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Η μεταπτυχιακή εκπαίδευση συνδέει την κοινωνία με τις τρέχουσες και πιο επίκαι-
ρες επιστημονικές εξελίξεις και συμβάλλει  καθοριστικά στη σύνδεση της επιστη-
μονικής έρευνας με την παραγωγική δραστηριότητα.  Στο Οικονομικό Πανεπιστή-
μιο Αθηνών είμαστε υπερήφανοι για την ποιότητα των Προγραμμάτων Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών μας, αποτέλεσμα της επιτυχούς δουλειάς που συντελείται τα τελευ-
ταία σαράντα χρόνια. 

Προσφέρουμε στους φοιτητές μας τη δυνατότητα να αποκτήσουν διεθνούς ανα-
γνώρισης μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στην Ελλάδα ώστε να κατέχουν ένα ση-
μαντικό εφόδιο ως επαγγελματίες και επιστήμονες στην παγκόσμια αγορά εργασί-
ας. Η εξαιρετική φήμη μας αντανακλά το υψηλό επίπεδο του επιστημονικού προσω-
πικού, του ερευνητικού και διδακτικού έργου, τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών 
καθώς και τις υπηρεσίες διασύνδεσης με την αγορά εργασίας και ενίσχυσης της επι-
χειρηματικότητας.

Η κατάταξη του ΟΠΑ στις έγκυρες διεθνείς λίστες Πανεπιστημίων Shanghai, QS, 
Times Higher Education και Eduniversal πιστοποιεί τη διεθνή του αναγνώριση. Ατα-
λάντευτος στρατηγικός στόχος μας είναι η ενεργή συμμετοχή μας στο παγκόσμιο 
ακαδημαϊκό περιβάλλον, η ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών υψηλού κύρους και η εν 
γένει ενδυνάμωση της διεθνούς απήχησης και αναγνωρισιμότητάς του ΟΠΑ μέσω 
της αριστείας στην έρευνα και την εκπαίδευση.

Τέλος, οι διακρίσεις που επιτυγχάνουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό οι φοιτητές 
και οι απόφοιτοι των προγραμμάτων μας αποτελούν απόδειξη της συστηματικής 
προσήλωσης του ΟΠΑ σε σπουδές υψηλών προδιαγραφών. 

Ο Πρύτανης 

Καθηγητής Εμμανουήλ Γιακουμάκης

«Μεταπτυχιακά προγράμματα διεθνών προδιαγραφών στην Ελλάδα»

Πατησίων 76
104 34 Αθήνα
Τηλ: 210 8203911
Fax: 210 8226204
Email: webmaster@aueb.gr
www.aueb.gr

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33
113 62 Αθήνα

Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Γραμματείες Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών

Σχολή Οικονομικών Επιστημών
Τηλέφωνο: 210  8203644 
Fax: 210  8828992
Email: postgrad_ses@aueb.gr

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τηλέφωνο: 210  8203614 
Fax: 210  8203627
Email: postgrad_sob@aueb.gr

Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας
Τηλέφωνο: 210  8203643 
Fax: 210  8203692
Email: postgrad@aueb.gr

1) Διεθνής Αναγνώριση που αντανακλάται στις υψηλές θέσεις του ΟΠΑ σε λίστες κατάταξης, όπως Times Higher 
Education, QS, Shanghai (Academic Ranking of World Universities) και Eduniversal αλλά και στην εξέλιξη των αποφοί-
των στη διεθνή αγορά εργασίας.

2) Πιστοποιημένη Ποιότητα Σπουδών από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, ως αποτέλεσμα υψηλών προδια-
γραφών στη διδασκαλία και στη σύνδεσή της τόσο με σύγχρονο ερευνητικό έργο όσο και με τις ανάγκες της αγοράς.  

3) Προοπτικές Επαγγελματικής Εξέλιξης μέσω των υπηρεσιών διασύνδεσης με την αγορά εργασίας και  των δομών 
υποστήριξης για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Γιατί να επιλέξεις το ΟΠΑ για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές σου;

Το ΟΠΑ σε μια ματιά

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρύθηκε το 1920 και 
είναι, κατά σειρά αρχαιότητας, το τρίτο Ανώτατο Εκπαιδευτι-
κό Ίδρυμα της χώρας και το πρώτο στον χώρο των Οικονομι-
κών Επιστημών και της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. Στην πο-
ρεία προστέθηκαν τα επιστημονικά πεδία της Πληροφορικής 
και της Στατιστικής. 

Όραμα του Πανεπιστημίου είναι να αναγνωρίζεται διεθνώς ως 
κέντρο αριστείας στις επιστήμες της Οικονομίας, της Διοίκη-
σης και της Πληροφορίας και να συμβάλλει με τη δράση του 
και την προσφορά του στις προκλήσεις της επιστήμης, της κοι-
νωνίας και της οικονομίας του σήμερα και του αύριο. Η απο-
στολή του ΟΠΑ είναι η παραγωγή και διάδοση γνώσης σε το-
μείς που υπηρετούν την εθνική και τη διεθνή οικονομία και 
κοινωνία, καθώς επίσης και η διάπλαση υπεύθυνων πολιτών 
ικανών να δημιουργήσουν, να προσφέρουν, να συμμετέχουν 
και να ηγούνται στο ευρύτερο διεθνές περιβάλλον. 

Οι αξίες του Ιδρύματος: Αριστεία, Καινοτομία, Εξωστρέφεια 
και Κοινωνική Προσφορά αποτελούν πυλώνες ανάπτυξης και 
σημεία αναφοράς του.

Υποδομές και Υπηρεσίες

Το ΟΠΑ βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας αναπτύσσοντας συ-
νεχώς τις υποδομές και υπηρεσίες του, έτσι ώστε να αποτε-
λεί ένα περιβάλλον φιλικό προς τη μάθηση και την επιστήμη. 
Τα μαθήματα των Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΟΠΑ πραγ-
ματοποιούνται σε  ένα σύγχρονο κτήριο επί των οδών Ευελ-
πίδων 47 και Λευκάδος. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΟΠΑ 
μπορούν να αξιοποιήσουν  τις ακόλουθες υπηρεσίες του Πα-
νεπιστημίου:
•	 Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης με πρόσβαση είτε 

επιτόπου είτε εξ’ αποστάσεως
•	 Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκπαιδευτικά Ερ-

γαστήρια  
•	 Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας: Μονάδα Πρα-

κτικής Άσκησης και Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας, 
Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας και Μονάδα 
ACEin (Athens Center for Entrepreneurship and Innovation)

•	 Πρόγραμμα Erasmus+ για παρακολούθηση μαθημάτων και 
πρακτική άσκηση στο εξωτερικό

•	 Φοιτητική Λέσχη για σίτιση, συμμετοχή σε πολιτιστικές και 
αθλητικές δραστηριότητες καθώς και για  μαθήματα εκμά-
θησης ξένων γλωσσών. 

•	 Ιατρείο - Νοσηλεύτρια
•	 Ομάδα κοινωνικής μέριμνας και ψυχολογικής υποστήριξης 
•	 Πρόγραμμα Εθελοντισμού «AUEB Volunteers» 

Χαιρετισμός Πρύτανη 
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ΠΜΣ στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά 
(MSc in Applied Economics and Finance)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η εμβάθυνση της επιστημονικής κατάρτισης οικονομολόγων 
στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά. Το Πρόγραμμα καλύπτει τις ακόλουθες 
θεματικές ενότητες: Οικονομική Ανάλυση για επιχειρηματικές αποφάσεις, Εφαρμοσμένη Μικρο-
οικονομική, Βιομηχανική Οργάνωση, Πολιτική Ανταγωνισμού και Ρύθμισης, Παίγνια και Στρα-
τηγικές Αποφάσεις, Εφαρμοσμένη Οικονομετρία και Ανάλυση Δεδομένων, Χρηματοοικονομική 
Ανάλυση και Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου, Αποτίμηση Χρεωγράφων, Παράγωγα, Αποτελεσματι-
κότητα και Ρύθμιση Κεφαλαιαγορών, Χρηματοοικονομική Οικονομετρία, Οικονομικά της Κτημα-
ταγοράς, Οικονομική του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας, Τραπεζική Στρατηγική, Οικονομικά 
της Εργασίας, Χρηματοοικονομική Ιστορία, Διεθνής Οικονομία και Αγορές, Αντιμονοπωλιακή Οι-
κονομική. Απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους οικονομικών και θετικών επιστημών, καθώς και σε 
στελέχη του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. 
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική
Τμήμα Πλήρους φοίτησης
Τηλέφωνο: 210 8203689 Fax: 210 8828992 
Email: post.econ@aueb.gr 
Τμήμα Μερικής φοίτησης
Τηλέφωνο: 210 8203649 Fax: 210 8828992 
Email: post.econ.st@aueb.gr  
Ιστότοπος: www.appliedeconomics.gr  

Διατμηματικό ΠΜΣ στην Οικονομική Επιστήμη (MSc in Economics)
Ο στόχος του Προγράμματος, το οποίο είναι συνέχεια του πρώτου Μεταπτυχιακού Προγράμ-
ματος που λειτούργησε στην Ελλάδα (1978), είναι η εκπαίδευση οικονομολόγων υψηλής επιστη-
μονικής κατάρτισης στην περιοχή της Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής. Οι θεματικές ενότη-
τες που καλύπτει το Πρόγραμμα είναι οι ακόλουθες: Μακροοικονομική και Μικροοικονομική Θε-
ωρία, Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Οικονομετρία, Χρηματοοικονομική, Βιομηχανική Οργάνω-
ση, Δημόσια Οικονομική, Νομισματική και Τραπεζική Πολιτική, Πολιτική Ανταγωνισμού και Ρύθ-
μισης, Θεωρία Παιγνίων, Διεθνής Οικονομική, Οικονομική του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας, 
Αποτίμηση Χρεογράφων, Εφαρμοσμένα Μικρο-Οικονομικά, Μαθηματικά Οικονομικά, Οικονο-
μικά της Εργασίας, Οικονομική Ανάπτυξη, Οικονομική Ιστορία, Κοινωνική Πολιτική. Απευθύνεται 
σε πτυχιούχους οικονομικών και θετικών επιστημών.
Συνεργαζόμενο Τμήμα ΟΠΑ: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 
Φοίτηση: Πλήρης  Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική
Τηλέφωνο: 210 8203617 Fax: 210 8828992 
Email: post.econ@aueb.gr  
Ιστότοπος: gradecon.aueb.gr

Διατμηματικό ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη 
(Executive Master in Business Administration – Executive MBA)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η εμβάθυνση της επιστημονικής γνώσης στον χώρο της ορ-
γάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων καθώς και ανάπτυξη των επαγγελματικών, διοικητικών και 
ηγετικών ικανοτήτων στους φοιτητές του για την αποτελεσματικότερη διοίκηση επιχειρήσεων 
και οργανισμών. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) Στρατηγική Διοίκηση, 
β) Ηγεσία, γ) Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, δ) Χρηματοοικονομική Διοίκηση, ε) Λογιστι-
κή, στ) Διοικητική Μάρκετινγκ, ζ) Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και η) Διοίκηση Πληροφορι-
ακών Συστημάτων. Απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με 
τουλάχιστον τριετή εργασιακή εμπειρία. 
Το Πρόγραμμα είναι το πρώτο Executive MBA στην Ελλάδα και από το 2015 είναι πιστοποιημένο από 
το Διεθνή Οργανισμό Association of MBAs (ΑΜΒΑ). Σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη Eduniversal, το 
2018 το Πρόγραμμα κατέλαβε την 30η θέση στη Δυτική Ευρώπη στην κατηγορία του.
Συνεργαζόμενα Τμήματα ΟΠΑ: Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Μάρκετινγκ και Επικοι-
νωνίας   
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική
Τηλέφωνο:  210 8203638  Fax: 210 8828474
Email: mbaexecutive@aueb.gr  Ιστότοπος: www.executivemba.aueb.gr

Διατμηματικό ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων: MBA 
(Master in Business Administration)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η παροχή των πλέον σύγχρονων και εξειδικευμένων γνώσε-
ων σε τομείς και  θεματικές διοίκησης που προετοιμάζουν τους φοιτητές όχι απλά για τη διαχεί-
ριση σύγχρονων διοικητικών προκλήσεων, αλλά και για να είναι σε θέση να ηγηθούν των ελληνι-
κών και διεθνών δεδομένων της εποχής. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: 
α) Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, β) Χρηματοοικονομική Διοίκηση, γ) Λογιστική, δ) Διοί-
κηση Μάρκετινγκ, ε) Διοίκηση Ενέργειας. Απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους, καθώς και σε στε-
λέχη επιχειρήσεων και οργανισμών. 
Σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη Eduniversal, το 2018 το Πρόγραμμα κατέλαβε στη Δυτική Ευ-
ρώπη την 21η θέση στην κατηγορία του ενώ για το 2019, το QS Global MBA Rankings το κατέτα-
ξε μεταξύ των θέσεων 151-200 παγκοσμίως.
Συνεργαζόμενο Τμήμα ΟΠΑ: Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας  
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική
Τμήμα Πλήρους φοίτησης
Τηλέφωνο: 210 8203615-618 Fax: 210 8203879
Email: mbafull@aueb.gr  Ιστότοπος: www.mba.aueb.gr
Τμήμα Μερικής φοίτησης
Τηλέφωνο:  210 8203616 Fax: 210 8203879
Email: mbapart@aueb.gr  Ιστότοπος: www.mba-parttime.aueb.gr

