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Χρήσιμες Πληροφορίες
ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - ΜΒΑ
Καρράδειο κτήριο
Μιχαήλ Λιβανού 54
82132 ΧΙΟΣ
Διευθυντής ΠΜΣ: 2271 0 35121
Γραμματεία Φοιτητών:

22710 35122 & 35120

22710 35129
: mba@aegean.gr
http://mba.aegean.gr

https://www.facebook.com/MBA.Aegean

Βιβλιοθήκη: 22710 35030
Υπηρεσία Πληροφορικής - Helpdesk: 2271035166
Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας: 22710 35025
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Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ίδρυση και ανάπτυξη
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ιδρύθηκε στις 20 Μαρτίου 1984 με το Προεδρικό Διάταγμα
83/1984 υλοποιώντας το όραμα του μεγάλου Έλληνα μαθηματικού Κ. Καραθεοδωρή. Το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποτελεί πρωτοποριακό εγχείρημα, τόσο λόγω της χωροταξικής
διασποράς που το χαρακτηρίζει, όσο και λόγω της καινοτόμου φυσιογνωμίας των
Τμημάτων του και της διεπιστημονικής γνώσης που παρέχεται σε αυτά.
Ο αντισυμβατικός χαρακτήρας του Πανεπιστημίου Αιγαίου έγκειται κυρίως στην
προσπάθειά του να διασπείρει τις πανεπιστημιακές δραστηριότητές του σε έξι νησιά του
αιγαιακού συμπλέγματος με σημαντικές αποστάσεις μεταξύ τους, επιλογή που έρχεται σε
αντίθεση με τα άλλα πρότυπα, που βασίζονται στο συγκεντρωτισμό.
Ο ακαδημαϊκός στόχος του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι να χαράξει νέες κατευθύνσεις στο
χώρο της Ανώτατης Παιδείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης ελληνικής
κοινωνίας. Η καινοτόμος διάθεση του Πανεπιστημίου Αιγαίου διαφαίνεται και στην
επιλογή επιστημονικών κατευθύνσεων που υπαγορεύονται από τις σύγχρονες εξελίξεις. Οι
τομείς στους οποίους αναπτύσσει την προσπάθειά του το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι το
Περιβάλλον, οι Κοινωνικές Επιστήμες, οι Επιστήμες Διοίκησης, οι Θετικές Επιστήμες, οι
Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, η Παιδαγωγική, οι Ελληνικές και
Μεσογειακές Σπουδές.
Πέρα από την παροχή σύγχρονης εκπαίδευσης, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου επικεντρώνει τις
δραστηριότητές του στην προώθηση και προαγωγή της βασικής και εφαρμοσμένης
έρευνας. Στην κατεύθυνση αυτή σημαντική είναι η συμβολή, μεταξύ άλλων, των άρτια
εξοπλισμένων εργαστηρίων του. Ταυτόχρονα όμως, επιχειρεί να διαμορφώσει μια
δυναμική φυσιογνωμία, που θα του επιτρέψει να συμβάλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση
της ελληνικής περιφέρειας και στον κοινωνικό και οικονομικό εκσυγχρονισμό αυτής της
ευαίσθητης περιοχής του Αιγαίου.
Σήμερα, έχοντας ολοκληρώσει τη δεύτερη φάση ανάπτυξής του με δεκαέξι (16) ακαδημαϊκά
Τμήματα, είκοσι οκτώ (28) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και δεκατρείς χιλιάδες
(13.000) προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες, το Πανεπιστήμιο
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Αιγαίου κατατάσσεται πλέον ανάμεσα στα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια της χώρας.
Διοικητική έδρα του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι η Μυτιλήνη, ενώ Σχολές και Τμήματά
του λειτουργούν σήμερα στις νησιωτικές πόλεις της Μυτιλήνης, της Χίου, του Καρλοβάσου
της Σάμου, της Ρόδου, της Ερμούπολης της Σύρου και της Μύρινας της Λήμνου,
συγκροτώντας ένα Πανεπιστήμιο - δίκτυο που καλύπτει και τις δύο Περιφέρειες του
Αιγαίου (Βορείου και Νοτίου Αιγαίου).
Ειδικότερα, στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν σήμερα τα ακόλουθα Τμήματα, συγκροτημένα
σε Σχολές ως εξής:

Πανεπιστημιακή Μονάδα Μυτιλήνης (έδρα: Μυτιλήνη, Λέσβος)
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
•

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

•

Τμήμα Γεωγραφίας

•

Τμήμα Κοινωνιολογίας

•

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας

Σχολή Περιβάλλοντος
•

Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας

•

Τμήμα Περιβάλλοντος

•

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (έδρα: Μύρινα, Λήμνος)

Πανεπιστημιακή Μονάδα Χίου (έδρα: Χίος, Χίος)
Σχολή Επιστημών της Διοίκησης
•

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

•

Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

•

Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού
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Πανεπιστημιακή Μονάδα Σάμου (έδρα: Καρλόβασι, Σάμος)
Σχολή Θετικών Επιστημών
•

Tμήμα Μαθηματικών

•

Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών

Πανεπιστημιακή Μονάδα Ρόδου (έδρα: Ρόδος, Ρόδος)
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
•

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

•

Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

•

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Πολυτεχνική Σχολή (έδρα: Χίος, Σάμος, Σύρος )
•

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος)

•

Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος)

•

Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος)
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Διοίκηση
Τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου ασκεί η Σύγκλητος και ο Πρύτανης.
Σύγκλητος
Η Σύγκλητος αποτελείται από τον Πρύτανη, τους Αντιπρυτάνεις, τους Κοσμήτορες των
Σχολών, τους Προέδρους των Τμημάτων, έναν εκπρόσωπο των φοιτητών από κάθε τμήμα,
δύο εκπροσώπους των μεταπτυχιακών υποτρόφων (Ε.Μ.Υ.), έναν εκπρόσωπο των βοηθών –
επιμελητών

–

επιστημονικών

συνεργατών,

έναν

εκπρόσωπο

του

Ειδικού

και

Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.), έναν εκπρόσωπο του Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και έναν εκπρόσωπο του Διοικητικού
Προσωπικού. Στη Σύγκλητο συμμετέχουν επίσης και εκπρόσωποι Αναπληρωτών
Καθηγητών, Επίκουρων Καθηγητών και Λεκτόρων σε αριθμό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3)
των τμημάτων του Α.Ε.Ι., ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος του έξι (6), ούτε
μεγαλύτερος από τον αριθμό των τμημάτων του Α.Ε.Ι.

Πρύτανης
Ο Πρύτανης εκπροσωπεί το ΑΕΙ, συγκαλεί τη Σύγκλητο και μεριμνά για την εφαρμογή των
αποφάσεών τους. Ο Πρύτανης επικουρείται από τέσσερις Αναπληρωτές .
Οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου λειτουργούν στις εξής διευθύνσεις:
Μυτιλήνη:
Λόφος Πανεπιστημίου
Κτήριο Διοίκησης - 811 00,
τηλ: 22510 36000
fax: 22510 36099
e-mail: webmaster@env.aegean.gr
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Χίος:
Υπηρεσίες Σχολής Επιστημών της Διοίκησης
Γραμματεία: τηλ.22710 35003
Γρ. Κοσμήτορα: τηλ. 22710 35001
fax: 22710 35099
Υπηρεσίες Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
Μιχάλων 8, 821 32, Χίος
Γραμματεία φοιτητών: 22710 35130
fax: 22710 35199
e-mail: dba@aegean.gr
http://www.ba.aegean.gr
Υπηρεσίες Δ.Π.Μ.Σ. – Σχεδιασμός Διοίκηση και Πολιτική Τουρισμού
Μ. Λιβανού 54, 821 00, Χίος
τηλ: 22710 35322 & 22710 35323
fax: 22710 35399
e-mail: post_grad_tourism@aegean.gr,
http://www.chios.aegean.gr/tourism
Υπηρεσίες Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - ΜΒΑ

