματοσ μασ. Η πρϊτθ φάςθ για το πϊσ εργαςτικαμε περιλαμβάνει brain storming
και καταγραφι ιδεϊν με ςκοπό τθ μελλοντικι ειςαγωγι των ςτοιχειϊν που
ςυλλζχκθκαν ςτθν ιδθ υπάρχουςα ιςτοςελίδα. Μετά από μια πλθκϊρα προτάςεων
καταλιξαμε ςτισ εξισ τρείσ : 1) Δθμιουργία ενόσ δωρεάν forum ςτο οποίο κα
υπάρχει άμεςθ αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των προπτυχιακϊν μεταπτυχιακϊν αλλά και
υποψιφιων και ςτο οποίο ο κακζνασ από μασ κα μπορεί να ενθμερωκεί για νζα του
τμιματοσ αλλά και να του λυκεί οποιαδιποτε απορία του, μζςα από ςυηθτιςεισ
που κα πραγματοποιοφν οι εγγεγραμμζνοι φοιτθτζσ. 2) Σφνκεςθ Avatar, το οποίο
κα εμφανίηεται υπό τθν μορφι ενόσ μικροφ κακθγθτι ςτο κεντρικό περιβάλλον τθσ
ιςτοςελίδασ και κα περιζχει εν ςυντομία τισ πιο ενδιαφζρουςεσ και ςθμαντικζσ
ειδιςεισ αλλά και ενότθτεσ που περιζχονται μζςα ςτο site. 3) News Box, που κα
αποτελεί ζνα θλεκτρονικό κουτί ουςιαςτικά, τοποκετθμζνο ςε κάποιο πλαϊνό μζροσ
του site και κα ανανεϊνεται ςυνεχϊσ προβάλλοντασ ειδιςεισ με κζμα το τμιμα
μασ, τθν πορεία του αλλά και τθν προςωπικι πορεία των φοιτθτϊν οι οποίοι κα
ζχουν ςχζςθ με διάφορα ςεμινάρια ι ακόμα και ευκαιρίεσ κζςεων εργαςίασ. Και οι
τρείσ αυτζσ προτάςεισ μασ προιλκαν από τθν δικι μασ περιζργεια αλλά και
ενδιαφζρον για το τι πραγματικά κα κζλαμε να μασ προςφζρει το τμιμα μασ όντασ
φοιτθτζσ εξοικειωμζνοι και απόλυτα ενθμερωμζνοι για το θλεκτρονικό κομμάτι του
τμιματοσ μασ.

Avatar

Ζνα ςθμαντικό πρόβλθμα που ζχει διαπιςτωκεί από πλθκϊρα φοιτθτϊν είναι θ
δυςκολία περιιγθςθσ και εφρεςθσ ςτοιχείων ςτο site του πανεπιςτθμίου. Για τθν
επίλυςθ αυτοφ του προβλιματοσ θ χριςθ ενόσ Avatar κα ιταν αποτελεςματικι
κακϊσ κα ζδινε κακοδιγθςθ ςτο χριςτθ για τισ ενότθτεσ. Ο όροσ Avatar
αναφζρεται ςτθν απεικόνιςθ μιασ ανκρϊπινθσ μορφισ, υπό τθ μορφι κινουμζνου
ςχεδίου. Στθ ςθμερινι εποχι, είναι θ θλεκτρονικι απεικόνιςθ μιασ εικονικισ
ανκρϊπινθσ μορφισ , θ οποία εμφανίηεται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα και
διαδραματίηει κάποιο ρόλο κάκε φορά
που ζνασ χριςτθσ του Internet
επιςκζπτεται τθν ανωτζρω θλεκτρονικι ςελίδα. Με αυτό τον τρόπο βελτιϊνεται ο
βακμόσ ικανοποίθςθσ, θ ςτάςθ και θ πρόκεςθ του χριςτθ. Το ερϊτθμα ςτο οποίο
οδθγθκικαμε κατά το ςχεδιαςμό του Avatar είναι αν κα πρζπει να είναι ελκυςτικόσ
θ ειδικευμζνοσ. Κριτιριο επιλογισ είναι ο βακμόσ ςυμμετοχισ και
αναγνωριςιμότθτασ του site. Η ειδικότθτα λοιπόν ενόσ Avatar ενιςχφει ςτακερά
ςτθν πειςτικότθτα του , κακϊσ ο βακμόσ ςυμμετοχισ των φοιτθτϊν αυξάνει από
χαμθλό , ςε μζτριο και ςε υψθλό.
Στθ ςυνζχεια προβικαμε ςτο ςχεδιαςμό του ειδικευμζνου μασ Avatar με τθ
βοικεια ενόσ δωρεάν προγράμματοσ ςχεδιαςμοφ
Avatar , το αποτζλεςμα του οποίου ςασ παρακζτουμε.
Σε αυτό το ςθμείο κρίνεται ςκόπιμο να δθλϊςουμε πωσ
δεν είχαμε τθν τεχνογνωςία οφτε τον απαραίτθτο
προγραμματιςτι για να δϊςουμε κίνθςθ ςτο Avatar,
επομζνωσ κα απεικονίςουμε τισ λειτουργίεσ που κα
ζχει και πωσ κα κακοδθγεί το χριςτθ .