Διιδρυματικό Διατμηματικό ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Athens MBA) σε συνεργασία 
το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με τις εξής ειδικεύσεις: α) Μάνατζμεντ (Management) και β) 
Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (Project and Programme Management)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι  η εμβάθυνση στην επιστημονική γνώση της Διοίκησης Επι-
χειρήσεων ώστε οι φοιτητές του να είναι σε θέση να αναλάβουν υψηλά διοικητικά καθήκοντα σε 
επιχειρήσεις και οργανισμούς. Το Πρόγραμμα παρέχει δύο κατευθύνσεις οι οποίες καλύπτουν τα 
γνωστικά αντικείμενα α) Μάνατζμεντ και β) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων. Απευθύνεται σε 
πτυχιούχους κυρίως των θετικών και οικονομικών επιστημών, οι οποίοι κατέχουν τουλάχιστον 
τριετή επαγγελματική εμπειρία μετά τη λήψη του πτυχίου τους.
Συνεργαζόμενο Τμήμα ΟΠΑ: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  
Συνεργαζόμενο Ίδρυμα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Σχολές: Μηχανολόγων Μηχανικών, 
Χημικών Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική Γλώσσα  διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική
Tηλέφωνo: 210 8203690 Fax: 210 8203634
Email: mpsilou@aueb.gr Ιστότοπος: athensmba.ntua.gr/ 

ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική (MSc in Accounting and Finance) με τις 
εξής ειδικεύσεις: α) Λογιστική και Ελεγκτική (Accounting & Auditing), β) Χρηματοοικονομική, 
Επενδύσεις, και Διαχείριση Κινδύνων (Finance, Investments, and Risk Management), γ) 
Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Accounting & Finance)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η προσφορά ειδικευμένων σπουδών στους βασικούς τομείς 
της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Η γνώση στους τομείς αυτούς είναι σήμερα, περισσό-
τερο από ποτέ, απαραίτητο εφόδιο για την ανέλιξη στην κλίμακα διοικητικής ιεραρχίας των ορ-
γανισμών και επιχειρήσεων. Το Πρόγραμμα εστιάζει στα ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) Λογιστική, 
β) Ελεγκτική, γ) Χρηματοοικονομική, δ) Επενδύσεις και ε) Διαχείριση Κινδύνου. Απευθύνεται σε 
νέους πτυχιούχους, καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών.  

Σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη Eduniversal, το 2018 το Πρόγραμμα κατέλαβε την 68η θέση 
παγκοσμίως στο πεδίο Financial Markets και την 25η θέση στη Δυτική Ευρώπη στο πεδίο 
Accounting. Για το 2019, το QS Business Masters Ranking κατέταξε το Πρόγραμμα στην 95η θέση 
παγκοσμίως στην κατηγορία Χρηματοοοικονομικά.
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική
Τηλέφωνα: 210 8203633  2108203630 Fax: 210 8203634
Email: master.accfin@aueb.gr  Ιστότοπος: www.postgraduate-accfin.aueb.gr/

ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Financial Management)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η προσφορά ειδικευμένων σπουδών στους βασικούς τομείς 
της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης. Η Χρηματοοικονομική Διοίκηση εξετάζει τις μεθόδους και 
πρακτικές που οδηγούν στην βέλτιστη κατανομή των χρηματοοικονομικών πόρων των σύγχρο-
νων επιχειρήσεων και οργανισμών και αποτελεί έναν βασικό πυλώνα στήριξης της οικονομικής 
ανάπτυξης μίας χώρας για την ευημερία της κοινωνίας και του κοινωνικού κράτους. Η διεθνοποί-
ηση των χρηματοοικονομικών πρακτικών και η συνεχής αλληλεπίδραση μεταξύ διαφορετικών 
χωρών και οργανισμών έχει επιβάλλει ως γλώσσα διεθνών συναλλαγών και επικοινωνίας την 
Αγγλική. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους και στελέχη όλων των ειδικοτήτων.
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: αγγλική
Tηλέφωνα: 210 8203633 210 8203630 Fax: 210 8203634
Email: master.accfin@aueb.gr  Ιστότοπος:  mscfmaueb.wixsite.com/mscfm  

Διατμηματικό ΠΜΣ στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση 
(MSc in International Shipping, Finance and Management)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η εμβάθυνση της επιστημονικής γνώσης και κατάρτισης 
στους τομείς της Ναυτιλίας, της Χρηματοοικονομικής και της Διοίκησης. Συγκεκριμένα, το πρό-
γραμμα πλήρους φοίτησης στοχεύει στην εκπαίδευση φοιτητών που σκοπεύουν να εργαστούν 
στον κλάδο, ενώ το πρόγραμμα μερικής φοίτησης στοχεύει στην εκπαίδευση στελεχών που επι-
διώκουν την απόκτηση γνώσεων στους παραπάνω τομείς, με σκοπό την ανέλιξή τους στα υψη-
λότερα επίπεδα επαγγελματικής αποκατάστασης στη διεθνή αγορά. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα 
ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) Διεθνής Ναυτιλία, β) Χρηματοοικονομική και γ) Διοίκηση. Απευθύ-
νεται κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά σε αποφοίτους τμημάτων οικονομικών, διοίκησης, χρημα-
τοοικονομικών και θετικών επιστημών,  καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων. 
Σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη Eduniversal, το 2018 το Πρόγραμμα κατέλαβε την 5η θέση πα-
γκοσμίως στο επιστημονικό πεδίο του.
Συνεργαζόμενα Τμήματα ΟΠΑ: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Διοικητικής 
Επιστήμης και Τεχνολογίας
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: αγγλική ή/και ελληνική 
Τηλέφωνο: 210 8203696 Fax: 210 8203667
Email: msc.isfm@aueb.gr  Ιστότοπος: www.msc-isfm.aueb.gr 

ΠΜΣ στο Μάρκετινγκ και Επικοινωνία (MSc in Marketing and Communication) με τις 
εξής ειδικεύσεις: α) Μάρκετινγκ και Επικοινωνία, β) Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Διεθνή 
Προσανατολισμό 
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η δημιουργία ειδικευμένων επιστημόνων και η επιμόρφωση 
στελεχών στο πεδίο του μάρκετινγκ και της επικοινωνίας. Είναι το πρώτο και μόνο μεταπτυχιακό 
μάρκετινγκ & επικοινωνίας που λειτουργεί σε ελληνικό πανεπιστήμιο από το 1998, διαθέτοντας 
ευρύτατη αναγνώριση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το Πρόγραμμα προσφέρεται σε: 1) Ελλη-
νόφωνο τμήμα πλήρους φοίτησης με κατεύθυνση «Μάρκετινγκ & Επικοινωνία», 2) Αγγλόφωνο 
τμήμα πλήρους φοίτησης με κατεύθυνση «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Διεθνή Προσανατο-
λισμό», και 3) Τμήμα μερικής φοίτησης με κατεύθυνση «Μάρκετινγκ & Επικοινωνία» για στελέχη 
που συνδυάζουν μεταπτυχιακές σπουδές και εργασία. 
Σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη Eduniversal, το 2018 το Πρόγραμμα κατέλαβε στη Δυτική Ευ-
ρώπη την 23η θέση στο πεδίο Corporate Communication και την 26η θέση στο πεδίο Marketing. 
Για το 2019, το QS Business Masters Ranking κατέταξε το Πρόγραμμα στην 51+ θέση παγκοσμί-
ως στην κατηγορία του.
Πρόγραμμα Πλήρους και Μερικής φοίτησης «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία»
Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική
Τηλέφωνα: 210 8203665 210 8203631 Fax: 210 8203607
Email: mscftme@aueb.gr
Πρόγραμμα Πλήρους φοίτησης «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Διεθνή Προσανατολισμό»
Γλώσσα διδασκαλίας: αγγλική
Τηλέφωνο: 210 8203631 Fax: 210 8203607
Email: prima@aueb.gr  
Ιστότοπος: www.marketing.aueb.gr

ΠΜΣ στην Επιστήμη των Υπολογιστών (MSc in Computer Science)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η εμβάθυνση των γνώσεων των φοιτητών σε τομείς της Επι-
στήμης των Υπολογιστών και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στη διεξαγωγή έρευνας προ-
κειμένου να συνεχίσουν με διδακτορικές σπουδές (στο Τμήμα ή αλλού) ή/και να διεκδικήσουν ερ-
γασιακές θέσεις υψηλών απαιτήσεων. Το Πρόγραμμα εστιάζει στις ακόλουθες επιστημονικές πε-
ριοχές: α) Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence), β) Συστήματα Υπολογιστών (Computer 
Systems), γ) Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες (Networks and Telecommunications) και δ) Θεωρητική 
Πληροφορική (Theoretical Computer Science). Σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη Eduniversal, το 
2018 το Πρόγραμμα κατέλαβε στη Δυτική Ευρώπη τη 13η θέση στο πεδίο του.
Φοίτηση: Πλήρης  Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική
Τηλέφωνο: 210 8203646  Fax: 210 8203692
Email: cs_grad_secr@aueb.gr   Ιστότοπος:grad.cs.aueb.gr/ 

ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα (MSc in Information Systems)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων, εφοδιασμένων με 
θεωρητικές, αλλά και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, ικανών να καλύψουν με επάρκεια τις συνε-
χώς αυξανόμενες ανάγκες επιχειρήσεων και οργανισμών στο πεδίο του σχεδιασμού, της υλοποίη-
σης και της διαχείρισης των Πληροφοριακών Συστημάτων. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα ακόλουθα 
γνωστικά πεδία: α) Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Υποδομών, β) Δικτυοκεντρικά και 
Διάχυτα Πληροφοριακά Συστήματα, γ) Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα, δ) Πληροφορι-
ακά Συστήματα Μεγάλης Κλίμακας, ε) Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης και στ) Τεχνολογία Λογισμι-
κού και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων. Απευθύνεται σε πτυχιούχους θετικών, οικονομι-
κών και πολυτεχνικών επιστημών, Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Αστυ-
νομικών Ακαδημιών, καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών.
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική
Τμήμα Πλήρους φοίτησης
Τηλέφωνο: 210 8203643  Fax: 2108203692 
Email: postgrad@aueb.gr
Τμήμα Μερικής φοίτησης
Τηλέφωνο: 210 8203645
Email: ilellou@aueb.gr   
Iστότοπος: mscis.cs.aueb.gr

ΠΜΣ στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες 
(MSc in Digital Methods for the Humanities)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η προ αγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη διεπι στη μο νικής προ-
σέγ γισης και έ ρευνας και η προετοιμασία για την παραγωγική και ερευνητική συμμετοχή στο γί-
γνεσθαι της διεπιστημονικής περιοχής που έχει αρχίσει να καθιερώνεται με την ονομασία «Ψηφι-
ακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Digital Humanities». Οι απόφοιτοι αναλαμβάνουν ρόλους ερευ-
νητικούς, παραγωγικούς, τεκμηρίωσης, επιμέλειας, οργάνωσης και διαχείρισης πληροφοριακών 
πόρων και διοίκησης σε έργα με έντονη χρήση ψηφιακών μέσων και τεχνικών στα πεδία των αν-
θρωπιστικών επιστημών και της πολιτισμικής κληρονομιάς. Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως 
σε πτυχιούχους ανθρωπιστικών, κοινωνικών, πολιτικών και νομικών επιστημών, καθώς επίσης σε 
πτυχιούχους επιστημών της πληροφορίας.
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική
Τηλέφωνο : 210 8203646  Fax: 210 8203692
Email: digital_humanities@aueb.gr   Ιστότοπος: www.dept.aueb.gr/el/dmh 

Διατμηματικό ΠΜΣ στην Επιστήμη Δεδομένων (MSc in Data Science)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η προσφορά εξειδικευμένων γνώσεων σε ένα αντικείμενο αιχ-
μής ώστε οι απόφοιτοί του να είναι έτοιμοι να καινοτομήσουν επιχειρηματικά ή να αναλάβουν 
υπεύθυνες θέσεις σε οργανισμούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Το Πρόγραμμα έχει ως γνω-
στικό αντικείμενο τη διεπιστημονική περιοχή της Επιστήμης Δεδομένων και εστιάζει στη χρήση 
υπολογιστικών και στατιστικών μεθόδων για τη μελέτη  πάσης φύσεως δεδομένων, προς απάντη-
ση επιστημονικών ή επιχειρηματικών ερωτήσεων, ανάπτυξη επεξηγηματικών και προβλεπτικών 
μοντέλων και πραγματοποίηση αναλύσεων. Οι φοιτητές αναλαμβάνουν πρωτοποριακά έργα επι-
στήμης δεδομένων σε συνεργασία με επιχειρήσεις ως διπλωματική εργασία. Το Πρόγραμμα απευ-
θύνεται σε πτυχιούχους θετικών, οικονομικών και πολυτεχνικών επιστημών, καθώς και σε στελέ-
χη επιχειρήσεων και οργανισμών.  
Συνεργαζόμενο Τμήμα ΟΠΑ: Στατιστικής
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: αγγλική ή/και ελληνική
Τηλέφωνο: 2108203860  Fax: 2108203692
Email: salexandri@aueb.gr   Iστότοπος:  www.cs.aueb.gr/datascience 