& Π.Μ.Σ στη Διοίκηση

Επιχειρήσεων για Στελέχη – Executive MBA
Μ. Λιβανού 54, 821 00, Χίος
τηλ: 22710 35120 & 22710 35122
fax: 22710 35299
e-mail: mba@aegean.gr
Υπηρεσίες Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Κοραή 1α , 821 00, Χίος
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τηλ: 22710 35230
fax: 22710 35299
e-mail: stt@aegean.gr
Υπηρεσίες Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης
Ν. Κουντουριώτου 41, 821 00, Χίος
τηλ: 22710 35430
fax: 22710 35499
e-mail: fme@ aegean.gr
Σάμος: Καρλόβασι, 83 200
τηλ: 22730 82010
fax: 22730 82009
e-mail: sofB@samos.aegean.gr
Ρόδος: Δημοκρατίας, 851 00
τηλ: 22410 99100 & 99017
fax: 22410 99099
e-mail: sofHMS@rhodes.aegean.gr
Σύρος: Ερμούπολη, 84100
τηλ: 22810 97000
fax: 22810 97009
e-mail: dpsd@syros.aegean.gr
Λήμνος: Μύρινα Λήμνου
Μητροπολίτη Ιωακείμ 2, 81400
τηλ: 22540 83100
fax: 22540 83109
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Αθήνα:
Γραφείο Αθηνών Βουλγαροκτόνου 30, 114 72
τηλ: 210 64 92 000
fax: 210 64 92 099
Περισσότερες πληροφορίες για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου υπάρχουν διαθέσιμες στην
ιστοσελίδα: http://www.aegean.gr.
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Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Τ.Δ.Ε.) άρχισε να λειτουργεί σε προπτυχιακό
επίπεδο το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1985-86. Το Τ.Δ.Ε.
ανέπτυξε σταδιακά

μορφές εκπαιδευτικής

λειτουργίας

και θεσμούς με

καινοτομικό χαρακτήρα για την ελληνική ακαδημαϊκή πραγματικότητα.
Πρόκειται για το θεσμό του Συμβούλου Σπουδών (1985), της Θερινής Πρακτικής
Άσκησης των φοιτητών (1986), της Επιτροπής Σύνδεσης του Πανεπιστημίου με
τις Επιχειρήσεις (1990), τις εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών σε επιχειρήσεις
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και τη διοργάνωση εβδομαδιαίων διαλέξεων με
ομιλητές

στελέχη

επιχειρήσεων. Μεταξύ

των

στόχων

των

ερευνητικών

δραστηριοτήτων του Τ.Δ.Ε. είναι και η δημιουργία νέας γνώσης, η οποία μπορεί
να αξιοποιηθεί για την αναβάθμιση του κοινωνικού και οικονομικού
περιβάλλοντος της περιφέρειας και τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στο χώρο της.
Το Τμήμα αναπτύχθηκε δυναμικά τα τελευταία χρόνια και διαθέτει

τα

Εργαστήρια «Πoσοτικών Μεθόδων», «Τουριστικών Ερευνών και Μελετών»,
«Εφαρμογής των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην
Πολυμορφική και Εξ αποστάσεων Εκπαίδευση και Κατάρτιση», «Logistics και
Προτυποποίηση Επιχειρησιακών Συστημάτων», «Διοίκησης, Επικοινωνίας και
Καινοτόμου Εκπαίδευσης – ΕΔΕΚΕ» τέσσερα Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Σπουδών και ένα σημαντικό αριθμό προπτυχιακών και μεταπτυχιακών
φοιτητών.
Το ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Ίδρυση
Το Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ιδρύθηκε και ξεκίνησε τη λειτουργία του
το Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002. Το ΠΜΣ λειτουργεί με έδρα τη Χίο. Σχεδιάζεται,

οργανώνεται και υλοποιείται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Τ.Δ.Ε.) της
Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στοχεύοντας στη
επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα που άπτονται της Διοίκησης
Επιχειρήσεων

Ταυτότητα Προγράμματος
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΜΒΑ βασίζεται σε αυτά τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα και στοχεύει στην δημιουργία της επόμενης γενιάς στελεχών
επιχειρήσεων

υψηλού

επιστημονικού

επιπέδου,

σύμφωνα

με

διεθνή

επιστημονικά και επαγγελματικά πρότυπα.

