Οδηγϐσ πουδών Προγρϊμματοσ Μεταπτυχιακών πουδών ΜΒΑ FULL-TIME

Οδηγός Σπουδών
Προγράμματοσ Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Οργάνωςησ
και Διοίκηςησ Επιχειρήςεων & Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ του
Οικονομικού Πανεπιςτημίου Αθηνών

ΜΒΑ FULL-TIME
Ο Οδηγϐσ πουδών διϋπεται απϐ το θεςμικϐ και κανονιςτικϐ πλαύςιο που
ορύζεται απϐ το Νϐμο 3685/ΥΕΚ 148/16-7-2008/Σ. Πρώτο (Θεςμικϐ Πλαύςιο
για τισ Μεταπτυχιακϋσ πουδϋσ) και τον Κανονιςμϐ Λειτουργύασ Προγραμμϊτων
Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών πουδών του Οικονομικοϑ Πανεπιςτημύου
Αθηνών/ ΥΕΚ 1078/9-4-2012/Σεϑχοσ Δεϑτερο. Επιπρϐςθετα, διϋπεται απϐ το
ΥΕΚ Λειτουργύασ 2050/23-08-2013 τ.Β΄, Τ.Α. Β7/110119/23-08-2013 και απϐφ.
Ε.Δ.Ε. 6η /06-03-2013 και 7η/21-05-2013.

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΣΙΣΛΟ
Σο Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών απονϋμει Μεταπτυχιακϐ Δύπλωμα
Ειδύκευςησ (ΜΔΕ) ςτη Διούκηςη Επιχειρόςεων - MBA (Master in Business
Administration).

ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΤΠΟΧΗΥΙΨΝ ΓΙΑ ΥΟΙΣΗΗ ΣΟ Π.Μ..
το Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών MBA - Master in Business
Administration γύνονται δεκτού πτυχιοϑχοι τμημϊτων Α.Ε.Ι. τησ ημεδαπόσ ό
τμημϊτων αναγνωριςμϋνων ομοταγών ιδρυμϊτων τησ αλλοδαπόσ, καθώσ και
πτυχιοϑχοι Σ.Ε.Ι. ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 4 του ν. 3685/2008, του
ϊρθρου 16 του ν. 2327/1995 και του ϊρθρου 5 παρ. 12 εδϊφιο γ του ν.
2916/2001. Απϐφοιτοι τρατιωτικών χολών ϋχουν επύςησ τη δυνατϐτητα να
λϊβουν μϋροσ ςτη διαδικαςύα επιλογόσ.
Πτυχιοϑχοι Πανεπιςτημύων εξωτερικοϑ γύνονται δεκτού ςτο MBA με την
προϒπϐθεςη να προςκομύςουν τη βεβαύωςη ιςοτιμύασ και αντιςτοιχύασ των
πτυχύων τουσ απϐ το Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. μϋχρι την ημϋρα ϋναρξησ του πρώτου
εξαμόνου μαθημϊτων.

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
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Η περύοδοσ υποβολόσ αιτόςεων για το πρϐγραμμα πλόρουσ φούτηςησ διαρκεύ
απϐ την 1η Ιανουάριου έωσ την 31η Μαΐου κϊθε ϋτουσ. Οι αιτόςεισ
υποψηφιϐτητασ μαζύ με τα υποςτηρικτικϊ αυτών ϋγγραφα υποβϊλλονται
ςυνεχώσ κατϊ τη ςυγκεκριμϋνη χρονικό περύοδο. Η διαδικαςύα αξιολϐγηςησ
εύναι κυλιϐμενη και ςυνεχόσ και τα αποτελϋςματα τησ αξιολϐγηςησ και τησ
προςφορϊσ θϋςεων ςτο πρϐγραμμα πραγματοποιεύται ςε τακτϊ χρονικϊ
διαςτόματα
Σα δικαιολογητικϊ που πρϋπει να υποβληθοϑν για υποψηφιϐτητα ειςαγωγόσ
ςτο Π.Μ.. – Full-Time εύναι:






υμπληρωμϋνο ϋντυπο αύτηςησ
Βιογραφικϐ ςημεύωμα με δϑο πρϐςφατεσ φωτογραφύεσ
Αντύγραφο πτυχύου και αναλυτικό βαθμολογύα
Δϑο ςυςτατικϋσ επιςτολϋσ απϐ καθηγητϋσ ό εργοδϐτεσ
Πιςτοποιητικϐ γνώςησ τησ αγγλικόσ γλώςςασ