Διιδρυματικό Διατμηματικό ΠΜΣ στα Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής 
(MSc in Business Mathematics)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στην εφαρμογή των μαθηματι-
κών και ποσοτικών τεχνικών σε θέματα που ενδιαφέρουν την οικονομία και την παραγωγή, ούτως 
ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις γνώσεις αυτές στα πλαίσια της σύγχρο-

ΠΜΣ στις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις 
(MSc in International Negotiations)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η εμβάθυνση στο αντικείμενο των διαπραγματεύσεων κα-
θώς και η ανάπτυξη ευρύτερων γνώσεων σε θέματα διεθνούς οικονομίας και πολιτικής. Σε συ-
δυασμό με την καλλιέργεια των απαραίτητων δεξιοτήτων, οι φοιτητές προετοιμάζονται αποτε-
λεσματικά ώστε να είναι σε θέση να επιτυγχάνουν συμφωνίες σε διεθνές επίπεδο και να ανταπο-
κρίνονται σε ένα απαιτητικό πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα ακόλου-
θα γνωστικά πεδία: α) Διαπραγματεύσεις στο Διεθνές Περιβάλλον, β) Διεθνείς Οικονομικές Σχέ-
σεις και γ) Διεθνείς Οργανισμοί. Απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους, καθώς και σε στελέχη του 
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή αγγλική
Τηλέφωνο: 210 8203642 Fax: 210 8828992 
Email: msc-deos@aueb.gr  
Ιστότοπος: www.dept.aueb.gr/intneg

ΠΜΣ στα Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές 
(MSc in Law and Economics in Energy Markets)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων, ικανών να καλύ-
πτουν με επάρκεια τις ανάγκες των επιχειρήσεων και οργανισμών στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και 
διεθνώς, ώστε να επιλύουν σύνθετα νομικά και οικονομικά ζητήματα στον τομέα των ενεργεια-
κών αγορών. Βασικό χαρακτηριστικό είναι ο συνδυασμός διεπιστημονικής κατάρτισης - με πρω-
ταρχικές συνιστώσες τη νομική και οικονομική επιστήμη - και πρακτικής εμπειρίας. Το Πρόγραμ-
μα καλύπτει τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) Ευρωπαϊκά και Διεθνή Οικονομικά της Ενέργειας 
και β) Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο Ενέργειας. Απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους, καθώς και σε 
στελέχη του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή αγγλική
Τηλέφωνο: 210 8203642 Fax: 210 8828992 
Email: msc-deos@aueb.gr  
Ιστότοπος: www.dept.aueb.gr/inteu

ΠΜΣ στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (MSc in Ιnternational and 
European Economic Studies) με τις ακόλουθες ειδικεύσεις: α) Διεθνή Οικονομικά 
των Επιχειρήσεων (International Business Economics) β) Ευρωπαϊκό Δίκαιο και 
Οικονομικά (European Law & Economics)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών του σε επίκαιρα οι-
κονομικά, πολιτικά και νομικά θέματα που απασχολούν τις οικονομίες και τις επιχειρήσεις στο δι-
εθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον. Βασικό χαρακτηριστικό είναι ο συνδυασμός διεπιστημονικής 
κατάρτισης και πρακτικής εμπειρίας για την ανάλυση της  επιχειρηματικής, οικονομικής και θε-
σμικής πραγματικότητας. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) Διεθνή Οικο-
νομικά των Επιχειρήσεων και β) Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Οικονομικά. Απευθύνεται σε νέους πτυχι-
ούχους, καθώς και σε στελέχη του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. 
Σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη Eduniversal, το 2018 το Πρόγραμμα κατέλαβε στη Δυτική Ευ-
ρώπη την 29η θέση στο επιστημονικό πεδίο Economics.
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή αγγλική
Τηλέφωνο: 210 8203642 Fax: 210 8828992 
Email: msc-deos@aueb.gr 
Ιστότοπος: www.dept.aueb.gr/inteu 

Διατμηματικό ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική 
(MSc in Finance and Banking)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η εμβάθυνση της επιστημονικής γνώσης και της τεχνικής κα-
τάρτισης των φοιτητών του στις γνωστικές περιοχές της Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής.  
Το Πρόγραμμα εστιάζει στις δύο αυτές περιοχές ως ακολούθως: α) Στο μεν πεδίο της Χρηματο-
οικονομικής, σε θέματα αποτίμησης χρεογράφων, χρηματοοικονομικών κινδύνων, άριστης δια-
χείρισης χαρτοφυλακίων, προβλέψεων, μερισματικής πολιτικής και άριστης χρηματοδοτικής δο-
μής, ασύμμετρης πληροφορίας, ρύθμισης και αποτελεσματικότητας των χρηματαγορών. β) Στο 
δε πεδίο της Τραπεζικής, σε θέματα ανάλυσης και ποσοτικοποίησης των κινδύνων των πιστω-
τικών ιδρυμάτων, πιστωτικής πολιτικής και διαχείρισης των χαρτοφυλακίων τους, ρυθμιστικού 
πλαισίου, νομισματικής πολιτικής και λειτουργίας των κεντρικών τραπεζών, καθώς και μακρο-
προληπτικής πολιτικής για κινδύνους ακραίων συνθηκών. Απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους, 
καθώς και σε στελέχη τραπεζών και επιχειρήσεων.
Συνεργαζόμενο Τμήμα ΟΠΑ: Οικονομικής Επιστήμης 
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική
Τηλέφωνο: 210 8203689 Fax: 210 8828992 
Email: post.banking@aueb.gr  
Ιστότοπος: postbanking.aueb.gr

ΠΜΣ στην Επιχειρηματική Αναλυτική (MSc in Business Analytics)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η προετοιμασία στελεχών τα οποία θα μπορούν να συνδυά-
ζουν με τον βέλτιστο τρόπο τις γνώσεις τους ώστε να δίνουν κατάλληλες και πρακτικές λύσεις στα 
πολύπλοκα προβλήματα του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα ακόλου-
θα γνωστικά πεδία: α) Διοίκηση Επιχειρηματικής Απόδοσης και Καινοτομίας, β) Ποσοτικές Μέθο-
δοι στη Λήψη Αποφάσεων, γ) Ανάλυση και Διαχείριση Δεδομένων, και δ) Επιχειρησιακές Εφαρμο-
γές και Εργαλεία Analytics. Ιδιαίτερο βάρος έχει δοθεί στην εκμάθηση εργαλείων και συστημάτων 
καθώς και στην παρουσίαση μελετών περίπτωσης σε κάθετους τομείς, όπως υγεία, ενέργεια, τη-
λεπικοινωνίες, δημόσιος τομέας, marketing. Απευθύνεται σε πτυχιούχους Σχολών Οικονομικών 
Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμημάτων Πληροφορικής, Θετικών Επιστημών και Πολυ-
τεχνικών Επιστημών ή άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη Eduniversal, το 2018 το Πρόγραμμα κατέλαβε στην 18η θέση 
παγκοσμίως στο επιστημονικό πεδίο του, ενώ για το 2019, το QS Business Masters Ranking κατέ-
ταξε το Πρόγραμμα στην 51+ θέση παγκοσμίως στην κατηγορία του.
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: αγγλική
Τηλέφωνο & Fax: 210 8203676
Email: ms-ba@aueb.gr  Ιστότοπος: analytics.aueb.gr/ 

ΠΜΣ στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία 
(MSc in Management Science and Technology)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι  η προετοιμασία στελεχών, αναλυτών και ερευνητών, ώστε να εί-
ναι σε θέση να συνδυάζουν με τον βέλτιστο τρόπο τις γνώσεις στη διοικητική επιστήμη, πληροφορι-
ακές τεχνολογίες και οργανωσιακές σπουδές με σκοπό την αποδοτική διοίκηση οργανισμών και επι-
χειρήσεων. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) Ποσοτικές Μέθοδοι και Επιχει-
ρησιακή Έρευνα, β) Διοίκηση Πληροφοριακών Τεχνολογιών και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, γ) Οργανω-
σιακές Σπουδές και Επιχειρηματική Στρατηγική και δ) Εφοδιαστική Αλυσίδα και Διοίκηση Μεταφο-
ρών. Απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους, καθώς και σε στελέχη του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική
Τηλέφωνο: 210 8203685 Fax: 210 8203685
Εmail: ms-mst@aueb.gr  Ιστότοπος: management.aueb.gr 

Διατμηματικό ΠΜΣ στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση (MSc in Public Policy and 
Management) στις ακόλουθες ειδικεύσεις: α) Δημόσια Οικονομική Πολιτική (Public Economic  
Policy) β) Δημόσια Διοίκηση (Public Management)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η εμβάθυνση στην επιστημονική γνώση και η ανάπτυξη δεξιοτή-
των στους φοιτητές του, ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν κατάλληλες και πρακτικές λύσεις στα 
πολύπλοκα προβλήματα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, να σχεδιάζουν πολιτικές που προάγουν 
την αποτελεσματικότητα και το δημόσιο συμφέρον καθώς και να αναπτύσσουν ηγετικό ρόλο στην 
προώθηση και στην αποτελεσματική υλοποίηση των πολιτικών αυτών. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα 
ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) Δημόσια Οικονομική Πολιτική και β) Δημόσια Διοίκηση. Απευθύνεται 
σε πτυχιούχους που απασχολούνται ή στοχεύουν να απασχοληθούν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα 
και σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και σε στελέχη άλλων τομέων .
Σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη Eduniversal, το 2018 το Πρόγραμμα κατέλαβε στη Δυτική Ευ-
ρώπη την 10η θέση στο επιστημονικό πεδίο Public Administration/Management.
Συνεργαζόμενα Τμήματα ΟΠΑ: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών και Οικονομι-
κής Επιστήμης
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική
Τηλέφωνο:  210 8203861 Fax: 2108203628
Email: ppm@aueb.gr  Ιστότοπος: ppm.aueb.gr 

Διατμηματικό ΠΜΣ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 
(MSc in Human Resource Management)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η εκπαίδευση και ανάπτυξη ικανών στελεχών προκειμένου να 
αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις σύγχρονες προκλήσεις που συνδέονται με τους ανθρώπους στις 
επιχειρήσεις και τους οργανισμούς. Το Τμήμα πλήρους φοίτησης εκπαιδεύει τους νέους πτυχιού-
χους μέσα από μια σειρά εξειδικευμένων μαθημάτων και του προγράμματος πρακτικής άσκη-
σης, ώστε να τους καταστήσει ικανούς να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που αφορούν στην 
αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Το Τμήμα μερικής φοίτησης παρέχει σε στε-
λέχη που ήδη υπηρετούν σε τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού ή σε έμπειρους επαγγελματίες 
που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στο χώρο αυτό, τη δυνατότητα να εμπλουτίσουν τις γνώ-
σεις τους και να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά θέματα ανάπτυξης και αξιοποίησης του αν-
θρώπινου δυναμικού των οργανισμών όπου εργάζονται.
Σύμφωνα με την κατάταξη Eduniversal, το 2018 το Πρόγραμμα κατέλαβε την 11η θέση στη Δυτι-
κή Ευρώπη στο επιστημονικό του πεδίο ενώ έχει επίσης πιστοποιηθεί από το Society for Human 
Resource Management-SHRM (USA).
Συνεργαζόμενο Τμήμα ΟΠΑ: Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας  
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική
Τηλέφωνα: 210 8203876 210 8203878 Fax: 210 8203877
Email: hrmsc_secr@aueb.gr  Ιστότοπος: www.hrm.aueb.gr/ 

Διατμηματικό ΠΜΣ στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό 
(Master in Business Administration - MBA International)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η εκπαίδευση στελεχών, τα οποία θα είναι σε θέση να καθοδη-
γήσουν και να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις ενός 
συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος στους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις που στελεχώ-
νουν. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) Διοικητική Επιστήμη, β) Οργά-
νωση και Διοίκηση των Επιχειρήσεων, γ) Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση, δ) Μάρκε-
τινγκ και Επικοινωνία, ε) Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων, στ) Οικονομική Επιστήμη και ζ) Διαχεί-
ριση Πληροφοριακών Συστημάτων. Απευθύνεται σε πτυχιούχους καθώς και σε στελέχη του ιδι-
ωτικού και δημόσιου τομέα με τουλάχιστον τριετή εργασιακή εμπειρία.
Από το 2005 το Πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από το Διεθνή Οργανισμό Association of MBAs 
(ΑΜΒΑ) και προσελκύει φοιτητές και ακαδημαϊκό προσωπικό από περισσότερες από 20 χώρες. 
Σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη Eduniversal, το 2018 το Πρόγραμμα κατέλαβε την 16η θέση στη 
Δυτική Ευρώπη στο επιστημονικό πεδίο International Management. Για το 2019, το QS Global 
MBA Rankings κατέταξε το Πρόγραμμα μεταξύ των θέσεων 151-200 παγκοσμίως.
Συνεργαζόμενα Τμήματα ΟΠΑ: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας  
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: αγγλική
Τηλέφωνο: 210 8203659 Fax: 210 8828078 
Email: imba@aueb.gr  Ιστότοπος: www.imba.aueb.gr 

