ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αντιςτοιχία Τμθμάτων - Δυνατότθτεσ Μετεγγραφισ ςε άλλα Τμιματα:
Από το τμιμα δεν υπάρχει δυνατότθτα μετεγγραφισ ςε αντίςτοιχα τμιματα.

Σκοπόσ - Αντικείμενο Σπουδών: Το Τμιμα ζχει ωσ αποςτολι να καλλιεργεί και να προάγει τθ
διοικθτικι επιςτιμθ ςτουσ τομείσ που ςυνδζονται με τισ τεχνολογίεσ και τθν αξιοποίθςθ των νζων

τεχνολογιϊν, ιδιαίτερα τθσ πλθροφορικισ και των επικοινωνιϊν, ςτθ χάραξθ επιχειρθματικισ
ςτρατθγικισ ςτθ λιψθ αποφάςεων και ςτθν αναδιοργάνωςθ των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων, τθν
κατάρτιςθ ςτελεχϊν υψθλισ ςτάκμθσ, ικανϊν να προςδιορίςουν τισ επιχειρθματικζσ ανάγκεσ για
αποτελεςματικι λειτουργία οργανιςμϊν και να ςχεδιάηουν κατάλλθλεσ τεχνολογικζσ λφςεισ για

ικανοποίθςθ των αναγκϊν αυτϊν.
Ακόμθ να είναι ικανοί να παίρνουν αποφάςεισ και να χαράηουν ςτρατθγικι μζςα ςε ζνα μεταβαλλόμενο,
ανταγωνιςτικό και ανεπτυγμζνο τεχνολογικά περιβάλλον, για μια ςειρά από γνωςτικοφσ χϊρουσ, όπωσ
χρθματο - οικονομικι μθχανικι - διαχείριςθ (financial engineering), παραγωγι και διαχείριςθ προϊόντων
και υπθρεςιϊν, διαχείριςθ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ, διαχείριςθ πλθροφοριακϊν πόρων, θλεκτρονικό
εμπόριο κ.ά.

Η διάρκεια φοίτθςθσ ςτο Τμιμα τθσ Διοικθτικισ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ είναι 8 εξαμινα και αποτελείται από
τζςςερα μζρθ / φάςεισ:
Φάςθ Α: Τα πρώτα δφο εξάμθνα οι φοιτθτζσ παρακολουκοφν 10 υποχρεωτικά ειςαγωγικά μακιματα υποδομισ
(Μακθματικά, Οικονομικά, Πλθροφορικι, Διοίκθςθ κλπ) που πρζπει να γνωρίηει κάκε πρωτοετισ φοιτθτισ ενόσ
Business School.
Φάςθ Β: Στο 3ο, 4ο και 5ο εξάμθνο οι φοιτθτζσ παρακολουκοφν 15 υποχρεωτικά μακιματα όπου μακαίνουν
γενικά εργαλεία, μεκοδολογίεσ και τεχνικζσ που τουσ βοθκοφν να αντιμετωπίςουν μεγάλθ γκάμα προβλθμάτων
μζςα ςε ζνα επιχειρθματικό περιβάλλον. Τα μακιματα αυτά ανικουν ςε τρεισ μεγάλεσ κατθγορίεσ:
Ποςοτικζσ μζκοδοι και διοικθτικι επιςτιμθ
Οργανωςιακι και επιχειρθματικι ςτρατθγικι
Πλθροφοριακζσ και τθλεπικοινωνιακζσ τεχνολογίεσ
Που καλφπτουν τουσ τρεισ ςφγχρονουσ γνωςιακοφσ πυλώνεσ ενόσ επιςτιμονα Business School.
Φάςθ Γ: Στο 6ο και 7ο εξάμθνο οι φοιτθτζσ επιλζγουν μια από τισ πζντε κατευκφνςεισ του Τμιματοσ. Αναλόγωσ τθν
κατεφκυνςθ, από τα 10 μακιματα τα 7 είναι υποχρεωτικά και οι φοιτθτζσ επιλζγουν 3 μακιματα που
προςφζρονται από το Τμιμα ι άλλα Τμιματα του ΟΠΑ.
Φάςθ Δ: Στο 8ο εξάμθνο οι φοιτθτζσ κάνουν τθν "Πρακτικι τουσ Άςκθςθ" ςε πραγματικό εργαςιακό περιβάλλον
τζςςερισ θμζρεσ τθν εβδομάδα. Κάκε Παραςκευι ζρχονται ςτο Πανεπιςτιμιο για να παρακολουκιςουν το
υποχρεωτικό μάκθμα "Επιχειρθματικότθτα".