Οι λειτουργίεσ του Avatar είναι οι ακόλουκεσ :


Αρχικά ςχεδιάςαμε πωσ με τθν είςοδο του χριςτθ ςτο site κα υπάρχει ζνα
πλαίςιο διαλόγου που κα χαιρετάει τον χριςτθ και τον ειςάγει ομαλά ςτθν
ιςτοςελίδα.
Καλϊσ
ιρκεσ
ςτο
Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν!

Οικονομικό

Αν χρειάηεςαι βοικεια ,είμαι ςτθ
διάκεςθ ςου !



Στθ ςυνζχεια ςκεφτικαμε ποια ςθμεία και ενότθτεσ του site ιταν
δυςεφρετα και αποφαςίςαμε πωσ μετά από αυτό το πλαίςιο διαλόγου το
Avatar , μετά το πάτθμα κλικ πάνω του κα εμφανίηει ζνα δεφτερο πλαίςιο
διαλόγου με τισ κεματικζσ ενότθτεσ ςτισ οποίεσ μπορεί να βοθκιςει ςτθξν
πλοιγθςθ.

Αν χρειάηεςαι βοικεια ςτα :
Εrasmus
Ώρεσ και γραφεία κακθγθτϊν
Πρακτικι άςκθςθ
Ακολοφκθςε με !



Στθν περίπτωςθ που ο χριςτθσ πατοφςε κλικ ςτθν πρϊτθ επιλογι Erasmus
τότε ο Avatar οδθγοφςε τον χριςτθ ςτθν ενότθτα Σπουδζσ και φςτερα
Προπτυχιακό , όπου ςτθν αριςτερι πλευρά τθσ ςελίδασ του υποδείκνυε τθν
ενότθτα του Erasmus
όπου βρίςκονται όλεσ οι πλθροφορίεσ που
χρειάηονται.



Όπωσ αντιλαμβάνεςτε και από τθν παραπάνω απεικόνιςθ παρόμοιεσ
οδθγίεσ κα ζδινε και για τθν πρακτικι άςκθςθ κακϊσ βρίςκεται μία ενότθτα
πιο πάνω από το πρόγραμμα Erasmus.





Στθ ςυνζχεια για τθν ενότθτα ϊρεσ και γραφεία κακθγθτϊν κα παρζπεμπε
είτε ςτισ ανακοινϊςεισ τθσ γραμματείασ είτε ςτθν ενότθτα ανκρϊπινο
δυναμικό. Στο δεφτερο υπάρχει αναλυτικι λίςτα των κακθγθτϊν του
τμιματοσ και διευκφνςεισ των γραφείων τουσ.

Τζλοσ για οποιαδιποτε άλλθ απορία υπάρχει ο Avatar κα κακοδθγεί τον
χριςτθ να επιςκεφτεί το forum που κα περιγράψουμε αναλυτικά παρακάτω,
παρακζτοντασ το URL