Κοινό ΠΜΣ στη Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 
Kent του Ηνωμένου Βασιλείου (MA in Heritage Management)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι  η εμβάθυνση της επιστημονικής γνώσης στον τομέα της Δια-
χείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς μέσω του συνδυασμού των πεδίων της πολιτιστικής κληρο-
νομιάς και της οικονομικής επιστήμης. Το Πρόγραμμα, το οποίο διδάσκεται στην Ελευσίνα, προ-
σελκύει φοιτητές απ’ όλο τον κόσμο και έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση αφενός αρχαιολογι-
κών χώρων και μνημείων και αφετέρου συλλογών τέχνης και άυλων πολιτιστικών αγαθών όπως 
της μουσικής παράδοσης κ.ά. Απευθύνεται σε επαγγελματίες ή πτυχιούχους όλων των κλάδων. 
Σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη Eduniversal, το 2018 το Πρόγραμμα κατέλαβε την 3η θέση 
παγκοσμίως στο επιστημονικό πεδίο του.
Συνεργαζόμενο Τμήμα ΟΠΑ: Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 
Συνεργαζόμενο Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο KΕΝΤ του Ηνωμένου Βασιλείου-  Σχολή 
Ευρωπαϊκού Πολιτισμού και Γλωσσών 
Φοίτηση: Πλήρης Γλώσσα  διδασκαλίας: αγγλική
Διεύθυνση: Κίμωνος 11 & Παγκάλου, 19 200 Ελευσίνα
Tηλέφωνo: 210 5565605
Email:  heritage@aueb.gr Ιστότοπος : www2.aueb.gr/heritage/

ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών (MSc in Services Management) με τις εξής ειδικεύσεις: α) 
Διοίκηση Εμπειρίας Πελάτη (Customer Experience Management) β) Διοικητική Συμβουλευτική 
(Management Consulting)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η καλλιέργεια των πλέον σύγχρονων και εξειδικευμένων γνώ-
σεων και δεξιοτήτων για την αποτελεσματικότερη διοίκηση υπηρεσιών. Το Πρόγραμμα καλύ-
πτει τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) Διοίκηση Εμπειρίας Πελάτη και β) Διοικητική Συμβουλευτι-
κή, ενώ θεσμό αποτελεί η ετήσια εκπαιδευτική εκδρομή, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους φοι-
τητές να παρακολουθήσουν μαθήματα ειδικά σχεδιασμένα γι’ αυτούς από κορυφαία Business 
Schools και Πανεπιστήμια, όπως το SDA Bocconi. Απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους, καθώς και 
σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών. 
Σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη Eduniversal, το 2018 το Πρόγραμμα κατέλαβε την 14η θέση πα-
γκοσμίως στο επιστημονικό πεδίο General Management, ενώ είναι το μοναδικό στην Ελλάδα και 
ένα από τα τέσσερα συνολικά στην Ευρώπη, που προσφέρει ειδίκευση στη Διοίκηση της Εμπει-
ρίας Πελάτη (Customer Experience Management - CXM).
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική
Τμήμα Πλήρους φοίτησης
Τηλέφωνο: 210 8203874 Fax: 210 8203875
Email: msmfull@aueb.gr  msm@aueb.gr
Τμήμα Μερικής φοίτησης
Τηλέφωνο: 210 8203872  Fax: 210 8203873
Email: msmpart@aueb.gr,   msm@aueb.gr
Ιστότοπος: msm.aueb.gr

Σχολή Οικονομικών Επιστημών 

νης παραγωγικής ή διοικητικής μονάδας. Ταυτόχρονα επιδιώκεται η εξοικείωση με λιγότερο ποσο-
τικές πλευρές που είναι σημαντικές στην καθημερινότητα όπως η Λογιστική και οι Θεσμοί της Αγο-
ράς. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) Μαθηματικά και β) Ποσοτικές Μέ-
θοδοι όπως εφαρμόζονται στα πεδία της χρηματοοικονομικής, των ασφαλειών και της παραγω-
γής. Απευθύνεται σε πτυχιούχους θετικών, οικονομικών και πολυτεχνικών επιστημών, καθώς και 
σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών.  
Συνεργαζόμενο Ίδρυμα: Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήματα: 
Μαθηματικών, Οικονομικών Επιστημών 
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική
Τηλέφωνο: 2108203643  Fax: 2108203692
Email: postgrad@aueb.gr   Iστότοπος:  map.aueb.gr/content/philosophy/lang/el 

ΠΜΣ στη Στατιστική (MSc in Statistics) 
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η παροχή ειδικευμένων γνώσεων στους βασικούς τομείς της 
Στατιστικής και των Πιθανοτήτων, ώστε οι απόφοιτοί του να έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπί-
ζουν με επιστημονικό τρόπο και να επιλύουν ποσοτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δημόσι-
ος και ιδιωτικός τομέας. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) Θεωρία Πιθανο-
τήτων, β) Θεωρία Στατιστικής Συμπερασματολογίας γ) Εφαρμοσμένη Στατιστική, δ) Υπολογιστι-
κή Στατιστική και ε) Θεωρία και Εφαρμογές των Στοχαστικών Διαδικασιών. Απευθύνεται σε νέους 
πτυχιούχους, καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών.
Φοίτηση: Πλήρης  Γλώσσα διδασκαλίας: αγγλική ή/και ελληνική
Τηλέφωνο : 210 8203681, 210 8203692  Fax: 210 8203692
Email: masterst@aueb.gr   Ιστότοπος: aueb-analytics.wixsite.com/msc-stats/gr 

ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Στατιστική (MSc in Applied Statistics) 
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων και η επιμόρφωση 
ανωτέρων στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα για την κά-
λυψη αναγκών σε εξειδικευμένες δραστηριότητες τους στην ανάλυση δεδομένων. Το Πρόγραμ-
μα καλύπτει τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) Ανάλυση δεδομένων, β) Βιοστατιστική,  γ) Υπολογι-
στική Στατιστική Μεγάλων Δεδομένων (είτε πολυμεταβλητών είτε μεγάλων σε μέγεθος δείγματος) 
και δ) Εφαρμοσμένες Πιθανότητες. Απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους, καθώς και σε στελέχη επι-
χειρήσεων και οργανισμών.
Φοίτηση: Μερική Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική
Τηλέφωνο: 210 8203681, 210 8203692  Fax: 210 8203692
Email: masterst@aueb.gr  Ιστότοπος: aueb-analytics.wixsite.com/msc-stats/gr 

Διατμηματικό ΠΜΣ στην Ποσοτική Διαχείριση Αναλογιστικού και Χρηματοοικονομικού 
Κινδύνου (MSc in Quantitative Actuarial and Financial Risk Management)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στη στατιστική-ποσοτική ανά-
λυση των χρηματοοικονομικών και αναλογιστικών δεδομένων και η ανάπτυξη σύγχρονων τεχνι-
κών όσον αφορά την εκτίμηση/πρόβλεψη επιχειρηματικών κινδύνων σε χρηματοοικονομικά και 
ασφαλιστικά-αναλογιστικά προϊόντα. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) 
Στοχαστική και Στατιστική Μοντελοποίηση Χρηματοοικονομικού, Ασφαλιστικού και Αναλογιστι-
κού Κινδύνου β) Τεχνικές Διαχείρισης Κινδύνου και γ) Τεχνικές Επιλογής Χρηματοοικονομικών και 
Ασφαλιστικών Χαρτοφυλακίων. Απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους, καθώς και σε στελέχη επιχει-
ρήσεων και οργανισμών.
Συνεργαζόμενο Τμήμα ΟΠΑ: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Φοίτηση: Μερική Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική
Τηλέφωνο: 210 8203681, 210 8203692  Fax: 210 8203692
Email: masterst@aueb.gr  Ιστότοπος: aueb-analytics.wixsite.com/msc-stats/gr 

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας

*ΠΜΣ: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών



ΠΜΣ στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά 
(MSc in Applied Economics and Finance)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η εμβάθυνση της επιστημονικής κατάρτισης οικονομολόγων 
στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά. Το Πρόγραμμα καλύπτει τις ακόλουθες 
θεματικές ενότητες: Οικονομική Ανάλυση για επιχειρηματικές αποφάσεις, Εφαρμοσμένη Μικρο-
οικονομική, Βιομηχανική Οργάνωση, Πολιτική Ανταγωνισμού και Ρύθμισης, Παίγνια και Στρα-
τηγικές Αποφάσεις, Εφαρμοσμένη Οικονομετρία και Ανάλυση Δεδομένων, Χρηματοοικονομική 
Ανάλυση και Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου, Αποτίμηση Χρεωγράφων, Παράγωγα, Αποτελεσματι-
κότητα και Ρύθμιση Κεφαλαιαγορών, Χρηματοοικονομική Οικονομετρία, Οικονομικά της Κτημα-
ταγοράς, Οικονομική του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας, Τραπεζική Στρατηγική, Οικονομικά 
της Εργασίας, Χρηματοοικονομική Ιστορία, Διεθνής Οικονομία και Αγορές, Αντιμονοπωλιακή Οι-
κονομική. Απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους οικονομικών και θετικών επιστημών, καθώς και σε 
στελέχη του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. 
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική
Τμήμα Πλήρους φοίτησης
Τηλέφωνο: 210 8203689 Fax: 210 8828992 
Email: post.econ@aueb.gr 
Τμήμα Μερικής φοίτησης
Τηλέφωνο: 210 8203649 Fax: 210 8828992 
Email: post.econ.st@aueb.gr  
Ιστότοπος: www.appliedeconomics.gr  

Διατμηματικό ΠΜΣ στην Οικονομική Επιστήμη (MSc in Economics)
Ο στόχος του Προγράμματος, το οποίο είναι συνέχεια του πρώτου Μεταπτυχιακού Προγράμ-
ματος που λειτούργησε στην Ελλάδα (1978), είναι η εκπαίδευση οικονομολόγων υψηλής επιστη-
μονικής κατάρτισης στην περιοχή της Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής. Οι θεματικές ενότη-
τες που καλύπτει το Πρόγραμμα είναι οι ακόλουθες: Μακροοικονομική και Μικροοικονομική Θε-
ωρία, Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Οικονομετρία, Χρηματοοικονομική, Βιομηχανική Οργάνω-
ση, Δημόσια Οικονομική, Νομισματική και Τραπεζική Πολιτική, Πολιτική Ανταγωνισμού και Ρύθ-
μισης, Θεωρία Παιγνίων, Διεθνής Οικονομική, Οικονομική του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας, 
Αποτίμηση Χρεογράφων, Εφαρμοσμένα Μικρο-Οικονομικά, Μαθηματικά Οικονομικά, Οικονο-
μικά της Εργασίας, Οικονομική Ανάπτυξη, Οικονομική Ιστορία, Κοινωνική Πολιτική. Απευθύνεται 
σε πτυχιούχους οικονομικών και θετικών επιστημών.
Συνεργαζόμενο Τμήμα ΟΠΑ: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 
Φοίτηση: Πλήρης  Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική
Τηλέφωνο: 210 8203617 Fax: 210 8828992 
Email: post.econ@aueb.gr  
Ιστότοπος: gradecon.aueb.gr

Διατμηματικό ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη 
(Executive Master in Business Administration – Executive MBA)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η εμβάθυνση της επιστημονικής γνώσης στον χώρο της ορ-
γάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων καθώς και ανάπτυξη των επαγγελματικών, διοικητικών και 
ηγετικών ικανοτήτων στους φοιτητές του για την αποτελεσματικότερη διοίκηση επιχειρήσεων 
και οργανισμών. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) Στρατηγική Διοίκηση, 
β) Ηγεσία, γ) Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, δ) Χρηματοοικονομική Διοίκηση, ε) Λογιστι-
κή, στ) Διοικητική Μάρκετινγκ, ζ) Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και η) Διοίκηση Πληροφορι-
ακών Συστημάτων. Απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με 
τουλάχιστον τριετή εργασιακή εμπειρία. 
Το Πρόγραμμα είναι το πρώτο Executive MBA στην Ελλάδα και από το 2015 είναι πιστοποιημένο από 
το Διεθνή Οργανισμό Association of MBAs (ΑΜΒΑ). Σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη Eduniversal, το 
2018 το Πρόγραμμα κατέλαβε την 30η θέση στη Δυτική Ευρώπη στην κατηγορία του.
Συνεργαζόμενα Τμήματα ΟΠΑ: Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Μάρκετινγκ και Επικοι-
νωνίας   
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική
Τηλέφωνο:  210 8203638  Fax: 210 8828474
Email: mbaexecutive@aueb.gr  Ιστότοπος: www.executivemba.aueb.gr

