Κατευθύνσεις ΜΒΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Κατεύθυνση Λειτουργίες & Καινοτομία
• Η Καινοτομία είναι κρίσιμο πολιτικό στοίχημα για την
Ελλάδα.
• Η Καινοτομία σε συνδυασμό με τις Λειτουργίες αποτελούν
τη σημαντικότερη διέξοδο όχι μόνο προς την οικονομική
μεγέθυνση αλλά και προς την κοινωνική ευημερία. Η
Καινοτομία, όμως, δεν είναι απλή υπόθεση και η επιτυχία
ενός νέου εγχειρήματος δεν είναι δεδομένη
• Η ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης είναι αναγκαία
συνθήκη επιβίωσης στο περιβάλλον της παγκόσμιας
οικονομίας,
ειδικά
σε
συνθήκες
κρίσης.
Η
ανταγωνιστικότητα συνδέεται άμεσα με την εξωστρέφεια,
την οργανωσιακή ευελιξία και τη στάση της επιχείρησης ως
προς την καινοτομία.

Κατεύθυνση Λειτουργίες & Καινοτομία
Η κατεύθυνση αναπτύσσει εφαρμοσμένο επιστημονικό
διάλογο σε θέματα όπως:
• Η έννοια και ο ρόλος της Καινοτομίας
• Ο σχεδιασμός και η εκκίνηση της επιχειρηματικής
δραστηριότητας στα πλαίσια της Καινοτομίας
• Η σημασία της καινοτομίας για την εξωστρέφεια και
την ανταγωνιστικότητα της μικρής και μεσαίας
επιχείρησης
• Η σημασία της επιχειρηματικότητας για την οικονομική
ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία
• Η Καινοτομία στο περιβάλλον της παγκοσμιοποίησης
• Η Καινοτομία και οι Λειτουργίες στο περιβάλλον της
κρίσης

Κατεύθυνση Λειτουργίες και
Καινοτομία

Μαθησιακά αποτελέσματα
Καινοτομία και Λειτουργίες
Ο απόφοιτος θα είναι σε θέσει να:
• Αξιολογεί και συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων: λαμβάνοντας υπόψη τα
σχετικά κόστη και κέρδη εναλλακτικών σεναρίων δράσης να κρίνει και να
επιλέγει τα πλέον κατάλληλα σχέδια δράσης.
• Επιλύει προβλήματα: να εντοπίζει προβληματικές καταστάσεις και
αξιοποιώντας τη διαθέσιμη πληροφορία να αναπτύσσει και να αξιολογεί
εναλλακτικές επιλογές και να εφαρμόζει την βέλτιστη λύση.
• Διεξάγει Συστημική Ανάλυση: να προσδιορίζει πώς λειτουργεί ένα σύστημα και
πώς ενδεχόμενες αλλαγές των καταστάσεων, των διαδικασιών ή του
περιβάλλοντος επιδρούν στην απόδοση του.
• Να γνωρίζει τους εισερχόμενους πόρους τις διαδικασίες μετατροπής, τον
έλεγχο ποιότητας, του κόστους για την αποδοτική μεγιστοποίηση των
εξερχόμενων προϊόντων και την διανομή τους.
• Αναλύει τη διαδικασία της καινοτομίας και δημιουργικότητας με τη χρήση
μεθόδων και εργαλείων και να εφαρμόσει ένα μεθοδολογικό πλαίσιο
ανάπτυξης επιχειρηματικών μοντέλων σε πραγματικές επιχειρήσεις

