ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αντιςτοιχία Σμημάτων - Δυνατότητεσ Μετεγγραφήσ ςε άλλα Σμήματα:
Δεν υπάρχει δυνατότθτα μετεγγραφισ ανάμεςα ςε αντίςτοιχα τμιματα.

κοπόσ - Αντικείμενο πουδών: Κφριοσ ςκοπόσ του Τμιματοσ είναι θ προςφορά γνϊςεων, θ
ανάπτυξθ τθσ ζρευνασ και θ κάλυψθ των αναγκϊν των Ελλθνικϊν Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν ςε τρεισ

ειδικοφσ τομείσ:
α. Επιχειρθςιακι Ζρευνα / Διοικθτικι Επιςτιμθ.
β. Μάρκετινγκ.
γ. Επικοινωνία και Δθμόςιεσ Σχζςεισ.

Αντικείμενο των ςπουδϊν είναι ο εντοπιςμόσ, θ πρόβλεψθ, θ μζτρθςθ τθσ ηιτθςθσ και οι μζκοδοι λιψθσ
αποφάςεων ςχετικά με τθν επιλογι, δθμιουργία, τιμολόγθςθ, διάκεςθ και προβολι των προϊόντων και
υπθρεςιϊν τθσ επιχείρθςθσ που ικανοποιοφν τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ.
Το Τμιμα προςπακεί να ανταποκρίνεται ςυνεχϊσ ςτισ ςφγχρονεσ επιςτθμονικζσ εξελίξεισ και ςτισ

απαιτιςεισ τθσ οικονομίασ για εξειδικευμζνα ςτελζχθ με υψθλοφ επιπζδου επιςτθμονικι κατάρτιςθ,
κακϊσ και να υποςτθρίηει μζςω τθσ ζρευνασ και τθσ εκπαίδευςθσ τισ επιχειριςεισ τθσ χϊρασ και τθν
προςπάκεια ανάπτυξθσ τθσ εκνικισ οικονομίασ.

Η υποχρεωτική φοίτηςη ςτο πρόγραμμα προπτυχιακών ςπουδών διαρκεί 4 ακαδημαϊκά ζτη. Για την απόκτηςη

του πτυχίου, οι φοιτητζσ υποχρεοφνται να προαχθοφν ςε 40 μαθήματα, εκ των οποίων τα τριάντα 30 είναι
υποχρεωτικά μαθήματα κορμοφ και τα υπόλοιπα 10 μαθήματα είναι επιλογήσ που ςυνδζονται με την επιλεγείςα
κατεφθυνςη. Εκτόσ των παραπάνω μαθημάτων, όλοι οι φοιτητζσ υποχρεοφνται να προαχθοφν ςε 5 μαθήματα
μίασ από τισ τρεισ ξζνεσ γλώςςεσ που προςφζρονται ςτο πανεπιςτήμιο, εκτόσ εάν υπάρχει αναγνωριςμζνο
δίπλωμα ξζνησ γλώςςασ.

το τζταρτο 4ο ζτοσ ςπουδών, οι φοιτητζσ επιλζγουν μία από τισ παρακάτω κατευθφνςεισ:

• Κατεφθυνςη Μάρκετινγκ
• Κατεφθυνςη Επιχειρηςιακήσ Επικοινωνίασ και Διοίκηςησ Ανθρώπινου Δυναμικοφ
• Μεικτή κατεφθυνςη
Ενδεικτικά Μαθήματα :
Διοίκηςη Επιχειρήςεων, Ποςοτικέσ Μέθοδοι, Οικονομική & Επιχειρήςεισ, Μάρκετινγκ, Προώθηςη
Πωλήςεων & Ϊμεςο Μάρκετινγκ, Μοντέλα Αποφάςεων Μάρκετινγκ, Μάρκετινγκ Λιανικού &
Χονδρικού Εμπορίου, Ϋρευνα Μάρκετινγκ, τρατηγικό Μάρκετινγκ, Δίκτυα Διανομήσ & Logistics,
Διοίκηςη Προμηθειών & Βιομηχανικό Μάρκετινγκ, Μάρκετινγκ (Σουριςτικό / Αγροτικών
Προΰόντων & Σροφίμων / Μη Κερδοςκοπικών Οργανιςμών), Εργαλεία Ηλεκτρονικήσ Επικοινωνίασ,
υμπεριφορά Καταναλωτή, υμπεριφορά οργανώςεων, Επιχειρηςιακή τρατηγική, Επίλυςη
Διαφωνιών, Διοίκηςη Ανθρώπινων Πόρων, Πληροφοριακά υςτήματα Διοίκηςησ, Δημόςιεσ χέςεισ,
Οργάνωςη Πωλήςεων, Διαφήμιςη, Ψυχολογία, Λογιςτική, Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ, Διεθνέσ &
Εξαγωγικό Μάρκετινγκ, Σιμολόγηςη & Χρηματοοικονομική Ανάλυςη, Μάρκετινγκ Τπηρεςιών,
Πολιτική Οικονομία & Επικοινωνία, Ηλεκτρονική Δημοςιογραφία, Οικονομική Θεωρία τησ
Επιχείρηςησ, Ανάλυςη Χρηματαγορών & Κεφαλαιαγορών, Κλαδική Βιομηχανική Ϋρευνα, Διοίκηςη
Παραγωγήσ & Τπηρεςιών.