Σα δικαιολογητικϊ υποβϊλλονται ςτη Γραμματεύα του Π.Μ...
Μετϊ την κατϊθεςη των δικαιολογητικών οι υποψόφιοι που περιλαμβϊνονται
ςτον κατϊλογο προεπιλογόσ καλοϑνται για προφορικό ςυνϋντευξη. Ση
ςυνϋντευξη διεξϊγει τριμελόσ επιτροπό που ορύζεται απϐ την Ειδικό
Διατμηματικό Επιτροπό. Η επιτροπό αξιολογεύ τουσ υποψόφιουσ ςυνθϋτοντασ
τα ποςοτικϊ και ποιοτικϊ κριτόρια κατϊ την κρύςη τησ.
Η αξιολϐγηςη και επιλογό των φοιτητών γύνεται με τα παρακϊτω κριτόρια:
 Πτυχύο Α.Ε.Ι. ό Σ.Ε.Ι. (ιςοτιμύα ΔΟΑΣΑΠ για αντύςτοιχα Α.Ε.Ι/Σ.Ε.Ι του
εξωτερικοϑ)
 Βαθμϐσ πτυχύου
 Έκθεςη περιγραφόσ επαγγελματικών ςτϐχων
 Γνώςη τησ Αγγλικόσ γλώςςασ, η οπούα διαπιςτώνεται απϐ ςχετικϐ
πιςτοποιητικϐ Advanced Certificate in English (Cambridge ό Michigan) ό
TOEFL (με βαθμϐ τουλϊχιςτον 550 ςτην ϋντυπη μορφό τησ εξϋταςησ ό 100
ςτην ηλεκτρονικό μορφό τησ εξϋταςησ) ό IELTS (με βαθμϐ τουλϊχιςτον 6.5)
 Δυνατϐτητα παρακολοϑθηςησ του προγρϊμματοσ απϐ τουσ υποψηφύουσ
(αναλυτικό, ςυνθετικό ςκϋψη, ικανϐτητεσ επικοινωνύασ, ηγετικϋσ
ικανϐτητεσ)
 Προοπτικό επαγγελματικόσ αξιοπούηςησ του Προγρϊμματοσ
 Δυνατϐτητα του υποψηφύου να ςυμβϊλλει ςτη μαθηςιακό διαδικαςύα του
Προγρϊμματοσ
 2 υςτατικϋσ επιςτολϋσ
 υνϋντευξη υποψηφύου
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 Επιθυμητό η εργαςιακό εμπειρύα
 Επιθυμητό η γνώςη δεϑτερησ ξϋνησ γλώςςασ
 υνεκτιμϊται θετικϊ η προςκϐμιςη αποτελεςμϊτων εξϋταςησ GMAT
Ο τελικϐσ πύνακασ των επιτυχϐντων και τυχϐν επιλαχϐντων επικυρώνεται απϐ
την Ε.Δ.Ε.
ε κϊθε υποψόφιο που γύνεται δεκτϐσ ςτο Π.Μ.. αποςτϋλλεται επιςτολό
αποδοχόσ η οπούα ςυνοδεϑεται απϐ τον παρϐντα Οδηγϐ πουδών καθώσ και
απϐ τον Οδηγϐ Εκπϐνηςησ διπλωματικόσ εργαςύασ καθώσ και ϊλλεσ ςχετικϋσ
πληροφορύεσ και οδηγύεσ. τον κϊθε επιτυχϐντα υποψόφιο δύνεται περιθώριο
τουλϊχιςτον 15 ημερών απϐ την αποςτολό τησ επιςτολόσ αποδοχόσ,
προκειμϋνου ο υποψόφιοσ να καταθϋςει την προκαταβολό για να κρατόςει τη
θϋςη του ςτο Π.Μ..
Απαραύτητη προϒπϐθεςη για την εγγραφό φοιτητό/τριασ ςτο ΜΒΑ εύναι να ϋχει
ολοκληρώςει επιτυχώσ τισ προπτυχιακϋσ του/τησ ςπουδϋσ μϋχρι, το αργϐτερο,
την εξεταςτικό περύοδο του επτεμβρύου του ςχετικοϑ ϋτουσ εγγραφόσ.
Διαφορετικϊ δεν μπορεύ να εγγραφεύ ςτο Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών
ϋςτω και αν ϋχει επιλεγεύ. Επύςησ να ϋχει υποβϊλλει τη βεβαύωςη ιςοτιμύασ και
αντιςτοιχύασ των πτυχύων τουσ απϐ το Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π.
Οι εγγραφϋσ γύνονται ςτην προκαθοριςμϋνη ημερομηνύα ςϑμφωνα με την
απϐφαςη τησ Ειδικόσ Διατμηματικόσ Επιτροπόσ. Η εγγραφό γύνεται μετϊ την
κατϊθεςη ϐλων των απαραύτητων εγγρϊφων και πιςτοποιητικών τα οπούα οι
φοιτητϋσ πρϋπει να προςκομύςουν. Επιπρϐςθετα κατϊ την εγγραφό ο φοιτητόσ
υπογρϊφει δόλωςη ϐτι ϋλαβε γνώςη των αναφερϐμενων ςχετικϊ με τισ ςπουδϋσ
ςτο Π.Μ. ςτον παρϐντα οδηγϐ ςπουδών καθώσ και ςτον οδηγϐ εκπϐνηςησ
διπλωματικόσ εργαςύασ.

