Aφιέρωμα

Αφιέρωμα στις
Μεταπτυχιακές
Σπουδές
Επειδή αρκετοί από εμάς έχουμε ήδη αποφασίσει να προχωρήσουμε σε κάποιο Μεταπτυχιακό μόλις πάρουμε στα χέρια μας το πολυπόθητο πτυχίο (ειδικά με την κατάσταση
που έχει διαμορφωθεί στην ελληνική αγορά εργασίας), σας ετοιμάσαμε για ακόμα μια
χρονιά το πιο πλήρες αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές. Στόχος μας ήταν να συμπεριλάβουμε όσο το δυνατόν περισσότερα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και να τα οργανώσουμε με τέτοιο τρόπο, ώστε να βοηθήσουμε στην πληροφόρηση σας και γιατί όχι,
στη τελική σας επιλογή!

ΜΠΣ στη Πληροφορική
«Oι σπουδές Πληροφορικής αποτελούν απάντηση τόσο
στις αγωνίες των νέων σχετικά με την καριέρα τους,
όσο και στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει
η χώρα μας, καθώς όλοι οι οικονομολόγοι προβλέπουν
ότι οι νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν τα
επόμενα χρόνια θα απαιτούν προηγμένες γνώσεις και
δεξιότητες Πληροφορικής.»

Γεώργιος Τσιχριντζής
Διευθυντής ΜΠΣ «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής»
Πανεπιστήμιο Πειραιώς

www.chill-out.gr
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Master in Business Administration
«Αναγνωρίζει κανείς ότι η λέξη "master" σημαίνει κυριαρχώ. Κυριαρχώ στο αντικείμενο της διοίκησης,
απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάδειξη στελεχών σε
μία ολοένα και περισσότερο παγκοσμιοποιημένη πραγματικότητα. Αναγνωρίζει ότι έχει γνώμη όταν έχει γνώση και ειδικά όταν την εκφράζει με μία ορισμένη προσωπικότητα. Αναγνωρίζει ότι η μάθηση είναι μία αέναη διαδικασία μέσω της οποίας μεταμορφώνεται, δημιουργεί, συμμετέχει.»

Γεώργιος Πανηγυράκης
Καθηγητής Ο.Π.Α., Διευθυντής ΜΒΑ

Δημόσια

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
tμημα οργανωσης & διοικησησ επιχειρησεων
- τμημα marketing & επικοινωνιασ

ΜΒΑ (full time & part time)
ΜΠΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
MBA Full Time

MBA Part Time

Το MBA (Master’s in Business Administration) είναι το πρώτο Πρόγραμμα ΜΒΑ
στην Ελλάδα το οποίο λειτουργεί από το 1985. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του και η γρήγορη εξέλιξή τους σε ανώτερες θέσεις,
το καθιστούν ένα από τα πλέον επιτυχημένα και άρτια οργανωμένα μεταπτυχιακά προγράμματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Το ΜΒΑ λειτουργεί με τη συνεργασία των τμημάτων «Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων» και «Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας». Τα δύο αυτά τμήματα με τα
εξαίρετα μέλη διδακτικού προσωπικού που διαθέτουν, παρέχουν στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τις πλέον σύγχρονες γνώσεις στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Η διδασκαλία γίνεται με πρωτοποριακές μεθόδους στις πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες μας. H δυνατότητα παρακολούθησης για ένα εξάμηνο μαθημάτων
επιλογής σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και η πραγματοποίηση εκδηλώσεων, οι
οποίες φέρουν σε διαρκή επαφή τους φοιτητές του ΜΒΑ με επιχειρήσεις, τους
παρέχουν μίαν άνεση λειτουργίας στο διεθνή επιχειρηματικό χώρο.
Οι φοιτητές του ΜΒΑ αποκτούν γνώσεις και αναπτύσσουν ικανότητες επίλυσης
επιχειρησιακών προβλημάτων, λήψης αποφάσεων, συνεργασίας και επικοινωνίας με τα μέλη της ομάδας που ανήκουν και ανάληψης ηγετικού ρόλου σε αυτήν. Όλες αυτές οι ικανότητες καθορίζουν τόσο την επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων όσο και το μέλλον της επιχείρησης που θα εργάζονται. Για
τις ικανότητες αυτές, η αγορά εργασίας έχει επιδείξει έντονο ενδιαφέρον, το
οποίο αποτελεί σημαντική ένδειξη επιτυχίας.

Το 2004 ιδρύθηκε το ΜΒΑ part time (MBA in Telecoms- Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη). Πρόκειται για ένα πρόγραμμα μερικής φοίτησης, το οποίο έρχεται να καλύψει το κενό της εκπαίδευσης στελεχών στον κλάδο των νέων τεχνολογιών, σε μια εποχή που κυριαρχεί η παγκοσμιοποίηση, αλλά
και η αποτελεσματική διοίκηση της γνώσης και της τεχνολογίας.
Στόχος του προγράμματος είναι να “παντρέψει” τη διοικητική με την τεχνολογική σκέψη και να δημιουργεί στελέχη που θα μπορούν να συνδυάζουν τη γνώση της διοίκησης των επιχειρήσεων με αυτή της τεχνολογίας και ιδιαίτερα της
τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και της επικοινωνίας. Τα
στελέχη που μέχρι τώρα αποφοίτησαν από το πρόγραμμα αυτό έχουν σαφώς
βελτιώσει τις υψηλές θέσεις που ήδη καταλάμβαναν στον εργασιακό στίβο.

Τμήμα Οικονομικών
Επιστημών του Εθνικού
και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών

Επικοινωνία
Ευελπίδων 47 και Λευκάδος 33, Αθήνα 113 62, 6ος όροφος, γραφείο 600
Τηλέφωνο: 210- 8203615-616
Στοιχεία επικοινωνίας για full time: e: secrmba@aueb.gr / I: www.mba.aueb.gr
Στοιχεία επικοινωνίας για part time:
e: telecoms@aueb.gr / I: www.telecom-mba.aueb.gr

ΜΠΣ «Εφαρμοσμένης
Οικονομικής &
Χρηματοοικονομικής»

Κατευθύνσεις

Κριτήρια

1. Χρηματοοικονομική
2. Οικονομική Πολιτική
3. Τραπεζική
4. Οικονομικά, Διοικητικά και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
5. Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική
Σκοπός του Προγράμματος: Για την πέμπτη κατεύθυνση: Επιδίωξη του Προγράμματος είναι η επιστημονική εξειδίκευση σε θέματα εφαρμοσμένης ελεγκτικής και λογιστικής. Το Πρόγραμμα αποβλέπει στην προετοιμασία των σπουδαστών
για την υψηλού επιπέδου στελέχωση του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα ή διεθνών
οργανισμών. Η δομή και η ύλη των μαθημάτων της κατεύθυνσης έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα τόσο με την όγδοη Κοινοτική Οδηγία 84/253/ΕΟΚ, όσο και με το ΠΔ
226/1992 «Περί συστάσεως οργανώσεως και λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών
Ελεγκτών, καθώς, και περί των όρων εγγραφής σε Ειδικό Μητρώο και ασκήσεως
του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή», όπως αυτό ισχύει. Οι κάτοχοι του τίτλου
του ΠΜΣ θα έχουν την εκπαιδευτική προετοιμασία για να διαγωνισθούν σε εξετάσεις για περιορισμένο αριθμό αντικειμένων ως προϋπόθεση για την εγγραφή στο
μητρώο των Ασκουμένων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται στο ΠΔ
226/1992 όπως ισχύει. Η ύλη των γνωστικών αντικειμένων που θα εξετασθούν θα
περιλαμβάνεται στην διδακτέα ύλη του ΜΠΣ.
Ποιοι γίνονται δεκτοί: Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) γίνονται δεκτοί υποψήφιοι που διαθέτουν πτυχίο οικονομικών, νομικών, κοινωνικο-πολιτικών,
θετικών επιστημών ή πολυτεχνικών τμημάτων ή τμημάτων ιστορίας από αναγνωρισμένα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Για τις τέσσερις πρώτες κατευθύνσεις: 1. Επιτυχής βαθμολογία στις εσωτερικές εξετάσεις εισαγωγής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, ή εναλλακτικά
ικανοποιητική επίδοση στις εξετάσεις GMAT, GRE. 2. Προφορική συνέντευξη
για όσους έχουν ικανοποιητική επίδοση στο GMAT, ή, GRE και για τους επιτυχόντες των εσωτερικών εξετάσεων. 3. Συστατικές επιστολές. 4. Πολύ καλή γνώση
της Αγγλικής γλώσσας που πιστοποιείται με δίπλωμα Proficiency του Cambridge
ή Michigan ή επιτυχία στις εξετάσεις κατανόησης της Αγγλικής γλώσσας του
Μεταπτυχιακού Προγράμματος. Απαλλάσσονται του αποδεικτικού ξένης γλώσσας αυτοί που διαθέτουν ικανοποιητική επίδοση στο GMAT, ή, GRE.
Για την πέμπτη κατεύθυνση: 1. Πτυχίο και βαθμό πτυχίου. 2. Απαραίτητη γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής. 3. Προσωπική συνέντευξη. 4. Συστατικές επιστολές. 5. Πρόσθετα προσόντα όπως GMAT,
εργασιακή εμπειρία, δεύτερο τίτλο σπουδών ή ΜΠΣ, γνώσεις Η/Υ, συμμετοχή σε σεμινάρια κ.λπ.
Χρόνος φοίτησης: Για τις τέσσερις πρώτες κατευθύνσεις: Η φοίτηση διαρκεί τρία εξάμηνα: τα δύο πρώτα αφιερώνονται στην παρακολούθηση μαθημάτων, ενώ το τρίτο στην παρακολούθηση μαθημάτων καθώς και στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Για την πέμπτη κατεύθυνση: Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα εξάμηνα.
Δίδακτρα: Για τις τέσσερις πρώτες κατευθύνσεις: 5.400€
Για την πέμπτη κατεύθυνση: 8.200€

Επικοινωνία
http://www.econ.uoa.gr - Τηλέφωνα: 210 3689849, 210 3689821

Aφιέρωμα

Μεταπτυχιακά Επιχειρησιακών
& Οικονομικών Επιστημών

ALBA Graduate Business School
at The American College of Greece
Με στόχο να εκπαιδεύσει τους οραματιστές ηγέτες του αύριο και να προωθήσει ενεργά την επιστημονική έρευνα και
τη δημιουργία νέας γνώσης, το ALBA Graduate Business School, λειτουργεί ως ένας ανεξάρτητος μη κρατικός, μη
κερδοσκοπικός οργανισμός υπό την αιγίδα του ΣΕΒ, της ΕΕΔΕ και του ΕΒΕΑ.
Ξεκινήστε τις σπουδές σας στο πιο καταξιωμένο* Business School από €7.500.

Ενημερωθείτε αναλυτικά στο www.alba.edu.gr/Scholarships
Απευθύνεται σε καταξιωμένα
στελέχη, με τουλάχιστον δεκαετή
προϋπηρεσία, διαρκεί 18 μήνες
και προσφέρεται κάθε δεύτερο
Σαββατοκύριακο.

Αποτελεί μοναδική εκπαιδευτική
εμπειρία για υποψηφίους με
τουλάχιστον τριετή προϋπηρεσία.
Διαρκεί από ένα χρόνο (πλήρης
φοίτηση) έως δύο ή τέσσερα χρόνια
(μερική φοίτηση).

Εξειδικευμένο μεταπτυχιακό
στη Διοίκηση των Ναυτιλιακών
Επιχειρήσεων.
Έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με το
The ALBA MBA.

Εξειδικευμένο μεταπτυχιακό στη
Διοίκηση Χρηματοπιστωτικών
Οργανισμών. Έχει τα ίδια
χαρακτηριστικά με το The ALBA
MBA και λειτουργεί υπό την αιγίδα
της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Ανανεωμένο και καινοτόμο
πρόγραμμα σπουδών που δίνει
έμφαση στο σύγχρονο μάρκετινγκ.
Διαρκεί 12 μήνες. Απογευματινά
μαθήματα.

Προσφέρει στους συμμετέχοντες
τη πιο δυναμική εκκίνηση της
σταδιοδρομίας τους στον κόσμο
των επιχειρήσεων. Διαρκεί ένα
έτος και βασικό του χαρακτηριστικό
είναι η υποχρεωτική μαθητεία σε
επιχειρήσεις κατά τη θερινή περίοδο
(internship).Απογευματινά μαθήματα.

Απευθύνεται σε υποψηφίους με
ή χωρίς προϋπηρεσία, διαρκεί
14 μήνες και προσφέρεται κάθε
δεύτερο σαββατοκύριακο.

Εξοπλίζει με πολύτιμες
επιχειρηματικές και οικονομικές
γνώσεις τους δικηγόρους. Διαρκεί
16 μήνες. Απογευματινά μαθήματα.

Είναι το αποκλειστικό Πρόγραμμα
Επιλογής (Program Partner) του
CFA στην Ελλάδα. Απευθύνεται
σε υποψηφίους με προϋπηρεσία
ή χωρίς και διαρκεί από 11 μήνες
(πλήρης φοίτηση) έως 23 μήνες
(μερική φοίτηση).

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται
στην Αγγλία, με δύο μήνες να
λαμβάνουν χώρα στο ALBA. Διαρκεί
δέκα μήνες (Dual Degree, ALBA &
University of Reading).

Όλα τα ΜΒΑ προγράμματα του ALBA είναι πιστοποιημένα από to AMBA (The Association of MBAs) και τα προγράμματα
MSc in Finance και MSc in Strategic HRM είναι πιστοποιημένα από το EFMD/EPAS (European Foundation for
Management Development)
* Το ALBA έχει τον μεγαλύτερο αριθμό διακρίσεων, ανάμεσα στα κορυφαία Ευρωπαϊκά Business Schools, στο διαγωνισμό European Business
Plan of the Year Competition. Για να μάθετε περισσότερα επισκεφθείτε το www.alba.edu.gr/ebpy

ALBA Graduate Business School
at The American College of Greece
Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης
Ξενίας 6-8, 115 28, Αθήνα, Πλατεία Μαβίλη
Τηλ.:210 8964531, Fax.: 210 8964737 // www.alba.edu.gr

Φωτογραφία: Νίκος Τσίρος

ία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις
Μ
που αντιμετώπισα στο ξεκίνημα του
Look4Studies.com, ήταν η ανάπτυξη της

Μαριάντζελα Λέστου
Απόφοιτος Προγράμματος
ALBA MBA (2004)

Ιδρύτρια του Look4Studies.com, του
πρώτου και ολοκληρωμένου site για
σπουδές στην Ελλάδα
μεγαλύτερη επαγγελματική μου
Η
δυσκολία συνέβη σχετικά νωρίς
στην καριέρα μου. Λίγους μήνες

μετά την εισαγωγή μου στην εταιρεία
που εργαζόμουν, κατάλαβα πως τα
οικονομικά στοιχεία της εταιρείας έδιναν
μια ψευδή εικόνα της ποιότητας της
εταιρείας προς τα κεντρικά. Όταν το
συζήτησα με την προϊσταμένη μου, την
οικονομική διευθύντρια και τον πρόεδρο
της εταιρείας, βρέθηκα σε πολύ δύσκολη
θέση, καθώς απειλήθηκα να μην το
γνωστοποιήσω με πιθανές νομικές
επιπτώσεις για μένα. Ήταν μια στιγμή
που έπρεπε να επιλέξω τι επαγγελματίας
αλλά και τι άνθρωπος θέλω να είμαι.
Αποφάσισα πως οι προσωπικές αξίες
όπως η ειλικρίνεια και η ακεραιότητα
είναι πιο σημαντικά από την καριέρα.
Αφού φρόντισα να καλυφθώ νομικά,
γνωστοποίησα στους συναδέλφους μου
στα ευρωπαϊκά κεντρικά την κατάσταση

αγοράς για την αξία του διαδικτύου και
τα θετικά αποτελέσματα που μπορεί να
προσφέρει, ιδιαίτερα στον κλάδο της
εκπαίδευσης. Τα παραδοσιακά μέσα
ήταν ο κύριος και καθιερωμένος τρόπος
για την προβολή των εκπαιδευτικών
οργανισμών και το Look4Studies.com
αποτελούσε μια καινοτόμο υπηρεσία
στην Ελλάδα με την οποία η αγορά δεν
ήταν εξοικειωμένη.
Η
διαμόρφωση
ενός
καλού
επιχειρηματικού πλάνου κατά τη
δημιουργία του Look4Studies.com,
η οποία με βοήθησε τόσο στο να
γνωρίσω καλύτερα το προϊόν μου
και την προστιθέμενη αξία που ήρθε
να προσφέρει, αλλά και την αγορά
και τον ανταγωνισμό, καθώς και να
αποσαφηνίσω
το
επιχειρηματικό
μοντέλο και να συγκεντρώσω στοιχεία
που στηρίζουν την ιδέα, αποτέλεσε
κύριο εργαλείο για να ξεπεράσω τη
συγκεκριμένη πρόκληση.
Η κατάρτιση πλάνου για την επιχείρησή
και παραιτήθηκα από την εταιρεία. Ένα
μήνα αργότερα και ο πρόεδρος της
εταιρείας και η οικονομική διευθύντρια
βρέθηκαν εκτός εταιρείας. Αν και
μου ζητήθηκε, δεν επέστρεψα στην
εταιρεία. Το ALBA με βοήθησε να είμαι
ο καταλύτης αλλαγής στους τομείς
που επέλεξα να εμπλακώ, να ξεφύγω
σε νοητικό πρώτα επίπεδο και ύστερα
σε εργασιακό επίπεδο από το χώρο
του οικονομικού τομέα. Με βοήθησε να
μιλήσω την ίδια γλώσσα με συνεργάτες
σε τμήματα Πωλήσεων, Marketing και
Εφοδιαστικής αλυσίδας και μαζί τους
να πετύχουμε κοινούς στόχους. Τι
χρειάζεται κάποιος για την επίτευξη των
στόχων του; Πίστη στις δυνάμεις του,
ισχυρές αξίες, τόλμη, επιμονή και να μην
καταβάλλεται από τις δυσκολίες που η
ζωή σε όλους επιφυλάσσει.

υμμετέχοντας
στο
πρόγραμμα
Σ
“Pre-MBA
Apprenticeship”
του
ALBA
ήρθα σε επαφή με μεγάλη

Δήμητρα Λαλούμη
Απόφοιτος Προγράμματος
ALBA MBA (2009)

Sales Representative at Procter &
Gamble Hellas

εταιρεία λογισμικού και ξεκίνησα την
επαγγελματική μου πορεία σε μία
πολύ δυνατή πολυεθνική εταιρεία. Στη
συνέχεια, είχα την ευκαιρία να διδαχτώ
από διακεκριμένους καθηγητές από τα
καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, να
συνεργαστώ με ικανούς και δραστήριους
συμφοιτητές, και να προετοιμαστώ
άψογα από το Career Office για την
αναζήτηση εργασίας στην ελληνική
αγορά. Η επιτυχία δεν άργησε να έρθει,
αφού είχα ήδη ξεκινήσει να εργάζομαι
στην Procter & Gamble Hellas πριν καλά
καλά τελειώσω το MBA.
Στις
αρχές
Φεβρουαρίου
2012,
ενημερώθηκα μέσω του ALBA Career
& Alumni Office, από το οποίο συνέχισα
να λαμβάνω υποστήριξη και μετά
την αποφοίτησή μου, για το 3ήμερο
συνέδριο που διοργανώνει η McKinsey
στο Παρίσι, με θέμα “Next Generation

μου δεν μου ήταν “ξένη”. Κατά τη
διάρκεια των σπουδών μου στο ALBA,
ένα μεγάλο μέρος του προγράμματος
ήταν αφιερωμένο στη δημιουργία
επιχειρηματικού πλάνου για μια εταιρεία,
η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει
στον πραγματικό κόσμο. Γεγονός
που με βοήθησε να εφαρμόσω στην
πράξη τις θεωρητικές γνώσεις που είχα
αποκομίσει και να αναπτύξω περαιτέρω
το συγκεκριμένο τρόπο σκέψης, και
αποτελεί για εμένα πολύτιμο εφόδιο με
άμεση εφαρμογή στη δουλειά μου.
Αυτό που χρειάζεται για την επίτευξη
των στόχων μας είναι η περιέργεια
και το πάθος μας για τη ζωή, αλλά και
το να ξεπεράσουμε τους φόβους που
μας κρατούν από το να πράξουμε. Ας
ξεπεράσουμε τους φόβους μας και
ας κάνουμε πράξη αυτά τα οποία μας
κάνουν ευτυχισμένους!