Το πρόγραμμα δίνει έμφαση :
•

Στην λεπτομερή μελέτη των οργανισμών, του τρόπου διοίκησής τους και
των συνεχών αλλαγών του εξωτερικού περιβάλλοντος στο οποίο
λειτουργούν

•

Στην ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω εκπαιδευτικών διαδικασιών, οι οποίες
βασίζονται σε διεθνή πανεπιστημιακά πρότυπα

•

Στην

ανάπτυξη

καινοτομίας

και

επιχειρηματικού

πνεύματος,

ενθαρρύνοντας τόσο την ατομική δημιουργικότητα όσο και την ομαδική
εργασία

Επιπλέον, χαρακτηρίζεται από:
•

Τη στενή σχέση και συνεχή επανατροφοδότηση θεωρίας και πρακτικής.

•

Την προσφορά υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και εξειδίκευσης σε
θεματικούς τομείς αιχμής της Διοίκησης Επιχειρήσεων.

•

Την

ευθυγράμμιση

με

αντίστοιχα

πανεπιστημίων του εξωτερικού.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ –Μ.Β.Α.

προγράμματα

κορυφαίων

Tίτλοι σπουδών
Οι Μεταπτυχιακοί τίτλοι που απονέμονται είναι:
Α. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων- Μ.Β.Α. με ειδικεύσεις:
➢ Ελεγκτική και Χρηματοοικονομική Aνάλυση
➢ Οργάνωση και Διοίκηση
➢ Λειτουργιών και Καινοτομίας
Η ΓΣΕΣ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου με
βάση το διατιθέμενο ανθρώπινο δυναμικό και την υπάρχουσα υλικοτεχνική
υποδομή εισηγείται στη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης, η οποία και αποφασίζει εάν
θα παρέχονται σε ετήσια βάση οι παραπάνω ειδικότητες.
Οργάνωση και Λειτουργία του ΠΜΣ
Το ΠΜΣ λειτουργεί με έδρα τη Χίο και με τη διοικητική υποστήριξη του
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Οι Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί, η διαδικασία επιλογής
μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων καθώς και τα κριτήρια επιλογής ορίζονται στον
κανονισμό σπουδών του ΠΜΣ.
Χρονική διάρκεια φοίτησης
Το Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Η χρονική
διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε 3 (τρία) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία
περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας (εφόσον
προβλέπεται). Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών,
ορίζεται στα 6 (έξι) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Δεν προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης
Αναστολή φοίτησης
Ο/Η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια με αίτησή του, εντός του χρόνου της
κανονικής διάρκειας φοίτησης, μπορεί να ζητήσει αιτιολογημένα αναστολή
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ –Μ.Β.Α.

φοίτησης η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο συνεχόμενα εξάμηνα. Η
διαδικασία αναστολής φοίτησης προβλέπεται στον Κανονισμό Σπουδών του
ΠΜΣ.
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το Π.Μ.Σ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.
Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα
του προγράμματος σπουδών, η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας και η συγκέντρωση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS)

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:
Α’ εξάμηνο
Κωδικός
ΚΟ0004
ΠΡ0003
ΚΟ0005
ΛΓ0001
ΠΡ0001

Μαθήματα κορμού υποχρεωτικά
για όλες τις κατευθύνσεις
Διοίκηση
Επιχειρήσεων
και
Οργανισμών
Διοίκηση Μάρκετινγκ
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Λογιστική
Στατιστική και Θεωρία Αποφάσεων
ΣΥΝΟΛΟ

Υ/ Ε
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
(ECTS)
6
6
6
6
6
30

Β’ εξάμηνο
Κατεύθυνση: Ελεγκτική και Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Κωδικός

Μαθήματα κατεύθυνσης
υποχρεωτικά

Υ/ Ε

ΟΔ0003
ΛΓ0010
ΛΓ0013

Στρατηγική των Επιχειρήσεων
Εσωτερικός Έλεγχος
Ελεγκτική και Προϋπολογιστικός
Έλεγχος
Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Εταιρική Διακυβέρνηση
ΣΥΝΟΛΟ