ΔΙΔΑΚΣΡΑ
Οι ςπουδϋσ ςτο Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών MBA - Master in Business
Administration πραγματοποιοϑνται με την καταβολό διδϊκτρων. Tο ςυνολικϐ
κϐςτοσ φούτηςησ ςτο ΜΒΑ Πλόρουσ Υούτηςησ ανϋρχεται, ςτο ποςϐ των 6.500
Ευρώ, για τουσ πολύτεσ των 27 κρατών-μελών τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ, ενώ για
τουσ πολύτεσ κρατών εκτϐσ Ε.Ε. ανϋχεται ςτο ποςϐ των 9.000 Ευρώ.
Σα δύδακτρα για τουσ πολύτεσ των 27 κρατών-μελών τησ Ε.Ε. καταβϊλλονται ςε
3 δϐςεισ. Ποςϐ 800 ευρώ καταβϊλλεται για την κατοχϑρωςη τησ
προςφερϐμενησ θϋςησ και το υπϐλοιπο οφειλϐμενο ποςϐ καταβϊλλεται με βϊςη
ςυγκεκριμϋνο χρονοδιϊγραμμα πληρωμών.



1η δϐςη: 1700 € τον Οκτώβριο του πρώτου ϋτουσ ςπουδών
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2η δϐςη: 2000 € τον Υεβρουϊριο του πρώτου ϋτουσ ςπουδών



3η δϐςη: 2000 € τον Οκτώβριο του δεϑτερου ϋτουσ ςπουδών

Σα δύδακτρα μπορεύ να μεταβϊλλονται μετϊ απϐ απϐφαςη τησ Ειδικόσ
Διατμηματικόσ Επιτροπόσ του Προγρϊμματοσ Μεταπτυχιακών ςτα πλαύςια των
ςχετικών αποφϊςεων τησ υγκλότου Ειδικόσ ϑνθεςησ του Ο.Π.Α.
Σα δύδακτρα δεν περιλαμβϊνουν τισ δαπϊνεσ για αγορϋσ βιβλύων ό ϊλλου
εκπαιδευτικοϑ υλικοϑ που απαιτεύται για κϊθε μϊθημα.
ε περύπτωςη μη τόρηςησ των οικονομικών του υποχρεώςεων ο φοιτητόσ
διαγρϊφεται απϐ το Πρϐγραμμα.
Οι φοιτητϋσ δικαιοϑνται να χρηςιμοποιοϑν την υλικοτεχνικό υποδομό την οπούα
προςφϋρει το Οικονομικϐ Πανεπιςτόμιο Αθηνών και η οπούα περιλαμβϊνει
χώρουσ διδαςκαλύασ κατϊλληλα εξοπλιςμϋνουσ με ςϑγχρονα μϋςα διδαςκαλύασ
και ηλεκτρονικοϑσ υπολογιςτϋσ, βιβλιοθόκη, το υπολογιςτικϐ κϋντρο καθώσ και
το εργαςτόριο του Π.Μ.. ΜΒΑ.
Οι φοιτητϋσ του ΠΜ εξυπηρετοϑνται απϐ την Γραμματεύα του MBA Full-Time.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΨΝ
Η δομό του προγρϊμματοσ του Προγρϊμματοσ Μεταπτυχιακών
πουδών - Μ.Β.Α. περιλαμβϊνει ςειρϊ μαθημϊτων και διπλωματικό
εργαςύα. Η διϊρκεια του προγρϊμματοσ ορύζεται ςε 24 μόνεσ. Σα
μαθόματα των δϑο πρώτων εξαμόνων εύναι κοινϊ για ϐλουσ τουσ
φοιτητϋσ. το τρύτο εξϊμηνο δύνεται η δυνατϐτητα ςτουσ φοιτητϋσ να
εμβαθϑνουν, ςε γνωςτικϊ αντικεύμενα του ϊμεςου ενδιαφϋροντϐσ τουσ,
επιλϋγοντασ μύα απϐ τισ προςφερϐμενεσ κατευθϑνςεισ :