Χρήστος Χρυσοστάλης
Απόφοιτος Προγράμματος
ALBA MBA (2004)

Southern Region Controlling & Italian
Corporate Controlling
Malta Market Coordination, Nestle
Italiana S.p.A
Women Leaders: Be inspired.Make a
difference”. Πρόκειται για μία μοναδική
εμπειρία που απευθύνεται σε νεαρές
επαγγελματίες της Ευρώπης με σκοπό
την ανάπτυξη του ηγετικού ρόλου της
γυναίκας στις εταιρείες. Μαθαίνοντας
πως επιλέγονται 100 γυναίκες από όλη
την Ευρώπη, γνώριζα πως δεν θα ήταν
εύκολη η διαδικασία επιλογής. Το ALBA
με βοήθησε σε όλη αυτή την προσπάθεια,
και θεωρώ πως είναι και δική του επιτυχία
το γεγονός ότι βρίσκομαι ανάμεσα στις
100 γυναίκες από όλη την Ευρώπη που
θα συμμετέχουν στο συνέδριο αυτό.
Χάρη στις ικανότητες με τις οποίες με
είχε εφοδιάσει κατά τη διάρκεια των
σπουδών μου, είμαι σήμερα σε θέση
να ετοιμάσω ένα βιογραφικό σημείωμα
και μία έκθεση ικανά να με ξεχωρίσουν
από χιλιάδες άλλες υποψήφιες σε όλη
την Ευρώπη, αλλά και να καταφέρνω
να κερδίζω τον συνομιλητή μου κατά τη
διάρκεια μιας συνέντευξης.

Δημόσια

Μεταπτυχιακά Επιχειρησιακών
& Οικονομικών Επιστημών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΜΠΣ ΣΤΗΝ «ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ»
Πληροφορίες για το Πρόγραμμα
Στόχος του Π.Μ.Σ «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» είναι
να προσφέρει ουσιαστική επιστημονική κατάρτιση στα πεδία του Αναλογισμού και της Διοικητικής Κινδύνου. Οι σπουδαστές μας αποκτούν τα αναγκαία προσόντα για να αναλύουν, να αξιολογούν και να ποσοτικοποιούν κρίσιμες παραμέτρους των επιχειρήσεων, ιδιαιτέρως δε των τραπεζών και των
ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Επαγγελματική αποκατάσταση
• Σε Τράπεζες: Διαχείριση πιστωτικού, συναλλαγματικού, λειτουργικού κ.λ.π.
κινδύνων
• Σε Ασφαλιστικές επιχειρήσεις: Διαχείριση Ασφαλιστικών Κινδύνων - Αναλογισμός, Διαχείριση Αποθεματικών, Underwriting
• Σε λοιπές επιχειρήσεις: Διαχείριση κινδύνων που συνδέονται με τις διακυμάνσεις των τιμών των πρώτων υλών και εμπορευμάτων, των ισοτιμιών (συναλλαγματικός κίνδυνος), τις επισφαλείς απαιτήσεις (πιστωτικός κίνδυνος), τις διακυμάνσεις των χρηματιστηριακών αγορών (κίνδυνος αγοράς), τις οργανωτικές – λειτουργικές αδυναμίες των επιχειρήσεων (λειτουργικός κίνδυνος) κ.λ.π.
Επισημαίνεται ότι, οι απόφοιτοι μας, διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή
ώστε να μπορούν να αποκτήσουν τις σχετικές με τα πιο πάνω εργασιακά

αντικείμενα άδειες/ πιστοποιήσεις (π.χ. άδεια Αναλογιστή), μετέχοντας σε
αντίστοιχες εξετάσεις στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό.

Σύνδεση με την Αγορά
Στο Μεταπτυχιακό μας Πρόγραμμα διδάσκουν 8 στελέχη τραπεζών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων, μεταφέροντας στους σπουδαστές πολύτιμες γνώσεις
και εμπειρίες από τους αντίστοιχους εργασιακούς τους χώρους και προετοιμάζοντας τους για την ομαλή ένταξη τους στην αντίστοιχη αγορά εργασίας.

Διάρκεια Σπουδών
3 εξάμηνα + 1 εξάμηνο για εκπόνηση διπλωματικής εργασίας

Αιτήσεις
Έως 12 Ιουνίου 2012

Επικοινωνία
Τηλ. 210-4142083, 210-4142222, 210-4142085, 210-4142005, 210-4142307
Web: www.sta.unipi.gr/actuarial

Πανεπιστήμιο Πειραιώς
τμημα οικονομικησ επιστημησ

ΜΠΣ (MSc) στην Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική
(Economic and Business Strategy)
Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

Κριτήρια Επιλογής

Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε για να εφοδιάσει τους αποφοίτους με κατάλληλες εξειδικευμένες γνώσεις και επαρκή εργαλεία, ώστε να αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας. Τόσο η μοναδικότητα του
προγράμματος στον Ελληνικό χώρο όσο και η πετυχημένη πορεία των αποφοίτων του από το 2006, το καθιστούν ως μια από τις καλύτερες επιλογές για
όσους διαθέτουν ανήσυχο και δημιουργικό πνεύμα. Το πρόγραμμα συνδυάζει την ανάλυση που προσφέρει η οικονομική θεωρία με την πρακτική εφαρμογή, η οποία εμπλουτίζεται και τεκμηριώνεται μέσα από μελέτες περιπτώσεων και πραγματικά περιστατικά που παρουσιάζουν στελέχη της αγοράς.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται με βάση βαθμολόγηση (σε κλίμακα
1-100) και τα εξής κριτήρια (σε παρένθεση φαίνεται ο συντελεστής βαρύτητας του κάθε κριτηρίου):
1. Γενικό βαθμό πτυχίου (40%),
2. Προσωπικότητα υποψηφίου (20%),
3. Συστατικές επιστολές (20%) και
4. Εμπειρία (20%).

Επαγγελματική αποκατάσταση

Αιτήσεις

Οι απόφοιτοί μας καταλαμβάνουν με μεγάλη επιτυχία στελεχιακές θέσεις
σε μεγάλες επιχειρήσεις, όπως Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα,
Τράπεζα Πειραιώς, Bank of Cyprus, Pricewaterhouse, Thornton, ΟΤΕ, Wind,
Vodafone, Coca Cola, Βιοιατρική κά.

Επικοινωνία

Διάρκεια Σπουδών
4 εξάμηνα + διπλωματική εργασία

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 4 Ιουνίου 2012
Τηλ. 210-4142284
e-mail: strategy@unipi.gr
Web: http://www.unipi.gr/master_oes/

Aφιέρωμα

Δημόσια

Μεταπτυχιακά Επιχειρησιακών
& Οικονομικών Επιστημών

Ρωτήσαμε...
Αν ακολουθήσει κάποιος το Μεταπτυχιακό σας Πρόγραμμα σήμερα, θα μπορέσει να αποσβέσει κάποια στιγμή τα χρήματα που θα έχει διαθέσει; Δεδομένου
και του γεγονότος ότι στο άμεσο μέλλον
αναμένεται να υπάρξει περαιτέρω μείωση μισθών στη χώρα μας.
Το ΜΠΣ στην Εφαρμοσμένη Οικονομική
και Χρηματοοικονομική του Πανεπιστημίου
Αθηνών είναι πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών με Ευρωπαϊκά πρότυπα. Το διδακτικό προσωπικό περιλαμβάνει καθηγητές με
διεθνή αναγνώριση, μεγάλη ερευνητική επίδοση αλλά και πολύ σημαντική εμπειρία σε
τομείς οικονομικής πολιτικής.
Το ΜΠΣ επιβαρύνεται με πολύ χαμηλά δίδακτρα και για αυτό είναι βέβαιη η ταχεία απόσβεσή τους. Αυτό προκύπτει τόσο από την
ποιότητα του προγράμματος όσο και από την
εμπειρία των αποφοίτων του. Ακόμη και σε
περιόδους κρίσης, η ολοκλήρωση ενός καλού μεταπτυχιακού οδηγεί σε βελτιωμένες
ευκαιρίες εργασίας και αποδοχές σε σχέση
με τους κατόχους πανεπιστημιακού πτυχίου.
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα προσφέρει
κατευθύνσεις σπουδών στην αιχμή του σύγχρονου ενδιαφέροντος. Η Χρηματοοικονομική, η Τραπεζική, η Οικονομική Πολιτική και
τα Οικονομικά και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων είναι εξειδικεύσεις που
παρέχουν πολύτιμα εφόδια για σταδιοδρομίες σε οργανισμούς του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα ή διεθνείς οργανισμούς.
Οι δεκτοί στο Πρόγραμμα ικανοποιούν υψηλά κριτήρια. Η γνώση της αγγλικής είναι
απαραίτητη για την παρακολούθηση του
προγράμματος. Πρόκειται για ένα απαιτητικό
κύκλο σπουδών που μπορεί να εξασφαλίσει
εχέγγυα ποιότητας, σοβαρότητας και αξιοπιστίας στους διπλωματούχους.
Το Πρόγραμμα λειτουργεί επί 15 χρόνια και
οι πολλές δεκάδες των αποφοίτων του έχουν
στην μεγάλη πλειοψηφία καταλάβει θέσεις
σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Αρκετοί
έχουν επιλέξει να συνεχίσουν διδακτορικές
σπουδές στο Πανεπιστήμιό μας ή σε διακεκριμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπου
διαπρέπουν.

Σταύρος Β. Θωμαδάκης
Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Επιστήμης
Πανεπιστημίου Αθηνών
Διευθυντής Σπουδών
www.chill-out.gr
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Πανεπιστήμιο πειραιως

ΜΒΑ στην Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων
Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

Κατευθύνσεις

Το πρόγραμμα ΜΒΑ του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς
λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1993-94 και είναι
σχεδιασμένο ειδικά για φοιτητές που ενδιαφέρονται
για τη Διοίκηση και επιθυμούν να μάθουν και κατανοήσουν τη σύγχρονη διοικητική πρακτική και να
αναπτύξουν διοικητικές ικανότητες. Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτούνται 16 μαθήματα από ένα σύνολο υποχρεωτικών μαθημάτων και μαθημάτων επιλογής, καθώς και διπλωματική εργασία. Το πρόγραμμα διαρκεί 3 εξάμηνα πλήρους φοίτησης και βασίζεται σε κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας (μελέτες περιπτώσεων, ομάδες μελέτης-εργασίας, επισκέψεις σε επιχειρήσεις, διαλέξεις διακεκριμένων
ομιλητών, κ.α), σε διδάσκοντες με διεθνή παρουσία και διοικητική εμπειρία, και σε αυστηρή/απαιτητική διάρθρωση σπουδών. Εάν νομίζεις πως έχεις
τις δυνατότητες (βαθμός πτυχίου, στοιχεία προσωπικότητας, εργασιακή εμπειρία, κ.α) για μεταπτυχιακές
σπουδές, δώσε την ευκαιρία στον εαυτό σου να συγκριθεί η υποψηφιότητά σου με των άλλων υποψηφίων και να γίνεις μέλος/ μεταπτυχιακός φοιτητής
του προγράμματος μας ΜΒΑ. Το πρόγραμμα δέχεται
μικρό αριθμό φοιτητών, ο οποίος βοηθά στην ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών και προάγει την νοοτροπία
του σκέπτεσθαι και πράττειν από κοινού.

Το πρόγραμμα προσφέρει τρεις κατευθύνσεις:
• Γενική
• Χρηματοοικονομική-Λογιστική
• Μάρκετινγκ

Προϋποθέσεις
Βαθμός πτυχίου, GMAT, πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας και συνέντευξη επιλογής.

Δίδακτρα
6.900 Ευρώ

Αιτήσεις
Mέχρι 25 Μαΐου 2012

Επικοινωνία
http://www.mba-unipi.gr/
Τηλέφωνα: 210 414 2110, 210 414 2113, 210 414 2281
Email: mbasecr@unipi.gr

Πανεπιστήμιο πειραιως

Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Πληροφορίες για το Πρόγραμμα
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομική και Τραπεζική, πλήρους και μερικής φοίτησης, του Τμήματος «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» του Πανεπιστημίου Πειραιώς λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1997-1998. Το πρόγραμμα αποτελεί το πρώτο σκαλοπάτι στο μαραθώνιο
ανανέωσης και προσαρμογής των γνώσεων στο χώρο
της χρηματοοικονομικής. Το πρόγραμμα το χαρακτηρίζουν τα παρακάτω ποιοτικά χαρακτηριστικά:
• Απαιτητική διάρθρωση σπουδών.
• Σύγχρονες Μέθοδοι Διδασκαλίας: (διαλέξεις με
τη χρήση πολυμέσων, μελέτη περιπτώσεων βασισμένες στην παρακολούθηση των εγχώριων και
διεθνών χρηματαγορών σε πραγματικό χρόνο,
συλλογή και ανάλυση από τους φοιτητές πραγματικών στοιχείων για την οικονομία και τις επιχειρήσεις από online βάσεις δεδομένων, κ.α).
• Διοργάνωση εβδομαδιαίων ερευνητικών σεμιναρίων με προσκεκλημένους εξέχοντες επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
• Διαλέξεις από εκτός του ακαδημαϊκού χώρου
αναγνωρισμένους ειδήμονες.

• Διοργάνωση Ημέρας Καριέρας Μεταπτυχιακών
Φοιτητών και αποφοίτων με την υποστήριξη πολλών επιχειρήσεων και οργανισμών.

Κατευθύνσεις
Ειδίκευση στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική, M. Sc. in “Banking and Finance”.
Ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη», M. Sc. in “Financial Analysis” for Executives.

Διάρκεια Σπουδών
3 εξάμηνα

Αιτήσεις
έως 11 Μαΐου 2012 και για τις 2 κατευθύνσεις

Επικοινωνία
Τηλ : 210-4142153, 210-4142323
E-mail: skyfon@unipi.gr
http://web.xrh.unipi.gr

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα

“Εφαρμοσμένης Οικονομικής
& Χρηματοοικονομικής”
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα προσφέρεται
για φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να
εξειδικευτούν

• σε εφαρμοσμένες οικονομικές
επιστήμες,
• στη χρηματοοικονομική επιστήμη
• και στην ελεγκτική λογιστική,

αποβλέποντας στην προετοιμασία για
υψηλού επιπέδου στελέχωση του ιδιωτικού ή
δημοσίου τομέα ή διεθνών οργανισμών.

Κατευθύνσεις:

1. Χρηματοοικονομική
2. Οικονομική Πολιτική
3. Τραπεζική
4. Οικονομικά, Διοικητικά &
Πληροφοριακά Συστήματα
Επιχειρήσεων
5. Εφαρμοσμένη Λογιστική
και Ελεγκτική
(Η κατεύθυνση 5 γίνεται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο
Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών)

Κριτήρια επιλογής:
Για τις τέσσερις πρώτες κατευθύνσεις:
1. Iκανοποιητική επίδοση στις εξετάσεις GMAT, GRE, ή

εναλλακτικά επιτυχής βαθμολογία στις εσωτερικές εξετάσεις
εισαγωγής του Μ.Π.Σ.

2. Προφορική συνέντευξη για όσους πληρούν τα
παραπάνω.

3. Συστατικές επιστολές.
4. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Profi-

ciency του Cambridge ή Michigan) ή επιτυχία στις
εξετάσεις κατανόησης της Αγγλικής γλώσσας του Μ.Π.Σ.
Απαλλάσσονται όσοι διαθέτουν ικανοποιητική επίδοση στο
GMAT, ή, GRE.

Για την πέμπτη κατεύθυνση:
1. Πτυχίο και βαθμό πτυχίου.
2. Απαραίτητη γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας,
κατά προτίμηση της αγγλικής.

3. Προσωπική συνέντευξη.
4. Συστατικές επιστολές.
5. Πρόσθετα προσόντα όπως GMAT, εργασιακή εμπειρία,

δεύτερο τίτλο σπουδών ή ΜΠΣ, γνώσεις Η/Υ, συμμετοχή σε
σεμινάρια κ.λπ.

Γίνονται δεκτοί:
Υποψήφιοι που διαθέτουν πτυχίο οικονομικών, νομικών, κοινωνικο-πολιτικών, θετικών επιστημών ή πολυτεχνικών τμημάτων
και τμημάτων ιστορίας από αναγνωρισμένα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Πληροφορίες: Τηλ. 210 3689849 - 210 3689821 • Ιστοσελίδα: www.econ.uoa.gr

Aφιέρωμα

Δημόσια

Μεταπτυχιακά Επιχειρησιακών
& Οικονομικών Επιστημών

Ρωτήσαμε...
Σε ποια στοιχεία οφείλει να δίνει τη μεγαλύτερη έμφαση ένας σπουδαστής
κατά την επιλογή ενός Μεταπτυχιακού
Προγράμματος; Πόση βαρύτητα θεωρείτε έχει το Ίδρυμα, πόση οι διδάσκοντες
καθηγητές και πόση το ίδιο το πρόγραμμα σπουδών;
Η επιλογή του υποψηφίου φοιτητή για ένα
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών πρέπει να βασίζεται κυρίως σε δύο παράγοντες:
α) Ποιες είναι οι ανάγκες του, δηλαδή γιατί
και τι θέλει να σπουδάσει ακριβώς, τι δεξιότητες/ ικανότητες θέλει να αποκτήσει – για
να τις χρησιμοποιήσει που; β) σε τι προσωπική κατάσταση βρίσκεται από άποψη οικονομικών δυνατοτήτων, διαθέσιμου χρόνου και
δυνατότητας ή επιθυμίας του να σπουδάσει
μακριά από τον τόπο διαμονής του.
Τα επιμέρους κριτήρια ή στοιχεία που πρέπει
να λάβει υπόψη του για το ποιο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών θα επιλέξει, είναι
τα παρακάτω με φθίνοντα βαθμό βαρύτητας:
• Πανεπιστήμιο (φήμη και κύρος)
• Πρόγραμμα Σπουδών (αναγνωρισιμότητα,
πόσα χρόνια λειτουργεί, δομή, περιεχόμενο
μαθημάτων, διάρκεια σπουδών)
• Διδάσκοντες (πόσο ειδικοί είναι, πόσο
αφοσιωμένοι στο πρόγραμμα, κύρος)

Πανεπιστήμιο πειραιως

ΠΜΣ «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο
των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου»
Πληροφορίες για το Πρόγραμμα
Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου», του Τμήματος «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» του Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι το μοναδικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ελλάδα στον τομέα της Χρηματοοικονομικής που απευθύνεται σε απόφοιτους νομικών σχολών. Το ειδικότερο περιεχόμενο του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα, παρέχοντας στους φοιτητές εξειδικευμένες γνώσεις
τόσο χρηματοοικονομικής όσο και νομικής κατεύθυνσης για τους νομικούς που δραστηριοποιούνται
ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά
στο χώρο των χρηματαγορών και κεφαλαιαγορών. Σημαντικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι:
• Το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό προέρχεται από διακεκριμένα εκπαιδευτικά και ερευνητικά
ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.
• Εξοικείωση των φοιτητών με την χρηματοοικονομική
λογική και θεωρία των αγορών χρήματος και κεφαλαίου, τις θεσμικές πτυχές λειτουργιάς των χρηματοοικονομικών αγορών, τις παραδοσιακές και σύγχρονες
χρηματοοικονομικές συναλλαγές και δραστηριότητες
μέσα από σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας.

• Διοργάνωση εβδομαδιαίων ερευνητικών σεμιναρίων με προσκεκλημένους εξέχοντες επιστήμονες από
την Ελλάδα και το εξωτερικό
• Διαλέξεις από εκτός του ακαδημαϊκού χώρου αναγνωρισμένους ειδήμονες.
• Διοργάνωση Ημέρας Καριέρας Μεταπτυχιακών Φοιτητών με την υποστήριξη πολλών επιχειρήσεων και
οργανισμών.

Διάρκεια Σπουδών
2 εξάμηνα

Αιτήσεις
Μέχρι 11 Μαΐου

Δίδακτρα
Υποστηρίζεται από δίδακτρα

Επικοινωνία
http://web.xrh.unipi.gr
skyfon@unipi.gr
Τηλ 210 4142153, 210 4142323, fax: 210 4142341

• Φοιτητές (ποιότητά τους, ως προς το βαθμό πτυχίου, προϋπηρεσία, ειδικότητα πτυχίου, επίδοση σε GMAT κ.α.)
• Υποδομές
• Ατμόσφαιρα – Περιβάλλον σχέσεων φοιτητών με καθηγητές και φοιτητών μεταξύ
τους.

Πανεπιστήμιο
πειραιως

να πιστοποιείται με ικανοποιητικό βαθμό σε TOEFL ή
Proficiency ή TOIC ή IELTS ή άλλα ισοδύναμα.