Διατμηματικό ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων: MBA 
(Master in Business Administration)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η παροχή των πλέον σύγχρονων και εξειδικευμένων γνώσε-
ων σε τομείς και  θεματικές διοίκησης που προετοιμάζουν τους φοιτητές όχι απλά για τη διαχεί-
ριση σύγχρονων διοικητικών προκλήσεων, αλλά και για να είναι σε θέση να ηγηθούν των ελληνι-
κών και διεθνών δεδομένων της εποχής. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: 
α) Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, β) Χρηματοοικονομική Διοίκηση, γ) Λογιστική, δ) Διοί-
κηση Μάρκετινγκ, ε) Διοίκηση Ενέργειας. Απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους, καθώς και σε στε-
λέχη επιχειρήσεων και οργανισμών. 
Σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη Eduniversal, το 2018 το Πρόγραμμα κατέλαβε στη Δυτική Ευ-
ρώπη την 21η θέση στην κατηγορία του ενώ για το 2019, το QS Global MBA Rankings το κατέτα-
ξε μεταξύ των θέσεων 151-200 παγκοσμίως.
Συνεργαζόμενο Τμήμα ΟΠΑ: Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας  
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική
Τμήμα Πλήρους φοίτησης
Τηλέφωνο: 210 8203615-618 Fax: 210 8203879
Email: mbafull@aueb.gr  Ιστότοπος: www.mba.aueb.gr
Τμήμα Μερικής φοίτησης
Τηλέφωνο:  210 8203616 Fax: 210 8203879
Email: mbapart@aueb.gr  Ιστότοπος: www.mba-parttime.aueb.gr

Διιδρυματικό Διατμηματικό ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Athens MBA) σε συνεργασία 
το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με τις εξής ειδικεύσεις: α) Μάνατζμεντ (Management) και β) 
Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (Project and Programme Management)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι  η εμβάθυνση στην επιστημονική γνώση της Διοίκησης Επι-
χειρήσεων ώστε οι φοιτητές του να είναι σε θέση να αναλάβουν υψηλά διοικητικά καθήκοντα σε 
επιχειρήσεις και οργανισμούς. Το Πρόγραμμα παρέχει δύο κατευθύνσεις οι οποίες καλύπτουν τα 
γνωστικά αντικείμενα α) Μάνατζμεντ και β) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων. Απευθύνεται σε 
πτυχιούχους κυρίως των θετικών και οικονομικών επιστημών, οι οποίοι κατέχουν τουλάχιστον 
τριετή επαγγελματική εμπειρία μετά τη λήψη του πτυχίου τους.
Συνεργαζόμενο Τμήμα ΟΠΑ: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  
Συνεργαζόμενο Ίδρυμα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Σχολές: Μηχανολόγων Μηχανικών, 
Χημικών Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική Γλώσσα  διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική
Tηλέφωνo: 210 8203690 Fax: 210 8203634
Email: mpsilou@aueb.gr Ιστότοπος: athensmba.ntua.gr/ 

ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική (MSc in Accounting and Finance) με τις 
εξής ειδικεύσεις: α) Λογιστική και Ελεγκτική (Accounting & Auditing), β) Χρηματοοικονομική, 
Επενδύσεις, και Διαχείριση Κινδύνων (Finance, Investments, and Risk Management), γ) 
Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Accounting & Finance)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η προσφορά ειδικευμένων σπουδών στους βασικούς τομείς 
της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Η γνώση στους τομείς αυτούς είναι σήμερα, περισσό-
τερο από ποτέ, απαραίτητο εφόδιο για την ανέλιξη στην κλίμακα διοικητικής ιεραρχίας των ορ-
γανισμών και επιχειρήσεων. Το Πρόγραμμα εστιάζει στα ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) Λογιστική, 
β) Ελεγκτική, γ) Χρηματοοικονομική, δ) Επενδύσεις και ε) Διαχείριση Κινδύνου. Απευθύνεται σε 
νέους πτυχιούχους, καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών.  

Σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη Eduniversal, το 2018 το Πρόγραμμα κατέλαβε την 68η θέση 
παγκοσμίως στο πεδίο Financial Markets και την 25η θέση στη Δυτική Ευρώπη στο πεδίο 
Accounting. Για το 2019, το QS Business Masters Ranking κατέταξε το Πρόγραμμα στην 95η θέση 
παγκοσμίως στην κατηγορία Χρηματοοοικονομικά.
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική
Τηλέφωνα: 210 8203633  2108203630 Fax: 210 8203634
Email: master.accfin@aueb.gr  Ιστότοπος: www.postgraduate-accfin.aueb.gr/

ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Financial Management)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η προσφορά ειδικευμένων σπουδών στους βασικούς τομείς 
της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης. Η Χρηματοοικονομική Διοίκηση εξετάζει τις μεθόδους και 
πρακτικές που οδηγούν στην βέλτιστη κατανομή των χρηματοοικονομικών πόρων των σύγχρο-
νων επιχειρήσεων και οργανισμών και αποτελεί έναν βασικό πυλώνα στήριξης της οικονομικής 
ανάπτυξης μίας χώρας για την ευημερία της κοινωνίας και του κοινωνικού κράτους. Η διεθνοποί-
ηση των χρηματοοικονομικών πρακτικών και η συνεχής αλληλεπίδραση μεταξύ διαφορετικών 
χωρών και οργανισμών έχει επιβάλλει ως γλώσσα διεθνών συναλλαγών και επικοινωνίας την 
Αγγλική. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους και στελέχη όλων των ειδικοτήτων.
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: αγγλική
Tηλέφωνα: 210 8203633 210 8203630 Fax: 210 8203634
Email: master.accfin@aueb.gr  Ιστότοπος:  mscfmaueb.wixsite.com/mscfm  

Διατμηματικό ΠΜΣ στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση 
(MSc in International Shipping, Finance and Management)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η εμβάθυνση της επιστημονικής γνώσης και κατάρτισης 
στους τομείς της Ναυτιλίας, της Χρηματοοικονομικής και της Διοίκησης. Συγκεκριμένα, το πρό-
γραμμα πλήρους φοίτησης στοχεύει στην εκπαίδευση φοιτητών που σκοπεύουν να εργαστούν 
στον κλάδο, ενώ το πρόγραμμα μερικής φοίτησης στοχεύει στην εκπαίδευση στελεχών που επι-
διώκουν την απόκτηση γνώσεων στους παραπάνω τομείς, με σκοπό την ανέλιξή τους στα υψη-
λότερα επίπεδα επαγγελματικής αποκατάστασης στη διεθνή αγορά. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα 
ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) Διεθνής Ναυτιλία, β) Χρηματοοικονομική και γ) Διοίκηση. Απευθύ-
νεται κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά σε αποφοίτους τμημάτων οικονομικών, διοίκησης, χρημα-
τοοικονομικών και θετικών επιστημών,  καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων. 
Σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη Eduniversal, το 2018 το Πρόγραμμα κατέλαβε την 5η θέση πα-
γκοσμίως στο επιστημονικό πεδίο του.
Συνεργαζόμενα Τμήματα ΟΠΑ: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Διοικητικής 
Επιστήμης και Τεχνολογίας
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: αγγλική ή/και ελληνική 
Τηλέφωνο: 210 8203696 Fax: 210 8203667
Email: msc.isfm@aueb.gr  Ιστότοπος: www.msc-isfm.aueb.gr 

ΠΜΣ στο Μάρκετινγκ και Επικοινωνία (MSc in Marketing and Communication) με τις 
εξής ειδικεύσεις: α) Μάρκετινγκ και Επικοινωνία, β) Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Διεθνή 
Προσανατολισμό 
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η δημιουργία ειδικευμένων επιστημόνων και η επιμόρφωση 
στελεχών στο πεδίο του μάρκετινγκ και της επικοινωνίας. Είναι το πρώτο και μόνο μεταπτυχιακό 
μάρκετινγκ & επικοινωνίας που λειτουργεί σε ελληνικό πανεπιστήμιο από το 1998, διαθέτοντας 
ευρύτατη αναγνώριση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το Πρόγραμμα προσφέρεται σε: 1) Ελλη-
νόφωνο τμήμα πλήρους φοίτησης με κατεύθυνση «Μάρκετινγκ & Επικοινωνία», 2) Αγγλόφωνο 
τμήμα πλήρους φοίτησης με κατεύθυνση «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Διεθνή Προσανατο-
λισμό», και 3) Τμήμα μερικής φοίτησης με κατεύθυνση «Μάρκετινγκ & Επικοινωνία» για στελέχη 
που συνδυάζουν μεταπτυχιακές σπουδές και εργασία. 
Σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη Eduniversal, το 2018 το Πρόγραμμα κατέλαβε στη Δυτική Ευ-
ρώπη την 23η θέση στο πεδίο Corporate Communication και την 26η θέση στο πεδίο Marketing. 
Για το 2019, το QS Business Masters Ranking κατέταξε το Πρόγραμμα στην 51+ θέση παγκοσμί-
ως στην κατηγορία του.
Πρόγραμμα Πλήρους και Μερικής φοίτησης «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία»
Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική
Τηλέφωνα: 210 8203665 210 8203631 Fax: 210 8203607
Email: mscftme@aueb.gr
Πρόγραμμα Πλήρους φοίτησης «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Διεθνή Προσανατολισμό»
Γλώσσα διδασκαλίας: αγγλική
Τηλέφωνο: 210 8203631 Fax: 210 8203607
Email: prima@aueb.gr  
Ιστότοπος: www.marketing.aueb.gr

ΠΜΣ στην Επιστήμη των Υπολογιστών (MSc in Computer Science)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η εμβάθυνση των γνώσεων των φοιτητών σε τομείς της Επι-
στήμης των Υπολογιστών και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στη διεξαγωγή έρευνας προ-
κειμένου να συνεχίσουν με διδακτορικές σπουδές (στο Τμήμα ή αλλού) ή/και να διεκδικήσουν ερ-
γασιακές θέσεις υψηλών απαιτήσεων. Το Πρόγραμμα εστιάζει στις ακόλουθες επιστημονικές πε-
ριοχές: α) Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence), β) Συστήματα Υπολογιστών (Computer 
Systems), γ) Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες (Networks and Telecommunications) και δ) Θεωρητική 
Πληροφορική (Theoretical Computer Science). Σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη Eduniversal, το 
2018 το Πρόγραμμα κατέλαβε στη Δυτική Ευρώπη τη 13η θέση στο πεδίο του.
Φοίτηση: Πλήρης  Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική
Τηλέφωνο: 210 8203646  Fax: 210 8203692
Email: cs_grad_secr@aueb.gr   Ιστότοπος:grad.cs.aueb.gr/ 

ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα (MSc in Information Systems)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων, εφοδιασμένων με 
θεωρητικές, αλλά και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, ικανών να καλύψουν με επάρκεια τις συνε-
χώς αυξανόμενες ανάγκες επιχειρήσεων και οργανισμών στο πεδίο του σχεδιασμού, της υλοποίη-
σης και της διαχείρισης των Πληροφοριακών Συστημάτων. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα ακόλουθα 
γνωστικά πεδία: α) Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Υποδομών, β) Δικτυοκεντρικά και 
Διάχυτα Πληροφοριακά Συστήματα, γ) Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα, δ) Πληροφορι-
ακά Συστήματα Μεγάλης Κλίμακας, ε) Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης και στ) Τεχνολογία Λογισμι-
κού και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων. Απευθύνεται σε πτυχιούχους θετικών, οικονομι-
κών και πολυτεχνικών επιστημών, Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Αστυ-
νομικών Ακαδημιών, καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών.
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική
Τμήμα Πλήρους φοίτησης
Τηλέφωνο: 210 8203643  Fax: 2108203692 
Email: postgrad@aueb.gr
Τμήμα Μερικής φοίτησης
Τηλέφωνο: 210 8203645
Email: ilellou@aueb.gr   
Iστότοπος: mscis.cs.aueb.gr

ΠΜΣ στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες 
(MSc in Digital Methods for the Humanities)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η προ αγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη διεπι στη μο νικής προ-
σέγ γισης και έ ρευνας και η προετοιμασία για την παραγωγική και ερευνητική συμμετοχή στο γί-
γνεσθαι της διεπιστημονικής περιοχής που έχει αρχίσει να καθιερώνεται με την ονομασία «Ψηφι-
ακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Digital Humanities». Οι απόφοιτοι αναλαμβάνουν ρόλους ερευ-
νητικούς, παραγωγικούς, τεκμηρίωσης, επιμέλειας, οργάνωσης και διαχείρισης πληροφοριακών 
πόρων και διοίκησης σε έργα με έντονη χρήση ψηφιακών μέσων και τεχνικών στα πεδία των αν-
θρωπιστικών επιστημών και της πολιτισμικής κληρονομιάς. Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως 
σε πτυχιούχους ανθρωπιστικών, κοινωνικών, πολιτικών και νομικών επιστημών, καθώς επίσης σε 
πτυχιούχους επιστημών της πληροφορίας.
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική
Τηλέφωνο : 210 8203646  Fax: 210 8203692
Email: digital_humanities@aueb.gr   Ιστότοπος: www.dept.aueb.gr/el/dmh 

Διατμηματικό ΠΜΣ στην Επιστήμη Δεδομένων (MSc in Data Science)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η προσφορά εξειδικευμένων γνώσεων σε ένα αντικείμενο αιχ-
μής ώστε οι απόφοιτοί του να είναι έτοιμοι να καινοτομήσουν επιχειρηματικά ή να αναλάβουν 
υπεύθυνες θέσεις σε οργανισμούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Το Πρόγραμμα έχει ως γνω-
στικό αντικείμενο τη διεπιστημονική περιοχή της Επιστήμης Δεδομένων και εστιάζει στη χρήση 
υπολογιστικών και στατιστικών μεθόδων για τη μελέτη  πάσης φύσεως δεδομένων, προς απάντη-
ση επιστημονικών ή επιχειρηματικών ερωτήσεων, ανάπτυξη επεξηγηματικών και προβλεπτικών 
μοντέλων και πραγματοποίηση αναλύσεων. Οι φοιτητές αναλαμβάνουν πρωτοποριακά έργα επι-
στήμης δεδομένων σε συνεργασία με επιχειρήσεις ως διπλωματική εργασία. Το Πρόγραμμα απευ-
θύνεται σε πτυχιούχους θετικών, οικονομικών και πολυτεχνικών επιστημών, καθώς και σε στελέ-
χη επιχειρήσεων και οργανισμών.  
Συνεργαζόμενο Τμήμα ΟΠΑ: Στατιστικής
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: αγγλική ή/και ελληνική
Τηλέφωνο: 2108203860  Fax: 2108203692
Email: salexandri@aueb.gr   Iστότοπος:  www.cs.aueb.gr/datascience 