NEWSBOX
Ζνασ άλλοσ τρόποσ να βελτιωκεί θ ιςτοςελίδα του
τμιματοσ και κυρίωσ θ διαδραςτικότθτα, είναι θ
δθμιουργία ενόσ Newsbox. Το newsbox δεν είναι
τίποτα παραπάνω από ζνασ θλεκτρονικόσ πίνακασ
ανακοινϊςεων. Ο πίνακασ αυτόσ λοιπόν κα ζχει
ςκοπό τθν διαρκι ενθμζρωςθ των φοιτθτϊν. Οι
φοιτθτζσ δεν κα επιςκζπτονται τθσ ιςτοςελίδα του
τμιματοσ όχι μόνο για να αναηθτιςουν
πλθροφορίεσ για ςυγκεκριμζνα ηθτιματα όπωσ για
παράδειγμα, ϊρεσ γραφείου κακθγθτϊν ι ϊρεσ
γραφείου. Αντικζτωσ, κα αναηθτοφν πλθροφορίεσ
για ςεμινάρια, νζα μεταπτυχιακά. Το ΟΠΑ ωσ
πανεπιςτιμιο ζχει κάνει εγγραφζσ ςε πολλά
επιςτθμονικά περιοδικά αλλά και εφθμερίδεσ. Εάν
οι πλθροφορίεσ και τα νζα άρκρα ενςωματωκοφν
ςε ζνα newsbox που κα ανανεϊνεται ςε
κακθμερινι βάςθ τότε οι φοιτθτζσ κα
επιςκζπτονται τθν ιςτοςελίδα για ενθμζρωςθ και
εμπλουτιςμό των γνϊςεων τουσ.
Κατά αυτό τον τρόπο θ ιςτοςελίδα του τμιματοσ
αποκτά μία άλλθ μορφι θ οποία χαρακτθρίηεται από μια επικοινωνία πζρα από τα
πλαίςια μιασ τυπικισ ιςτοςελίδασ τμιματοσ. Υπάρχει θ δυνατότθτα οι φοιτθτζσ να
αντλοφν πλθροφορίεσ που ειδάλλωσ δεν κα ζβριςκαν λόγω του ότι δεν είναι
ςυνδρομθτζσ, είτε πλθροφορίεσ που κα ζβριςκαν κατόπι αναηιτθςθσ ςε αντίςτοιχεσ
μθχανζσ αναηιτθςθσ.
Μερικά από τα πικανά κζματα τα οποία κα μποροφςαν να προτακοφν για τθ
ςφνταξθ ενόσ newsbox είναι:
 Νζα από επιςτθμονικά περιοδικά
 Αλλαγζσ ςτον πανεπιςτθμιακό χϊρο
 Αλλαγζσ ςε νομοκεςίεσ που αφοροφν άμεςα τουσ φοιτθτζσ (επιδόματα,
αλλαγζσ ςτθ φοίτθςθ, βάςεισ κλπ.)
 Σεμινάρια, θμερίδεσ
 Μεταπτυχιακά είτε ςτο ΟΠΑ είτε ςε άλλα πανεπιςτιμια που ςυνδζονται με
τον κλάδο του Μάρκετινγκ και τθσ Επικοινωνίασ
 Αλλαγζσ ςτο τμιμα
Πολλά τα προαναφερκζντα μπορεί ιδθ να ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν υπάρχουςα
ιςτοςελίδα. Παρόλα αυτά, εάν οι πλθροφορίεσ ιταν ςυγκεντρωμζνεσ ςε ζνα

κομμάτι τθσ ιςτοςελίδασ τότε οι φοιτθτζσ κα ιταν πιο πρόκυμοι να επιςκεφκοφν
τθν ιςτοςελίδα για ενθμζρωςθ.
Τζλοσ, τα social media ζχουν ειςζλκει δυναμικά ςτον τρόπο ηωισ κυρίωσ των
φοιτθτϊν. Για αυτό τον λόγο, ςε κάκε περίπτωςθ πρζπει να υπενκυμίηεται θ φπαρξθ
του τμιματοσ ςτα social media. Όπωσ φαίνεται και ςτο ςχιμα κα υπάρχουν και τα
αντίςτοιχα links κάτω από το newsbox που κα παραπζμπουν άμεςα ςτισ αντίςτοιχεσ
ιςτοςελίδεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ.

Forum

Η δθμιουργία του φόρουμ (http://mbc2013.freeforums.org/) του τμιματόσ Μ & Ε
αποςκοπεί ςτθν διευκόλυνςθ και απλοφςτερθ διεκπεραίωςθ των ενεργειϊν που
αφοροφν τουσ φοιτθτζσ του τμιματοσ Μ & Ε. Συγκεκριμζνα, δίνει τθν δυνατότθτα
ςτουσ ιδθ φοιτθτζσ ι υποψιφιουσ φοιτθτζσ να ρωτιςουν οτιδιποτε τουσ
απαςχολεί ςχετικά με το τμιμα ενϊ τουσ παρζχει παράλλθλα πλθροφορίεσ και για
δραςτθριότθτεσ και ενζργειεσ που λαμβάνουν χϊρα τόςο ςτο τμιμα όςο και
γενικότερα ςτον χϊρο του Ο.Π.Α.. Η ανάγκθ δθμιουργίασ του φόρουμ ζγκειται ςτο
γεγονόσ του ότι οι πλθροφορίεσ του site του τμιματοσ ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ
δεν επαρκοφν για τθν επίλυςθ των αναηθτιςεων/ερωτιςεων των φοιτθτϊν. Επίςθσ
βαςικόσ πυρινασ τθσ ιδζασ αυτισ είναι το γεγονόσ ότι θ διαχείριςθ του φόρουμ κα
γίνεται εξολοκλιρου από φοιτθτζσ του τμιματοσ, κάτι που ςθμαίνει ότι κα είναι ςε
κζςθ να απαντιςουν αντικειμενικά και να μοιραςτοφν τισ εμπειρίεσ τουσ. Ζτςι,
κρίκθκε αναγκαίο το φόρουμ να χωριςτεί και να αναλυκεί ςε 4 ςυνιςτϊςεσ οι
οποίεσ φαίνονται ςτθν Εικόνα.1 και καλφπτουν ζνα ευρφ φάςμα αναηθτιςεων των
φοιτθτϊν.