Διάρκεια Σπουδών

Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης
Επιχειρήσεων
Μ.Π.Σ. στη Διοίκηση των
Επιχειρήσεων για Στελέχη
Executive Mba (E-Mba)
Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

Καθηγητής Λ. Χυτήρης
Διευθυντής ΜΒΑ
Τμήμα Οργάνωσης
και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστημίου Πειραιώς
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Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων για Στελέχη (ΠΜΣ.ΔΕ.Σ) σχεδιάστηκε με ζητούμενο την προσφορά ανώτατης επαγγελματικής εκπαίδευσης στη Διοίκηση. Το πρόγραμμα
απευθύνεται σε εργαζόμενους πτυχιούχους με τριετή τουλάχιστον επαγγελματική προϋπηρεσία μετά την
απόκτηση του πρώτου πτυχίου. Οι υποψήφιοι έχουν
την δυνατότητα να συνεχίσουν για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να
έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, που

Το ΠΜΣ.ΔΕ.Σ είναι ένα εντατικό πρόγραμμα που αρχίζει τον Οκτώβριο κάθε έτους, διαρκεί τέσσερα
ακαδημαϊκά εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν επιτυχώς σε 15
συνολικά μαθήματα, εκ των οποίων τα 10 υποχρεωτικά και τα 5 επιγολής. Εκτός από τα μαθήματα, για
την απόκτηση του διπλώματος απαιτείται και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Αιτήσεις
Μέχρι 25 Μαΐου

Επικοινωνία
www.emba.unipi.gr
Τηλ. 210 4142251

Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (MSc) στην

Οικονομική &
Επιχειρησιακή Στρατηγική
(Economic & Business Strategy)
Σκοπός Προγράμματος
Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε για να εφοδιάσει τους αποφοίτους με κατάλληλες εξειδικευμένες
γνώσεις και επαρκή εργαλεία ώστε να αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Μοναδικότητα του Προγράμματος
Τόσο η μοναδικότητα του προγράμματος στον Ελληνικό χώρο όσο και η πετυχημένη πορεία των
αποφοίτων του από το 2006, το καθιστούν ως μια από τις καλύτερες επιλογές για όσους διαθέτουν
ανήσυχο και δημιουργικό πνεύμα. Το πρόγραμμα συνδυάζει την ανάλυση που προσφέρει η οικονομική
θεωρία με την πρακτική εφαρμογή, η οποία εμπλουτίζεται και τεκμηριώνεται μέσα από μελέτες
περιπτώσεων και πραγματικά περιστατικά που παρουσιάζουν στελέχη της αγοράς.

Επιτυχία στην Αγορά Εργασίας
Οι απόφοιτοί μας καταλαμβάνουν με μεγάλη επιτυχία στελεχιακές θέσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις,
όπως Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Bank of Cyprus, Pricewaterhouse,
Thornton, ΟΤΕ, Wind, Vodafone, Coca Cola, Βιοιατρική κά.

Λόγοι για να το επιλέξω
Διδάσκοντες διεθνούς κύρους

Επιχειρηματικά Παίγνια Στρατηγικής με χρήση Η/Υ

Σύνδεση με επιχειρήσεις και παραγωγική
διαδικασία

Πρόσθετες Παροχές (εκπτώσεις βιβλίων, δωρεάν
σημειώσεις)

Σεμιναριακή παρουσίαση θεμάτων και μελέτες
περιπτώσεων (case studies)

Οι φοιτητές του ΠΜΣ έχουν πρόσβαση σε
όλες τις εγκαταστάσεις και υπηρεσίες του
Πανεπιστημίου Πειραιώς

Υποτροφίες βοηθών έρευνας σε υποψήφιους
φοιτητές, με βάση τα προσόντα τους και
Υποτροφίες σε φοιτητές με την καλύτερη
ακαδημαϊκή επίδοση σε κάθε εξάμηνο
Σύγχρονο εργαστήριο Η/Υ για αποκλειστική
χρήση από τους φοιτητές του ΠΜΣ
Σεμινάρια σε προγράμματα (όπως SPSS, ERP,
STATA)

Πρόσβαση σε on-line βιβλιοθήκες και βάσεις
δεδομένων, από τις οποίες μπορούν να τυπώσουν
το πλήρες κείμενο χιλιάδων άρθρων σχετικών με
το πρόγραμμα σπουδών τους
Αξιολόγηση καθηγητών κάθε εξάμηνο
Διοργάνωση Επιστημονικών Ημερίδων με
Ανώτατα Στελέχη Επιχειρήσεων

Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος:
Τηλ. 210-4142284 • e-mail: strategy@unipi.gr • Web address: http://www.unipi.gr/master_oes/

Aφιέρωμα

Δημόσια

Μεταπτυχιακά Επιχειρησιακών
& Οικονομικών Επιστημών

Ρωτήσαμε...
Μπορεί η πραγματοποίηση ενός ισχυρού και αναγνωρίσιμου MBA, καθώς και
η διαμόρφωση ενός «πλούσιου» βιογραφικού, να δράσει τελικά αρνητικά στις
προοπτικές ανεύρεσης εργασίας ενός
νέου σήμερα;
Είναι κατανοητό ότι σε εποχές κοινωνικής
και οικονομικής απορρύθμισης όπως αυτή
που διανύουμε , τα πάντα τίθενται υπό αμφισβήτηση: κοινωνικές δομές, αρχές, αξίες.
Η περίοδος είναι πράγματι μεταβατική και
αυτό φοβίζει. Στο πλαίσιο αυτό, ο νέος άνθρωπος είναι λογικό να διερωτάται εάν η
«επένδυση» σε ένα καλό ΜΠΣ και γενικότερα το «χτίσιμο» ενός καλού βιογραφικού θα
έχει το ανάλογο αντίκρισμα στην αγορά εργασίας.
Η απάντηση είναι απόλυτα καταφατική και
αυτό για δύο λόγους: Πρώτον ένα πλούσιο βιογραφικό δεν είναι απλώς ένα κομμάτι χαρτί. Αντανακλά τη γνώση, την προσωπικότητα, την εμπειρία και την ποιότητα χαρακτήρα ενός ατόμου. Το ότι η αγορά εργασίας
έχει γίνει πιο δύσκολη σημαίνει ότι έχει γίνει και πιο επιλεκτική. Αυτό σημαίνει και είναι αυτονόητο ότι οι προοπτικές για ανθρώπους δυναμικούς, με γνώσεις και υγιείς φιλοδοξίες και όραμα είναι σαφώς περισσότερες όσον αφορά την επαγγελματική αποκατάσταση.
Δεύτερον και σε σχέση με το εάν αξίζει να
παρακολουθήσει ένα ΜΒΑ : ΜΒΑ σημαίνει :
Μaster in Business Administration δηλαδή
«κυριαρχώ στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων» με άλλα λόγια μπορώ να εκμεταλλεύομαι την εμπειρία του παρελθόντος προς όφελος της επιχείρησης, να οργανώνω το παρόν
και να προβλέπω το μέλλον ή με άλλα λόγια να διοικώ την αλλαγή και προσαρμόζομαι επιτυχώς στα κάθε φορά νέα δεδομένα.
Είναι λοιπόν ακριβώς αυτές οι δεξιότητες και
αυτή η γνώση οι οποίες σε εποχές μετάβασης ανάγονται σε πρωταρχικής σημασίας
προσόντα για την αγορά εργασίας.

Πανεπιστήμιο
πειραιως

Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης
Επιχειρήσεων
MBA TQM - Ευρωπαϊκό
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων - Ολική
Ποιότητα (ΕΜΠΣ.ΔΕ-ΔΟΠ)
Πληροφορίες για το Πρόγραμμα
Το πρόγραμμα δίνει στους αποφοίτους του την ώθηση για επιτυχία σε ένα κόσμο που ζητεί επιδέξια,
ευέλικτα και αποτελεσματικά επιχειρηματικά στελέχη. Ο συνδυασμός των κλασικών πλεονεκτημάτων των σπουδών για ΜΒΑ με την πλήρη γνώση της
σύγχρονης Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (TQM), δίνει στους αποφοίτους του προγράμματος τα εφόδια εκείνα που θα τους κάνουν να μπορούν να είναι ολοκληρωμένα στελέχη διοίκησης επιχειρήσεων και γενικά οργανισμών.
Το διδακτικό προσωπικό του προγράμματος ΜΒΑTQM περιλαμβάνει καθηγητές από τους καλύτερους
στο αντικείμενό τους, με αποτέλεσμα, ο κυριότερος
πόρος που προσφέρεται στους φοιτητές του προγράμματος να είναι το πνευματικό αυτό κεφάλαιο.
Διότι, τα εφόδια για τη διοίκηση επιχειρήσεων και
γενικά οργανισμών του 21ου αιώνα πρέπει να περιλαμβάνουν επιχειρηματικότητα, ηγεσία, σύγχρονη
γνώση. Κι’ αυτά τα διδάσκονται οι φοιτητές του προγράμματός μας από τους καθηγητές τους οι οποίοι κατέχουν πολύ καλά τόσο τη θεωρία όσο και την
πρακτική αυτών που διδάσκουν.

Αιτήσεις: Μέχρι 25 Μαΐου
Επικοινωνία:
mbatqm.unipi.gr, τηλ. 210 4142246

Πανεπιστήμιο
πειραιως

Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης
Επιχειρήσεων
ΜΠΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Μάνατζμεντ Τουρισμού (Μ.Β.Α.
Tourism Management)
Γεώργιος Πανηγυράκης
Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών
Διευθυντής ΜΒΑ
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Πληροφορίες για το Πρόγραμμα
Το πρόγραμμα στοχεύει 1) στη προαγωγή των γνώσεων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων συνδυασμένη με
πρόσθετη γνώση του ευρύτερου τουριστικού τομέα
(hospitality, travel and leisure industries), 2) στη δη-

μιουργία υψηλού επιπέδου επιχειρηματικών στελεχών με σύγχρονες διοικητικές/ επαγγελματικές
γνώσεις, καθώς και 3) στη προαγωγή της έρευνας
(οικονομική - επιχειρηματική, κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτισμική) για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων (και ιδιαίτερα των τουριστικών) σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Διάρκεια Σπουδών
Το πρόγραμμα διαρκεί 3 εξάμηνα και αρχίζει τον Σεπτέμβριο κάθε ακαδημαϊκού έτους. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος ο μεταπτυχιακός
φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος και να εκπονήσει διπλωματική εργασία.

Αιτήσεις: Μέχρι 25 Μαΐου
Επικοινωνία
www.unipi.gr, Τηλ. 210 4142281

Οικονομικό
Πανεπιστήμιο
Αθηνών

ΠΜΣ στη Λογιστική και
Χρηματοοικονομική
Πληροφορίες για το Πρόγραμμα
To Πρόγραμμα λειτουργεί από τον Οκτώβριο του
2004, ενώ από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 προσφέρονται και τμήματα στην αγγλική γλώσσα με φοιτητές
από την Ελλάδα, αλλά και από χώρες του εξωτερικού.
Λειτουργούν τέσσερα τμήματα:
> Πλήρους φοίτησης, ελληνόφωνα και αγγλόφωνα που απευθύνονται σε νέους απόφοιτους, διαρκούν 12 μήνες.
> Μερικής φοίτησης, ελληνόφωνα και αγγλόφωνα
που απευθύνονται σε στελέχη επιχειρήσεων, διαρκούν 24 μήνες και τα μαθήματα είναι απογευματινά.
Προϋποθέσεις εισαγωγής:
• Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι
• Δύο συστατικές επιστολές.
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.
• GMAT (μόνο για το τμήμα πλήρους φοίτησης).
• Επαγγελματική προϋπηρεσία μετά την απόκτηση του
προπτυχιακού τίτλου σπουδών τους (μόνο για τους
υποψήφιους στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης).

Αιτήσεις
Κυλιόμενη διαδικασία αποδοχής αιτήσεων για το
ακαδημαϊκό έτος 2012-13. Δεκτές αιτήσεις έως τα
τέλη Μαΐου 2012.

Επικοινωνία
Γραμματεία ΠΜΣ, Ευελπίδων 47Α, γραφείο 908,
τηλ.:210 8203 633, email: master.accfin@aueb.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ»
Αντικείμενο σπουδών
Το Π.Μ.Σ «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική
Κινδύνου» προσφέρει ολοκληρωμένη
επιστημονική κατάρτιση στους εξής τομείς:
-Διοικητική Κινδύνου
-Αναλογισμός

Επαγγελματική προοπτική
Τράπεζες: Διαχείριση πιστωτικού, συναλλαγματικού, λειτουργικού κλπ κινδύνων, Βασιλεία ΙΙ.
Ασφαλιστικές επιχειρήσεις: Αποθεματοποίηση, Αναλογιστικές Μελέτες, Underwriting, Διαχείριση
Ασφαλιστικών Κινδύνων, SolvencyII.
Λοιπές επιχειρήσεις: Διαχείριση κινδύνων που συνδέονται με τις διακυμάνσεις των τιμών των πρώτων
υλών, των εμπορευμάτων, των ισοτιμιών, των χρηματιστηριακών αγορών, των επισφαλειών κλπ.
Τα διδασκόμενα μαθήματα στο ΠΜΣ, ενισχύουν σημαντικά την ικανότητα των αποφοίτων μας, για
να αποκτήσουν τις σχετικές με τα πιο πάνω εργασιακά αντικείμενα άδειες / πιστοποιήσεις (π.χ. άδεια
Αναλογιστή), στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, μέσω αντίστοιχων εξετάσεων.

Σύνδεση με την Αγορά
Στο Π.Μ.Σ., εκτός από μέλη ΔΕΠ, διδάσκουν και σημαντικοί επιστήμονες οι οποίοι είναι κορυφαία στελέχη
τραπεζών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
Με τον τρόπο αυτό, μεταφέρονται στους σπουδαστές πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες από τους αντίστοιχους
εργασιακούς χώρους, προετοιμάζοντας τους για την ομαλή ένταξη τους στην αγορά εργασίας.

Πληροφορίες
Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 23/4/2012 έως 12/6/2012.
Αναλυτικές πληροφορίες για τις προϋποθέσεις επιλογής σας κλπ είναι διαθέσιμες :
-Στον δικτυακό τόπο http://stat.unipi.gr/actuarial/
-Στη Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς (1ος όροφος),
Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς, 18534, Τηλ. 210 4142083, 210 4142085, 210 4142222, 210 4142005 και 210 4142307.

Aφιέρωμα

Δημόσια

Μεταπτυχιακά Επιχειρησιακών
& Οικονομικών Επιστημών

Ρωτήσαμε...

Οικονομικό
Πανεπιστήμιο
Αθηνών

Α) Πως θα πρέπει να προετοιμαστεί κατάλληλα κάποιος υποψήφιος για μια συνέντευξη ενός ΜΠΣ.
Α) Να είναι cool και να μην έχει άγχος. Να είναι ο εαυτός του, ειλικρινής, άμεσος και να μην
πλατιάζει. Δεν απαιτείται ιδιαίτερη προετοιμασία. Να απαντά στις ερωτήσεις που τίθενται και
να μην υπεκφεύγει με αοριστολογίες. Να σκέπτεται πριν απαντήσει, να είναι ευπρεπώς ντυμένος/η και να μη διστάζει να ρωτά για το πρόγραμμα σπουδων που τον ενδιαφέρει ώστε να
λύσει τις απορίες που τον απασχολούν.

Β) Που επικεντρώνονται συνήθως οι
ερωτήσεις σας;
Β) Οι ερωτήσεις είναι απλές και αφορούν στην
προσωπικότητα του υποψήφιου την οποία οι
αξιολογητές θα προσπαθήσουν να ανιχνεύσουν. Η τρέχουσα οικονομική κρίση και η
επικαιρότητα είναι αναπόφευκτα μέσα στις
ερωτήσεις στις οποίες ο υποψήφιος πρέπει
να απαντήσει με κριτική σκέψη. Επίσης κλασική ερώτηση είναι σχετικά με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που έχει ο υποψήφιος, όπως και γιατί επιθυμεί να πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Γ) Πόση βαρύτητα έχουν ο βαθμός πτυχίου,
οι συστατικές επιστολές και η συνέντευξη
αντίστοιχα στη τελική σας απόφαση;
Γ) Ο βαθμός έχει σημαντική βαρύτητα στην αξιολόγηση (40%), η συνέντευξη (20%), η εργασιακή εμπειρία (20%) και οι συστατικές επιστολές
(20%). Ωστόσο θα πρέπει να τονιστεί ότι μόνο το
πρώτο κριτήριο είναι
σχετικά αντικειμενικό
διότι τα υπόλοιπα αξιολογούνται με βάση
την υποκειμενική κρίση των αξιολογητών
και αναπόφευκτα είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν.

Καθηγητής Δημήτρης Γιαννέλης
Διευθυντής ΠΜΣ - Οικονομική & Επιχειρησιακή
Στρατηγική
Πανεπιστήμιο Πειραιώς

ΠΜΣ Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με
Νέες Τεχνολογίες

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ)**

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους που φιλοδοξούν να σταδιοδρομήσουν στο χώρο του Μάρκετινγκ των Πωλήσεων και της Επικοινωνίας και να
εξελιχθούν ως τις ανώτατες θέσεις διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών.
Η προοπτική επιτυχημένης καριέρας στους χώρους
του προγράμματος παραμένει ακόμα και σε συνθήκες κρίσης, ιδιαίτερα θετική, ιδίως για τους αποφοίτους που έχουν αποκτήσεις εξειδικευμένες
γνώσεις για την προσαρμογή της εμπορικής πολιτικής και της επικοινωνιακής προσπάθειας των επιχειρήσεων στα δεδομένα των αγορών και του ανταγωνισμού. Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να έρθουν
σε επαφή με συγκεκριμένες επιχειρήσεις για την
ολοκλήρωση της διπλωματικής τους εργασίας βελτιώνοντας τις προοπτικές τους για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν δυναμική προσωπικότητα, αναγνωρισμένο πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άριστη γνώση αγγλικών. Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 15 μήνες.

Το τμήμα προσφέρει δύο προγράμματα ειδίκευσης.

Αιτήσεις
Έως 28/5

Επικοινωνία
www.ment.aueb.gr
Τηλ. 210 8203432
E-mail: eskevi@aueb.gr

Από το 2004, το πρόγραμμα
συγχρηματοδοτούμενων
υποτροφιών VRIκα! έδωσε την
ευκαιρία σε περισσότερους από
εκατό φοιτητές να συνεχίσουν
τις σπουδές τους στη Γαλλία
σε πανεπιστημιακά Ιδρύματα
Αριστείας.

Πρόγραμμα
υποτροφιών
VRIκα!
Ακαδημαϊκό έτος

2012-2013

Οικονομικό
Πανεπιστήμιο
Αθηνών

Το πρόγραμμα προσφέρει
υποτροφίες για έξοδα διαβίωσης
σε Έλληνες φοιτητές καθώς και
Ευρωπαίους φοιτητές, εκτός
Γάλλων, που έχουν ολοκληρώσει
τις προπτυχιακές σπουδές
τους στην Ελλάδα και οι οποίοι
επιθυμούν να συνεχίσουν με

1. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Ειδίκευσης (ΜSc) με εξειδίκευση σε:

• Διεθνή Οικονομική και Χρηματοδοτική (MSc in
International Economics and Finance)
• Ευρωπαϊκή Οικονομική Πολιτική (MSc in European
Economic Policy)
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό
έτος 2012-13: Παρασκευή 08-06-2012

2. Διδακτορικό Πρόγραμμα
Ειδίκευσης (Ph.D)
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό
έτος 2012-13: Παρασκευή 01-06-2012

Επικοινωνία
http://deos.aueb.gr/el
τηλ: 210-8203642-43
**: Εξωτερική (Διεθνής) Αξιολόγηση Τμήματος
ΔΕΟΣ, Μάρτιος 2012:
• The courses taught in the programme are part of
any typical economics degree in the world.
• Students completing this degree have a very
good knowledge of economics and in particular its
application in international trade and finance.

μεταπτυχιακές σπουδές (MSc,
MBA ή Μάστερ εξειδίκευσης) στη
Γαλλία.
Φέτος, το πρόγραμμα προσφέρει
για την ακαδημαϊκή χρονιά 20122013, υποτροφίες ύψους 10.000€,
οι οποίες χρηματοδοτούνται από
κοινού από τη Γαλλική Πρεσβεία
και από τους εταίρους της, την
Εμπορική Τράπεζα και το Ίδρυμα
Στασινόπουλος.
Πέρα από αυτές τις υποτροφίες
για έξοδα διαβίωσης, οι
υποτροφίες «Grandes Écoles»,
που καλύπτουν μέρος των

διδάκτρων, θα ανακοινωθούν
σύντομα.
Το πρόγραμμα αφορά κατά
προτεραιότητα κύκλους σπουδών
που σχετίζονται με τους τομείς
της μηχανικής, των οικονομικών,
της διοίκησης επιχειρήσεων
ή των νέων τεχνολογιών
της πληροφορικής και της
επικοινωνίας, της νομικής και της
αρχιτεκτονικής, χωρίς ωστόσο να
εξαιρούνται άλλες επιστήμες.

Η αριστεία είναι το πρωταρχικό
κριτήριο επιλογής στα πλαίσια του
προγράμματος VRIκα!