Υ
Υ
Υ

ΛΓ0012
ΛΓ0014
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Υ
Υ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
(ECTS)
6
6
6
6
6
30

Κατεύθυνση: Οργάνωση και Διοίκηση
Κωδικός

Μαθήματα κατεύθυνσης
υποχρεωτικά

Υ/ Ε

ΔΙ0005

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και
Οργανωσιακή Συμπεριφορά
Εταιρική Διακυβέρνηση
Διοίκηση Καινοτομίας
Στρατηγική των Επιχειρήσεων
Δίκαιο των Επιχειρήσεων
ΣΥΝΟΛΟ

Υ

ΛΓ0014
ΔΙ0003
ΟΔ0003
ΔΙ0004

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
(ECTS)
6

Υ
Υ
Υ
Υ

6
6
6
6
30

Κατεύθυνση: Λειτουργιών και Καινοτομίας
Κωδικός

Μαθήματα κατεύθυνσης
υποχρεωτικά

Υ/ Ε

ΟΔ0003
ΚΕ0001

Στρατηγική των Επιχειρήσεων
Διοίκηση
Επιχειρησιακών
Λειτουργιών
Διοικητική Επιστήμη
Διοίκηση Καινοτομίας
Χρηματοοικονομική Ανάλυση
ΣΥΝΟΛΟ

Υ
Υ

ΛΚ0001
ΔΙ0003
ΛΓ0012

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
(ECTS)
6
6

Υ
Υ
Υ

6
6
6
30

Γ’ εξάμηνο
Στη διάρκεια του εξαμήνου αυτού οι φοιτητές εκπονούν τη διπλωματική τους
εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. Μαθήματα επισκεπτών καθηγητών
μπορεί να γίνονται και σε ξένη γλώσσα.
Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική ή δύναται να
είναι η αγγλική.
Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης.
Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν το σύνολο των μαθημάτων
του κάθε εξαμήνου, ανάλογα με την εξειδίκευση που έχουν επιλέξει.
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Οι ελάχιστες διδακτικές ώρες των μεταπτυχιακών μαθημάτων ανά εξάμηνο δεν
μπορούν να είναι λιγότερες από 36, ενώ ο φόρτος εργασίας που απαιτείται να
καταβάλει κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής και μεταπτυχιακή φοιτήτρια για την
απόκτηση του Δ.Μ.Σ ανέρχεται σε 90 πιστωτικές μονάδες.
Το Π.Μ.Σ διοργανώνει εκδηλώσεις, ημερίδες και εκπαιδευτικές εκδρομές και
επισκέψεις σύντομης διάρκειας. Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών σε
αυτές τις εκδηλώσεις είναι απαραίτητη δεν προσμετράται όμως στο φόρτο
εργασίας, ούτε έχει χαρακτήρα υποχρεωτικό όταν διενεργείται εκτός των
προγραμματισμένων ωρών του προγράμματος.
Η διδακτέα και εξεταστέα ύλη, η βιβλιογραφία και ο τρόπος εξέτασης του κάθε
μαθήματος καθορίζονται αποκλειστικά από τον Διδάσκοντα, ο οποίος είναι
υπεύθυνος του μαθήματος.
Όρια απουσιών
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες υποχρεούνται να
παρακολουθούν όλες τις δραστηριότητες του Π.Μ.Σ. Ένας μεταπτυχιακός
φοιτητής ή μία μεταπτυχιακή φοιτήτρια θεωρείται ότι έχει παρακολουθήσει
κάποιο μάθημα (και επομένως έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις) μόνον
αν έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον το 75% των ωρών της διδασκαλίας του
μαθήματος. Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή και παρακολούθηση διαπιστώνεται
με ευθύνη των διδασκόντων και διδασκουσών των μαθημάτων.