Διιδρυματικό Διατμηματικό ΠΜΣ στα Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής 
(MSc in Business Mathematics)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στην εφαρμογή των μαθηματι-
κών και ποσοτικών τεχνικών σε θέματα που ενδιαφέρουν την οικονομία και την παραγωγή, ούτως 
ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις γνώσεις αυτές στα πλαίσια της σύγχρο-

ΠΜΣ στις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις 
(MSc in International Negotiations)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η εμβάθυνση στο αντικείμενο των διαπραγματεύσεων κα-
θώς και η ανάπτυξη ευρύτερων γνώσεων σε θέματα διεθνούς οικονομίας και πολιτικής. Σε συ-
δυασμό με την καλλιέργεια των απαραίτητων δεξιοτήτων, οι φοιτητές προετοιμάζονται αποτε-
λεσματικά ώστε να είναι σε θέση να επιτυγχάνουν συμφωνίες σε διεθνές επίπεδο και να ανταπο-
κρίνονται σε ένα απαιτητικό πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα ακόλου-
θα γνωστικά πεδία: α) Διαπραγματεύσεις στο Διεθνές Περιβάλλον, β) Διεθνείς Οικονομικές Σχέ-
σεις και γ) Διεθνείς Οργανισμοί. Απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους, καθώς και σε στελέχη του 
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή αγγλική
Τηλέφωνο: 210 8203642 Fax: 210 8828992 
Email: msc-deos@aueb.gr  
Ιστότοπος: www.dept.aueb.gr/intneg

ΠΜΣ στα Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές 
(MSc in Law and Economics in Energy Markets)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων, ικανών να καλύ-
πτουν με επάρκεια τις ανάγκες των επιχειρήσεων και οργανισμών στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και 
διεθνώς, ώστε να επιλύουν σύνθετα νομικά και οικονομικά ζητήματα στον τομέα των ενεργεια-
κών αγορών. Βασικό χαρακτηριστικό είναι ο συνδυασμός διεπιστημονικής κατάρτισης - με πρω-
ταρχικές συνιστώσες τη νομική και οικονομική επιστήμη - και πρακτικής εμπειρίας. Το Πρόγραμ-
μα καλύπτει τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) Ευρωπαϊκά και Διεθνή Οικονομικά της Ενέργειας 
και β) Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο Ενέργειας. Απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους, καθώς και σε 
στελέχη του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή αγγλική
Τηλέφωνο: 210 8203642 Fax: 210 8828992 
Email: msc-deos@aueb.gr  
Ιστότοπος: www.dept.aueb.gr/inteu

ΠΜΣ στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (MSc in Ιnternational and 
European Economic Studies) με τις ακόλουθες ειδικεύσεις: α) Διεθνή Οικονομικά 
των Επιχειρήσεων (International Business Economics) β) Ευρωπαϊκό Δίκαιο και 
Οικονομικά (European Law & Economics)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών του σε επίκαιρα οι-
κονομικά, πολιτικά και νομικά θέματα που απασχολούν τις οικονομίες και τις επιχειρήσεις στο δι-
εθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον. Βασικό χαρακτηριστικό είναι ο συνδυασμός διεπιστημονικής 
κατάρτισης και πρακτικής εμπειρίας για την ανάλυση της  επιχειρηματικής, οικονομικής και θε-
σμικής πραγματικότητας. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) Διεθνή Οικο-
νομικά των Επιχειρήσεων και β) Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Οικονομικά. Απευθύνεται σε νέους πτυχι-
ούχους, καθώς και σε στελέχη του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. 
Σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη Eduniversal, το 2018 το Πρόγραμμα κατέλαβε στη Δυτική Ευ-
ρώπη την 29η θέση στο επιστημονικό πεδίο Economics.
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή αγγλική
Τηλέφωνο: 210 8203642 Fax: 210 8828992 
Email: msc-deos@aueb.gr 
Ιστότοπος: www.dept.aueb.gr/inteu 

Διατμηματικό ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική 
(MSc in Finance and Banking)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η εμβάθυνση της επιστημονικής γνώσης και της τεχνικής κα-
τάρτισης των φοιτητών του στις γνωστικές περιοχές της Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής.  
Το Πρόγραμμα εστιάζει στις δύο αυτές περιοχές ως ακολούθως: α) Στο μεν πεδίο της Χρηματο-
οικονομικής, σε θέματα αποτίμησης χρεογράφων, χρηματοοικονομικών κινδύνων, άριστης δια-
χείρισης χαρτοφυλακίων, προβλέψεων, μερισματικής πολιτικής και άριστης χρηματοδοτικής δο-
μής, ασύμμετρης πληροφορίας, ρύθμισης και αποτελεσματικότητας των χρηματαγορών. β) Στο 
δε πεδίο της Τραπεζικής, σε θέματα ανάλυσης και ποσοτικοποίησης των κινδύνων των πιστω-
τικών ιδρυμάτων, πιστωτικής πολιτικής και διαχείρισης των χαρτοφυλακίων τους, ρυθμιστικού 
πλαισίου, νομισματικής πολιτικής και λειτουργίας των κεντρικών τραπεζών, καθώς και μακρο-
προληπτικής πολιτικής για κινδύνους ακραίων συνθηκών. Απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους, 
καθώς και σε στελέχη τραπεζών και επιχειρήσεων.
Συνεργαζόμενο Τμήμα ΟΠΑ: Οικονομικής Επιστήμης 
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική
Τηλέφωνο: 210 8203689 Fax: 210 8828992 
Email: post.banking@aueb.gr  
Ιστότοπος: postbanking.aueb.gr

ΠΜΣ στην Επιχειρηματική Αναλυτική (MSc in Business Analytics)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η προετοιμασία στελεχών τα οποία θα μπορούν να συνδυά-
ζουν με τον βέλτιστο τρόπο τις γνώσεις τους ώστε να δίνουν κατάλληλες και πρακτικές λύσεις στα 
πολύπλοκα προβλήματα του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα ακόλου-
θα γνωστικά πεδία: α) Διοίκηση Επιχειρηματικής Απόδοσης και Καινοτομίας, β) Ποσοτικές Μέθο-
δοι στη Λήψη Αποφάσεων, γ) Ανάλυση και Διαχείριση Δεδομένων, και δ) Επιχειρησιακές Εφαρμο-
γές και Εργαλεία Analytics. Ιδιαίτερο βάρος έχει δοθεί στην εκμάθηση εργαλείων και συστημάτων 
καθώς και στην παρουσίαση μελετών περίπτωσης σε κάθετους τομείς, όπως υγεία, ενέργεια, τη-
λεπικοινωνίες, δημόσιος τομέας, marketing. Απευθύνεται σε πτυχιούχους Σχολών Οικονομικών 
Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμημάτων Πληροφορικής, Θετικών Επιστημών και Πολυ-
τεχνικών Επιστημών ή άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη Eduniversal, το 2018 το Πρόγραμμα κατέλαβε στην 18η θέση 
παγκοσμίως στο επιστημονικό πεδίο του, ενώ για το 2019, το QS Business Masters Ranking κατέ-
ταξε το Πρόγραμμα στην 51+ θέση παγκοσμίως στην κατηγορία του.
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: αγγλική
Τηλέφωνο & Fax: 210 8203676
Email: ms-ba@aueb.gr  Ιστότοπος: analytics.aueb.gr/ 

ΠΜΣ στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία 
(MSc in Management Science and Technology)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι  η προετοιμασία στελεχών, αναλυτών και ερευνητών, ώστε να εί-
ναι σε θέση να συνδυάζουν με τον βέλτιστο τρόπο τις γνώσεις στη διοικητική επιστήμη, πληροφορι-
ακές τεχνολογίες και οργανωσιακές σπουδές με σκοπό την αποδοτική διοίκηση οργανισμών και επι-
χειρήσεων. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) Ποσοτικές Μέθοδοι και Επιχει-
ρησιακή Έρευνα, β) Διοίκηση Πληροφοριακών Τεχνολογιών και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, γ) Οργανω-
σιακές Σπουδές και Επιχειρηματική Στρατηγική και δ) Εφοδιαστική Αλυσίδα και Διοίκηση Μεταφο-
ρών. Απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους, καθώς και σε στελέχη του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική
Τηλέφωνο: 210 8203685 Fax: 210 8203685
Εmail: ms-mst@aueb.gr  Ιστότοπος: management.aueb.gr 

Διατμηματικό ΠΜΣ στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση (MSc in Public Policy and 
Management) στις ακόλουθες ειδικεύσεις: α) Δημόσια Οικονομική Πολιτική (Public Economic  
Policy) β) Δημόσια Διοίκηση (Public Management)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η εμβάθυνση στην επιστημονική γνώση και η ανάπτυξη δεξιοτή-
των στους φοιτητές του, ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν κατάλληλες και πρακτικές λύσεις στα 
πολύπλοκα προβλήματα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, να σχεδιάζουν πολιτικές που προάγουν 
την αποτελεσματικότητα και το δημόσιο συμφέρον καθώς και να αναπτύσσουν ηγετικό ρόλο στην 
προώθηση και στην αποτελεσματική υλοποίηση των πολιτικών αυτών. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα 
ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) Δημόσια Οικονομική Πολιτική και β) Δημόσια Διοίκηση. Απευθύνεται 
σε πτυχιούχους που απασχολούνται ή στοχεύουν να απασχοληθούν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα 
και σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και σε στελέχη άλλων τομέων .
Σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη Eduniversal, το 2018 το Πρόγραμμα κατέλαβε στη Δυτική Ευ-
ρώπη την 10η θέση στο επιστημονικό πεδίο Public Administration/Management.
Συνεργαζόμενα Τμήματα ΟΠΑ: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών και Οικονομι-
κής Επιστήμης
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική
Τηλέφωνο:  210 8203861 Fax: 2108203628
Email: ppm@aueb.gr  Ιστότοπος: ppm.aueb.gr 

Διατμηματικό ΠΜΣ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 
(MSc in Human Resource Management)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η εκπαίδευση και ανάπτυξη ικανών στελεχών προκειμένου να 
αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις σύγχρονες προκλήσεις που συνδέονται με τους ανθρώπους στις 
επιχειρήσεις και τους οργανισμούς. Το Τμήμα πλήρους φοίτησης εκπαιδεύει τους νέους πτυχιού-
χους μέσα από μια σειρά εξειδικευμένων μαθημάτων και του προγράμματος πρακτικής άσκη-
σης, ώστε να τους καταστήσει ικανούς να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που αφορούν στην 
αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Το Τμήμα μερικής φοίτησης παρέχει σε στε-
λέχη που ήδη υπηρετούν σε τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού ή σε έμπειρους επαγγελματίες 
που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στο χώρο αυτό, τη δυνατότητα να εμπλουτίσουν τις γνώ-
σεις τους και να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά θέματα ανάπτυξης και αξιοποίησης του αν-
θρώπινου δυναμικού των οργανισμών όπου εργάζονται.
Σύμφωνα με την κατάταξη Eduniversal, το 2018 το Πρόγραμμα κατέλαβε την 11η θέση στη Δυτι-
κή Ευρώπη στο επιστημονικό του πεδίο ενώ έχει επίσης πιστοποιηθεί από το Society for Human 
Resource Management-SHRM (USA).
Συνεργαζόμενο Τμήμα ΟΠΑ: Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας  
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική
Τηλέφωνα: 210 8203876 210 8203878 Fax: 210 8203877
Email: hrmsc_secr@aueb.gr  Ιστότοπος: www.hrm.aueb.gr/ 

Διατμηματικό ΠΜΣ στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό 
(Master in Business Administration - MBA International)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η εκπαίδευση στελεχών, τα οποία θα είναι σε θέση να καθοδη-
γήσουν και να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις ενός 
συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος στους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις που στελεχώ-
νουν. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) Διοικητική Επιστήμη, β) Οργά-
νωση και Διοίκηση των Επιχειρήσεων, γ) Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση, δ) Μάρκε-
τινγκ και Επικοινωνία, ε) Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων, στ) Οικονομική Επιστήμη και ζ) Διαχεί-
ριση Πληροφοριακών Συστημάτων. Απευθύνεται σε πτυχιούχους καθώς και σε στελέχη του ιδι-
ωτικού και δημόσιου τομέα με τουλάχιστον τριετή εργασιακή εμπειρία.
Από το 2005 το Πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από το Διεθνή Οργανισμό Association of MBAs 
(ΑΜΒΑ) και προσελκύει φοιτητές και ακαδημαϊκό προσωπικό από περισσότερες από 20 χώρες. 
Σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη Eduniversal, το 2018 το Πρόγραμμα κατέλαβε την 16η θέση στη 
Δυτική Ευρώπη στο επιστημονικό πεδίο International Management. Για το 2019, το QS Global 
MBA Rankings κατέταξε το Πρόγραμμα μεταξύ των θέσεων 151-200 παγκοσμίως.
Συνεργαζόμενα Τμήματα ΟΠΑ: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας  
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: αγγλική
Τηλέφωνο: 210 8203659 Fax: 210 8828078 
Email: imba@aueb.gr  Ιστότοπος: www.imba.aueb.gr 