Οργϊνωςη και Διούκηςη Επιχειρόςεων



Φρηματοοικονομικό Διούκηςη



Διούκηςη Μϊρκετινγκ

Η διδαςκαλύα, οι εξετϊςεισ και η διπλωματικό εργαςύα διεξϊγονται ςτην
Ελληνικό και ςτην Αγγλικό, ενώ και η βιβλιογραφύα εύναι κατεξοχόν
ςτην Αγγλικό.
Σο πρϐγραμμα μαθημϊτων εύναι το ακϐλουθο:
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Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (κορμού)
Οικονομικϊ για τελϋχη Επιχειρόςεων και Οργανιςμών (6 Πιςτωτικϋσ
Μονϊδεσ)
Φρηματοοικονομικό Λογιςτικό (6 Πιςτωτικϋσ Μονϊδεσ)
Ποςοτικϋσ Μϋθοδοι για τη Λόψη Επιχειρηματικών Αποφϊςεων (6
Πιςτωτικϋσ Μονϊδεσ)
Διοικητικό (Management) και Ηγετικϋσ Ικανϐτητεσ (6 Πιςτωτικϋσ
Μονϊδεσ)
Διούκηςη Ανθρώπινου Δυναμικοϑ (6 Πιςτωτικϋσ Μονϊδεσ)
Β΄ ΕΞΑΜΗΝO (κορμού)
Φρηματοοικονομικό Διούκηςη (5 Πιςτωτικϋσ Μονϊδεσ)
Διούκηςη Μϊρκετινγκ (5 Πιςτωτικϋσ Μονϊδεσ)
Επιχειρηςιακό Έρευνα (5 Πιςτωτικϋσ Μονϊδεσ)
Πληροφοριακϊ υςτόματα Διούκηςησ (MIS) (5 Πιςτωτικϋσ Μονϊδεσ)
Επιχειρηςιακό τρατηγικό (5 Πιςτωτικϋσ Μονϊδεσ)
Διοικητικό Λογιςτικό (5 Πιςτωτικϋσ Μονϊδεσ)
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Για τισ τρεισ εξειδικεϑςεισ τα μαθόματα του Γ΄ εξαμόνου ϋχουν ωσ
εξόσ:
1η εξειδίκευςη: Οργάνωςη και Διοίκηςη Επιχειρήςεων
Σρύα (3) υποχρεωτικϊ μαθόματα:
Επιχειρηματικϐτητα και Καινοτομύα (6 Πιςτωτικϋσ Μονϊδεσ)
Διαχεύριςη
Μονϊδεσ)

υγκροϑςεων

και

Διαπραγματεϑςεισ

(6

Πιςτωτικϋσ

Διούκηςη τρατηγικών Αλλαγών (6 Πιςτωτικϋσ Μονϊδεσ)
Δϑο (2) μαθόματα επιλογόσ απϐ τα παρακϊτω (εκ των οπούων
ενεργοποιοϑνται, μετϊ απϐ επιλογό των φοιτητών, τα δϑο
επικρατϋςτερα βϊςει τησ πλειοψηφύασ και τα οπούα παρακολουθοϑνται
απϐ το ςϑνολο των φοιτητών που ϋχουν επιλϋξει την κατεϑθυνςη):
Διούκηςη Παραγωγόσ και Τπηρεςιών (6 Πιςτωτικϋσ Μονϊδεσ)
Διούκηςη Διεθνών Επιχειρόςεων (6 Πιςτωτικϋσ Μονϊδεσ)
Οργανωςιακό ςυμπεριφορϊ (6 Πιςτωτικϋσ Μονϊδεσ)
Διούκηςη Πωλόςεων και Βιομηχανικϐ (B2B) Μϊρκετινγκ (6 Πιςτωτικϋσ
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Μονϊδεσ)
Διαχεύριςη Φαρτοφυλακύου και Αποτύμηςη Επενδϑςεων (6 Πιςτωτικϋσ
Μονϊδεσ)
2η εξειδίκευςη: Φρηματοοικονομική Διοίκηςη
Σρύα (3) υποχρεωτικϊ μαθόματα:
Διαχεύριςη Φαρτοφυλακύου και Αποτύμηςη Επενδϑςεων (6 Πιςτωτικϋσ
Μονϊδεσ)
Θϋματα Προχωρημϋνησ Φρηματοοικονομικόσ Λογιςτικόσ και Ανϊλυςησ
(6 Πιςτωτικϋσ Μονϊδεσ)
Διεθνόσ Φρηματοοικονομικό (6 Πιςτωτικϋσ Μονϊδεσ)
Δϑο (2) μαθόματα επιλογόσ απϐ τα παρακϊτω (εκ των οπούων
ενεργοποιοϑνται, μετϊ απϐ επιλογό των φοιτητών, τα δϑο
επικρατϋςτερα βϊςει τησ πλειοψηφύασ και τα οπούα παρακολουθοϑνται
απϐ το ςϑνολο των φοιτητών που ϋχουν επιλϋξει την κατεϑθυνςη):
Ανϊλυςη Αγορών Φρόματοσ και Κεφαλαύου (6 Πιςτωτικϋσ Μονϊδεσ)
Διαχεύριςη Κινδϑνου και Παρϊγωγα Φρηματοοικονομικϊ Προώϐντα (6
Πιςτωτικϋσ Μονϊδεσ)
Ειδικϊ Θϋματα Φρηματοδϐτηςησ (6 Πιςτωτικϋσ Μονϊδεσ)
Διεθνό Λογιςτικϊ Πρϐτυπα (6 Πιςτωτικϋσ Μονϊδεσ)
Υορολογύα για Λόψη Επιχειρηματικών Αποφϊςεων (6 Πιςτωτικϋσ
Μονϊδεσ)