Έλεγχος Επιδόσεων ( εξεταστικές περίοδοι-εξετάσεις)
Η αξιολόγηση της επίδοσης στα μαθήματα και οι εξεταστικές περίοδοι
συμπεριλαμβάνονται στον Κανονισμό Σπουδών του ΠΜΣ.
Ο Φοιτητής θεωρείται ότι έχει επιτύχει σε ένα μάθημα, εφ' όσον η τελική
βαθμολογία του σε αυτό είναι ίση ή μεγαλύτερη του 5 σε κλίμακα από 0 έως 10.
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Η Διπλωματική Εργασία
Στο τρίτο εξάμηνο του Προγράμματος προβλέπεται η εκπόνηση της
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ο/Η μεταπτυχιακός /ή φοιτητής/τρια
έχει δικαίωμα υποβολής θέματος, εφόσον έχει ολοκληρώσει με επιτυχία
τουλάχιστον το 80% των μαθημάτων του προγράμματος. Υποβάλλει αίτηση από
την έναρξη του γ’ εξαμήνου έως και 30 ημέρες μετά, στην οποία αναγράφεται ο
προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο/η προτεινόμενος/η
επιβλέπων/ουσα και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, στη
Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ προωθεί την αίτηση στην
Συντονιστική Επιτροπή.
Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να
είναι η ελληνική ή η αγγλική.
Θέματα ανάθεσης, επίβλεψης και εξέτασης διπλωματικών εργασιών ρυθμίζονται
από τον Κανονισμό Σπουδών του ΠΜΣ.

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Προϋποθέσεις, βαθμός, απονομή)
O φοιτητής μπορεί να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σπουδών και να ανακηρυχθεί
διπλωματούχος του ΠΜΣ, αφού συμπληρώσει καταρχήν τα τρία πλήρη εξάμηνα
από την πρώτη εγγραφή του στο ΠΜΣ.
Οι σπουδές στο ΠΜΣ ολοκληρώνονται με την επιτυχή περάτωση των μαθημάτων
(παρακολούθηση και εξέταση σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω), με τα οποία ο
φοιτητής συγκεντρώνει κατ’ ελάχιστον 51 διδακτικές μονάδες ή 90 πιστωτικές
μονάδες (ECTS), που αναλύονται ως εξής:
• 18 δ.μ. ή 30 π.μ. από υποχρεωτικά μαθήματα κορμού
• 18 δ.μ. ή 30 π.μ. από υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης
• 15 δ.μ. ή 30 π.μ. από τη διπλωματική εργασία.
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Βαθμός Διπλώματος
Ο βαθμός του Δ.Μ.Σ. καθορίζεται από τους βαθμούς των μαθημάτων του
Προγράμματος και τον βαθμό της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας .
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  2 *Βαθμός Μαθήματος  + 6*Βαθμός Διπλωματικής Εργασίας 


Τελικός Βαθμός =   =1
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Ο βαθμός του διπλώματος συνοδεύεται με το χαρακτηρισμό:
- Άριστα, για βαθμό από 8,50 έως 10,00
- Λίαν Καλώς, για βαθμό από 6,50 έως 8,50 (μη συμπεριλαμβανομένου)
- Καλώς, για βαθμό από 5,00 έως 6,50 (μη συμπεριλαμβανομένου)

Η χορήγηση του διπλώματος πιστοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών.
Η απονομή των πτυχίων γίνεται στο πλαίσιο ειδικής πανηγυρικής τελετής που
αποκαλείται «καθομολόγηση των διπλωματούχων» και οργανώνεται μετά τη
λήξη των εξεταστικών περιόδων σε ημερομηνίες που καθορίζονται από τον/την
Πρύτανη. Η «καθομολόγηση» είναι επίσημη πράξη-δήλωση με την οποία ο
απόφοιτος παρέχει αυτοπροσώπως ενώπιον του Πρύτανη, του Προέδρου του
Τμήματος και των συναδέλφων του τη διαβεβαίωση για την προσήλωσή του στην
επιστήμη και στις αρχές που διδάχθηκε στο Ίδρυμα.