Υποβολή αιτήσεων μέχρι 15 Μαΐου 2012 στην ιστοσελίδα: http://www.vrika.org/

ΜΠΣ στη Διοίκηση Ανθρωπίνου
Δυναμικού
Πληροφορίες για το Πρόγραμμα
Το Πρόγραμμα ιδρύθηκε το 2003 και είναι το μοναδικό
Πρόγραμμα στο χώρο του, που προσφέρεται από Ελληνικό Πανεπιστήμιο.
Στόχοι του προγράμματος:
• Η ανάπτυξη του εννοιολογικού και θεωρητικού υποβάθρου των συμμετεχόντων ώστε να ανταποκρίνονται
με επιτυχία στους διοικητικούς αλλά και στους στρατηγικούς ρόλους της ΔΑΔ
• Η ανάπτυξη των ειδικευμένων ικανοτήτων χειρισμού
των λειτουργιών και των διαδικασιών της ΔΑΔ (προσέλκυση-επιλογή, αξιολόγηση, εκπαίδευση, κλπ.)
• Η υψηλή αποδοχή του προγράμματος από τις επιχειρήσεις και η υψηλή απορροφητικότητα των αποφοίτων στην αγορά εργασίας
• Ο συνδυασμός θεωρίας και πράξης μέσω σεμιναρίων-συνεδρίων αλλά και με την συμμετοχή στελεχών
της αγοράς ως ομιλητών στις διαλέξεις

Τον Οκτώβριο 2008 το Μεταπτυχιακό έλαβε τη διάκριση “Committed to Excellence” από το EFQM, ενώ για το
2012 κατετάγη στην 7η θέση στην Ευρώπη μεταξύ των
προγραμμάτων στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
στην κατάταξη του διεθνούς οργανισμού Eduniversal.

Επικοινωνία
http://www.hrm.aueb.gr

Οικονομικό
Πανεπιστήμιο
Αθηνών

ΜΠΣ (πλήρους φοίτησης) στην
Οικονομική Επιστήμη
Πληροφορίες για το Πρόγραμμα
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης Πλήρους
Φοίτησης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης είναι
το πρώτο που λειτούργησε στην Ελλάδα το έτος 1978.
Σήμερα προσφέρει δύο Κατευθύνσεις σπουδών στο
επίπεδο του Προγράμματος Ειδίκευσης (Μ.Sc.), που

Δημόσια

θεωρούνται κορυφαίες στις περιοχές τους
- την Kατεύθυνση Οικονομικής Θεωρίας και
- την Κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Οικονομικής
και Χρηματοοικονομικής,
καθώς και οργανωμένο Διδακτορικό Πρόγραμμα
(Ph.D.) στα Οικονομικά

Aφιέρωμα

Οικονομικό
Πανεπιστήμιο
Αθηνών

Υποτροφίες
Σημαντικός αριθμός υποτροφιών θα δοθεί σε υποψηφίους κατά τη διαδικασία αξιολόγησης καθώς
και βάσει επίδοσης κατά τη διάρκεια των σπουδών τους

Αιτήσεις
έως 15/6/2012

Επικοινωνία
Iστοσελίδα: www.econ.aueb.gr
Τηλ: 210 8203617,
210 8203644

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Το πρόγραμμα MBA, πλήρους φοίτησης, του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
του Πανεπιστημίου Πειραιώς λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1993-1994
Το πρόγραμμα δέχεται μικρό αριθμό φοιτητών, ο οποίος βοηθά στην ανταλλαγή ιδεών και
εμπειριών και προάγει τη νοοτροπία του σκέπτεσθαι και πράττειν από κοινού.
• Διάρκεια προγράμματος: 3 εξάμηνα πλήρους φοίτησης
• Κατευθύνσεις: Γενική, Χρηματοοικονομική – Λογιστική, Μάρκετινγκ
• Απαιτητική διάρθρωση σπουδών
• Σύγχρονες Μέθοδοι Διδασκαλίας: (μελέτες περιπτώσεων, ομάδες μελέτης –
εργασίας, επισκέψεις σε επιχειρήσεις, διαλέξεις διακεκριμένων ομιλητών, κ.ά.).
• Διδάσκοντες με διεθνή παρουσία και διοικητική εμπειρία
Βασικές προϋποθέσεις για την εισαγωγή στο πρόγραμμα ΜΒΑ είναι:
• Βαθμός πτυχίου
Αιτήσεις
• GMAT
μέχρι 25 Μαΐου
• Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας
• Συνέντευξη επιλογής
Πληροφορίες: http://www.mba-unipi.gr

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Καραολή και Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, Κεντρικό κτίριο, Γραφείο 433 (Γραμματεία)
Τηλέφωνα: 210 4142110, 210 4142113, 210 4142281 • Email: mbasecr@unipi.gr

Aφιέρωμα

Δημόσια

Μεταπτυχιακά Επιχειρησιακών
& Οικονομικών Επιστημών

Ρωτήσαμε...
Δεδομένης της οικονομικής κρίσης,
ένας από τους τομείς που δείχνει ότι
θα έχει τις καλύτερες προοπτικές μέσα
στα επόμενα χρόνια είναι ο τραπεζικός
& ο ασφαλιστικός κλάδος. Πιστεύετε
ότι ο χώρος αυτός θα συνεχίσει να έχει
τη δυνατότητα προσλήψεων στο άμεσο
μέλλον; Τι εφόδια μπορείτε να δώσετε
σε έναν σπουδαστή σας, ώστε να καταφέρει να μπει σε αυτόν τον τομέα και να
εξελιχθεί;
Σε εποχές ύφεσης υπάρχουν μερικά επαγγέλματα που αναπτύσσονται, όπως είναι το
επάγγελμα του αναλογιστή και του διαχειριστή κινδύνων. Σε περίοδο χρηματοοικονομικής κρίσης ασφαλιστικά και χρηματοοικονομικά ιδρύματα χρειάζονται περισσότερη καθοδήγηση από εμπειρογνώμονες
(αναλογιστές και διαχειριστές κινδύνων)
έτσι ώστε να αντεπεξέλθουν στην κρίση και
να αποφύγουν την υποβάθμιση ή ακόμη και
χρεοκοπία.
Το επάγγελμα του αναλογιστή θεωρείται ένα
από τα κορυφαία επαγγέλματα στη Β. Αμερική και Ευρώπη και ενισχύθηκε πρόσφατα όταν το 2010 ανακηρύχθηκε το καλύτερο
επάγγελμα, σύμφωνα με μελέτη του ιστοχώρου www.careercast.com

Οικονομικό
Πανεπιστήμιο
Αθηνών

ΜΠΣ Ειδίκευσης στη Στατιστική

Κατευθύνσεις

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

Ένας εντυπωσιακός κατάλογος από μαθήματα
επιλογής, τα οποία εντάσσονται σε 5 κατευθύνσεις, δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να προσαρμόσουν το πτυχίο στις δικές τους ανάγκες και
τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα. Δύο ξεχωριστά
χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Προσωπικών Ικανοτήτων και
οι Εργασίες Εφαρμογής.

Το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί από το ακαδ. έτος 1995-1996
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Στατιστική
σε επίπεδο Master και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Στατιστική με κατευθύνσεις:
(i) Στατιστική (Πλήρους Φοίτησης)
(ii) Εφαρμοσμένη Στατιστική για Εκπαιδευτικούς
& Στελέχη Επιχειρήσεων & Οργανισμών
(Μερικής Φοίτησης)
(iii) Στατιστικές Μέθοδοι στη Διαχείριση
Ασφαλιστικών Οργανισμών (Μερικής Φοίτησης)
(iv) Στατιστικές Μέθοδοι στην Κτηματαγορά
(Μερικής Φοίτησης)
(v) Στατιστικές Μέθοδοι στην Ιατρική &
Φαρμακευτική (Μερικής Φοίτησης)
(vi) Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων
(Μερικής Φοίτησης)

Με βάση τα μαθηματικά, τις πιθανότητες, τη
στατιστική και τη χρηματοοικονομική θεωρία, οι αναλογιστές αναλύουν αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, ειδικά αυτά τα οποία αφορούν ασφαλιστικές εταιρίες, συνταξιοδοτικά και νοσοκομειακά ταμεία, τράπεζες και
επενδυτικούς οργανισμούς και βάση αυτών
κάνουν εκτιμήσεις. Οι διαχειριστές κινδύνου
ασχολούνται με τον προσδιορισμό, μοντελοποίηση και μέτρηση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι εταιρίες και αφορούν την λειτουργία τους και την επενδυτική τους δραστηριότητα.

Διάρκεια Σπουδών:

Οι αναλογιστές και διαχειριστές κινδύνων
πρόκειται να παίξουν σημαντικό ρόλο με
την εφαρμογή του συστημάτων εποπτείας
Basel II, που αφορά τράπεζες και επενδυτικούς οργανισμούς και Solvency II, που
αφορά ασφαλιστικές εταιρίες και αναμένεται να εφαρμοστεί υποχρεωτικά από όλα τα
μέλη της Ευρωπαϊκής κοινότητας το 2014.

Γίνονται δεκτές όλο το Μάιο 2012

Ο συνδυασμός δεξιοτήτων αναλογιστή και
διαχειριστή κινδύνων που προσφέρει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Αναλογιστική Επιστήμη & Διοικητική Κινδύνου» παρέχει τα
απαιτούμενα εφόδια στον φοιτητή να ξεκινήσει καριέρα στο ασφαλιστικό και χρηματοπιστωτικό επάγγελμα και να εξελιχθεί σε
ανώτερο στέλεχος της εταιρίας.

Γεώργιος Πιτσέλης
Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης
Διδάσκων στο Μεταπτυχιακό Τμήμα
Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου
www.chill-out.gr
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κητική Επιχειρήσεων. Έχει λάβει διεθνή πιστοποίηση ποιότητας από τον Οργανισμό ΑΜΒΑ, διδάσκεται
εξ ολοκλήρου στα Αγγλικά, και το 50% των φοιτητών
είναι ξένοι από περίπου 20 χώρες.

Περίπτωση (i): Δύο διδακτικά εξάμηνα (πρωινά μαθήματα), πλέον την περίοδο εκπόνησης μεταπτυχιακής εργασίας.
Περιπτώσεις (ii)-(vi): Τέσσερα διδακτικά εξάμηνα
(απογευματινά μαθήματα), πλέον την περίοδο εκπόνησης μεταπτυχιακής εργασίας.

Αιτήσεις

Κριτήρια Επιλογής
Ανάμεσα στα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων
συμπεριλαμβάνονται: προϋπηρεσία 3 ετών, πρώτο πτυχίο αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος,
ελάχιστο GMAT σκορ 550 και άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Αιτήσεις
Οι αιτήσεις για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος έχουν
ξεκινήσει και θα ολοκληρωθούν στο τέλος Μαΐου.

Δίδακτρα
Το MBA International δίνει τη δυνατότητα πλήρους
ή μερικής φοίτησης, με εξαιρετικά ανταγωνιστικά
δίδακτρα.

Επικοινωνία
www.imba.aueb.gr
Τηλ: 210 8203 660 / 659

Επικοινωνία
www.stat-athens.aueb.gr
τηλ.:210-8203681
e-mail: masterst@aueb.gr

Οικονομικό
Πανεπιστήμιο
Αθηνών

MBA International
Πληροφορίες για το Πρόγραμμα
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MBA International του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι ένα από
τα κορυφαία μεταπτυχιακά προγράμματα στη Διοι-

Διεθνές Πανεπιστήμιο
Ελλάδος
Πληροφορίες για το Ίδρυμα:
Ιδρύθηκε το 2005 (Νόμος 3391) και αποτελεί το
πρώτο δημόσιο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, που προσφέρει προγράμματα σπουδών αποκλειστικά στην
Αγγλική γλώσσα.
Μέσα σε ένα πολυπολιτισμικό σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις γνώσεις τους και να έρθουν σε επαφή με συμφοιτητές
τους από άλλες χώρες.

MSc in Information and Communication
Technology Systems,
MSc in Energy Systems.

Υπό έγκριση και υπό ανάπτυξη βρίσκονται
τα εξής μεταπτυχιακά:
MSc in Sustainable Development,
MA in Art,
Law and Economy,
MA in Eastern Mediterranean Cultures,
MA in Cultural environment and Archaeology of
the Greek World,
LLM in Transnational and European Commercial
Law & Alternative Dispute Resolution

Επικοινωνία
www.ihu.edu.gr

Δημόσια

TEI Πειραιά

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

σπουδαστών του προγράμματος στο τέλος κάθε
εξαμήνου

ΠΜΣ Διεθνή Διοικητική των
Επιχειρήσεων

6. Στο πρόγραμμα λειτουργεί ο θεσμός του Εξωτερικού Εξεταστή με Καθηγητή από Πανεπιστήμιο
της Βρετανίας.

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα:

7. Σύστημα γραπτών εξετάσεων με χρήση τετραδίων με καλυμμένα τα ονόματα των διαγωνιζομένων

Το πρόγραμμα λειτουργεί στο Τμήμα Διοίκησης
Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πειραιά στα πλαίσια του Ν.
3685/16.07.2008/ΦΕΚ 148 τ.Α’ και είναι εγκεκριμένο με την Υπουργική Απόφαση Ε5/43596/ΦΕΚ
1476/22.07.2009/τ.Β). Λειτουργεί υπό ένα σπουδαστο-κεντρικό σύστημα με τις παρακάτω διαδικασίες
διασφάλισης ποιότητας:

8. Διόρθωση γραπτών από εσωτερικούς και
εξωτερικούς βαθμολογητές με επικαλυμμένη τη
βαθμολογία

Κατευθύνσεις

1. Σύστημα της Συμβουλευτικής (Tutorial System),
όπου συμμετέχουν μέλη Ε.Π. του Τμήματος.

Marketing & HRM

2. Σύστημα e-learning

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου
ΑΕΙ ή ΤΕΙ συναφούς αντικειμένου, με γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

3. Σύστημα Λογοκλοπής (Plagiarism) μέσω του
προγράμματος Turnitin
4. Προκειμένου να βοηθηθεί η εκπόνηση των εργασιών, λειτουργεί Forum κλειστού συστήματος
με κωδικούς πρόσβασης
5. Πραγματοποιείται αξιολόγηση εκ μέρους των

Κριτήρια Επιλογής

Επικοινωνία
http://www.mba-teipir.gr/index_1.asp
international.mba.tei@gmail.com

Aφιέρωμα

Στο Δι.Πα.Ε. λειτουργούν τρεις Σχολές: η Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης που προσφέρει τρία μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών: Executive MBA,
MSc in Management, MSc in Banking & Finance,
η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών που προσφέρει ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών: MA in
Black Sea Cultural Studies, και η Σχολή Επιστημών
Τεχνολογίας που προσφέρει δύο μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών:

Aφιέρωμα

Ιδιωτικά

Μεταπτυχιακά Επιχειρησιακών
& Οικονομικών Επιστημών

Ρωτήσαμε...
Κατά πόσο μπορεί ένα ΜΠΣ στην Ελλάδα
να ανταγωνιστεί σε ποιότητα υπηρεσιών και παροχής γνώσεων ένα αντίστοιχο του εξωτερικού; Μπορεί ένας φοιτητής με ελληνικό πτυχίο να έχει γρήγορη επαγγελματική εξέλιξη αν αποφασίσει να εργαστεί στο εξωτερικό;
Οι επιδόσεις πολλών Ελλήνων στο εξωτερικό δηλώνουν αντικειμενικά ότι παρά τα
τραγικά προβλήματα της χώρας μας υπάρχουν και κάποιες προϋποθέσεις ουσιαστικής ανταγωνιστικότητας στην εκπαίδευση.
Οι κυριότερες προϋποθέσεις είναι η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού. Τόσο των φοιτητών (φιλομάθεια και φιλοπρόοδος νοοτροπία) όσο και μεγάλης μερίδας του επιστημονικού προσωπικού. Αυτές ήταν ανέκαθεν οι
σημαντικότερες ίσως αρετές των Ελλήνων,
αλλά ποτέ κανείς δεν θέλησε να βάλει τη
χώρα συνολικά στον παγκόσμιο εκπαιδευτικό χάρτη. Πρόσφατα το Chronicle of Higher
Education δημοσίευσε τον παγκόσμιο χάρτη των εκπαιδευτικών προορισμών ( http://
chronicle.com/academicDestination/index )
όπου, ανάμεσα στις γνωστές χώρες, συναντά
κανείς τη Μποτσουάνα, το Αφγανιστάν και τη
Γρενάδα. Αλλά όχι την Ελλάδα.
Στην Ελλάδα της κρίσης (αλλά και προ κρίσης) θα πρέπει ο υποψήφιος να εντοπίσει τα
προγράμματα σπουδών με εξειδικευμένες
διεθνείς πιστοποιήσεις που διασφαλίζουν το
υψηλό επίπεδο ποιότητας και με καθηγητές
με σημαντική διεθνή αναγνώριση. Η σημαντική παρουσία ξένων φοιτητών καθώς και
διακεκριμένων καθηγητών από το εξωτερικό προσδίδουν την εξωστρέφεια που έχουμε ανάγκη ως χώρα γενικά και στην εκπαίδευση ειδικότερα. Δυστυχώς δεν έχουμε
πολλά τέτοια παραδείγματα σήμερα, αλλά οι
απόφοιτοι τέτοιων προγραμμάτων διαπιστώνουν σύντομα πως δεν μειονεκτούν σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους από άλλες χώρες όταν διεκδικούν θέσεις εργασίας υψηλών αιώσεων στο διεθνή στίβο.
Δυστυχώς, στο μυαλό όλου του κόσμου η
Ελλάδα δεν θα μπορούσε να είναι κάτι διαφορετικό από τουριστικό προορισμό. Και
όμως, αντί να αναλωνόμαστε στην αναζήτηση του μαύρου χρυσού, μπορούμε άμεσα και
με σκληρή δουλειά να ξεκλειδώσουμε τον
πραγματικό πλούτο
του επιστημονικού
δυναμικού που ζει
και εργάζεται εδώ,
και να καταστήσουμε τη χώρα μας
εκπαιδευτικό προορισμό διεθνούς
εμβέλειας.

Νικόλαος Α. Μυλωνόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής Πληροφοριακών Συστημάτων Αντιπρύτανης,
ALBA Graduate Business School at The
American College of Greece
www.chill-out.gr
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ALBA Graduate Business School
at The American College of
Greece

Με στόχο να εκπαιδεύσει τους οραματιστές ηγέτες του αύριο και να προωθήσει ενεργά την επιστημονική έρευνα και τη δημιουργία νέας γνώσης, το ALBA Graduate Business School, λειτουργεί ως ένας ανεξάρτητος μη κρατικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός υπό την αιγίδα του ΣΕΒ, της
ΕΕΔΕ και του ΕΒΕΑ.
Όλα τα ΜΒΑ προγράμματα του ALBA είναι πιστοποιημένα από τo AMBA (The Association of
MBAs) και τα περισσότερα MSc προγράμματα είναι πιστοποιημένα από το EFMD/EPAS (European
Foundation for Management Development).
Executive MBA
Απευθύνεται σε καταξιωμένα στελέχη, με τουλάχιστον δεκαετή προϋπηρεσία, διαρκεί 18 μήνες
και προσφέρεται κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο.
The ALBA MBA
Αποτελεί μοναδική εκπαιδευτική εμπειρία για
υποψηφίους με τουλάχιστον τριετή προϋπηρεσία.
Διαρκεί από ένα χρόνο (πλήρης φοίτηση) έως
δύο ή τέσσερα χρόνια (μερική φοίτηση).
MBA in Shipping
Εξειδικευμένο μεταπτυχιακό στη Διοίκηση των
Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων. Έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με το «The ALBA MBA».
MBA in Banking
Εξειδικευμένο μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών. Έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με το «The ALBA MBA» και λειτουργεί
υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.
MSc in Marketing
Ανανεωμένο και καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών
που δίνει έμφαση στο σύγχρονο μάρκετινγκ. Διαρκεί 12 μήνες. Απογευματινά μαθήματα.
MSc in International Business
and Management
Προσφέρει στους συμμετέχοντες τη πιο δυναμική
εκκίνηση της σταδιοδρομίας τους στον κόσμο των
επιχειρήσεων. Διαρκεί ένα έτος και βασικό του
χαρακτηριστικό είναι η υποχρεωτική μαθητεία σε
επιχειρήσεις κατά τη θερινή περίοδο (internship).
Απογευματινά μαθήματα.