(Εικόνα.1)
Γενικά για το τμήμα
Η δθμιουργία τθσ ενότθτασ «Γενικά για το τμιμα» ζχει ςκοπό τα να ενθμερϊςει για
τισ ανακοινϊςεισ που αφοροφν το τμιμα όπωσ είναι οι ανακοινϊςεισ τθσ
γραμματείασ και γενικζσ ανακοινϊςεισ του Ο.Π.Α. δίνοντασ παράλλθλα τθν
δυνατότθτα ςχολιαςμοφ τουσ .Παράλλθλα, ςτθν ενότθτα αυτι παρζχονται
πλθροφορίεσ που αφοροφν τισ «Εξελίξεισ ςτθν ροι και τθ λειτουργία του
Marketing» και αναφζρουν αλλαγζσ που γίνονται ςτο τμιμα τόςο ςε επίπεδο
μακθμάτων όςο και ςε επίπεδο ςχολισ και χϊρων που διεξάγονται τα μακιματα.
Τζλοσ, ςτθν ίδια ενότθτα κακιςτάτε δυνατι θ ενθμζρωςθ κακϊσ και θ επίλυςθ
οποιαςδιποτε απορίασ ςχετικισ με τισ δυνατότθτεσ που παρζχονται ςτο τμιμα
όπωσ για παράδειγμα το τμιμα φωτογραφίασ, μαγειρικισ, χοροφ κ.α. Σκοπόσ τθσ
ενότθτασ είναι λοιπόν θ γενικι επιςκόπθςθ του τμιματοσ και των λειτουργιϊν του.

Τποψήφιοι Φοιτητές
Η ενότθτα «Υποψιφιοι Φοιτθτζσ» αποτελεί ζνα από τα βαςικότερα κομμάτια του
φόρουμ λόγο ςτον ςκοπό που επιτελεί. Σκοπόσ δθμιουργίασ τθσ ιταν θ
διαδραςτικι ενθμζρωςθ των ενδιαφερομζνων για τθν ειςαγωγι τουσ ςτο τμιμα
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ. Ζτςι, κρίκθκε ςκόπιμο να δθμιουργθκοφν δυο topics
ςτθν ςυγκεκριμζνθ ενότθτα. Το πρϊτο topic αφορά τισ βάςεισ ειςαγωγισ και δίνει
τθν δυνατότθτα να ςυηθτθκεί θ πικανι πτϊςθ ι άνοδοσ των βάςεων μεταξφ
εκείνων που ςκζφτονται να δθλϊςουν το τμιμα και των ιδθ υπαρχόντων φοιτθτϊν
ενϊ παράλλθλα, ενθμερϊνει για τθσ βάςεισ ειςαγωγισ των προθγοφμενων ετϊν.
Το δεφτερο topic και πιο βαςικό αφορά ςυηθτιςεισ και απορίεσ που γίνονται γφρω
από τα μακιματα του τμιματοσ από τουσ υποψιφιουσ φοιτθτζσ. Γεγονόσ που
βοθκά ςτθν ςυνειδθτοποίθςθ του αντικειμζνου του Μάρκετινγκ και των
μακθμάτων από τα οποία αυτό αποτελείται. Προςφζροντασ το προνόμιο με τον
τρόπο αυτό να γνωρίςουν ςε βάκοσ το αντικείμενο που πρόκειται να ςπουδάςουν ι
το αντικείμενο που ζςτω κα ικελαν να ςπουδάςουν.

ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΣΗΣΕ
Το ςθμαντικότερο κομμάτι του φόρουμ που δθμιουργικθκε είναι αυτό των
προπτυχιακϊν φοιτθτϊν. Διότι, αναφζρεται ςτουσ ιδθ φοιτθτζσ του τμιματοσ και

είναι εκείνοι που κάκε τόςο χρειάηονται επιπρόςκετεσ πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τθν
ςχολι. Ζτςι, δθμιουργϊντασ τθν ενότθτα αυτι ικανοποιείτε θ ανάγκθ αφτθ και
δθμιουργείται ευνοϊκό κλίμα για τθν διατφπωςθ και τθν επίλυςθ αποριϊν κακϊσ
και για τθν διευκρίνιςθ τυχϊν προβλθματιςμϊν. Η ενότθτα χωρίςτθκε ςε τζςςερα
topics.

Πρόγραμμα πουδών
To topic για το πρόγραμμα ςπουδϊν ζχει ωσ ςτόχο να ικανοποιιςει όλεσ εκείνεσ τισ
ερωτιςεισ που αφοροφν τα μακιματα του τμιματοσ. Συγκεκριμζνα, δθμιουργικθκε
προκειμζνου οι φοιτθτζσ να ενθμερϊνονται για αλλαγζσ ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν
και για να ςυηθτοφν τυχϊν απορίεσ ι παράπονα που ζχουν από το μζχρι τϊρα
πρόγραμμα και τα μακιματα που αυτό περιλαμβάνει. Διατυπϊνοντασ λοιπόν τισ
απορίεσ τουσ , παλαιότεροι φοιτθτζσ ι φοιτθτζσ με αντίςτοιχθ απορία και
πρόβλθμα
κα είναι ςε κζςθ να απαντιςουν και να βοθκιςουν.

Πρακτικι άςκθςθ - Erasmus - εμινάρια/Διαλζξεισ
Το topic αυτό αποτελείται με από τρεισ βαςικζσ κατθγορίεσ. Οι κατθγορίεσ αυτζσ
είναι:
1)Πρακτικι
2)Erasmus
3)Σεμινάρια
Στο κομμάτι αυτό οι φοιτθτζσ μποροφν να ενθμερωκοφν για τα τρία βαςικά κζματα
αυτά που κα τουσ απαςχολιςουν ςίγουρα ςε κάποιο ςθμείο ςτθν φοιτθτικι τουσ
πορείασ. Το φόρουμ λοιπόν τουσ παρζχει τθν δυνατότθτα να ενθμερωκοφν από
άλλουσ φοιτθτζσ που ιδθ ζχουν βιϊςει μια ςχετικι εμπειρία για τα όςα ζμακαν, το
τι να προςζξουν κακϊσ και το ποιεσ είναι οι διαδικαςίεσ που πρζπει να
ακολουκιςουν. Με τον τρόπο αυτό κακίςταται δυνατι θ επικοινωνία και θ
ςυηιτθςθ με άλλουσ φοιτθτζσ για απορίεσ και προβλιματα που ζχουν ςτα κομμάτια
αυτά. Πιο ςυγκεκριμζνα, ςτο κομμάτι τθσ πρακτικισ άςκθςθσ μποροφν να
ενθμερωκοφν για τισ εταιρίεσ που ιδθ ζχει ςυνεργαςτεί το τμιμα και τισ εμπειρίεσ
των φοιτθτϊν ςε αυτζσ. Στο κομμάτι του Ζραςμου δίνεται θ δυνατότθτα να
διαβάςουν εμπειρίεσ φοιτθτϊν από τισ χϊρεσ που επιςκζφτθκαν και να τουσ
δϊςουν guidelines για μζρθ μπορεί να επιςκεφτοφν ι για το πρόγραμμα ςπουδϊν
τθσ χϊρασ που ενδιαφζρονται και να τουσ εφιςτοφν τθν προςοχι τουσ ςε ςθμεία
που πρζπει να προςζξουν. Ενϊ τζλοσ, μπορεί ο κάκε φοιτθτισ που γνωρίηει για
κάποιο ςεμινάριο ι διάλεξθ να το μοιραςτεί με τουσ υπόλοιπουσ με ςκοπό τθν

διεφρυνςθ των γνϊςεων του και τθν απόκτθςθ περιςςότερων εμπειριϊν.