3η εξειδίκευςη: Διοίκηςη Μάρκετινγκ
Σρύα (3) υποχρεωτικϊ μαθόματα:
Δπεςνηηική Μεθοδολογία και Έπεςνα Αγοπάρ (6 Πιςτωτικϋσ Μονϊδεσ)
Γιοίκηζη Πωλήζεων και Βιομησανικό (Β2Β) Μάπκεηινγκ (6 Πιςτωτικϋσ
Μονϊδεσ)
Γιεθνέρ και Δξαγωγικό Μάπκεηινγκ (6 Πιςτωτικϋσ Μονϊδεσ)
Δϑο (2) μαθόματα επιλογόσ απϐ τα παρακϊτω (εκ των οπούων
ενεργοποιοϑνται, μετϊ απϐ επιλογό των φοιτητών, τα δϑο
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επικρατϋςτερα βϊςει τησ πλειοψηφύασ και τα οπούα παρακολουθοϑνται
απϐ το ςϑνολο των φοιτητών που ϋχουν επιλϋξει την κατεϑθυνςη):
υμπεριφορϊ Καταναλωτό (6 Πιςτωτικϋσ Μονϊδεσ)
Διούκηςη Προώϐντοσ (6 Πιςτωτικϋσ Μονϊδεσ)
τρατηγικϐ Μϊρκετινγκ (6 Πιςτωτικϋσ Μονϊδεσ)
Μϊρκετινγκ Τπηρεςιών (6 Πιςτωτικϋσ Μονϊδεσ)
Διούκηςη Δικτϑων Διανομόσ (6 Πιςτωτικϋσ Μονϊδεσ)

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Εκπϐνηςη και Τποβολό Διπλωματικόσ Εργαςύασ (30 πιςτωτικϋσ
Μονϊδεσ)
ΤΝΟΛΟ ΠΙΣΩΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

120

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΜΑΘΗΜΑΣΨΝ
Η παρακολοϑθηςη των μαθημϊτων εύναι υποχρεωτικό. Οι πουδαςτϋσ
προςϋρχονται ϋγκαιρα ςτισ παραδϐςεισ. Μετϊ το πϋρασ δεκαπϋντε λεπτών (15΄)
απϐ την ϋναρξη τησ παρϊδοςησ δεν επιτρϋπεται η εύςοδοσ των πουδαςτών
ςτην αύθουςα διδαςκαλύασ. Η απουςύα υπολογύζεται ςτο ςϑνολο των ωρών
διδαςκαλύασ τησ ημϋρασ, ακϐμα και αν ο πουδαςτόσ παρακολουθόςει τισ
υπϐλοιπεσ ώρεσ παραδϐςεων. Κϊθε περύπτωςη μη παρουςύασ του φοιτητό κατϊ
τον ϋλεγχο των παρϐντων απϐ τη Γραμματεύα, ςυνεπϊγεται απουςύα για ϐλη την
περύοδο του μαθόματοσ. ε περύπτωςη που οι απουςύεσ του φοιτητό
υπερβαύνουν το 30% των διαλϋξεων, τϐτε ο φοιτητόσ δεν δικαιοϑται να
εξεταςτεύ ςτο μϊθημα γεγονϐσ το οπούο ςυνεπϊγεται αυτϐματη αποτυχύα ςτο
ςυγκεκριμϋνο μϊθημα. το 30% ςυμπεριλαμβϊνονται και οι δικαιολογημϋνεσ
λϐγω αςθϋνειασ απουςύεσ (εκτϐσ των περιπτώςεων που ο φοιτητόσ νοςηλευθεύ
ςε νοςοκομεύο, για τισ οπούεσ με απϐφαςη τησ Ειδικόσ Διατμηματικόσ Επιτροπόσ
το 30% μπορεύ να αυξηθεύ ςε 40%).
ε καμύα περύπτωςη φοιτητόσ δεν ϋχει το δικαύωμα να παρατεύνει τη φούτηςη
του πϋραν των τριών ακαδημαώκών ετών. Αν ςε αυτϐ το διϊςτημα δεν ϋχει
εκπληρώςει ϐλεσ του τισ υποχρεώςεισ προσ το Πρϐγραμμα, τϐτε διαγρϊφεται
απϐ αυτϐ. ε καμύα περύπτωςη φοιτητόσ δεν μπορεύ να επαναλϊβει λϐγω
απουςιών περιςςϐτερα απϐ τρύα μαθόματα.
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Οι ημϋρεσ των μαθημϊτων καθορύζονται με βϊςη τη διαθεςιμϐτητα των
καθηγητών
και
των
αιθουςών.
Τπϊρχει
πιθανϐτητα
αλλαγόσ
προγραμματιςμϋνων ημερομηνιών μαθημϊτων λϐγω ανωτϋρασ βύασ.