MSc in Strategic HRM
Απευθύνεται σε υποψηφίους με ή χωρίς προϋπηρεσία, διαρκεί 14 μήνες και προσφέρεται κάθε
δεύτερο σαββατοκύριακο.
MSc in Business for Lawyers
Εξοπλίζει με πολύτιμες επιχειρηματικές και οικονομικές γνώσεις τους δικηγόρους. Διαρκεί 16
μήνες. Απογευματινά μαθήματα.
MSc in Finance
Είναι το αποκλειστικό Πρόγραμμα Επιλογής
(Program Partner) του CFA στην Ελλάδα. Απευθύνεται σε υποψηφίους με προϋπηρεσία ή χωρίς
και διαρκεί από 11 μήνες (πλήρης φοίτηση) έως
23 μήνες (μερική φοίτηση).
MSc in International Shipping
and Finance
(Dual Degree, ALBA & University of Reading)
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στην Αγγλία, με
δύο μήνες να λαμβάνουν χώρα στο ALBA. Διαρκεί δέκα μήνες.
Ξεκινήστε τις σπουδές σας στο ALBA με υποτροφία ή οικονομική ενίσχυση* μέχρι 60% για
τα προγράμματα ΜBA και μέχρι 40% για τα προγράμματα MSc. Ενημερωθείτε αναλυτικά στο
www.alba.edu.gr/Scholarships
*ανάλογα με την αριστεία του υποψηφίου και
σύμφωνα με τους κανονισμούς του ALBA

Επικοινωνία
ALBA Graduate Business School
at The American College of Greece
Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης
Ξενίας 6-8, 115 28, Αθήνα,
Τηλ.:210 8964531,
Fax.: 210 8964737
www.alba.edu.gr

Ιδιωτικά

european & american education

Το New York College (NYC) με 23 χρόνια επιτυχημένης
παρουσίας στην εκπαίδευση, στην Ελλάδα και το εξωτερικό προσφέρει bachelor’s, master’s και PhD σε ένα
πλήθος ειδικοτήτων στα γνωστικά αντικείμενα των Διοίκησης Επιχειρήσεων, Επικοινωνίας, Ψυχολογίας, Διατροφολογίας, Βιοϊατρικών Επιστημών, Διδασκαλίας και
Εκπαίδευσης, Διεθνών Σχέσεων, Τουρισμού, Ναυτιλίας,
Κινηματογράφου και Πληροφορικής, σε συνεργασία με
αναγνωρισμένα Ευρωπαϊκά και Αμερικανικά Πανεπιστήμια. Σήμερα, το NYC αποτελεί έναν όμιλο αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, με παρουσία, εκτός
από την Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, Πράγα (Τσεχία), Τίρανα (Αλβανία) και Βελιγράδι (Σερβία).
Οι φοιτητές του NYC αποκτούν τα αυθεντικά πτυχία των συνεργαζόμενων πανεπιστημίων. Το NYC διαθέτει πιστοποίηση από
το British Accreditation Council, (BAC). Όλα τα προγράμματα
σπουδών και τα αντίστοιχα πτυχία είναι πιστοποιημένα και αναγνωρισμένα από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια.
To New York College, Αθήνα και Θεσσαλονίκη έλαβε Άδεια
Ίδρυσης και Λειτουργίας ως Κολλέγιο-Κέντρο Μεταλεικυακής
Εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας ΔΒΜΘ, (ΦΕΚ 1302,
18/08/10 και ΦΕΚ 1320 27/8/2010).

Η δυναμική ενός διαρκώς αναπτυσσόμενου πολυεθνικού εκπαιδευτικού Ομίλου, η εμπειρία και η τεχνογνωσία στην ίδρυση και διοίκηση ιδιωτικών Πανεπιστημίων, η εξασφαλισμένη
σταθερότητα στις ακαδημαϊκές συνεργασίες με Πανεπιστήμια
της Ευρώπης και της Αμερικής, η διασφάλιση και ο έλεγχος
της ακαδημαϊκής ποιότητας από οργανισμούς όπως το British
Accreditation Council (UK), η παρουσία 150 έμπειρων και καταξιωμένων καθηγητών, και η συνεχής υποστήριξη από ένα
δυναμικό και αξιόπιστο Career Office αποτελούν μερικά μόνο
από τα συγκριτικά και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του Εκπαιδευτικού Ομίλου New York College.
ΑΘΗΝΑ
Αμαλίας 38 Σύνταγμα, Τ.Κ 10558, Τηλ. 210 3225961-2
Φαξ. 210 3233337
E-mail: nycath@nyc.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κατσιμίδη 6, Τ.Κ 54639, Τηλ. 2310 889879, Φαξ. 2310 835211
E-mail: nycth@nyc.gr
WEBSITE: www.nyc.gr

Aφιέρωμα

New York College

Aφιέρωμα

Ιδιωτικά

Μεταπτυχιακά Επιχειρησιακών
& Οικονομικών Επιστημών

Ρωτήσαμε...
Αναφορικά με κάποιον που δεν έχει
σπουδάσει ποτέ Πληροφορική, αλλά θα
ενδιαφερόταν να ασχοληθεί με το αντικείμενο, προσφέρονται τα προγράμματα
σας για αρχάριους και πόσο εφικτό είναι να παρακολουθήσει κάποιος;
Θα ήθελα να τονίσω ότι σε αντίθεση με ΠΜΣ
Πληροφορικής άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας μας, το ΠΜΣ στην «Πληροφορική» του τμήματος Πληροφορικής του
Πανεπιστημίου Πειραιώς απευθύνεται κυρίως σε αποφοίτους σχολών ΑΕΙ ή ΤΕΙ άλλων της Πληροφορικής και όχι κατ’ ανάγκη
συναφών με αυτήν, οι οποίοι επιθυμούν να
αποκτήσουν γνώση στα θέματα Πληροφορικής σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών. Η
ανάγκη για την επέκταση σε αυτό το πρωτοποριακό για την Ελλάδα, πρόγραμμα σπουδών υπαγορεύθηκε από την υψηλού βαθμού διαθεματικότητα της Πληροφορικής και
από τις σύγχρονες απαιτήσεις υψηλής γνώσης της Πληροφορικής σε όλες τις ειδικότητες επιστημών. Το πρόγραμμά μας έχει συνταχθεί με βάση τα πρότυπα αντίστοιχων Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών Πανεπιστημίων
στα οποία λειτουργούν ανάλογα προγράμματα τουλάχιστον από 25ετίας και με εξαιρετική επιτυχία. Τα προγράμματα αυτά αποκαλούνται “M.Sc. conversion courses” και προσφέρονται από Τμήματα Πληροφορικής κορυφαίων Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών
Πανεπιστημίων. Ενδεικτικά αναφέρονται
το Imperial College, το University College
London, το UMIST κ.λπ.
Για να επιτευχθεί ο στόχος του ΠΜΣ, τα μαθήματα έχουν σχεδιαστεί και διδάσκονται με
διαφορετική φιλοσοφία και συμπυκνωμένο περιεχόμενο, διατίθενται πολλά μαθήματα
επιλογής και κάθε φοιτητής, με τη βοήθεια
Ακαδημαϊκών Συμβούλων, μπορεί να προσαρμόσει το πρόγραμμα σπουδών στο δικό
του υπόβαθρο και τους δικούς του στόχους.
Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα μπορούν να αναζητούν καλύτερες θέσεις στην αγορά εργασίας δεδομένου ότι σε κάθε Τομέα υπάρχουν
ανάγκες για ανθρώπους που συνδυάζουν
υψηλή γνώση του Τομέα τους με την Πληροφορική και οι οποίοι είναι δυσεύρετοι σήμερα. Πολλοί φοιτητές μας βρήκαν αξιόλογες δουλειές πριν ακόμα αποφοιτήσουν, καθώς έχουμε αναπτύξει σχέσεις
συνεργασίας με
εταιρίες που δραστηριοποιούνται
στην Πληροφορική.

Μαρία Βίρβου
Διευθύντρια ΜΠΣ «Πληροφορική»
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
www.chill-out.gr
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αβs group
Βασικός συνεργάτης της ABS S.A. είναι το πανεπιστήμιο του Βελιγραδιού στο οποίο σήμερα φοιτούν
78.000 περίπου φοιτητές ενώ το διδακτικό προσωπικό ανέρχεται στις 2.500. Το πανεπιστήμιο υποστηρίζει παραπάνω από 50 ειδικότητες, οι οποίες είναι
όλες ανταγωνιστικές, αλλά και αναγνωρισμένες από
το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Το πανεπιστήμιο έχει αναπτύξει προγράμματα εξ’
αποστάσεως εκπαίδευσης σε παγκόσμια κλίμακα.

Τα προγράμματα που περιλαμβάνει το
πανεπιστήμιο είναι τα εξής:

gΤο BACHELOR διάρκειας 4 έτη σπουδών και περιλαμβάνει παράδοση εργασιών σ’ όλα τα μαθήματα του προγράμματος, παράδοση πτυχιακής εργασίας και 4 επισκέψεις το χρόνο
gΤο MASTER προσφέρει μεταπτυχιακό τίτλο σε 1 με

2 έτη σπουδών. Και περιλαμβάνει παράδοση εργασιών και 3 επισκέψεις το χρόνο

Πληροφορίες για το Ίδρυμα
Ο όμιλος της Globaltraining® είναι ένας από τους μεγαλύτερους επαγγελματικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς στην Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή, με εξειδίκευση στην παροχή προγραμμάτων σπουδών που
οδηγούν στην απόκτηση παγκοσμίως αναγνωρισμένων και περιζήτητων επαγγελματικών τίτλων. Οι επαγγελµατικοί τίτλοι είναι πτυχία πιστοποίησης σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους (Accounting,
Audit, Business, Investment, Management, Law,
Engineering, Marketing, Banking, PublicRelations
κ.α..) που απομένονται από παγκοσµίωςαναγνωρισµένασώµατα/ ενώσεις (Associations) μεγάλων χωρών (όπως οι Η.Π.Α., Μ. Βρετανία, κ.α.) κατόπιν επιτυχούς συμπλήρωσης συγκεκριμένου κλάδου σπουδών και πιστοποίησης σχετικής επαγγελτικής πείρας.
Οι εξειδικευμένοι επαγγελματικοί τίτλοι (ACCA, CFA,
CIA) παίρνουν τη σκυτάλη από τα ακαδημαϊκά µεταπτυχιακά (π.χ. MBA) και θεωρούνται από τις μεγάλες
εταιρείες, πολυεθνικές, τράπεζες, λογιστικούς/ ελε-

gΤέλος το ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ διαρκεί 3 με 5 έτη. Και
περιλαμβάνει σύνταξη και παρουσίαση διδακτορικής διατριβής και 2 φορές μέσα στο χρόνο επίσκεψη.
Οι επισκέψεις είναι προκαθορισμένες και
οργανώνονται από την ABS S.A.
Τα προγράμματα του πανεπιστημίου του Βελιγραδιού
είναι από τα πιο ανταγωνιστικά στην Ευρώπη εστιάζοντας στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, στον Αθλητισμό,
στην Εκπαίδευση, στον Τουρισμό αλλά και σ’ άλλες
50 ειδικότητες. Σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο
παρέχονται ειδικά σεμινάρια στους πιο περιζήτητους τομείς της αγοράς από καταξιωμένους καθηγητές της Ελλάδας και του εξωτερικού. Προσφέρονται ειδικές τιμές για φοιτητές & εταιρείες

Επικοινωνία
Αγχιάλου 3, Πλατεία Αττικής, ΤΚ: 10443, Αθήνα,
Τηλ.: 2105138587, Fax: 2105138564,
Ώρες Επικοινωνίας: 9:00πμ-20:00μμ

γκτικούς οίκους κ.λπ., ως το διαβατήριο για ανέλιξη
στις υψηλές βαθμίδες της διοίκησης. Αυτό οφείλεται στην τάση, που εμφανίζεται πλέον και στην Ελλάδα, να δίνεται προτεραιότητα στις γνώσεις που συνδυάζονται όμως με την προϋπηρεσία, αντί της απλής
αναζήτησης νέων με «χαρτί» από κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Το πλεονέκτημα των επαγγελματικών
τίτλων αποδεικνύεται και σε περιόδους κρίσης, οπότε οι κάτοχοι τους μετακινούνται πολύ πιο εύκολα,
ενώ ταυτόχρονα διαφοροποιούνται ανάμεσα σε εκατοντάδες βιογραφικά με μεταπτυχιακό τίτλο.

Επαγγελματικοί Τίτλοι
• ACCA (Association of Chartered Certified
Accountants) U.K.,
• CFA (Chartered Financial Analyst) U.S.A
• CIA (Certified Internal Auditor) U.S.A
• DipIFR (Diploma in International Financial
Reporting by ACCA
• CIPR (Chartered Institute of Public Relations) UK

Επικοινωνία

Στην ιστοσελίδα: www.globaltraining.gr
Στο τηλ.: 210- 6722868
Επισκεφτείτε τα γραφεία στη Λ. Μεσογείων 265,
Χολαργός

Πληροφορίες για το ίδρυμα
H iCon International Training έχει σαν στόχο την ανάπτυξη στελεχών σε πανεπιστημιακό και επαγγελματικό επίπεδο. Είναι αποκλειστική αντιπρόσωπος του
κορυφαίου βρετανικού πανεπιστημίου University of
Leicester. Προσφέρει τα προγράμματά του σε όλη την
Ελλάδα εξ αποστάσεως με το «Σύστημα Ολοκληρωμένης Υποστήριξης» που έχει αναπτύξει κατά το πρότυπο ISO 9001:2008 και δίνει τη δυνατότητα απόκτησης αυθεντικών πτυχίων, μεταπτυχιακών & διδακτορικών με ευέλικτη εμπλουτισμένη μάθηση. Αξίζει να
σημειωθεί ότι με βάση την αξιολόγηση των έγκυρων
Financial Times (FT.com 2012, http://rankings.ft.com/
businessschoolrankings/online-mba) το Πανεπιστήμιο του Λέστερ κατατάσσεται στο Νο1 παγκοσμίως για
σπουδές ΜΒΑ!

Η διάρκεια των προγραμμάτων είναι από 18-24
μήνες, ενώ αιτήσεις γίνονται καθόλη τη διάρκεια
του έτους.

Ενάρξεις
Μάιο, Ιούλιο, Οκτώβριο, Φεβρουάριο

Επικοινωνία
Υπεύθυνος ενημέρωσης:
Δρ. Μάνια Παπαπαναγιώτου
Τηλ.: 210-9248534/210-9248065
Φαξ: 210-9248695, Website: www.icon.gr
E-mail: info@icon.gr, icon@icon.gr

IST
University of
Hertfordshire

Ακαδημαϊκά προγράμματα

Πληροφορίες για το Ίδρυμα

MBA Γενικό και με ειδικότητες σε Finance,
Marketing, Employment Relations, IT Management,
Total Quality Management ( Όλα τα ΜΒΑ είναι πιστοποιημένα από το Association of MBAs)
MSc in Finance, MSc in Marketing, MSc in Human
Resource Management and Training, MSc in
Performance Management and Workplace
Learning, MSc in Industrial Relations and
Workplace Learning, MSc in Management

Το ISTCollege ιδρύθηκε το 1989 με στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και την άμεση σύνδεσή της με την αγορά εργασίας. Από το 1992 διατηρεί σύμβαση δικαιόχρησης (franchise) με το Βρετανικό κρατικό Πανεπιστήμιο του Hertfordshire για την αποκλειστική υλοποίηση προγραμμάτων σπουδών στην Ελλάδα και την
απόκτηση τίτλων σπουδών Bachelors και Masters
που χορηγούνται απευθείας από το Πανεπιστήμιο.

Ιδιωτικά
Ακαδημαϊκά προγράμματα
Η γκάμα των προσφερόμενων προγραμμάτων είναι ευρεία και καλύπτει τους τομείς των Οικονομικών & Επιχειρησιακών Επιστημών, της Επιστήμης Υπολογιστών - Πληροφορικής και των Ανθρωπιστικών Επιστημών.
Πιο συγκεκριμένα, στον τομέα των Οικονομικών &
Επιχειρησιακών Επιστημών προσφέρονται τα προγράμματα:
MA in Marketing,
MSc in Management,
MSc in Health Services Management και
MSc in Organisational Psychology.

Διάρκεια Σπουδών
Τα μαθήματα ξεκινούν το Μάρτιο ή τον Οκτώβριο και
η διάρκεια σπουδών είναι 1 ή 2 έτη για full ή parttime φοίτηση. Επίσης, είναι δυνατή η χρηματοδότηση μέσω του πόρου 0,45% ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ.

Επικοινωνία
Ιστοσελίδα: www.ist.edu.gr
e-mail: info@ist.edu.gr, Τηλ.: 210-48 22 222
Πειραιώς 72, Μοσχάτο

gΕπιπλέον υπηρεσίες της ABS
Ειδικά σεμινάρια στους πιο περιζήτητους τομείς της
αγοράς από καταξιωμένους καθηγητές της Ελλάδας και
του εξωτερικού. Προσφέρονται ειδικές τιμές για φοιτητές &
εταιρείες

Ο εκπαιδευτικός φορέας ABS ξεκίνησε τη δράση της
το 2008, θέτοντας ως στόχο την κάλυψη κάθε πιθανής
ανάγκης σε θέματα εκπαίδευσης των σπουδαστών κάθε
ακαδημαϊκής βαθμίδας. Βασικός συνεργάτης της ABS
είναι το Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου, αναλαμβάνοντας
στην Ελλάδα, τη δομή & υλοποίηση του προγράμματος
e-learning, αλλά και τη διδασκαλία της γλώσσας, ώστε
οι σπουδαστές της να παρακολουθούν επιτυχώς το
πρόγραμμα επιλογής τους. Παρεχόμενα προγράμματα
είναι το Bachelor, το Master και το Διδακτορικό. Το
πρόγραμμα των μαθημάτων έχει συσταθεί σε συνεργασία
με καθηγητές των ξένων πανεπιστημίων, το οποίο
παρακολουθούν και οι ίδιοι, ελέγχοντας την υψηλή
ποιότητα της υλοποίησής του. Τα μαθήματα e-learning
γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα προπτυχιακά,
μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα του κρατικού
πανεπιστήμιου της Σερβίας είναι πιστοποιημένα από τον
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π και γίνονται εξ’ αποστάσεως
ABS-GROUP

Σωστή ενημέρωση και ολοκληρωμένη καθοδήγηση για να
επιλέξει ο ενδιαφερόμενος σπουδαστής το πρόγραμμα που
του ταιριάζει στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
Επίσης, η ABS δίνει τη δυνατότητα για ειδικότητες που δεν
καλύπτει το συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο την οργάνωση
και αποστολή των σχετικών εγγράφων που χρειάζονται σε
αλλά πανεπιστήμια της επιλογής του σπουδαστή ώστε να
πραγματοποιηθεί ομαλά η εγγραφή του σε οποιαδήποτε
πανεπιστήμιο.
Ο εκπαιδευτικός φορέας ABS αναπτύσσει προγράμματα
επαγγελματικής αποκατάστασης για τους τελειοφοίτους της σε
συνεργασία με εταιρείες στην Ελλάδα και την Σεβρία.

gΣτόχος της ABS
Βασικός στόχος της ABS S.A. είναι η παροχή αναγνωρισμένων
πτυχίων σε εξειδικευμένες ειδικότητες, οι οποίες θα
αποτελέσουν το βασικό «σκαλοπάτι» για την άμεση
επαγγελματική αποκατάσταση του σπουδαστή, στο
αντικείμενο σπουδών της επιλογής του. Οι σχολές εστιάζουν
σε μια διαφοροποιημένη στρατηγική, προωθώντας ποιοτικά
εκπαιδευτικά προγράμματα σ’ ανταγωνιστικές τιμές.