Πανεπιςτθμιακζσ θμειώςεισ

Στα πλαίςια του προπτυχιακοφ επιπζδου, θ ομάδα μασ ζπειτα από μερικζσ
ςυηθτιςεισ κατζλθξε ςτο γεγονόσ ότι προκειμζνου οι φοιτθτζσ να μθν είναι υπό το
ςκζπαςτρο κάποιων κομματικϊν παρατάξεων οι οποίεσ ζχουν ζδρα τθ ςχόλθ και
παρζχουν κάποιεσ ςθμειϊςεισ μακθμάτων ςε αυτοφσ, να λειτουργιςει μία ενότθτα
μζςα ςτο forum ςτθν οποία ο κακζνασ μασ μπορεί να ανεβάηει υπό θλεκτρονικι
μορφι ςθμειϊςεισ ϊςτε να επιτευχτεί μία κεμιτι ανταλλαγι υλικοφ μεταξφ των
φοιτθτϊν, τελείωσ γριγορθ , προςβάςιμθ από όλουσ μασ αλλά κυρίωσ δωρεάν. Το
ςυγκεκριμζνο topic είναι υπό καταςκευι διότι ψάχνουμε υλικό. Απϊτεροσ μασ
ςτόχοσ είναι ουςιαςτικά μια ςχετικά διευρυμζνθ θλεκτρονικι βιβλιοκικθ ςτθν
οποία κα βρεισ ςθμειϊςεισ ςε όλα τα μακιματα από όλα τα ζτθ.

Μεταπτυχιακά Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ

Όπωσ κα αναφερκεί και αναλυτικά και ςτθν μεταπτυχιακι ενότθτα του forum μασ,
εδϊ γίνεται λόγοσ για μία λίςτα θ οποία αποτελείται από διάφορα πανεπιςτιμια
ανά τον κόςμο με τα οποία ςυνεργάηεται το τμιμα μασ και όποιοσ φοιτθτισ κζλει
μπορεί να ζχει ςυνεχι ενθμζρωςθ για τισ αλλαγζσ και τα νζα των μεταπτυχιακϊν
προγραμμάτων. Είναι πολφ ςθμαντικό, οι φοιτθτζσ όντασ ςε προπτυχιακό επίπεδο
ακόμα να γνωρίηουν ςτοιχεία που κα βοθκιςουν ενεργά τισ μελλοντικζσ τουσ
ςπουδζσ. Ενδεικτικά μερικά ςτιγμιότυπα του περιβάλλοντοσ τθσ ενότθτασ.
Και το link το οποίο περιζχει τθ λίςτα των διαφόρων μεταπτυχιακϊν προγραμμάτων
είναι το εξισ : http://www.mbc.aueb.gr/index.php/el/studies/postgraduate .

Ε ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Όςον αφορά το μεταπτυχιακό επίπεδο του forum μασ, θ ενότθτα αυτι
αποτελείται από δφο κατθγορίεσ : τισ διάφορεσ επαγγελματικζσ ευκαιρίεσ που
αναηθτοφν οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ αλλά και τα διάφορα μεταπτυχιακά
προγράμματα που ςυνδζονται με το τμιμα μασ τόςο ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ όςο
και ςτο εξωτερικό. Επιλζξαμε αυτά τα δφο topics, επομζνωσ, αφοφ ζπειτα από
διάφορεσ ςυηθτιςεισ, οι οποίεσ ζλαβαν χϊρα μεταξφ τθσ ομάδασ μασ, καταλιξαμε
ότι τα ςυγκεκριμζνα κζματα είναι αυτά που μασ αφοροφν περιςςότερο μετά τθ
ςτιγμι ςτθν οποία λαμβάνουμε το πτυχίο μασ και ςχεδιάηοντασ ςταδιακά τα πρϊτα
βιματα τθσ επαγγελματικισ ςταδιοδρομίασ μασ. Ποιοσ φοιτθτισ άλλωςτε δεν
ςκζφτεται αμζςωσ τθν επαγγελματικι του αποκατάςταςθ κακϊσ και τθν διεφρυνςθ
των ςπουδϊν του πάνω ςτο αντικείμενο με το οποίο απαςχολείτο; Η απάντθςθ
είναι απλι. Όλοι μασ! Αρχικά, ςτθν πρϊτθ ενότθτα του forum δθλαδι ςτισ
«Επαγγελματικζσ ευκαιρίεσ» ςκεφτικαμε να προςκζςουμε πλθκϊρα αγγελιϊν από
διάφορεσ ζντυπεσ εφθμερίδεσ, περιοδικά αλλά και από ιςτοςελίδεσ, οι οποίεσ είναι
απόλυτα ςυνδεδεμζνεσ με τον κλάδο μασ και ειδικότερα με το τμιμα μασ. Σκοπόσ
αυτισ τθσ ενότθτασ είναι θ εφκολθ αλλά και γριγορθ αναηιτθςθ επαγγελματικισ
αποκατάςταςθσ αφοφ οποιοςδιποτε μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ που είναι ςε αυτι τθ
κζςθ δεν κα αςχολθκεί με άλλεσ μθ ςχετικζσ αγγελίεσ ςχετικά με το αντικείμενο του
αλλά μόνο με αυτζσ που τον ενδιαφζρουν πραγματικά. Οι αγγελίεσ αυτζσ κα είναι
παρμζνεσ ςτθν πλειοψθφία τουσ από εταιρείεσ που ζχουν μια άμεςθ ςχζςθ με το
πανεπιςτιμιο μασ αλλά και ωσ ομάδα εμείσ κα προςπακιςουμε να διευρφνουμε
τουσ ορίηοντεσ μασ και να προςκζτουμε ςυνεχϊσ αναρτιςεισ από επιχειριςεισ ανά
τθν Ελλάδα και γιατί όχι κάποια ςτιγμι ανά τον κόςμο. Αμζςωσ ακολουκοφν 2
ςτιγμιότυπα από τθ ςυγκεκριμζνθ ενότθτα μζςα ςτο forum του mbc.

