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When you have finished with 
this Prospectus please recycle it

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες



Ôï Ðñüãñáììá Ìåôáðôõ÷éáêþí Óðïõäþí «ÄéïéêçôéêÞ 
ÅðéóôÞìç êáé ÐëçñïöïñéáêÜ ÓõóôÞìáôá» äéáöÝñåé ñéæéêÜ 
áðü Ýíá ðáñáäïóéáêü ìåôáðôõ÷éáêü ãéáôß äåí ðñïóöÝñåé 
ìáèÞìáôá ðïõ áðëþò áðïôåëïýí ôå÷íçôÞ óõãêüëëçóç 
åôåñüêëçôùí ãíùóôéêþí áíôéêåéìÝíùí, áëëÜ åßíáé ðñïúüí 
ìéáò êáéíïôüìïõ äéáóôáýñùóçò ðïõ ïäçãåß óôï õâñßäéï ôïõ 
åéäéêïý ìå óýìöõôåò ãíþóåéò ÌÜíáôæìåíô êáé Ðëçñï-
öïñéêÞò. Áõôüò ï êáéíïôüìïò óõíäõáóìüò ðñïóöÝñåôáé êáé 
ìå äéáöïñåôéêü ôñüðï. Ìå óýã÷ñïíåò ìåèüäïõò äéäáóêáëßáò 
üðùò, ç ìåëÝôç ðåñéðôþóåùí (case studies) áðü ôçí 
ðñáãìáôéêÞ ïéêïíïìßá, ôá åðé÷åéñçóéáêÜ ðáßãíéá (business 
games), ç áíÜðôõîç projects óå åðé÷åéñÞóåéò ê.Ü. 

Ãéáôß íá öïéôÞóù óå áõôü ôï Ìåôáðôõ÷éáêü;
Ãéáôß ï áðüöïéôïò ôïõ óõãêåêñéìÝíïõ ðñïãñÜììáôïò áðïêôÜ äýï óçìáíôéêÜ ðëåïíåêôÞìáôá : 
Πρώτον, ìðïñåß ðéï åýêïëá íá âñåé åñãïäüôç, êáèþò ç ëýóç ôïõ «2 óå 1», äçë. ç óõíýðáñîç äýï 
åðáããåëìáôéêþí éäéïôÞôùí óôï ßäéï ðñüóùðï, åßíáé åðùöåëÞò ãéá ôéò åëëçíéêÝò åðé÷åéñÞóåéò ïé 
ïðïßåò ëüãù ôïõ ìéêñïý ìåãÝèïõò ôïõò ðñïôéìïýí íá ðñïóëáìâÜíïõí Ýíá Üôïìï ðïõ èá ôïõò 
êÜíåé êáé ôéò äýï äïõëåéÝò. Êáé δεύτερον, áðïêôÜ ôçí éêáíüôçôá ôçò åõåëéîßáò, äçë. ôçò åýêïëçò 
êáé ãñÞãïñçò ðñïóáñìïãÞò óôéò óõ÷íÝò áëëáãÝò ðïõ ëáìâÜíïõí ÷þñá óôç óýã÷ñïíç áãïñÜ 
åñãáóßáò. 

Ðüóï äéáñêåß ç öïßôçóç;
Ç öïßôçóç äéáñêåß äýï (2) áêáäçìáúêÜ åîÜìçíá ðëÞñïõò öïßôçóçò Þ ôÝóóåñá (4) áêáäçìáúêÜ 
åîÜìçíá ìåñéêÞò öïßôçóçò êáé ïëïêëçñþíåôáé ìå ôçí åêðüíçóç ôçò ìåôáðôõ÷éáêÞò äéðëùìáôéêÞò 
åñãáóßáò.

Óå ðïéá ãëþóóá ãßíïíôáé ïé óðïõäÝò;  
Ôá ìáèÞìáôá êáé ïé åîåôÜóåéò ãßíïíôáé óôçí åëëçíéêÞ ãëþóóá.

Ðïéá ðñïóüíôá ðñÝðåé íá äéáèÝôåé Ýíáò õðïøÞöéïò; 
ÐñÝðåé íá åßíáé ðôõ÷éïý÷ïò åëëçíéêïý Ðáíåðéóôçìßïõ Þ Ô.Å.É. Þ áíáãíùñéóìÝíïõ Éäñýìáôïò ôïõ 
åîùôåñéêïý.

Ìå ðïéá êñéôÞñéá ãßíåôáé ç åðéëïãÞ ôùí õðïøçößùí;
Ôá êñéôÞñéá åßíáé: ï Âáèìüò ôïõ ðôõ÷ßïõ, ç âáèìïëïãßá óôá ðñïðôõ÷éáêÜ ìáèÞìáôá ðïõ åßíáé 
ó÷åôéêÜ ìå ôá ìáèÞìáôá ôïõ Ð.Ì.Ó., ï âáèìüò êáé ôï áíôéêåßìåíï ôçò äéðëùìáôéêÞò/ðôõ÷éáêÞò 
åñãáóßáò (üðïõ áõôÞ ðñïâëÝðåôáé óå ðñïðôõ÷éáêü åðßðåäï) êáé åíäå÷ïìÝíùò ç åñåõíçôéêÞ 
äñáóôçñéüôçôá ôïõ õðïøçößïõ.

Ðþò êáôáâÜëëïíôáé ôá äßäáêôñá;
Óå äüóåéò ìå ôçí Ýíáñîç ôùí áêáäçìáúêþí åîáìÞíùí.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

!Συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής.

!Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών (στην περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή πρέπει να 
συνοδεύεται από θεωρημένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ).

!Φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών (ισχύει και για τους επί πτυχίω φοιτητές, 
που πρόκειται να αποφοιτήσουν στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου).

!Ένα αντίγραφο της πτυχιακής εργασίας (ή διπλωματικής εργασίας) (εφόσον έχει εκπονηθεί για την απόκτηση 
πτυχίου) σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.

!Δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές.

!Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

!Βιογραφικό Σημείωμα.

Συνοδευτικά μπορούν να κατατεθούν:

Υποψήφιοι με πρόσθετα προσόντα (πχ. προϋπηρεσίας, ερευνητικού έργου κ.ά.) θα καταθέσουν αντίγραφα 
αποδεικτικών των επιπρόσθετων προσόντων τους.

Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι οφείλουν επιπλέον να καταθέσουν πιστοποιητικά επάρκειας γνώσης της ελληνικής 
γλώσσας.

Πρόκειται για το πρώτο αυτοδύναμο Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών ΑΕΙ το οποίο εγκρίθηκε με το 

νέο Νόμο 3685/2008.

Ιδρύθηκε με το ΦΕΚ τ.Β’. 2067/16.9.2011 και λειτουργεί 

από τότε με ιδιαίτερη επιτυχία αρχικά στο Τμήμα 

Διαχείρισης Πληροφοριών και στη συνέχεια στο νέο 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης.

Στρατηγική Διοίκηση

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Υλοποίηση και Διαχείριση 
Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Δεδομένων

Στατιστική και Μέθοδοι Έρευνας στη Διοίκηση*

Μέθοδοι Έρευνας στην Πληροφορική *

Συστήματα Διοικητικού Ελέγχου

Διοίκηση Λειτουργιών

Υπολογιστικά Συστήματα Διαχείρισης 
Επιχειρησιακών Πόρων

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευφυή Συστήματα Υποστήριξης 
Επιχειρησιακών Αποφάσεων* 

Έμπειρα Συστήματα – Τεχνητή Νοημοσύνη*

* Μαθήματα Επιλογής


	Page 1
	Page 2