Αγχιάλου 3, Πλατεία Αττικής, ΤΚ: 10443, Αθήνα, Τηλ.: 2105138587, Fax: 2105138564, Ώρες Επικοινωνίας: 9:00πμ-20:00μμ

Aφιέρωμα

iCon
International
Training

Aφιέρωμα

Δημόσια

Μεταπτυχιακά Επιστήμης Η/Υ

Πληροφορικής & Φυσικών Επιστημών

Ρωτήσαμε...
Tο πρόγραμμα σπουδών στον τομέα της
Πληροφορικής πρέπει να εκσυγχρονίζεται
συνέχεια, δεδομένης της ταχύτατης εξέλιξης του τομέα. Πόσο “up to date” είναι το
δικό σας πρόγραμμα σπουδών;
Πραγματικά, η Πληροφορική εξελίσσεται με
ένα ρυθμό που θα χαρακτήριζα ως ιλιγγιώδη.
Οι τεχνολογίες και τα εργαλεία της σημερινής
Πληροφορικής διαφέρουν δραματικά από τις
αντίστοιχες τεχνολογίες και εργαλεία της προηγούμενης δεκαετίας. Η έρευνα στο χώρο της
Πληροφορικής δημιουργεί συνεχώς νέα αντικείμενα, νέες προσεγγίσεις, νέες τεχνολογίες
και νέα εργαλεία Πληροφορικής. Παράλληλα,
η Πληροφορική, έχοντας ήδη διανύσει τέσσερις δεκαετίες εξέλιξής της, χρησιμοποιείται
πλέον σε κάθε επιστήμη και τεχνολογία και είναι συνεχώς παρούσα σε κάθε δραστηριότητα της καθημερινότητάς μας. Με άλλα λόγια, η
σύγχρονη Πληροφορική χαρακτηρίζεται από
διαθεματικότητα και «τροφοδοτείται» με θεματολογία και νέα προβλήματα από διάφορες
άλλες επιστήμες και τεχνολογίες. Ως συνέπεια
των προηγουμένων, είναι στην πράξη αδύνατο να γνωρίσει ένας επιστήμονας Πληροφορικής όλο το εύρος της σε βάθος επαγγελματικής ενασχόλησης. Επομένως, έχει καταστεί
απόλυτα αναγκαία η εξειδίκευση των επιστημόνων Πληροφορικής και η συνεχής ενημέρωσή τους σχετικά με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις. Ειδίκευση μπορεί να παρασχεθεί μόνο
στα πλαίσια ενός προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) Πληροφορικής και η παρακολούθηση ενός τέτοιου ΠΜΣ είναι απολύτως αναγκαία. Το ΠΜΣ σε «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» του τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσφέρει μεταπτυχιακές σπουδές και εξειδίκευση
σε τέσσερις διαφορετικές κατευθύνσεις της
σύγχρονης Πληροφορικής με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο ερευνητικό, όσο και σχετικά με
την αγορά εργασίας. Το περιεχόμενο σπουδών
δεν καλύπτεται από άλλα ΠΜΣ της χώρας μας.
Το επίπεδο και η ποιότητα των προσφερόμενων σπουδών είναι εφάμιλλα των καλύτερων
αντίστοιχων ΠΜΣ της Ευρώπης και των ΗΠΑ.
Ταυτόχρονα, το περιεχόμενο του ΠΜΣ επικαιροποιείται συνεχώς, έτσι ώστε να αντανακλά
τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο της
Πληροφορικής. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι σε πρόσφατη αξιολόγηση, κορυφαίοι
ερευνητές της Πληροφορικής από τις ΗΠΑ και
την Ευρώπη αποφάνθηκαν ότι στο ΠΜΣ «γίνεται εξαιρετική εργασία», «προσφέρεται μια
ανταγωνιστική δομή μαθημάτων», ενώ «το βάθος και το επίπεδο της έρευνας
που προσφέρουν
οι σπουδές διδακτορικού επιπέδου στο τμήμα
Πληροφορικής
είναι εντυπωσιακά»

Γεώργιος Τσιχριντζής
Διευθυντής ΜΠΣ «Προηγμένα Συστήματα
Πληροφορικής»
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
www.chill-out.gr
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FACULTY OF SCIENCE ENGINEERING &
COMPUTING
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Msc in Advanced Industrial & Manufacturing Systems
(ΠΜΣ Προηγμένα Βιομηχανικά Συστήματα Παραγωγής)
Πληροφορίες για το Πρόγραμμα
Το παρεχόμενο ΠΜΣ στηρίζεται σε μια 10ετή συνεργασία του Τμήματος Μηχανολογίας του ΤΕΙ-Πειραιά
με το Faculty of Science, Engineering and Computing
του Kingston University of London.
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ), κατά κύριο λόγο τεχνολογικής κατεύθυνσης, προσφέροντας ιδιαίτερα πλεονεκτήματα στους εργαζόμενους φοιτητές, μια και η
διάρθρωσή του είναι τέτοια, ώστε τα μαθήματα και
οι ώρες συναντήσεων με τους καθηγητές να είναι 2
φορές την εβδομάδα κατά τις απογευματινές ώρες
(6-9μμ) μετά την εργασία τους.
Μαθήματα (modules): Industrial Systems and
Management, Finance Resources Management,
Information Systems, Total Quality, Integrated CAD/
CAM Systems, Industrial Project Management,
Robotics and Flexible Automation. Και ένα module
κατ’ επιλογή μεταξύ: Industrial Mechatronics
Systems, Advanced CAD/CAM Systems

5 μαθήματα engineering, σε συνδυασμό με 3 μαθήματα management. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει
τα πλέον σύγχρονα μαθήματα βιομηχανικού σχεδιασμού προϊόντων και management με εκτεταμένη
χρήση πληροφορικής.
• Η μεταπτυχιακή εργασία, αλλά και πολλές εργασίες στα πλαίσια των διδασκομένων μαθημάτων, γίνεται συνήθως σε συνεργασία με τη βιομηχανία ή
γενικότερα με το φορέα απασχόλησης του φοιτητή, με σκοπό τα θεωρητικά εργαλεία που διδάσκονται να τυγχάνουν πρακτικής εφαρμογής. Κατ’ αυτόν τον τρόπο προωθείται η σύνδεση του προγράμματος με την αγορά εργασίας. Πάνω από 30 επιστημονικά αποτελέσματα διατριβών (thesis) έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά & συνέδρια τα τελευταία τρία χρόνια.

Αιτήσεις
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η
27-6-2012 (τηρείται σειρά προτεραιότητας)

Επικοινωνία

Καινοτομίες
• Στα διδασκόμενα μαθήματα γίνεται εμβάθυνση του
γνωστικού υπόβαθρου των φοιτητών προσφέροντας

ΤΕΙ Αθήνας

ΜΠΣ στην Πληροφορική
(Master ISICG)
Πληροφορίες για το Πρόγραμμα
Το τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ-Αθήνας έχει μακρόχρονη ερευνητική και εκπαιδευτική συνεργασία με το
αντίστοιχο τμήμα του Πανεπιστημίου της Limoges (Γαλλία), η οποία επισφραγίστηκε με τη δημιουργία Master
Πληροφορικής στην Αθήνα με τη μορφή σύμπραξης
(Φ.Ε.Κ.1122/Β΄/18-08-2006). Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία προχωράει στη συνδιοργάνωση του ανωτέρω
Master και την απονομή κοινού διπλώματος. Στόχος του
είναι να προσφέρει καινοτομική εξειδίκευση υψηλού
επιπέδου στην Πληροφορική στοχεύοντας σε επαγγέλματα που σχετίζονται με την τεχνολογία πολυμέσων &
διαδικτύου με έμφαση στην εικόνα και το σχεδιασμό
υπολογιστικών γραφικών. Ο προσανατολισμός του είναι
τόσο ερευνητικός όσο και επαγγελματικός.

Διάρκεια Σπουδών
Το Master πραγματοποιείται σε δύο ακαδημαϊκά έτη,
τρία εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής διδασκαλίας και ένα πρακτικής ή ερευνητικής άσκησης
και εκπόνηση διπλωματικής.

http://ikaros.teipir.gr/mecheng/aims
Τηλ.: 2130245050 & 2105381298

Οι συμμετέχοντες πρέπει να πιστοποιούν καλή γνώση
της γαλλικής ή της αγγλικής γλώσσας, ή να παρακολουθήσουν τα αντίστοιχα μαθήματα ξένης γλώσσας.
Δαπάνη διαχείρισης του φακέλου φοιτητών για το
2012-2013 600€, (χωρίς άλλη δαπάνη ή δίδακτρα).

Επικοινωνία
Τηλ.: 210 5385826
Ιστοσελίδα: http://master-isicg.teiath.gr
Email: master-isicg@teiath.gr

Εθνικό
Μετσόβιο
Πολυτεχνείο

Σχολή εφαρμοσμένων μαθηματικών
και φυσικών επιστημών
ΔΠΜΣ «Μαθηματική προτυποποίηση
σε σύγχρονες τεχνολογίες και την
οικονομία»
Πληροφορίες για το Πρόγραμμα
Σκοπός του προγράμματος είναι η ειδίκευση αποφοίτων Θετικής, Οικονομικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης, αφού εμβαθύνουν στα θέματα και στα

TEI Πειραιά

Δημόσια

Κατευθύνσεις
• Μαθηματική Προτυποποίηση Τεχνολογιών Αιχμής
• Μαθηματική Προτυποποίηση σε θέματα Οικονομικής
Ανάλυσης με έμφαση στα Χρηματοοικονομικά.

Π.Μ.Σ. στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο
MSc in Electronic Commerce

Διάρκεια Σπουδών: 18 Μήνες

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

Κριτήρια Επιλογής

To Γενικό Τμήμα Μαθηματικών του ΤΕΙ Πειραιά, σε
συνεργασία με το Kingston University, School of
Computing, Information Systems and Mathematics,
οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
στο «Ηλεκτρονικό Εμπόριο» - MSc in Electronic
Commerce. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, τεχνολογικής είτε διοικητικής-οικονομικής κατεύθυνσης, και πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ.

α) γενικός βαθμός πτυχίου και ιδιαιτέρως η σειρά
του βαθμού σε σχέση µε τους βαθμούς των υπολοίπων αποφοίτων στο ίδιο τµήµα και ακαδημαϊκό έτος, β) Το θέμα και η επίδοση στη διπλωματική εργασία, γ) βαθμολογία στα σχετικά µε το
∆ΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα, δ) τυχόν παρεμφερής ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα, ε) γνώση ξένων γλωσσών (ιδιαίτερα αγγλικής
γλώσσας), στ) συστατικές επιστολές. Επίσης, η Ειδική ∆ιατµηµατική Επιτροπή επιφυλάσσεται να ζητήσει από τους υποψηφίους προσωπική συνέντευξη και/ή εξετάσεις.

Αιτήσεις
Μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2012 & ώρα 14:00

Δίδακτρα
Δωρεάν

Επικοινωνία
http://www.mathtechfin.math.ntua.gr/
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μηνών – μερικής φοίτησης (part time), πραγματοποιείται στην Αγγλική Γλώσσα και οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου Master of Science in Electronic Commerce
που χορηγείται από το Πανεπιστήμιο Kingston της Αγγλίας. Είναι εγκεκριμένο από το ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ 738 Β,
18-5-2004) και αναγνωρίζεται από το ΔΟΑΤΑΠ.

Σκοπός: Να δημιουργήσει εξειδικευμένα στελέχη,
ικανά να σχεδιάζουν και να υλοποιούν εφαρμογές
ηλεκτρονικού εμπορίου, εφαρμόζοντας πετυχημένα
επιχειρηματικά μοντέλα.

Επικοινωνία
Γραμματεία του ΠΜΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Τηλ.: 210
5381344, FAX: 210 5691785, e-mail: diglib@teipir.gr και
ηλεκτρονικά από το site του ΠΜΣ, http://ecommerce.
teipir.gr

TEI Πειραιά

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα
Το Πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας σε συνεργασία με το ΤΕΙ Πειραιά οργανώνει
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας 2
ετών (μερική φοίτηση) που οδηγεί στην απόκτηση
του Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης “Master of
Science in Networking and Data Communications”
(Δίκτυα και Επικοινωνίες Δεδομένων). To Π.Μ.Σ.
είναι εγκεκριμένο από το ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ 738/18-0504 τ. Β΄ όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ: 1881/2912-2006 τ. Β΄) και πραγματοποιείται στην Αγγλική γλώσσα. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε
Σάββατο στο ΤΕΙ Πειραιά. Οι υποψήφιοι θα πρέπει
να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ συναφούς αντικειμένου, με γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. Ο Μεταπτυχιακός Τίτλος απονέμεται από το Πανεπιστήμιο του Kingston και για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα απαιτείται η καταβολή διδάκτρων. Η νέα
προθεσμία υποβολής φακέλων υποψηφιότητας θα
είναι τον Ιούνιο του 2012.

Επικοινωνία

Τμήματα Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού,
URL: http://dcom.teipir.gr, Τηλ:2105381327
e-mail: dcom@teipir.gr

Aφιέρωμα

«εργαλεία» της μαθηματικής προτυποποίησης (μοντελοποίησης).

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝ.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
κ. ΜΑΡΙΑ ΒΙΡΒΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»
κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΣΙΧΡΙΝΤΖΗ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

Oι σπουδές Πληροφορικής αποτελούν απάντηση τόσο στις αγωνίες των νέων σχετικά με την
καριέρα τους, όσο και στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα μας, καθώς όλοι οι
οικονομολόγοι προβλέπουν ότι οι νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν τα επόμενα χρόνια
θα απαιτούν προηγμένες γνώσεις και δεξιότητες Πληροφορικής.
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Μιλήστε μας για τις μεταπτυχιακές
σπουδές του Τμήματός σας.

Γ. Τσιχριντζής: Στο τμήμα Πληροφορικής
του Πανεπιστημίου Πειραιώς λειτουργούν
παράλληλα
δύο
Προγράμματα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ).
Το πρώτο ΠΜΣ σε «Προηγμένα
Συστήματα Πληροφορικής» απευθύνεται
σε αποφοίτους Πανεπιστημίων και
ΤΕΙ οι οποίοι έχουν ήδη μια αρκετά
καλή γνώση της Πληροφορικής από τις
προπτυχιακές σπουδές τους και επιθυμούν
να αποκτήσουν μια περαιτέρω ειδίκευση
σε κλάδους της Πληροφορικής με
μεγάλη σημασία στην αγορά εργασίας.
Οι ειδικεύσεις προσφέρονται στις
κατευθύνσεις: «Ευφυείς Τεχνολογίες
Επικοινωνίας
Ανθρώπου-Υπολογιστή»,
«Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων»,
«Διαδικτυακά Πληροφορικά Συστήματα»
και
«Τεχνολογίες
Ενσωματωμένων
Υπολογιστικών
Συστημάτων».
Οι κατευθύνσεις του ΠΜΣ είναι
πρωτοποριακές για την Ελλάδα και δεν
προσφέρονται από άλλα Πανεπιστημιακά
Ιδρύματα της χώρας αλλά μόνο από
Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
Μ. Βίρβου: Σε αντίθεση με άλλα ΠΜΣ
σε αντικείμενα Πληροφορικής σε
εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας, το
ΠΜΣ στην «Πληροφορική» απευθύνεται
κυρίως σε αποφοίτους σχολών ΑΕΙ
ή ΑΤΕΙ άλλων της Πληροφορικής,
οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν
γνώση στα θέματα Πληροφορικής σε
επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών.
Η
ανάγκη για αυτό το πρόγραμμα σπουδών
υπαγορεύθηκε από την υψηλού βαθμού
διαθεματικότητα της Πληροφορικής και
από τις σύγχρονες απαιτήσεις υψηλής
γνώσης της Πληροφορικής σε όλες τις

ειδικότητες επιστημών. Στην σημερινή
εποχή, όλες οι επιστήμες χρειάζονται
ειδικές και υψηλές γνώσεις Πληροφορικής
που μπορούν να αποκτηθούν από ένα
μεταπτυχιακό πρόγραμμα σαν το δικό μας.
Το ΠΜΣ καλύπτει ένα πολύ μεγάλο
εκπαιδευτικό κενό. Μέχρι πριν τη
λειτουργία του δικού μας ΠΜΣ, κάποιος
επιστήμονας μπορούσε να παρακολουθήσει
αντίστοιχες μεταπτυχιακές σπουδές μόνο
στο εξωτερικό (Αγγλία, Αμερική κ.ά.),
όπου τέτοια προγράμματα λειτουργούσαν
με μεγάλη επιτυχία από 25ετίας. Τα
προγράμματα αυτά αποκαλούνται “M.Sc.
conversion courses” και προσφέρονται
από Τμήματα Πληροφορικής κορυφαίων
Ευρωπαϊκών
και
Αμερικανικών
Πανεπιστημίων. Το πρόγραμμά μας έχει
συνταχθεί με βάση αυτά τα πρότυπα. Το
Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου
Πειραιώς έχει δώσει τη δυνατότητα να
μπορεί πλέον κάποιος να παρακολουθήσει
ένα αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών στην
Ελλάδα.
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Για να επιτευχθεί ο στόχος του ΠΜΣ,
πώς έχει δομηθεί το πρόγραμμα
σπουδών;
M. Βίρβου: Τα μαθήματα έχουν σχεδιαστεί
και διδάσκονται με διαφορετική φιλοσοφία
και συμπυκνωμένο περιεχόμενο. Επιπλέον,
το πρόγραμμά μας διαθέτει και πολλά
μαθήματα επιλογής ώστε ο κάθε φοιτητής
να μπορεί να προσαρμόσει το πρόγραμμα
σπουδών στο δικό του υπόβαθρο και
στους δικούς του στόχους, οι οποίοι
μπορεί να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ
αποφοίτων πολύ διαφορετικών σχολών.
Έχουμε επίσης εισαγάγει το σύστημα των
Ακαδημαϊκών Συμβούλων με το οποίο ο
κάθε φοιτητής μπορεί να συμβουλεύεται

ατομικά κάποιους Καθηγητές για την
πορεία του στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα
και για τα μαθήματα επιλογής που πρέπει
να επιλέξει.
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Έχουν ήδη εξαχθεί κάποια
συμπεράσματα από την μέχρι τώρα
λειτουργία του ΠΜΣ;
Mαρία Βίρβου: Καταρχήν πρέπει να πω
ότι οι απόφοιτοι απορροφώνται ήδη από
την αγορά εργασίας. Επίσης το πρόγραμμά
μας αξιολογείται από τους φοιτητές και
μέχρι τώρα οι αξιολογήσεις δείχνουν
ότι οι φοιτητές που παρακολουθούν το
πρόγραμμα είναι πολύ ικανοποιημένοι
από αυτό. Πολλοί μάλιστα συνεχίζουν τις
σπουδές σε επίπεδο Διδακτορικής έρευνας
στην Πληροφορική. Όλα αυτά είναι πολύ
σημαντικές επιτυχίες του μεταπτυχιακού
προγράμματος στην «Πληροφορική».
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Πότε δέχεστε αιτήσεις αναφορικά
με επόμενους κύκλους σπουδών των
δύο ΠΜΣ;
Γ. Τσιχριντζής: Για τους αμέσως
επόμενους κύκλους σπουδών των δύο
ΠΜΣ, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων
είναι από 5-3-2012 ως 11-5-2012.
Παράλληλα, διοργανώνουμε ημερίδα
ενημέρωσης στις 2 Μαΐου 2012 στην
Αίθουσα Συνεδρίων του Παν. Πειραιώς,
Καραολή & Δημητρίου 80 στον Πειραιά.
Θα περιλαμβάνει τόσο παρουσιάσεις
και συζήτηση, όσο και δεξίωση κατά
την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να συζητήσουν με διδάσκοντες των δύο
ΠΜΣ. Η είσοδος είναι ελεύθερη σε κάθε
ενδιαφερόμενο.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται είτε τηλεφωνικά (210-4142263 και 210-4142105), είτε μέσω του ιστότοπου http://www.cs.unipi.gr/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Τμήμα Πληροφορικής
Προγράμματα
Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσκαλεί υποψηφίους μεταπτυχιακούς
φοιτητές για υποβολή αιτήσεων με σκοπό τη συμμετοχή στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ): α) «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» και β) «Πληροφορική» που
διοργανώνει για τους ακαδημαϊκούς κύκλους 2012-2013 και 2012-2014 αντίστοιχα.
α) Το ΠΜΣ «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής»
έχει διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους και
απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ)
στα «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» στις
εξής κατευθύνσεις: (α) Τεχνολογία Ενσωματωμένων
Υπολογιστικών Συστημάτων (ΤΕΥΣ), (β) Δικτυοκεντρικά
Πληροφοριακά Συστήματα (ΔΙΠΣ), (γ) Ευφυείς
Τεχνολογίες Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή
(ΕΤΕΑΥ) και (δ) Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων
(ΣΥΑ).
Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, μετά από
επιλογή, πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής ή άλλων
Πανεπιστημιακών τμημάτων θετικής κατεύθυνσης
και πτυχιούχοι ΤΕΙ Πληροφορικής της ημεδαπής ή
αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων συναφούς
αντικειμένου της αλλοδαπής.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις αρχές
Οκτωβρίου 2012.
β) Σκοπός του ΠΜΣ «Πληροφορική» είναι να
εκπαιδεύσει αποφοίτους σχολών ΑΕΙ ή ΤΕΙ άλλων της
Πληροφορικής και όχι κατ’ανάγκη άμεσα συναφών
με αυτήν, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν γνώση
στα θέματα Πληροφορικής σε επίπεδο μεταπτυχιακών

σπουδών. Ο σκοπός του ΠΜΣ συνδέεται άμεσα με την
υψηλού βαθμού διαθεματικότητα της Πληροφορικής
και τις σύγχρονες απαιτήσεις υψηλής γνώσης της
Πληροφορικής σε άλλες ειδικότητες επιστημών καθώς
και την τροφοδότηση της ίδιας της Πληροφορικής
με νέα επιστημονικά πεδία βασικής έρευνας και
ανάπτυξης εφαρμογών.
Το ΠΜΣ έχει διάρκεια δύο ετών που ισοδυναμούν με
4 ακαδημαϊκά εξάμηνα και απονέμει Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Πληροφορική».
Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, μετά
από επιλογή, πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών τμημάτων
και πτυχιούχοι ΤΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις αρχές
Οκτωβρίου 2012.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις
από 5 Μαρτίου έως και 11 Μαΐου 2012 στη Γραμματεία
του Τμήματος Πληροφορικής. Θα γίνονται δεκτές
αιτήσεις και ταχυδρομικώς εφόσον αποσταλούν προς
το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς,
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά τα οποία αναφέρονται στους δικτυακούς τόπους του
Τμήματος: http://www.unipi.gr/metapt/metapt_index.html, http://www.cs.unipi.gr/.
u Συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής
στο Π.Μ.Σ. Το έντυπο της αίτησης
παρέχεται από τη Γραμματεία του
Τμήματος Πληροφορικής και τους
δικτυακούς τόπους του Τμήματος
http://www.unipi.gr/metapt/metapt_
index.htmlκαι http://www.cs.unipi.gr/.
u Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ
ή ΑΤΕΙ (νόμιμα επικυρωμένου), ή
αντίγραφο πτυχίου ανώτατου ιδρύματος
της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το
ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).
u Πιστοποιητικό αναλυτικής

βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων
στην οποία να αναγράφεται και ο
βαθμός του πτυχίου, ή να προκύπτει η
βαθμολογία του υποψηφίου μέχρι την
ημέρα της αίτησης.
u Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής
γλώσσας ή και άλλων γλωσσών εάν
υπάρχουν.
u Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
u Αντίγραφα από τυχόν άλλα πτυχία
ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή αντίστοιχου ιδρύματος
της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από το
ΔΟΑΤΑΠ. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).

u Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε
επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια ή
ανάτυπα άλλου συγγραφικού έργου.
u Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας και
επαγγελματικού έργου.
u Κάθε άλλο πιστοποιητικό για έργο ή
δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει
στην επιλογή του υποψηφίου.
u Φωτοτυπία της αστυνομικής
ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
u Μία πρόσφατη φωτογραφία, η
οποία επισυνάπτεται στην αίτηση του
υποψηφίου.