Ενδεικτικά Μακιματα :
Μακθματικά Διοικθτικισ Επιςτιμθσ, Στατιςτικι για τθ Διοικθτικι Επιςτιμθ, Λογιςτικι, Διοίκθςθ Επιχειριςεων,
Μάρκετινγκ, Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ, Πλθροφοριακά και Τθλεπικοινωνιακά Συςτιματα, Πλθροφοριακά
Συςτιματα και Βάςεισ Δεδομζνων, Μακθματικόσ Προγραμματιςμόσ, Ποςοτικζσ Μζκοδοι και Χρθματοοικονομικά,
Διαχείριςθ Ανκρϊπινων Πάρων, Εφαρμογζσ Διοικθτικισ Επιςτιμθσ, Τεχνολογίεσ και Εφαρμογζσ Διαδικτφου, Διοίκθςθ
Ποιότθτασ, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Ανάλυςθ και Μοντελοποίθςθ Διαδικαςιϊν και Συςτθμάτων, Διοίκθςθ Διεκνϊν
Επιχειριςεων, Διοικθτικι των Πωλιςεων, Η Διευρυμζνθ Επιχείρθςθ, Ανάλυςθ Επενδφςεων, Επιχειρθματικότθτα .

Μεταπτυχιακζσ Σπουδζσ
Μεταπτυχιακά Προγράμματα που προςφζρει το τμιμα:
• Επιχειρθματικισ Αναλυτικισ
• Δθμόςια Πολιτικι & Διοίκθςθ (Master in Public Policy & Public Management), ςτισ
κατευκφνςεισ 1. Δθμόςια Πολιτικι, 2. Δθμόςια Διοίκθςθ
• Διοικθτικι των Επιχειριςεων με κατευκφνςεισ: 1. Διοικθτικι των Επιχειριςεων, 2.
Χρθματοοικονομικι, 3. Μάρκετινγκ και Στρατθγικι, 4. Διεκνείσ Επιχειριςεισ, 5.
Επιχειρθματικότθτα & Ανάπτυξθ Νζων Επιχειριςεων, 6. Τεχνολογία, Logistics και
Υπθρεςίεσ
• Διοίκθςθ Επιχειριςεων για Στελζχθ (executive M.B.A.)
• Διοίκθςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Οι απόφοιτοι εγγράφονται ςτο Οικονομικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ και ζχουν όλα τα
δικαιϊματα του οικονομολόγου και του λογιςτι.
ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Οι απόφοιτοι μποροφν να απαςχολθκοφν ςε κζςεισ του ιδιωτικοφ και δθμόςιου τομζα αντίςτοιχεσ των
αποφοίτων τμθμάτων Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, Οικονομικοφ και Πλθροφορικισ.
Ειδικότερα μποροφν να απαςχολθκοφν ςτα εξισ:









Ηλεκτρονικό Εμπόριο.
Διοίκθςθ Εφοδιαςτικισ Αλυςίδασ.
Σχεδιαςμόσ και Ανάλυςθ Διαδικαςιϊν.
Διοίκθςθ Καινοτομίασ και Γνϊςθσ.
Διοίκθςθ Πλθροφοριακϊν και Επικοινωνιακϊν Πόρων.
Διοίκθςθ Ψθφιακϊν Καναλιϊν.
Χρθματοοικονομικι Μθχανικι.
Κακθγθτζσ Οικονομολόγοι (ΠΕ09) ςτθ δθμόςια εκπαίδευςθ, εφόςον διακζτουν πιςτοποιθμζνθ
παιδαγωγικι και διδακτικι επάρκεια.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΠΑ: http://dmst.aueb.gr/