Το κείμενο της καθομολόγησης έχει ως εξής:
«Κάτοχος

από

σήμερα

του

Διπλώματος

του

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ -

ΜΒΑ» του

Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου
στο όνομα της τιμής και της συνείδησής μου καθομολογώ, ενώπιον του Πρύτανη
του Πανεπιστημίου, του Προέδρου του Τμήματος, της ακαδημαϊκής κοινότητας
του Αιγαίου και της κοινωνίας, ότι θα θεραπεύω την επιστήμη, θα επιδιώκω την
προαγωγή και την αρτιότητα της επιστημονικής γνώσης με ευρύνοια και κριτικό
πνεύμα, με αίσθημα ευθύνης και ελεύθερο φρόνημα, σύμφωνα με τις αρχές και
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τις γνώσεις που διδάχθηκα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Kατά τη σταδιοδρομία
μου, θα ασκώ τα δικαιώματα και θα εκπληρώνω τις υποχρεώσεις που
συνεπάγεται η ιδιότητα του διπλωματούχου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με
ευσυνειδησία, ήθος, αξιοπρέπεια, όπως επιτάσσουν η επιστημονική δεοντολογία
και η ακαδημαϊκή ελευθερία.
Θα συνυπηρετώ την προσωπική μου πρόοδο και την κοινωνική ευημερία. Θα
αποφεύγω κάθε άδικη και άνομη πράξη, θα προασπίζω τη δημοκρατία, την
ελευθερία, την ισότητα και τη δικαιοσύνη .
Θα υπερασπίζομαι πάντοτε τα δικαιώματα των συνανθρώπων μου

και θα

ενεργώ με γνώμονα τον σεβασμό της φύσης.
Θα προσβλέπω ως ενεργός και δημιουργικός πολίτης και επιστήμονας σε μια
κοινωνία δίχως φυλετικές, θρησκευτικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και πολιτικές
διακρίσεις και διαχωρισμούς».

Η καθομολόγηση αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση του
έγγραφου

μεταπτυχιακού

τίτλου.

Μέχρι

την

πραγματοποίηση

της

καθομολόγησης, ο απόφοιτος μπορεί να λάβει την ειδική βεβαίωση περάτωσης
των σπουδών καθώς και τη βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας που εκδίδονται
από τη Γραμματεία, ύστερα από αίτησή του.
Το μεταπτυχιακό δίπλωμα μπορεί να χορηγείται και σε περγαμηνή, αν τούτο
ζητηθεί, καταβάλλοντος στην περίπτωση αυτή την αξία, την οποία κάθε φορά
καθορίζει η Σύγκλητος του Ιδρύματος.
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Διδάσκοντες

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΑΝΔΡΙΚΟΥΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΒΙΔΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΖΟΥΝΤΑ ΣΤΕΛΛΑ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΜΑΥΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΑΛΑΜΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ ΕΔΙΠ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΛΕΚΤΟΡΑΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Τέλη φοίτησης
Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες υποχρεούνται στην καταβολή τελών
φοίτησης. Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του
προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των 4.200 ευρώ. Ειδικότερες ρυθμίσεις για
την καταβολή τελών φοίτησης εμπεριέχονται στον Κανονισμό Σπουδών του
ΠΜΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ –Μ.Β.Α.

Πρόγραμμα ERASMUS+
Μέσω του προγράμματος ERASMUS+ οργανώνονται ανταλλαγές φοιτητών με
αντικείμενο την παρακολούθηση μαθημάτων σε κάποιο από τα συμβεβλημένα
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής. Επιπλέον, οι φοιτητές έχουν τη
δυνατότητα να εκπονήσουν επιδοτούμενη πρακτική άσκηση σε επιχείρηση του
εξωτερικού.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να
ενημερωθούν αρχικά από το σχετικό Διαδικτυακό Τόπο του Πανεπιστημίου
Αιγαίου και στη συνέχεια να επικοινωνήσουν με τους Τμηματικούς Υπευθύνους
του ΤΔΕ: Ζούντα Στέλλα, Επίκουρος Καθηγήτρια (τηλ. γραφείου 2271035165) και
Χαρακτινιώτης Στέφανος, Λέκτορας (τηλ. γραφείου 2271035145)
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