ΒΗΜΑ ΣΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ
το Βόμα των Επιχειρόςεων προςκαλοϑνται ςτελϋχη διαφϐρων κλϊδων απϐ
τον Ιδιωτικϐ και Δημϐςιο Σομϋα, δύνοντασ την ευκαιρύα επικοινωνύασ με την
Ελληνικό και Διεθνό αγορϊ. Σο Βόμα των Επιχειρόςεων εύναι ο αμφιθεατρικϐσ
διϊλογοσ μεταξϑ καταξιωμϋνων ςτελεχών απϐ ϐλουσ τουσ κλϊδουσ τησ
ελληνικόσ, καθώσ και τησ ευρωπαώκόσ οικονομύασ. Σα ςτελϋχη αναλϑουν,
κρύνουν, προτεύνουν, οι φοιτητϋσ ρωτοϑν, ςυζητοϑν και μελετοϑν τισ αντύςτοιχεσ
επιχειρόςεισ ανϊ περύπτωςη. Σο Βόμα των επιχειρόςεων εύναι η επαφό τησ
θεωρύασ με την πρϊξη, η πιο ϊμεςη επαφό των φοιτητών με την αγορϊ εργαςύασ
και τισ τρϋχουςεσ εξελύξεισ ςε αυτό, προςφϋροντασ με αυτϐ τον τρϐπο ςτουσ
μελλοντικοϑσ απϐφοιτουσ του ΜΒΑ εφϐδια ζωόσ. κοπϐσ του MBA ϊλλωςτε
εύναι εκτϐσ απϐ τισ επιςτημονικϋσ γνώςεισ οι φοιτητϋσ να αποκτοϑν την
εμπειρύα που θα τουσ χρειαςτεύ μελλοντικϊ για την επαγγελματικό τουσ
ςταδιοδρομύα.

Η παρακολοϑθηςη του Βόματοσ των Επιχειρόςεων εύναι υποχρεωτικό για τουσ
φοιτητϋσ.