Η συμπληρωμένη αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στην παρακάτω διεύθυνση στις ώρες 11:00 – 17:00:
Τμήμα Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Γραμματεία ΠΜΣ
«Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής»
Καραολή και Δημητρίου 80, Πειραιάς 18534, 1ος όροφος
Γραφείο 110.
Τηλ. 210- 414 2105, 210- 414 2097, Φαξ 210- 414 2107

Τμήμα Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Γραμματεία ΠΜΣ «Πληροφορική»
Καραολή και Δημητρίου 80, Πειραιάς 18534, 5ος όροφος
Γραφείο 503.
Τηλ. 210- 414 2263, 210- 414 2105, Φαξ 210- 414 2264

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ:

2 Μαΐου 2012

«ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»
Το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς διοργανώνει ημερίδα για την παρουσίαση των
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος στις 2 Μαΐου 2012, στην Αίθουσα Συνεδρίων του
Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καραολή και Δημητρίου 80, Πειραιάς. Θα ακολουθήσει δεξίωση.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Aφιέρωμα

Δημόσια

Μεταπτυχιακά Επιστήμης Η/Υ

Πληροφορικής & Φυσικών Επιστημών

Ρωτήσαμε...
Πιστεύετε ότι ένας φοιτητής που κάνει
μεταπτυχιακό μπορεί να ανταγωνιστεί
κάποιον που εργάζεται εκείνα τα 2 χρόνια; Πώς συνδέεται το θεωρητικό υπόβαθρο των γνώσεων που αποκτά κάποιος
φοιτητής παρακολουθώντας ένα μεταπτυχιακό σε σχέση με το πρακτικό επίπεδο γνώσεων που έχει ένας εργαζόμενος σε μία εταιρεία;
Πιστεύω ότι στη διάρκεια της δύσκολης περιόδου που διανύουμε η καλύτερη επένδυση
για το μέλλον - που μόνον καλύτερο μπορεί
να είναι – αποτελεί η απόκτηση νέας σύγχρονης γνώσης. Η προσαρμογή ενός μεταπτυχιακού στην αγορά εργασίας, είναι σημαντική. Ένας τρόπος που έχει αποδειχθεί στη
10ετή λειτουργία μας ότι προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα, ιδιαίτερα για εργαζόμενους φοιτητές που διεξάγουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές σε ένα part-time πρόγραμμα είναι ο εξής:
Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας, το
θέμα να είναι προσαρμοσμένο σε ένα πραγματικό πρόβλημα της εργασίας του φοιτητή, ή γενικότερα ο φοιτητής σε συνεργασία
με το συντονιστή των διπλωματικών να επιλύσουν ουσιαστικά προβλήματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις μέσω συνεργασίας
ενός φορέα απασχόλησης και του επιβλέποντα καθηγητή. Επίσης σε κάθε διδασκόμενο
μάθημα μπορεί αφενός να γίνεται ανάπτυξη
της θεωρίας και να αναλύονται οι σχετικές
μεθοδολογίες και στη συνέχεια οι φοιτητές
στα πλαίσια case-studies να εφαρμόζουν τα
παραπάνω σε πραγματικά προβλήματα από
το χώρο εργασίας τους ώστε να έχουν πλήρη βιωματική αντίληψη εφαρμογής της γνώσης που λαμβάνουν από το θεωρητικό τμήμα
του μαθήματος.
Η εμπειρία που έχουμε αποκομίσει την τελευταία δεκαετία από την εφαρμογή των παραπάνω συνοψίζεται στα εξής:
• Ο φοιτητής αποκτά εμπειρία στη χρήση των
μεθοδολογικών εργαλείων που διδάχθηκε
σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και βελτιώνει το προφίλ του εντός της επιχείρησης
• Παρουσιάσεις των επιστημονικών αποτελεσμάτων σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια.
• Η επιχείρηση επιτυγχάνει επίλυση προβλημάτων με
χρήση
σύγχρονων μεθοδολογιών χωρίς κόστος.

Εθνικό
Μετσόβιο
Πολυτεχνείο

«ΔΠΜΣ Συστήματα Αυτοματισμού»
Πληροφορίες για το Πρόγραμμα:
Το πρόγραμμα αυτό υπάρχει από το 1998 και συμμετέχουν οι Σχολές:
• Μηχανολόγων Μηχανικών
• Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
• Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
• Χημικών Μηχανικών
• Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών
• Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών

Κατευθύνσεις
Το ΔΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στα «Συστήματα Αυτοματισμού» με τις εξής κατευθύνσεις:
1. Συστήματα Κατασκευών & Παραγωγής
2. Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου & Ρομποτικής

Διάρκεια Σπουδών
3 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Κριτήρια Επιλογής:
Η επιλογή γίνεται με συνεκτίμηση:
• του γενικού βαθμού διπλώματος/ πτυχίου
• της βαθμολογίας στα προπτυχιακά μαθήματα που
είναι σχετικά με το ΔΠΜΣ
• της επίδοσης σε διπλωματική εργασία
• της ερευνητικής δραστηριότητας του υποψηφίου,
εάν υπάρχει.
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α) γενικός βαθμός πτυχίου ή διπλώματος, β) βαθμολογία στα σχετικά με το ΔΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα, γ) επίδοση και το θέμα της διπλωματικής
εργασίας, όπου αυτή προβλέπεται, σε προπτυχιακό
επίπεδο, δ) τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα και επαγγελματική εμπειρία, δ) συστατικές
επιστολές, ζ) προσωπική συνέντευξη.

Δίδακτρα: Δωρεάν
Επικοινωνία
www.apms.math.ntua.gr

Εθνικό και
Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο
Αθηνών

Δίδακτρα: Δωρεάν
Επικοινωνία

Κατευθύνσεις:

kanarach@mail.ntua.gr
Τηλ. 210-772-2330
http://dpms-as.mech.ntua.gr/

1. Υπολογιστική Επιστήμη
2. Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα
3. Τεχνολογία Συστημάτων Υπολογιστών
4. Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα
5. Επεξεργασία Σήματος για Επικοινωνίες
και Πολυμέσα
6.Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (για επαγγελματίες)

Εθνικό
Μετσόβιο
Πολυτεχνείο

Σχολή εφαρμοσμένων μαθηματικών
και φυσικών επιστημών, Τομέας
Μαθηματικών

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα:

www.chill-out.gr

Κριτήρια Επιλογής

Τμήμα πληροφορικής &
τηλεπικοινωνιών
«ΠΜΣ Πληροφορική και
Τηλεπικοινωνίες»

ΔΠΜΣ «Εφαρμοσμένες
Μαθηματικές Επιστήμες»
(Applied Mathematical Sciences)
Δρ. Κων/νος Στεργίου
Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος Μηχανολογίας
ΤΕΙ Πειραιά
Επιστημονικός Υπεύθυνος Msc Advanced
Industrial & Manufacturing Systems

• Στατιστική - Πιθανότητες
Στόχος κάθε ροής είναι να δημιουργήσει αντίστοιχα
Επιστήμονες και Ερευνητές υψηλού επιπέδου και
κύρους, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε Ερευνητικά Κέντρα και Διεθνείς οργανισμούς, σε Ελληνικά και Ξένα Πανεπιστήμια, να εργαστούν ως στελέχη σε Επιχειρήσεις, σε Οργανισμούς και στη Βιομηχανία και ως Αναλυτές και Επιστημονικοί Σύμβουλοι.
Διάρκεια Σπουδών: 3 εξάμηνα

Σε σχέση με τη δομή του το πρόγραμμα, εκτός από
τον κορμό, περιλαμβάνει τρεις επιμέρους κατευθύνσεις:
• Ανάλυση και Διαφορικές Εξισώσεις
• Υπολογιστικά Μαθηματικά (Αριθμητική Ανάλυση Πληροφορική)

Διάρκεια Σπουδών: 4 διδακτικά εξάμηνα
Κριτήρια Επιλογής: Απόφοιτοι Τμημάτων Πλη-

ροφορικής, Τηλ/νιών, Επιστήμης Υπολογιστών, και
Μηχανικής Υπολογιστών, καθώς και άλλων Τμημάτων (απαιτείται για τους τελευταίους να περάσουν
από προπαρασκευαστικό κύκλο μέχρι 8 προπτυχιακών μαθημάτων) Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και ΤΕΙ της ημεδαπής ή
αντιστοίχων της αλλοδαπής ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων.

Επικοινωνία
210 727 5181 - 5338,
secretpm@di.uoa.gr
http://postg.di.uoa.gr/new_postg_studies.html

Δημόσια

Εθνικό και
Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο
Αθηνών

ΠΜΣ «Διδακτική της χημείας και νέες
εκπαιδευτικές τεχνολογίες»
Πληροφορίες για το Πρόγραμμα:
Το πρόγραμμα λειτουργεί από το 1998 και συμμετέχουν:
• Τμήμα Χημείας Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών
• Τμήμα Χημείας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης και
• Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου

Κατευθύνσεις
• «Διδακτική της Χημείας» στο Τμήμα Χημείας του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
• «Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας της Χημείας» στο Τμήμα Χημείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Διάρκεια Σπουδών
3 εξάμηνα

Κριτήρια Επιλογής
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των Τμημάτων Χημείας,
Φυσικής, Βιολογίας, Γεωλογίας, Πληροφορικής και Χημικών Μηχανικών ελληνικών ΑΕΙ, και αντιστοίχων Τμημάτων
ΑΕΙ του εξωτερικού με σπουδές αναγνωρισμένες ως ισότιμες των ελληνικών.
• Γενικός βαθμός πτυχίου,
• επίδοση στα συναφή προς το ΔΔΠΜΣ προπτυχιακά
μαθήματα και στη διπλωματική εργασία,
• γνώση ξένων γλωσσών,
• ερευνητική δραστηριότητα και εμπειρία,
• συστατικές επιστολές,
• προσωπική συνέντευξη

Δίδακτρα
Δωρεάν

Επικοινωνία
Τηλ. 210 727 4483
www.chem.auth.gr/dixinet
tzougraki@chem.uoa.gr

Aφιέρωμα

Δημόσια

Μεταπτυχιακά
Ανθρωπιστικών Επιστημών

Ρωτήσαμε...
Δεδομένων των συνθηκών, μπορεί κάποιος νέος παράλληλα με ένα Μεταπτυχιακό πρόγραμμα (πλήρης φοίτησης) να
εργάζεται παράλληλα και σε κάποια part
time εργασία; Ή μήπως είναι προτιμότερο να αφοσιωθεί αποκλειστικά στις
σπουδές;
Η αποκλειστική αφοσίωση στις μεταπτυχιακές σπουδές είναι επιθυμητή μόνο υπό τον
όρο να συνεπάγεται ουσιαστική αφομοίωση
επαγγελματικής εμπειρίας και όχι προσωρινή κατοχή κάποιων «θεωρητικών» γνώσεων μη συνδεδεμένων με την επαγγελματική
πρακτική. Με αυτό το σκεπτικό και ιδιαίτερα
λαμβάνοντας υπόψη τη σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα, ο μεταπτυχιακός σπουδαστής που διαθέτει μια μερική απασχόληση είναι καλύτερα προσαρμοσμένος σε μια
πραγματικότητα βιοπορισμού οπότε, καταβάλλοντας μάλιστα τα δίδακτρα από προσωπικούς πόρους, θα είναι σε θέση να αναζητήσει και να αξιοποιήσει καλύτερα τα άμεσα επαγγελματικά εφόδια που το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ) οφείλει
να του παράσχει.
Εφόσον βέβαια οι ώρες της μερικής απασχόλησης δεν συμπίπτουν με τις ώρες διδασκαλίας και ασκήσεων του Π.Μ.Σ, τότε όχι
μόνο επιβαρύνουν αλλά αποβαίνουν μάλλον
προς όφελος του σπουδαστή καθώς τον διατηρούν επαγγελματικά δραστήριο και άρα
πιο δεκτικό στην απόκτηση επαγγελματικών
εφοδίων.
Μια σημαντική – φοβούμαι – ομάδα σπουδαστών αντιμετωπίζει τις μεταπτυχιακές
σπουδές κατεξοχήν «αντιπαραγωγικά», θεωρώντας ότι εάν αποδείξει ότι κατέχει φαινομενικά κάποιες γνώσεις θα δικαιούται
έναν τίτλο σπουδών – πόσο μάλλον αφού θα
έχει καταβάλει και δίδακτρα – αυξάνοντας
έτσι τον όγκο των «τυπικών» προσόντων του
για την ανεύρεση εργασίας. Οι διαμορφούμενες συνθήκες σήμερα παρότι σαφώς εν
γένει δυσχερείς, φαίνεται ευτυχώς να απομακρύνονται από τα τυπικά προσόντα και να
εστιάζουν στα ουσιαστικά προσόντα δηλ. τα
άμεσα συνδεδεμένα με την εξάσκηση του
επαγγέλματος. Για την απόκτηση των συγκεκριμένων προσόντων η τριβή του σπουδαστή
μέσω μιας μερικής απασχόλησης δυνητικώς
βοηθά στην οριοθέτηση από μέρους του των
ορθών επαγγελματικών στόχων κατά την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ

Εθνικό και
Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο
Αθηνών

Τμήμα Ιατρικής Σχολής
Προσφερόμενα Μεταπτυχιακά
Σπουδών
1. Βιοστατιστική
2. Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική
3. Μοριακή Ιατρική
4. Επεμβατική ακτινολογία
5. Κλινική Ιατρική, Εργαστηριακή Ιατρική,
Προληπτική και Κοινωνική Ιατρική
6. Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
7. Περιβάλλον και Υγεία, Διαχείριση
Περιβαλλοντικών Θεμάτων με επιπτώσεις
στην υγεία
8. Περιβαλλοντική Υγεία - Διαχείριση και
Οικονομική Αποτίμηση
9. Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Καρδιολογική
Νοσηλευτική
10. Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική
Χειρουργική και Τηλεχειρουργική
11. Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Επείγουσα
Νοσηλευτική
12. Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική Έρευνα
13. Έλεγχος του Στρες και Προαγωγή της Υγείας
14. Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
15. Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
16. Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή
17. Μεταβολικά Νοσήματα Οστών
18. Καρδιοαναπνευστική Αναζωoγόνηση
19. Κλινική Νευροψυχολογία
20. Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο
21. Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη
Φροντίδα Σωματικής & Ψυχικής Υγείας
22. Οργάνωση και Διαχείριση ανακουφιστικής &
υποστηρικτικής φροντίδας χρόνιων πασχόντων
23. Ενδαγγειακές Χειρουργικές Τεχνικές
24. Θρόμβωση – Αιμορραγία - Ιατρική των μεταγγίσεων
25. Αναπαραγωγική - Αναγεννητική
26. Προαγωγή Ψυχικής Υγείας - Πρόληψη
Ψυχιατρικών Διαταραχών
27. Παθολογία της Κύησης
28. Ογκολογία Θώρακος: Σύγχρονη
Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα

Επικοινωνία
Ε.Σ. Πατσούρης
Καθηγητής - Διευθυντής Α΄ Εργαστηρίου
Παθολογικής Ανατομικής
Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

www.chill-out.gr
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e-mail: gram-pms@med.uoa.gr
Τηλ: 210 74 62 032 και 210 74 62 035
κα Νικολούτσου Μαρία
κα Βασιλοπούλου Ελένη
Ιστοσελίδα: www.grammateia.med.uoa.gr

Εθνικό και
Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο
Αθηνών

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας &
Φιλολογίας
Πληροφορίες για το Πρόγραμμα
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο
«Γαλλική Γλώσσα και Φιλολογία» οργανώνεται από το
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και
λειτουργεί από το Σεπτέμβριο 2004.
Στόχος του Προγράμματος είναι να ανταποκριθεί
στην ανάγκη για την έρευνα στην επιστήμη, με ενδιαφέρον για εμβάθυνση στα γαλλικά γράμματα και να
εξειδικεύσει μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Κατευθύνσεις
Για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 το Π.Μ.Σ «Γαλλική
Γλώσσα και Φιλολογία», περιλαμβάνει τις εξής δυο
κατευθύνσεις: 1. Γαλλική Λογοτεχνία, 2. Ιστορία του
Γαλλικού Πολιτισμού.

Επικοινωνία
www.frl.gr
τηλ. 210-7277423

Εθνικό και
Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο
Αθηνών

Τμήμα Βιολογίας
ΠΜΣ «Σύγχρονες τάσεις στη
διδακτική των βιολογικών
μαθημάτων και νέες τεχνολογίες»
Πληροφορίες για το Πρόγραμμα
Κεντρικό στόχο του προγράμματος αποτελεί η επιμόρφωση αποφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ σε αντικείμενα σχετικά με παραγωγικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο χώρο της εκπαίδευσης. Τα διδασκόμενα
μαθήματα περιλαμβάνουν διαλέξεις εργαστηριακές
ασκήσεις κλπ. το δε περιεχόμενό τους είναι συμβατό με τον επαγγελματικό προσανατολισμό του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού, όπως κα με τις κοινωνικές απαιτήσεις. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση της επιτυχούς λειτουργίας του και θεωρούμε ότι ο στόχος αυτός έχει επιτευχθεί. Σ΄αυτό συμβάλλει η διευρυμένη ομάδα διδασκόντων με συμμετοχή μελών ΔΕΠ από το Τμήμα Βιολογίας , τα Παιδαγωγικά Τμήματα του ΕΚΠΑ,
μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων ή Πανεπιστημίων αλλά

Κριτήρια

Απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ

• Γενικός βαθμός πτυχίου,
• επίδοση στα συναφή προς το ΔΔΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα και στη διπλωματική εργασία,
• γνώση ξένων γλωσσών,
• ερευνητική δραστηριότητα και εμπειρία,
• συστατικές επιστολές,
• προσωπική συνέντευξη.

Αιτήσεις

Επικοινωνία

Κατατίθενται από μέσα Σεπτεμβρίου στη Γραμματεία
του Τμήματος Βιολογίας

Τηλ. 210 727 4483
www.chem.auth.gr/dixinet
e-mail: tzougraki@chem.uoa.gr

Διάρκεια Σπουδών
3 ακαδημαϊκά εξάμηνα εκ των οποίων το τρίτο αφιερώνεται στη διπλωματική εργασία.

Κριτήρια

Επικοινωνία
http://mde-didaktiki.biol.uoa.gr
Τηλ: 210-7274877, Fax: 210-7274380
agrigor@biol.uoa.gr

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Διδακτική της Χημείας και
Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες»

ΠΑΝΤΕΙΟΣ

Τμήμα Κοινωνιολογίας
ΠΜΣ «Η Σύγχρονη Εγκληματικότητα
και η Αντιμετώπισή της»
Πληροφορίες για το Πρόγραμμα
Το ΠΜΣ «Η Σύγχρονη Εγκληματικότητα και η Αντιμετώπισή της» λειτουργεί ως επίσημο μεταπτυχιακό
στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστη-

Δημόσια
μίου, από το 2003. Είναι διετούς διάρκειας και οδηγεί στην απόκτηση αναγνωρισμένου Μεταπτυχιακού
Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) (επιπέδου Master ή
DEA). Τα γνωστικά πεδία του αφορούν τη μελέτη των
κύριων μορφών εγκληματικότητας/θυματοποίησης,
τις σύγχρονες τάσεις αντεγκληματικής πολιτικής και
τα σχετικά επιστημολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα. Στο πρόγραμμα εισάγονται κατ’ έτος 15 πτυχιούχοι κοινωνικών επιστημών, 1 υπότροφος του ΙΚΥ
και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του ελληνικού
κράτους. Οι προϋποθέσεις εισαγωγής περιγράφονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα www.criminology.
panteion.gr . Δεν απαιτούνται δίδακτρα. Όπως προκύπτει από την πρόσφατη αξιολόγηση του προγράμματος, η απήχησή του είναι ευρύτατη και ο αριθμός των υποψηφιοτήτων πολύ υψηλός, ενώ η χρησιμότητά του στην επαγγελματική αποκατάσταση των
αποφοίτων του ιδιαίτερα ικανοποιητική.