Κοινό ΠΜΣ στη Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 
Kent του Ηνωμένου Βασιλείου (MA in Heritage Management)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι  η εμβάθυνση της επιστημονικής γνώσης στον τομέα της Δια-
χείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς μέσω του συνδυασμού των πεδίων της πολιτιστικής κληρο-
νομιάς και της οικονομικής επιστήμης. Το Πρόγραμμα, το οποίο διδάσκεται στην Ελευσίνα, προ-
σελκύει φοιτητές απ’ όλο τον κόσμο και έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση αφενός αρχαιολογι-
κών χώρων και μνημείων και αφετέρου συλλογών τέχνης και άυλων πολιτιστικών αγαθών όπως 
της μουσικής παράδοσης κ.ά. Απευθύνεται σε επαγγελματίες ή πτυχιούχους όλων των κλάδων. 
Σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη Eduniversal, το 2018 το Πρόγραμμα κατέλαβε την 3η θέση 
παγκοσμίως στο επιστημονικό πεδίο του.
Συνεργαζόμενο Τμήμα ΟΠΑ: Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 
Συνεργαζόμενο Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο KΕΝΤ του Ηνωμένου Βασιλείου-  Σχολή 
Ευρωπαϊκού Πολιτισμού και Γλωσσών 
Φοίτηση: Πλήρης Γλώσσα  διδασκαλίας: αγγλική
Διεύθυνση: Κίμωνος 11 & Παγκάλου, 19 200 Ελευσίνα
Tηλέφωνo: 210 5565605
Email:  heritage@aueb.gr Ιστότοπος : www2.aueb.gr/heritage/

ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών (MSc in Services Management) με τις εξής ειδικεύσεις: α) 
Διοίκηση Εμπειρίας Πελάτη (Customer Experience Management) β) Διοικητική Συμβουλευτική 
(Management Consulting)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η καλλιέργεια των πλέον σύγχρονων και εξειδικευμένων γνώ-
σεων και δεξιοτήτων για την αποτελεσματικότερη διοίκηση υπηρεσιών. Το Πρόγραμμα καλύ-
πτει τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) Διοίκηση Εμπειρίας Πελάτη και β) Διοικητική Συμβουλευτι-
κή, ενώ θεσμό αποτελεί η ετήσια εκπαιδευτική εκδρομή, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους φοι-
τητές να παρακολουθήσουν μαθήματα ειδικά σχεδιασμένα γι’ αυτούς από κορυφαία Business 
Schools και Πανεπιστήμια, όπως το SDA Bocconi. Απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους, καθώς και 
σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών. 
Σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη Eduniversal, το 2018 το Πρόγραμμα κατέλαβε την 14η θέση πα-
γκοσμίως στο επιστημονικό πεδίο General Management, ενώ είναι το μοναδικό στην Ελλάδα και 
ένα από τα τέσσερα συνολικά στην Ευρώπη, που προσφέρει ειδίκευση στη Διοίκηση της Εμπει-
ρίας Πελάτη (Customer Experience Management - CXM).
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική
Τμήμα Πλήρους φοίτησης
Τηλέφωνο: 210 8203874 Fax: 210 8203875
Email: msmfull@aueb.gr  msm@aueb.gr
Τμήμα Μερικής φοίτησης
Τηλέφωνο: 210 8203872  Fax: 210 8203873
Email: msmpart@aueb.gr,   msm@aueb.gr
Ιστότοπος: msm.aueb.gr

Σχολή Οικονομικών Επιστημών 

νης παραγωγικής ή διοικητικής μονάδας. Ταυτόχρονα επιδιώκεται η εξοικείωση με λιγότερο ποσο-
τικές πλευρές που είναι σημαντικές στην καθημερινότητα όπως η Λογιστική και οι Θεσμοί της Αγο-
ράς. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) Μαθηματικά και β) Ποσοτικές Μέ-
θοδοι όπως εφαρμόζονται στα πεδία της χρηματοοικονομικής, των ασφαλειών και της παραγω-
γής. Απευθύνεται σε πτυχιούχους θετικών, οικονομικών και πολυτεχνικών επιστημών, καθώς και 
σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών.  
Συνεργαζόμενο Ίδρυμα: Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήματα: 
Μαθηματικών, Οικονομικών Επιστημών 
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική
Τηλέφωνο: 2108203643  Fax: 2108203692
Email: postgrad@aueb.gr   Iστότοπος:  map.aueb.gr/content/philosophy/lang/el 

ΠΜΣ στη Στατιστική (MSc in Statistics) 
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η παροχή ειδικευμένων γνώσεων στους βασικούς τομείς της 
Στατιστικής και των Πιθανοτήτων, ώστε οι απόφοιτοί του να έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπί-
ζουν με επιστημονικό τρόπο και να επιλύουν ποσοτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δημόσι-
ος και ιδιωτικός τομέας. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) Θεωρία Πιθανο-
τήτων, β) Θεωρία Στατιστικής Συμπερασματολογίας γ) Εφαρμοσμένη Στατιστική, δ) Υπολογιστι-
κή Στατιστική και ε) Θεωρία και Εφαρμογές των Στοχαστικών Διαδικασιών. Απευθύνεται σε νέους 
πτυχιούχους, καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών.
Φοίτηση: Πλήρης  Γλώσσα διδασκαλίας: αγγλική ή/και ελληνική
Τηλέφωνο : 210 8203681, 210 8203692  Fax: 210 8203692
Email: masterst@aueb.gr   Ιστότοπος: aueb-analytics.wixsite.com/msc-stats/gr 

ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Στατιστική (MSc in Applied Statistics) 
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων και η επιμόρφωση 
ανωτέρων στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα για την κά-
λυψη αναγκών σε εξειδικευμένες δραστηριότητες τους στην ανάλυση δεδομένων. Το Πρόγραμ-
μα καλύπτει τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) Ανάλυση δεδομένων, β) Βιοστατιστική,  γ) Υπολογι-
στική Στατιστική Μεγάλων Δεδομένων (είτε πολυμεταβλητών είτε μεγάλων σε μέγεθος δείγματος) 
και δ) Εφαρμοσμένες Πιθανότητες. Απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους, καθώς και σε στελέχη επι-
χειρήσεων και οργανισμών.
Φοίτηση: Μερική Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική
Τηλέφωνο: 210 8203681, 210 8203692  Fax: 210 8203692
Email: masterst@aueb.gr  Ιστότοπος: aueb-analytics.wixsite.com/msc-stats/gr 

Διατμηματικό ΠΜΣ στην Ποσοτική Διαχείριση Αναλογιστικού και Χρηματοοικονομικού 
Κινδύνου (MSc in Quantitative Actuarial and Financial Risk Management)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στη στατιστική-ποσοτική ανά-
λυση των χρηματοοικονομικών και αναλογιστικών δεδομένων και η ανάπτυξη σύγχρονων τεχνι-
κών όσον αφορά την εκτίμηση/πρόβλεψη επιχειρηματικών κινδύνων σε χρηματοοικονομικά και 
ασφαλιστικά-αναλογιστικά προϊόντα. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) 
Στοχαστική και Στατιστική Μοντελοποίηση Χρηματοοικονομικού, Ασφαλιστικού και Αναλογιστι-
κού Κινδύνου β) Τεχνικές Διαχείρισης Κινδύνου και γ) Τεχνικές Επιλογής Χρηματοοικονομικών και 
Ασφαλιστικών Χαρτοφυλακίων. Απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους, καθώς και σε στελέχη επιχει-
ρήσεων και οργανισμών.
Συνεργαζόμενο Τμήμα ΟΠΑ: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Φοίτηση: Μερική Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική
Τηλέφωνο: 210 8203681, 210 8203692  Fax: 210 8203692
Email: masterst@aueb.gr  Ιστότοπος: aueb-analytics.wixsite.com/msc-stats/gr 

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας

*ΠΜΣ: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών



ΠΜΣ στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά 
(MSc in Applied Economics and Finance)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η εμβάθυνση της επιστημονικής κατάρτισης οικονομολόγων 
στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά. Το Πρόγραμμα καλύπτει τις ακόλουθες 
θεματικές ενότητες: Οικονομική Ανάλυση για επιχειρηματικές αποφάσεις, Εφαρμοσμένη Μικρο-
οικονομική, Βιομηχανική Οργάνωση, Πολιτική Ανταγωνισμού και Ρύθμισης, Παίγνια και Στρα-
τηγικές Αποφάσεις, Εφαρμοσμένη Οικονομετρία και Ανάλυση Δεδομένων, Χρηματοοικονομική 
Ανάλυση και Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου, Αποτίμηση Χρεωγράφων, Παράγωγα, Αποτελεσματι-
κότητα και Ρύθμιση Κεφαλαιαγορών, Χρηματοοικονομική Οικονομετρία, Οικονομικά της Κτημα-
ταγοράς, Οικονομική του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας, Τραπεζική Στρατηγική, Οικονομικά 
της Εργασίας, Χρηματοοικονομική Ιστορία, Διεθνής Οικονομία και Αγορές, Αντιμονοπωλιακή Οι-
κονομική. Απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους οικονομικών και θετικών επιστημών, καθώς και σε 
στελέχη του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. 
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική
Τμήμα Πλήρους φοίτησης
Τηλέφωνο: 210 8203689 Fax: 210 8828992 
Email: post.econ@aueb.gr 
Τμήμα Μερικής φοίτησης
Τηλέφωνο: 210 8203649 Fax: 210 8828992 
Email: post.econ.st@aueb.gr  
Ιστότοπος: www.appliedeconomics.gr  

Διατμηματικό ΠΜΣ στην Οικονομική Επιστήμη (MSc in Economics)
Ο στόχος του Προγράμματος, το οποίο είναι συνέχεια του πρώτου Μεταπτυχιακού Προγράμ-
ματος που λειτούργησε στην Ελλάδα (1978), είναι η εκπαίδευση οικονομολόγων υψηλής επιστη-
μονικής κατάρτισης στην περιοχή της Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής. Οι θεματικές ενότη-
τες που καλύπτει το Πρόγραμμα είναι οι ακόλουθες: Μακροοικονομική και Μικροοικονομική Θε-
ωρία, Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Οικονομετρία, Χρηματοοικονομική, Βιομηχανική Οργάνω-
ση, Δημόσια Οικονομική, Νομισματική και Τραπεζική Πολιτική, Πολιτική Ανταγωνισμού και Ρύθ-
μισης, Θεωρία Παιγνίων, Διεθνής Οικονομική, Οικονομική του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας, 
Αποτίμηση Χρεογράφων, Εφαρμοσμένα Μικρο-Οικονομικά, Μαθηματικά Οικονομικά, Οικονο-
μικά της Εργασίας, Οικονομική Ανάπτυξη, Οικονομική Ιστορία, Κοινωνική Πολιτική. Απευθύνεται 
σε πτυχιούχους οικονομικών και θετικών επιστημών.
Συνεργαζόμενο Τμήμα ΟΠΑ: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 
Φοίτηση: Πλήρης  Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική
Τηλέφωνο: 210 8203617 Fax: 210 8828992 
Email: post.econ@aueb.gr  
Ιστότοπος: gradecon.aueb.gr

Διατμηματικό ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη 
(Executive Master in Business Administration – Executive MBA)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η εμβάθυνση της επιστημονικής γνώσης στον χώρο της ορ-
γάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων καθώς και ανάπτυξη των επαγγελματικών, διοικητικών και 
ηγετικών ικανοτήτων στους φοιτητές του για την αποτελεσματικότερη διοίκηση επιχειρήσεων 
και οργανισμών. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) Στρατηγική Διοίκηση, 
β) Ηγεσία, γ) Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, δ) Χρηματοοικονομική Διοίκηση, ε) Λογιστι-
κή, στ) Διοικητική Μάρκετινγκ, ζ) Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και η) Διοίκηση Πληροφορι-
ακών Συστημάτων. Απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με 
τουλάχιστον τριετή εργασιακή εμπειρία. 
Το Πρόγραμμα είναι το πρώτο Executive MBA στην Ελλάδα και από το 2015 είναι πιστοποιημένο από 
το Διεθνή Οργανισμό Association of MBAs (ΑΜΒΑ). Σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη Eduniversal, το 
2018 το Πρόγραμμα κατέλαβε την 30η θέση στη Δυτική Ευρώπη στην κατηγορία του.
Συνεργαζόμενα Τμήματα ΟΠΑ: Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Μάρκετινγκ και Επικοι-
νωνίας   
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική
Τηλέφωνο:  210 8203638  Fax: 210 8828474
Email: mbaexecutive@aueb.gr  Ιστότοπος: www.executivemba.aueb.gr