Από τθν άλλθ, ςχετικά με τθ δευτερι ενότθτα των μεταπτυχιακϊν
προγραμμάτων, ςτα πλαίςια τθσ ομάδασ μασ, αποφαςίςτθκε το ςυγκεκριμζνο topic
να χωριςκεί ςε δφο επίπεδα: «Μεταπτυχιακά ςτθν Ελλάδα» και «Μεταπτυχιακά ςτο
εξωτερικό». Στθ πρϊτθ ενότθτα αποφαςίςαμε να προςκζςουμε ζνα κζμα με όνομα
¨κριτιρια επιλογισ κάποιου μεταπτυχιακοφ¨ το οποίο περιλαμβάνει ποικίλα άρκρα
αλλά και εμπειρίεσ φοιτθτϊν ςχετικά με τα κριτιρια τα οποία τουσ ζκαναν να
επιλζξουν κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Με αυτόν τον τρόπο, οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ που κζλουν να επιλζξουν κάποιο
πρόγραμμα ςπουδϊν τθσ Ελλάδασ κα είναι ςε κζςθ να επεξεργαςτοφν τισ
πλθροφορίεσ που κα ζχουν ςυλλζξει από τισ διάφορεσ γνϊμεσ και εμπειρίεσ άλλων
φοιτθτϊν και κα ςχθματίςουν ζτςι μια ολοκλθρωμζνθ και ςίγουρθ εικόνα για τισ
ςπουδζσ τουσ. Το link που περιλαμβάνει το ςυγκεκριμζνο υλικό είναι :
→ http://reviews.in.gr/greece/postgraduate/article/?aid=1231130724