Aφιέρωμα

και ερευνητών από Ερευνητικά Ιδρύματα και Σχολικούς Συμβούλους με αντίστοιχα προσόντα.

Αιτήσεις
Αιτήσεις συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις
κατατίθενται τον Ιούνιο, κατά τις ημερομηνίες που
ανακοινώνονται στην ετήσια προκήρυξη του ΠΜΣ.

Επικοινωνία
τηλ.210-9201458 - Email : criminology@panteion.gr

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα
Το πρόγραμμα λειτουργεί από το 1998 και συμμετέχουν:
• Τμήμα Χημείας Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών
• Τμήμα Χημείας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης και
• Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου

Κατευθύνσεις
• «Διδακτική της Χημείας» στο Τμήμα Χημείας
του ΕΚΠΑ
• «Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας της Χημείας»
στο Τμήμα Χημείας του ΑΠΘ.

Διάρκεια Σπουδών
H ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του
ΜΔΕ ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα και η μέγιστη σε
τέσσερα (4).

Δίδακτρα
Δωρεάν

Αιτήσεις
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των Τμημάτων
Χημείας, Φυσικής, Βιολογίας, Γεωλογίας, Πληροφορικής και Χημικών Μηχανικών ελληνικών ΑΕΙ, και
αντιστοίχων Τμημάτων ΑΕΙ του εξωτερικού με σπουδές αναγνωρισμένες ως ισότιμες των ελληνικών.

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Α’ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ
Μ. Ασίας 75, Γουδή, 115 27 Αθήνα
Τηλ.: 210 7462158 / 7462229, Fax: 210 7462179, email: panatomy@med.uoa.gr

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

«Νεοπλασματική νόσος στον άνθρωπο:
Σύγχρονη Κλινικοπαθολογοανατομική
προσέγγιση και έρευνα»
«Clinicopathological study of human neoplasms»
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Ε. Σ. Πατσούρης
Το πρόγραμμα αρχίζει το
Σεπτέμβριο του 2012 και διαρκεί
τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Το Π.Μ.Σ. προσφέρει στο
μεταπτυχιακό φοιτητή εξοικείωση
στη σύγχρονη διαγνωστική
προσπέλαση των νεοπλασιών του
ανθρώπου με ανάλυση όλων των
τεχνικών που χρησιμοποιούνται
για την διάγνωση και ταξινόμηση
του καρκίνου σήμερα. Το Π.Μ.Σ.
επίσης προσφέρει ευρύ φάσμα
θεωρητικών διαλέξεων πάνω σε
γενικούς βασικούς κυτταρικούς

μηχανισμούς βιολογίας του
καρκίνου και διαλέξεις που
ειδικότερα εστιάζουν στους
ιδιαίτερους παθογενετικούς
μηχανισμούς συνήθων τύπων
καρκίνου. Επιπρόσθετα,
περιλαμβάνει σειρά υποχρεωτικών
εργαστηριακών ασκήσεων.
Το ΠΜΣ θα έχει δίδακτρα ύψους
900 Ευρώ / εξάμηνο (συνολικά
4 εξάμηνα) και ο αριθμός των
εισακτέων θα είναι 35 κατ’
ανώτατο όριο.

Αιτήσεις: 21/5/2012 έως και 6/07/2012
Πληροφορίες: Γραμματεία Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Υπεύθυνη: Κα Έ. Παπασταμάτη (τηλ. 210 74 62 153, email: elepapast@med.uoa.gr)

Aφιέρωμα

U.K.

Σπουδές Διοίκησης
Επιχειρήσεων στην Αγγλία

Ρωτήσαμε...

London School of
Business & Finance

Α) Μήπως είναι προτιμότερο να εστιάσει
ένας νέος σε πιο εξειδικευμένα Μεταπτυχιακά προγράμματα;
Α) Σίγουρα στη σημερινή εποχή με δεδομένη την οικονομική ύφεση που βιώνει η χώρα
αλλά και τα υψηλά ποσοστά ανεργίας που είναι απόρροια αυτής της κατάστασης, τα νεαρά άτομα θα πρέπει να επιλέξουν να εξειδικευτούν με μεταπτυχιακές σπουδές, οι οποίες θα τους οπλίσουν με επιπλέον προσόντα.
Η εξειδίκευση όμως θα πρέπει να είναι σε
επαγγέλματα τα οποία προβλέπετε να έχουν
μέλλον για τη χώρα μας.
Οι ειδικότητες λοιπόν της διοίκησης, του
αθλητισμού και του τουρισμού θεωρούμε ότι
προσφέρουν αυτό το πλεονέκτημα αλλά και
δυνατότητα άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης. Αλλά και στις υπόλοιπες ειδικότητες τις οποίες παρέχει η ABS δίνει εξειδικευμένες κατευθύνσεις με στόχο οι τελειόφοιτοί της να μπορέσουν να είναι ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας της χώρας μας
αλλά και γενικότερα.

Β) Μπορεί ένα MBA, πέρα από τις γενικότερες γνώσεις που προσφέρει να βοηθήσει και στην άμεση επαγγελματική
αποκατάσταση;
Β) Όπως ανέφερα και πιο πριν σίγουρα ένα
μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων,
αλλά και στις υπόλοιπες ειδικότητες που παρέχουμε, μπορεί να προσφέρει άμεση επαγγελματική αποκατάσταση, ειδικά αν είναι
αναγνωρισμένο από τους επίσημους φορείς
του ελληνικού κράτους (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) και
αν υποστηρίζεται από ένα καλά οργανωμένο κρατικό πανεπιστήμιο, όπως είναι το πανεπιστήμιο με το οποίο συνεργάζεται η ABS.
Θα ήθελα ακόμα να τονίσω ότι στη σημερινή
εποχή λόγω του υψηλού ανταγωνισμού είναι
απαραίτητο για ένα νέο άνθρωπο να κάνει
ένα μεταπτυχιακό και αν μπορεί να προχωρήσει ακόμα και στο διδακτορικό τίτλο. Γνωρίζουμε ότι πρόσφατες ρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα αλλά και ο υψηλός ανταγωνισμός
που κυριαρχεί στον ιδιωτικό, κάνουν απαραίτητη την απόκτηση αυτών των τίτλων.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα
που προσφέρουν πραγματικές ευκαιρίες καριέρας
Το LSBF εμπλουτίζει τα Μεταπτυχιακά της Προγράμματα με περισσότερες υπηρεσίες σταδιοδρομίας και
μαθήματα εξειδίκευσης, ενώ παράλληλα καλλιεργεί
επιχειρηματικές ικανότητες που συναντιούνται μόνο
στην αγορά εργασίας, με αποτέλεσμα τις αυξημένες
πιθανότητες επιτυχημένης σταδιοδρομίας μετά την
αποφοίτηση.
Σχεδιασμένα σε συνεννόηση με συνεργάτες απ’ όλη
την υφήλιο και προσφερόμενα από ένα Ίδρυμα που
μεταδίδει απ’ ευθείας στην τάξη την τεράστια εμπειρία του, τα προγράμματα MBA, MSc, LLM και MIB
προσδίδουν εκείνες τις ικανότητες που οι παγκόσμιοι οργανισμοί αναζητούν και χρειάζονται.

Ακαδημαϊκοί συνεργάτες
Το LSBF, ως ένα παγκόσμιο Ίδρυμα επιχειρηματικών
επιστημών, μπορεί να επιλέγει τα ιδρύματα που συνεργάζεται διασφαλίζοντας τη πρόσβαση των σπουδαστών του στις πιο εξειδικευμένες και ποιοτικές
πηγές γνώσεις. Μεταξύ των συνεργατών είναι και το
Grenoble Graduate School of Business (GGSB), τριπλά διαπιστευμένο από το AMBA, EQUIS και AACSB,
κατατάσσοντας το στο 1% των κορυφαίων σχολών
επιχειρηματικών σπουδών, καθώς και το London
Metropolitan University.

Σύνδεση με τις επιχειρήσεις
και την αγορά εργασίας
Το LSBF συνεργάζεται στενά με τους ηγέτες στο χώρο
της βιομηχανίας, ώστε να αναπτύσσει προγράμματα
που θα καλύπτουν τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
Συνεργάζεται με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της βιομηχανίας και εκπαιδεύει τρεις από τις “the
big four” λογιστικές εταιρείες. Έτσι, το LSBF παραμένει στο προσκήνιο του εξελισσόμενο επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

London Business
School

Εστιασμένοι στην επαγγελματική
σταδιοδρομία
Η επιτυχία των σπουδαστών βρίσκεται στο επίκεντρο
όλων των προσπαθειών των ανθρώπων του LSBF. Για
τον λόγο αυτό δεν αρκούνται μόνο στο εξαιρετικό επίπεδο μαθημάτων, αλλά ούτε και οι υπηρεσίες σταδιοδρομίας σταματούν μετά την αποφοίτηση. Οι αφοσιωμένες ομάδες καριέρας είναι πάντα έτοιμες για να
βοηθήσουν στην εύρεση των κατάλληλων ευκαιριών
και οργανισμών που ταιριάζουν στις υψηλές ικανότητες των σπουδαστών. Διοργανώνουν ημέρες καριέρας
και προσφέρουν ευκαιρίες εργασίας σε κάποιους από
τους παγκόσμιους συνεργάτες του, ενώ οι σπουδαστές
του μπορούν να δεχτούν επιπλέον εκπαίδευση ή προσωπικές συμβουλές όταν χρειαστεί.
Τέλος, προσφέρουν ένα εύρος από υπηρεσίες που
βοηθάνε τους σπουδαστές να πετύχουν τους επαγγελματικούς τους στόχους.
• Προγράμματα του LSBF για επαγγελματική εκπαίδευση και ανάπτυξη
• Προσωπικές (one-to-one) συμβουλές σταδιοδρομίας, που περιλαμβάνουν καθοδήγηση, συμβουλές
για προετοιμασία CV, συνοδευτικές επιστολές και τεχνικές για τη συνέντευξη
• Υποστήριξη μέσω email: απάντηση μέσα σε 48 ώρες
• Ημέρες καριέρας με συμμετοχή υπαλλήλων και
στελεχών επιχειρήσεων που αναζητούν προσωπικό
• On-site επισκέψεις εταιρειών που αναζητούν προσωπικό
• Πρόσβαση σε δημοσιεύσεις online αγγελιών εργασίας
• Πρόσβαση σε online πληροφορίες που αφορούν
την επαγγελματική σταδιοδρομία
• Αναπαραστάσεις συνεντεύξεων

Επικοινωνία
Τηλ.: +44 (0)20 7823 2303
Εmail: europe@LSBF.org.uk
Web: www.LSBF.org.uk

επιστήμης. Συνήθως στα προγράμματα συμμετέχουν
φιλόδοξοι νέοι με μέσο όρο τα 5 χρόνια προϋπηρεσίας.

Προϋποθέσεις
Πληροφορίες

Παναγιώτης Νικολόπουλος
Πρόεδρος ABS-GROUP
Υποψήφιος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Novisand

www.chill-out.gr
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Αυτό που κάνει μοναδικό το “LBS” είναι η τεράστια ποικιλομορφία των σπουδαστών του. Με περισσότερους
από 1.000 φοιτητές από 70 χώρες, προσφέρει γνωριμίες με ανθρώπους από διαφορετικά background που
όλοι τους όμως χαρακτηρίζονται από ξεχωριστές ικανότητες. Το 85% των σπουδαστών δεν κατάγονται από
την Αγγλία, ενώ το Πανεπιστήμιο καταφέρνει σταθερά
να συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων στον κόσμο.
Τα τμήματα που προσφέρονται είναι: Λογιστική, Οικονομική Επιστήμη, Λογιστική και Χρηματοοικονομικά, Διοικητική Επιστήμη, Μάρκετινγκ, Οργανωτική Συμπεριφορά, Στρατηγική και Επιχειρηματικότητα.
Τα προσφερόμενα ΜΒΑ (πλήρης φοίτησης) δημιουργούν παγκόσμιους ηγέτες με κατανόηση της παγκόσμιας οικονομίας. Τα προγράμματα προσφέρουν ευελιξία,
παγκόσμιες προοπτικές και πρακτικές εφαρμογές της

Κάθε πρόγραμμα του Πανεπιστημίου ακολουθεί ξεχωριστή πολιτική στο θέμα των αιτήσεων και έχει εφαρμόζει διαφορετικές προϋποθέσεις, ωστόσο όλα τα προγράμματα του LBS απαιτούν:
• Καλό βαθμό πτυχίου, ή ένα ισάξιο πτυχίο επαγγελματικής πιστοποίησης
• Καλό GMAT score
• Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (προφορικά και
γραπτά)

Επικοινωνία
www.london.edu
mbainfo@london.edu
+44 (0)20 70007500

Aφιέρωμα

U.K.

Σπουδές Διοίκησης
Επιχειρήσεων στην Αγγλία

Ρωτήσαμε...

μορφίας των σπουδαστών, αλλά και των τεχνικών εκμάθησης που στηρίζονται σε πρακτική εξάσκηση και
που αφορούν την πραγματική οικονομία.

Α) Σε ποιο σημείο βρίσκονται σήμερα τα
διεθνή μεταπτυχιακά των ΤΕΙ;
Α) Τη δεκαετία του 2000 τα ΤΕΙ ανάπτυξαν
με βάση το τότε ισχύον νομικό πλαίσιο σειρά επιτυχημένων μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε σύμπραξη με ξένα κυρίως πανεπιστήμια. Τα περισσότερα αποτελούσαν ουσιαστική μεταφορά εκπαιδευτικής και επιστημονικής τεχνογνωσίας. Από τον Αύγουστο του 2008 τα ΤΕΙ, αξιοποιώντας αυτό το
«κεφάλαιο εμπειρίας» μπορούν να μετεξελίξουν αυτές τις συνεργασίες στη διεθνώς
αναγνωρίσιμη μορφή των διπλωμάτων διπλής σφραγίδας (joint master) που δίνουν
πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης
διεθνών δραστηριοτήτων (ερευνητικών, προσέλκυσης ξένων φοιτητών, υποτροφιών) και
άντλησης πόρων εκτός δημόσιων δαπανών.

Β) Ευνοεί η ανάδειξη της «Διεθνοποίησης» των ΑΕΙ σε κεντρικό στόχο του
υπουργείου;
Β) Υποθέσαμε όντως ότι αυτό θα μεταφραζόταν σε στήριξη των επιτυχημένων προσπαθειών που διέθεταν θετικές αξιολογήσεις
από τις ελληνικές και ξένες αρχές διασφάλισης ποιότητας, αλλά διαψευστήκαμε. Η διαδικασία «μετάπτωσης» που όφειλε να είχε
ολοκληρωθεί (σύμφωνα με το νόμο) μέχρι
το Δεκέμβριο του 2010, «σέρνεται» στο ακαδημαϊκό έτος 2013-14, με κίνδυνο να ανατραπούν λόγω υπερβολικής καθυστέρησης
όσες συνεργασίες έχουν υπογραφεί ήδη από
το 2008.

Γ) Ποια είναι η αιτία αυτής της καθυστέρησης;

Imperial College London
Business School
Πληροφορίες

Networking

Επικοινωνία

Το “Warwick Business School” είναι ένα παγκοσμίως καταξιωμένο Ίδρυμα το οποίο συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των τριών Ιδρυμάτων στη Μεγάλη Βρετανία που έχουν αξιολογηθεί με εξαιρετικό βαθμό στον τομέα της εκπαίδευσης, αλλά και σε εκείνον της έρευνας. Μάλιστα, ήταν το πρώτο Πανεπιστήμιο επιχειρηματικών και οικονομικών σπουδών
στη Μ.Β. που πέτυχε την τριπλή αξιολόγηση AACSB,
AMBA και EQUIS.
Τα ΜΒΑ του ‘Warwick Business School” θα μπορούσαν να θεωρηθούν ευέλικτα, καθώς οι σπουδαστές μπορούν να επιλέξουν μεταξύ σπουδών πλήρης φοίτησης, μερικής φοίτησης, αλλά και σπουδών από απόσταση. Και τα τρία είδη ακολουθούν το
ίδιο πρόγραμμα σπουδών, ενώ και το τελικό πτυχίο
είναι ισοδύναμο. Τέλος, οι σπουδαστές μπορούν να
αλλάξουν και κατηγορία στη διάρκεια των σπουδών
τους αν οι συνθήκες το απαιτούν.

http://www.imperial.ac.uk/business-school
mba@imperial.ac.uk
+44(0)20 7594 9206

Cranfield School of
Management
Πληροφορίες

www.chill-out.gr
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Οι σπουδαστές μπορούν να επιλέξουν μεταξύ της
πλήρης φοίτησης (ένα έτος) ή της μερικής φοίτησης (δύο έτη)

Το “Imperial College Business School” συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων Πανεπιστημίων στον
κόσμο. Το τμήμα των επιχειρηματικών σπουδών
(Imperial MBA) είναι η «σημαία» του Πανεπιστημίου, καθώς αξιολογείται ως τέταρτο στο κόσμο στην
«Επιχειρηματικότητα» και μέσα στη 1η δεκάδα στα
«Οικονομικά» και το «Μάρκετινγκ».
Το “Imperial college Business School” προσφέρει μεγάλη ευελιξία στη μορφή των προσφερόμενων MBA, καθώς ο σπουδαστής μπορεί να παρακολουθήσει MBA πλήρης φοίτησης, μερικής φοίτησης (επιλογή μεταξύ Σαββατοκύριακων ή καθημερινών), καθώς και ΜΒΑ από απόσταση.
Το Πανεπιστήμιο βρίσκεται στο Λονδίνο, όπου άλλωστε είναι η πόλη όπου μπορεί να επιτευχθεί το μεγαλύτερο networking, ενώ το περιβάλλον του Πανεπιστημίου προσφέρει υψηλά στάνταρντ θεωρητικής,
αλλά και πρακτικής εξειδίκευσης.

Γ) Η παροιμιώδης ανικανότητα και ραθυμία
ενός «πρωτοβουλιοκτόνου» τμήματος της
γραφειοκρατίας του υπουργείου και η έλλειψη πολιτικής βούλησης σε αγαστή «σύμπραξη»

Γεώργιος Μιαούλης
Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής
ΤΕΙ Αθήνας

Πρόγραμμα Σπουδών

Ένα από τα πιο ιστορικά Πανεπιστήμια της Μεγάλης
Βρετανίας το οποίο συγκαταλέγεται μέσα στην elite
των πανεπιστημίων που έχουν πάρει την τριπλέτα
αξιοποιήσεων (AACSB, EQUIS και AMBA). Επιπρόσθετα είναι μεταξύ των κορυφαίων Πανεπιστημίων
στον κόσμο σε όλες τις σημαντικές αξιολογήσεις.
Στόχος του Πανεπιστημίου δεν είναι μόνο η απόκτηση ηγετικών δεξιοτήτων, αλλά η εκπαίδευση των τεχνικών που δημιουργούν επιτυχημένους μάνατζερ.
Η καλλιέργεια της αυτοπεποίθησης, της συναισθηματικής νοημοσύνης, της συνεργασίας και της δημιουργικής σκέψης είναι στοιχεία στα οποία δίνεται
έμφαση κατά τη διάρκεια των σπουδών.
Σημαντικό ρόλο καταλαμβάνει και η διαδραστική εκπαίδευση των σπουδαστών που επιτυγχάνεται κατά τη
διάρκεια των σπουδών λόγω της μεγάλης ποικιλο-

Οι σπουδαστές μπορούν να επιτύχουν το μέγιστο
βαθμό networking μέσα από τη βάση των αποφοίτων του Πανεπιστημίου που αποτελείται από
14.000 επαφές σε 120 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Επικοινωνία
http://www.cranfieldMBA.info
l.a.smith@cranfield.ac.uk
+44 (0)1234 754386

Warwick
Business School,
University of
Warwick
Πληροφορίες

Επικοινωνία
http://www.wbs.ac.uk
warwickmba@wbs.ac.uk
+44 (0)24 7652 4100

Ευχαριστούμε την QS και την
ιστοσελίδα www.topmba.com
για την παραχώρηση πληροφοριών όσον αφορά την ύλη
του Αφιερώματος στην ενότητα
«Σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Αγγλία»