Μεταπτυχιακζσ πουδζσ
Οικονομικό Πανεπιςτήμιο Αθηνών
• Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με Νζεσ Τεχνολογίεσ, με κατευκφνςεισ:
1. Μάρκετινγκ, με ειδικεφςεισ, α) Διοίκθςθ Πωλιςεων, β) Μάρκετινγκ Εμπορικϊν
Επιχειριςεων, γ) Μάρκετινγκ Υπθρεςιϊν ,
2. Επικοινωνία, με ειδικεφςεισ, α) Διαφιμιςθ, β) Δθμόςιεσ ςχζςεισ,
3. Μάρκετινγκ με Διεκνι Προςανατολιςμό,
4. Επικοινωνία με Διεκνι
• Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με Νζεσ Τεχνολογίεσ
• Διοίκθςθ Ανκρϊπινου
• Διοίκθςθ Επιχειριςεων M.B.A. (Master in Business Administration)
• Διοίκθςθ Επιχειριςεων για Στελζχθ (executive M.B.A.)
• Διοίκθςθ Επιχειριςεων (Ph.D. in Business Administration)
• Επιςτιμεσ των Αποφάςεων με κατευκφνςεισ: 1. Διοικθτικι των Επιχειριςεων, 2.
Χρθματοοικονομικι Μθχανικι, 3. Εφοδιαςτικι Διαχείριςθ & Μεταφορζσ, 4. Ηλεκτρονικό
Εμπόριο, 5. Επιχειρθματικότθτα & Ανάπτυξθ Νζων Επιχειριςεων, 6. Διαχείριςθ Τεχνολογίασ
• European Postgraduate Program in International Marketing
• Ειδίκευςθ ςτθν Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Επιχειριςεων (Μ.Β.Α.)
• Διοικθτικι των Επιχειριςεων με Διεκνι Προςανατολιςμό (International Μ.Β.Α.)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ
Οι απόφοιτοι των τμθμάτων εγγράφονται ςτο Οικονομικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ και ζχουν όλα τα
επαγγελματικά δικαιϊματα του οικονομολόγου.

ΣΟΜΕΙ ΑΠΑΧΟΛΗΗ
Οι απόφοιτοι του τμιματοσ μποροφν να απαςχολθκοφν:
 Ωσ ςτελζχθ επιχειριςεων και οργανιςμϊν, ιδιαίτερα ςτουσ τομείσ Μάρκετινγκ, Πωλιςεων, Εξαγωγϊν
εμπορικϊν και βιομθχανικϊν επιχειριςεων.
 Σε Τράπεηεσ, Λογιςτικζσ / Ελεγκτικζσ εταιρίεσ, Χρθματιςτθριακζσ εταιρίεσ.
 Σε οικονομικζσ υπθρεςίεσ του δθμοςίου και τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ.
 Σε εταιρίεσ μελετϊν, ζρευνασ αγοράσ, διαφιμιςθσ και δθμοςίων ςχζςεων.
 Σε δικζσ τουσ επιχειριςεισ ι ωσ ελεφκεροι επαγγελματίεσ, ςφμβουλοι επιχειριςεων ςτουσ τομείσ του
μάρκετινγκ και τθσ διοίκθςθσ λειτουργιϊν κακϊσ και ςε πολλά άλλα ςυναφι αντικείμενα
(εξυπθρζτθςθ πελατϊν, ανάπτυξθ και διαχείριςθ δικτφων franchising).
 Ωσ κακθγθτζσ Οικονομολόγοι (ΠΕ09) ςτθ δθμόςια εκπαίδευςθ, εφόςον διακζτουν πιςτοποιθμζνθ
παιδαγωγικι και διδακτικι επάρκεια

ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΠΑ: http://www.mbc.aueb.gr/