ΟΡΟΙ ΥΟΙΣΗΗ
Σο Μεταπτυχιακϐ Δύπλωμα Ειδύκευςησ απονϋμεται ςτο φοιτητό μετϊ απϐ
επιτυχό εξϋταςη ςτα μαθόματα και μετϊ απϐ ϋγκριςη τησ διπλωματικόσ
εργαςύασ του ςτην περύπτωςη κατϊ την οπούα ϋχει επιλϋξει την εκπϐνηςη τησ.
Η διδαςκαλύα, οι εργαςύεσ, οι εξετϊςεισ και η διεξαγϐμενη ϋρευνα
πραγματοποιοϑνται εύτε ςτα ελληνικϊ ό ςτα αγγλικϊ. Επιπρϐςθετα η
βιβλιογραφύα και η αρθρογραφύα εύναι κατϊ κϑριο λϐγο ςτην Αγγλικό γλώςςα..
Οι ώρεσ διδαςκαλύασ για τα υποχρεωτικϊ μαθόματα και τα μαθόματα επιλογόσ
εύναι τριϊντα εννϋα διδακτικϋσ ώρεσ. Για ϐλα τα μαθόματα η τελικό βαθμολογύα
βαςύζεται ςε γραπτϋσ και προφορικϋσ δοκιμαςύεσ και εργαςύεσ.
Οι φοιτητϋσ υπϐκεινται ςτο τϋλοσ κϊθε εξαμόνου ςε τμηματικϋσ εξετϊςεισ για
κϊθε μϊθημα που ϋχουν διδαχθεύ.
Αν ϋνασ φοιτητόσ αποτϑχει ςε περιςςϐτερα απϐ δϑο μαθόματα ανϊ εξϊμηνο
τϐτε διαγρϊφεται απϐ το Π.Μ... Όποιοσ αποτϑχει ςε ϋνα μϊθημα οιουδόποτε
εξαμόνου υποχρεοϑται να επανεξεταςθεύ ς' αυτϐ το μϊθημα ςτισ καθοριςμϋνεσ
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ημερομηνύεσ επανεξϋταςησ (κατϊ τον μόνα επτϋμβριο). ε περύπτωςη
αποτυχύασ δικαιοϑται να επαναλϊβει την εξϋταςη μύα ακϐμη φορϊ. ε
περύπτωςη και δεϑτερησ αποτυχύασ, διαγρϊφεται απϐ το Πρϐγραμμα
Μεταπτυχιακών πουδών. Όποιοσ αποτϑχει ςε δϑο μαθόματα ςτισ τμηματικϋσ
εξετϊςεισ οιουδόποτε εξαμόνου δικαιοϑται να επανεξεταςθεύ μια και μοναδικό
φορϊ ς' αυτϊ τα μαθόματα. ε περύπτωςη και δεϑτερησ αποτυχύασ ςτα δϑο
αυτϊ μαθόματα, διαγρϊφεται απϐ το Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών. ε
περύπτωςη και δεϑτερησ αποτυχύασ ςτο ϋνα απϐ αυτϊ τα μαθόματα, μπορεύ να
επανεξεταςθεύ μετϊ απϐ ϋγκριςη τησ ΕΔΕ.
Απουςύα ςτισ εξετϊςεισ ιςοδυναμεύ με αποτυχύα εκτϐσ αν οφεύλεται ςε ανωτϋρα
βύα.
Φρόςη ρότρασ ό επανεξϋταςη για βελτύωςη βαθμοϑ/ αναβαθμολϐγηςη δεν
επιτρϋπεται.
Μϋχρι ο φοιτητόσ να ολοκληρώςει τισ υποχρεώςεισ του προσ το πρϐγραμμα, δεν
επιτρϋπεται να εργϊζεται ό να εκπληρώνει τη ςτρατιωτικό του θητεύα.

ΔΙΕΞΑΓΨΓΗ ΕΞΕΣΑΕΨΝ
Με γνώμονα τη διαφϑλαξη του κϑρουσ του ΜΒΑ καθώσ και του Προγρϊμματοσ
Τποτροφιών ιςχϑει η παρακϊτω διαδικαςύα διεξαγωγόσ των εξετϊςεων:







Οι επιτηρητϋσ να ϋχουν πλόρη δικαιοδοςύα να αποφαςύζουν για
οτιδόποτε εξαςφαλύζει την ομαλό διεξαγωγό των εξετϊςεων
Οι φοιτητϋσ και οι φοιτότριεσ να υποχρεοϑνται κατϊ την εύςοδο τουσ
ςτην αύθουςα που πραγματοποιεύται η εξϋταςη να αφόνουν το κινητϐ
τηλϋφωνο τουσ (αν ϋχουν περιςςϐτερα του ενϐσ θα αφόνουν ϐλα τα
κινητϊ τουσ) καθώσ και τα νϋασ τεχνολογύασ ρολϐγια χειρϐσ τα οπούα
ϋχουν τη δυνατϐτητα λόψησ φωτογραφιών ςτο ϋδρανο που βρύςκεται ο
επιτηρητόσ. ε περύπτωςη κατϊ την οπούα φοιτητόσ ό φοιτότρια αρνηθεύ
να αφόςει το κινητϐ του/τησ ςτο ενδεδειγμϋνο ϋδρανο δεν θα του/τησ
επιτρϋπεται να λϊβει μϋροσ ςτισ εξετϊςεισ και θα αποχωρεύ τησ αύθουςασ.
ε περύπτωςη κατϊ την οπούα φοιτητόσ ό φοιτότρια επαναλϊβει την
ϊρνηςη του να παραδώςει το κινητϐ του/τησ ό/και το ϋξυπνο ρολϐι θα
διαγρϊφεται του προγρϊμματοσ.
Οι φοιτητϋσ και οι φοιτότριεσ οι οπούεσ θα δηλώςουν ϐτι δεν ϋχουν
κινητϐ ό κινητϊ ό ϋξυπνο ρολϐι μαζύ του/τησ θα αναγρϊφεται πϊνω ςτο
τετρϊδιο απαντόςεων και θα το υπογρϊφουν.
Να γύνεται χρόςη ειδικών ςυςκευών οι οπούεσ αποτρϋπουν τη λειτουργύα
των κινητών τηλεφώνων καθώσ και του αςϑρματου δικτϑου.
Να μην επιτρϋπεται η χρόςη τησ τουαλϋτασ κατϊ τη διϊρκεια των
εξετϊςεων εκτϐσ απϐ φοιτότριεσ οι οπούεσ βρύςκονται ςε κατϊςταςη
εγκυμοςϑνησ καθώσ και αποδεδειγμϋνη απϐ δημϐςιο νοςοκομεύο ανϊγκη
ςυχνόσ χρόςησ τουαλϋτασ.
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Ο φοιτητόσ ό φοιτότρια που θα διαπιςτώνεται ϐτι αντιγρϊφει θα
διαγρϊφεται απϐ το ΜΒΑ.

ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ
Η εκπϐνηςη τησ Διπλωματικόσ Εργαςύασ διϋπεται απϐ τα αναφερϐμενα ςτον
αντύςτοιχο κανονιςμϐ εκπϐνηςησ διπλωματικών εργαςιών του Π.Μ..-ΜΒΑ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΠΟΤΔΨΝ
ε ειδικϋσ περιπτώςεισ (αςθϋνεια, φϐρτοσ εργαςύασ, κ.λπ.) εύναι δυνατϐν ο
φοιτητόσ να ζητόςει την αναςτολό ό τη διακοπό τησ φούτηςόσ του εύτε την
επανϊληψη παρακολοϑθηςησ του προγρϊμματοσ με την επϐμενη ςειρϊ, ό ακϐμη
και την αποχώρηςό του απϐ το Πρϐγραμμα. Η περύπτωςη επανϊληψησ
παρακολοϑθηςησ του προγρϊμματοσ με την επϐμενη ςειρϊ εξετϊζεται απϐ την
Ε.Δ.Ε. και εϊν εγκριθεύ, ιςχϑει μϐνο για την επϐμενη ςειρϊ, οπϐτε και θα ιςχϑουν
για το φοιτητό τα ιςχϑοντα κατϊ την επϐμενη ςειρϊ (πρϐγραμμα ςπουδών,
δύδακτρα, κ.ϊ..). ε κϊθε περύπτωςη επανϊληψησ τησ παρακολοϑθηςησ ό
οριςτικόσ αποχώρηςησ απϐ το πρϐγραμμα δεν επιςτρϋφονται καταβληθϋντα
δύδακτρα, οϑτε και καταβϊλλονται εκ νϋου.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΦΙΟΤ
Η βαθμολογύα πτυχύου προκϑπτει απϐ:
 Σο ϊθροιςμα τησ βαθμολογύασ των μαθημϊτων κορμοϑ και επιλογόσ
 Σο βαθμϐ τησ διπλωματικόσ εργαςύασ Φ 3
 Σο ϊθροιςμα των παραπϊνω δια 19

Οι διακρύςεισ τησ βαθμολογύασ εύναι: 5 ϋωσ 6,49 ΚΑΛΩ
6,5 ϋωσ 8,49 ΛΙΑΝ ΚΑΛΩ
8,5 και ϊνω ΑΡΙΣΑ

ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ
Οι φοιτητϋσ του μεταπτυχιακοϑ προγρϊμματοσ οφεύλουν να ςυμπεριφϋρονται
κϐςμια, με ςεβαςμϐ προσ τουσ ςυμφοιτητϋσ τουσ και προσ το διδακτικϐ και
διοικητικϐ προςωπικϐ του Πανεπιςτημύου, να χρηςιμοποιοϑν με επιμϋλεια τον
εξοπλιςμϐ του πανεπιςτημύου και να τηροϑν τουσ κανϐνεσ διεξαγωγόσ του
εκπαιδευτικοϑ ϋργου και τισ προθεςμύεσ εκτϋλεςησ των υποχρεώςεών τουσ. ε
περύπτωςη ςοβαροϑ παραπτώματοσ ό παραβύαςησ των κανϐνων κατϊρτιςησ
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εργαςιών ό διεξαγωγόσ των γραπτών δοκιμαςιών (αντιγραφό,
πλαςτοπροςωπύα, ςυνεργαςύα με ϊλλουσ ςπουδαςτϋσ, κλπ), ο διευθυντόσ του
Π.Μ.. παραπϋμπει τον ςπουδαςτό ςτην ΕΔΕ με το ερώτημα τησ διαγραφόσ.
Έφεςη κατϊ τησ απϐφαςησ τησ ΕΔΕ μπορεύ να αςκηθεύ ενώπιον τησ υγκλότου,
η οπούα και αποφαςύζει αμετϊκλητα.

Ο παρϐν οδηγϐσ ςπουδών εγκρύθηκε απϐ την Ειδικό Διατμηματικό Επιτροπό
του Π.Μ.. – ΜΒΑ ςτη ςυνϋλευςη τησ 18ησ ΜαϏου 2016 (5η υνεδρύαςη,
Ακαδημαώκϐ Έτοσ 2015-2016).
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