1ο Βιμα

2ο Βιμα

3ο Βιμα

Επιπροςκζτωσ, ςχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα ςτο εξωτερικό,
καταλιξαμε ςτο να ςυμπλθρϊςουμε τθν ςυγκεκριμζνθ ενότθτα με τρία ενδεικτικά
κζματα τα οποία αναφζρονται ςε παρουςιάςεισ ςπουδϊν ςτθν Μεγάλθ Βρετανία,
ςτο πωσ οι επιχειριςεισ αξιολογοφν τα πανεπιςτιμια ςε παγκίςμιο επίπεδο αλλά
και μια λίςτα με ταξινομιςεισ από τα καλφτερα ευρωπαϊκά πανεπιςτιμια για τθ
χρονικι περίοδο του 2013. Παράλλθλα, όμωσ, θ αναηιτθςθ νζων προγραμμάτων κα
είναι ςυνεχισ για τθν καλφτερθ δυνατι ενθμζρωςθ του εκάςτοτε φοιτθτι. Πιο
ςυγκεκριμζνα,
κάκε
χρόνο το Βρετανικό
Συμβοφλιο αναλαμβάνει
με
μία
ευχάριςτθ
ζκκεςθ να φζρει ςε
επαφι τα διάφορα Αγγλικά Πανεπιςτιμια με τουσ υποψιφιουσ φοιτθτζσ από όλο
τον κόςμο. Η εικόνα που ακολουκεί αποτελεί το link από το Βρετανικο Ινςτιτοφτο.
(Ctrl + Click to follow the link.) Στθ ςυνζχεια θ δεφτερθ ενότθτα μασ αποτελείται
από μια αξιολόγθςθ θ οποία πραγματοποιικθκε από ζνα ςφνολο μεγάλων
εταιρειϊν πάνω ςε παγκοςμιοφ φιμθσ πανεπιςτιμια ςτα πλαίςια μιασ ζρευνασ τθσ
New York Times. Τα τρία πανεπιςτιμια που κατζχουν τισ τρεισ πρϊτεσ κζςεισ είναι
το Harvard, το Yale και το Cambridge. Το link είναι το εξισ :
→
http://www.nytimes.com/imagepages/2012/10/25/world/asia/25ihtsreducemerging25-graphic.html
Επιλογικά, όςον αφορά το τρίτο μασ topic ςτθν ενότθτα «Μεταπτυχιακά
πρόγραμματα ςτο εξωτερικό» αποφαςίςαμε να αναηθτιςουμε και να προςκζςουμε
μία λίςτα ςχετικά με τθν κατάταξθ των καλφτερων Πανεπιςτθμίων ςε ευρωπαϊκό
επίπεδο ωςτζ να παρζχουμε μία ςτοιχειϊδθσ πλθροφόρθςθ ςτουσ φοιτθτζσ και με
αυτόν τον τρόπο κα κινθτοποιθκοφν προκειμζνου να
καταρρίψουν τουσ υψθλότερουσ προςωπικοφσ τουσ ςτόχουσ
κερδίηοντασ μία κζςθ ωσ φοιτθτζσ ςτα ςυγκεκριμζνα
Πανεπιςτιμια. Το ενδιαφζρον ςε αυτιν τθν λίςτα είναι ότι
δφο ελλθνικά πανεπιςτιμια, το Εκνικό και Καποδιςτριακό
Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν κακϊσ και το Αριςτοτζλειο
Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονικισ κατάφεραν να κερδίςουν τθν 79θ και 92θ κζςθ
ανάμεςα ςε άλλουσ πανεπιςτθμιακοφσ κωλοςοφσ τθσ Ευρϊπθσ. Τθ κατάταξθ αυτι
μπορείτε να τθν δει κανείσ πατϊντασ τθν παρακάτω εικόνα. (Ctrl + Click to follow
the link.)

ΕΠΙΛΟΓΟ

Συνοψίηοντασ τα αποτελζςματα αυτισ τθσ προςπάκειασ αναβάκμιςθσ του
ιςτιότοπου του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν αντιλαμβανόμαςτε τθν αξία
που κάκε μία από αυτζσ τισ προτάςεισ προςφζρει. Αρχικά το news box προςφζρει
μαηικι και οργανωμζνθ ενθμζρωςθ που ανανεϊνεται ςυνεχϊσ προςφζροντασ
ευκαιρίεσ εργαςίασ και ακρίβεια ςτα γεγονότα. Το Avatar προςφζρει ευκολότερθ
και γρθγορότερθ περιιγθςθ ςτθ ςελίδα και βοθκά ςτθν εφρεςθ οριςμζνων
απρόςιτων ενοτιτων. Τζλοσ θ δθμιουργία του forum είναι μια πρακτικι εφαρμογι
μιασ οργανωμζνθσ πλατφόρμασ που περικλείει όλουσ τουσ φοιτθτζσ του τμιματοσ .
Μζςα ς αυτό το χϊρο αλλθλεπεξεργάηονται απορίεσ, νζα , ςθμειϊςεισ ,
επαγγελματικζσ ευκαιρίεσ και μεταπτυχιακά. Είναι μία ςυλλογικι ενζργεια που
απϊτερο ςκοπό ζχει τθν ςυνεργαςία και ςυνοχι του τμιματοσ. Υλοποιϊντασ τισ
τρείσ αυτζσ ιδζεσ μασ, είχαμε ςυνεχϊσ ςτο μυαλό μασ πωσ θ κακεμία ξεχωριςτά κα
ςυνζβαλε ςτθν βελτίωςθ τθσ ιςτοςελίδασ μασ και όλοι μασ καταλιξαμε ςτο γεγονόσ
πωσ οι φοιτθτζσ αυτό που ουςιαςτικά αποηθτοφν είναι θ γριγορθ, απλι και
διαδραςτικι ενθμζρωςθ πράγμα το οποίο παρζχεται μζςα από τθν πρακτικι των
τριϊν αυτϊν μελλοντικϊν λειτουργιϊν. Ευχόμαςτε ςυλλογικά αυτζσ οι προτάςεισ να
αποτελζςουν ερζκιςμα για κινθτοποίθςθ και εν ευκζτω χρόνο να τεκοφν ςε
εφαρμογι.