Διατμηματικό ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων: MBA 
(Master in Business Administration)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η παροχή των πλέον σύγχρονων και εξειδικευμένων γνώσε-
ων σε τομείς και  θεματικές διοίκησης που προετοιμάζουν τους φοιτητές όχι απλά για τη διαχεί-
ριση σύγχρονων διοικητικών προκλήσεων, αλλά και για να είναι σε θέση να ηγηθούν των ελληνι-
κών και διεθνών δεδομένων της εποχής. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: 
α) Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, β) Χρηματοοικονομική Διοίκηση, γ) Λογιστική, δ) Διοί-
κηση Μάρκετινγκ, ε) Διοίκηση Ενέργειας. Απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους, καθώς και σε στε-
λέχη επιχειρήσεων και οργανισμών. 
Σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη Eduniversal, το 2018 το Πρόγραμμα κατέλαβε στη Δυτική Ευ-
ρώπη την 21η θέση στην κατηγορία του ενώ για το 2019, το QS Global MBA Rankings το κατέτα-
ξε μεταξύ των θέσεων 151-200 παγκοσμίως.
Συνεργαζόμενο Τμήμα ΟΠΑ: Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας  
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική
Τμήμα Πλήρους φοίτησης
Τηλέφωνο: 210 8203615-618 Fax: 210 8203879
Email: mbafull@aueb.gr  Ιστότοπος: www.mba.aueb.gr
Τμήμα Μερικής φοίτησης
Τηλέφωνο:  210 8203616 Fax: 210 8203879
Email: mbapart@aueb.gr  Ιστότοπος: www.mba-parttime.aueb.gr

Διιδρυματικό Διατμηματικό ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Athens MBA) σε συνεργασία 
το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με τις εξής ειδικεύσεις: α) Μάνατζμεντ (Management) και β) 
Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (Project and Programme Management)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι  η εμβάθυνση στην επιστημονική γνώση της Διοίκησης Επι-
χειρήσεων ώστε οι φοιτητές του να είναι σε θέση να αναλάβουν υψηλά διοικητικά καθήκοντα σε 
επιχειρήσεις και οργανισμούς. Το Πρόγραμμα παρέχει δύο κατευθύνσεις οι οποίες καλύπτουν τα 
γνωστικά αντικείμενα α) Μάνατζμεντ και β) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων. Απευθύνεται σε 
πτυχιούχους κυρίως των θετικών και οικονομικών επιστημών, οι οποίοι κατέχουν τουλάχιστον 
τριετή επαγγελματική εμπειρία μετά τη λήψη του πτυχίου τους.
Συνεργαζόμενο Τμήμα ΟΠΑ: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  
Συνεργαζόμενο Ίδρυμα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Σχολές: Μηχανολόγων Μηχανικών, 
Χημικών Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική Γλώσσα  διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική
Tηλέφωνo: 210 8203690 Fax: 210 8203634
Email: mpsilou@aueb.gr Ιστότοπος: athensmba.ntua.gr/ 

ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική (MSc in Accounting and Finance) με τις 
εξής ειδικεύσεις: α) Λογιστική και Ελεγκτική (Accounting & Auditing), β) Χρηματοοικονομική, 
Επενδύσεις, και Διαχείριση Κινδύνων (Finance, Investments, and Risk Management), γ) 
Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Accounting & Finance)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η προσφορά ειδικευμένων σπουδών στους βασικούς τομείς 
της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Η γνώση στους τομείς αυτούς είναι σήμερα, περισσό-
τερο από ποτέ, απαραίτητο εφόδιο για την ανέλιξη στην κλίμακα διοικητικής ιεραρχίας των ορ-
γανισμών και επιχειρήσεων. Το Πρόγραμμα εστιάζει στα ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) Λογιστική, 
β) Ελεγκτική, γ) Χρηματοοικονομική, δ) Επενδύσεις και ε) Διαχείριση Κινδύνου. Απευθύνεται σε 
νέους πτυχιούχους, καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών.  

Σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη Eduniversal, το 2018 το Πρόγραμμα κατέλαβε την 68η θέση 
παγκοσμίως στο πεδίο Financial Markets και την 25η θέση στη Δυτική Ευρώπη στο πεδίο 
Accounting. Για το 2019, το QS Business Masters Ranking κατέταξε το Πρόγραμμα στην 95η θέση 
παγκοσμίως στην κατηγορία Χρηματοοοικονομικά.
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική
Τηλέφωνα: 210 8203633  2108203630 Fax: 210 8203634
Email: master.accfin@aueb.gr  Ιστότοπος: www.postgraduate-accfin.aueb.gr/

ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Financial Management)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η προσφορά ειδικευμένων σπουδών στους βασικούς τομείς 
της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης. Η Χρηματοοικονομική Διοίκηση εξετάζει τις μεθόδους και 
πρακτικές που οδηγούν στην βέλτιστη κατανομή των χρηματοοικονομικών πόρων των σύγχρο-
νων επιχειρήσεων και οργανισμών και αποτελεί έναν βασικό πυλώνα στήριξης της οικονομικής 
ανάπτυξης μίας χώρας για την ευημερία της κοινωνίας και του κοινωνικού κράτους. Η διεθνοποί-
ηση των χρηματοοικονομικών πρακτικών και η συνεχής αλληλεπίδραση μεταξύ διαφορετικών 
χωρών και οργανισμών έχει επιβάλλει ως γλώσσα διεθνών συναλλαγών και επικοινωνίας την 
Αγγλική. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους και στελέχη όλων των ειδικοτήτων.
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: αγγλική
Tηλέφωνα: 210 8203633 210 8203630 Fax: 210 8203634
Email: master.accfin@aueb.gr  Ιστότοπος:  mscfmaueb.wixsite.com/mscfm  

Διατμηματικό ΠΜΣ στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση 
(MSc in International Shipping, Finance and Management)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η εμβάθυνση της επιστημονικής γνώσης και κατάρτισης 
στους τομείς της Ναυτιλίας, της Χρηματοοικονομικής και της Διοίκησης. Συγκεκριμένα, το πρό-
γραμμα πλήρους φοίτησης στοχεύει στην εκπαίδευση φοιτητών που σκοπεύουν να εργαστούν 
στον κλάδο, ενώ το πρόγραμμα μερικής φοίτησης στοχεύει στην εκπαίδευση στελεχών που επι-
διώκουν την απόκτηση γνώσεων στους παραπάνω τομείς, με σκοπό την ανέλιξή τους στα υψη-
λότερα επίπεδα επαγγελματικής αποκατάστασης στη διεθνή αγορά. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα 
ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) Διεθνής Ναυτιλία, β) Χρηματοοικονομική και γ) Διοίκηση. Απευθύ-
νεται κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά σε αποφοίτους τμημάτων οικονομικών, διοίκησης, χρημα-
τοοικονομικών και θετικών επιστημών,  καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων. 
Σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη Eduniversal, το 2018 το Πρόγραμμα κατέλαβε την 5η θέση πα-
γκοσμίως στο επιστημονικό πεδίο του.
Συνεργαζόμενα Τμήματα ΟΠΑ: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Διοικητικής 
Επιστήμης και Τεχνολογίας
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: αγγλική ή/και ελληνική 
Τηλέφωνο: 210 8203696 Fax: 210 8203667
Email: msc.isfm@aueb.gr  Ιστότοπος: www.msc-isfm.aueb.gr 

ΠΜΣ στο Μάρκετινγκ και Επικοινωνία (MSc in Marketing and Communication) με τις 
εξής ειδικεύσεις: α) Μάρκετινγκ και Επικοινωνία, β) Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Διεθνή 
Προσανατολισμό 
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η δημιουργία ειδικευμένων επιστημόνων και η επιμόρφωση 
στελεχών στο πεδίο του μάρκετινγκ και της επικοινωνίας. Είναι το πρώτο και μόνο μεταπτυχιακό 
μάρκετινγκ & επικοινωνίας που λειτουργεί σε ελληνικό πανεπιστήμιο από το 1998, διαθέτοντας 
ευρύτατη αναγνώριση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το Πρόγραμμα προσφέρεται σε: 1) Ελλη-
νόφωνο τμήμα πλήρους φοίτησης με κατεύθυνση «Μάρκετινγκ & Επικοινωνία», 2) Αγγλόφωνο 
τμήμα πλήρους φοίτησης με κατεύθυνση «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Διεθνή Προσανατο-
λισμό», και 3) Τμήμα μερικής φοίτησης με κατεύθυνση «Μάρκετινγκ & Επικοινωνία» για στελέχη 
που συνδυάζουν μεταπτυχιακές σπουδές και εργασία. 
Σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη Eduniversal, το 2018 το Πρόγραμμα κατέλαβε στη Δυτική Ευ-
ρώπη την 23η θέση στο πεδίο Corporate Communication και την 26η θέση στο πεδίο Marketing. 
Για το 2019, το QS Business Masters Ranking κατέταξε το Πρόγραμμα στην 51+ θέση παγκοσμί-
ως στην κατηγορία του.
Πρόγραμμα Πλήρους και Μερικής φοίτησης «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία»
Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική
Τηλέφωνα: 210 8203665 210 8203631 Fax: 210 8203607
Email: mscftme@aueb.gr
Πρόγραμμα Πλήρους φοίτησης «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Διεθνή Προσανατολισμό»
Γλώσσα διδασκαλίας: αγγλική
Τηλέφωνο: 210 8203631 Fax: 210 8203607
Email: prima@aueb.gr  
Ιστότοπος: www.marketing.aueb.gr

ΠΜΣ στην Επιστήμη των Υπολογιστών (MSc in Computer Science)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η εμβάθυνση των γνώσεων των φοιτητών σε τομείς της Επι-
στήμης των Υπολογιστών και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στη διεξαγωγή έρευνας προ-
κειμένου να συνεχίσουν με διδακτορικές σπουδές (στο Τμήμα ή αλλού) ή/και να διεκδικήσουν ερ-
γασιακές θέσεις υψηλών απαιτήσεων. Το Πρόγραμμα εστιάζει στις ακόλουθες επιστημονικές πε-
ριοχές: α) Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence), β) Συστήματα Υπολογιστών (Computer 
Systems), γ) Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες (Networks and Telecommunications) και δ) Θεωρητική 
Πληροφορική (Theoretical Computer Science). Σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη Eduniversal, το 
2018 το Πρόγραμμα κατέλαβε στη Δυτική Ευρώπη τη 13η θέση στο πεδίο του.
Φοίτηση: Πλήρης  Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική
Τηλέφωνο: 210 8203646  Fax: 210 8203692
Email: cs_grad_secr@aueb.gr   Ιστότοπος:grad.cs.aueb.gr/ 

ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα (MSc in Information Systems)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων, εφοδιασμένων με 
θεωρητικές, αλλά και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, ικανών να καλύψουν με επάρκεια τις συνε-
χώς αυξανόμενες ανάγκες επιχειρήσεων και οργανισμών στο πεδίο του σχεδιασμού, της υλοποίη-
σης και της διαχείρισης των Πληροφοριακών Συστημάτων. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα ακόλουθα 
γνωστικά πεδία: α) Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Υποδομών, β) Δικτυοκεντρικά και 
Διάχυτα Πληροφοριακά Συστήματα, γ) Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα, δ) Πληροφορι-
ακά Συστήματα Μεγάλης Κλίμακας, ε) Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης και στ) Τεχνολογία Λογισμι-
κού και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων. Απευθύνεται σε πτυχιούχους θετικών, οικονομι-
κών και πολυτεχνικών επιστημών, Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Αστυ-
νομικών Ακαδημιών, καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών.
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική
Τμήμα Πλήρους φοίτησης
Τηλέφωνο: 210 8203643  Fax: 2108203692 
Email: postgrad@aueb.gr
Τμήμα Μερικής φοίτησης
Τηλέφωνο: 210 8203645
Email: ilellou@aueb.gr   
Iστότοπος: mscis.cs.aueb.gr

ΠΜΣ στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες 
(MSc in Digital Methods for the Humanities)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η προ αγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη διεπι στη μο νικής προ-
σέγ γισης και έ ρευνας και η προετοιμασία για την παραγωγική και ερευνητική συμμετοχή στο γί-
γνεσθαι της διεπιστημονικής περιοχής που έχει αρχίσει να καθιερώνεται με την ονομασία «Ψηφι-
ακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Digital Humanities». Οι απόφοιτοι αναλαμβάνουν ρόλους ερευ-
νητικούς, παραγωγικούς, τεκμηρίωσης, επιμέλειας, οργάνωσης και διαχείρισης πληροφοριακών 
πόρων και διοίκησης σε έργα με έντονη χρήση ψηφιακών μέσων και τεχνικών στα πεδία των αν-
θρωπιστικών επιστημών και της πολιτισμικής κληρονομιάς. Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως 
σε πτυχιούχους ανθρωπιστικών, κοινωνικών, πολιτικών και νομικών επιστημών, καθώς επίσης σε 
πτυχιούχους επιστημών της πληροφορίας.
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική
Τηλέφωνο : 210 8203646  Fax: 210 8203692
Email: digital_humanities@aueb.gr   Ιστότοπος: www.dept.aueb.gr/el/dmh 

Διατμηματικό ΠΜΣ στην Επιστήμη Δεδομένων (MSc in Data Science)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η προσφορά εξειδικευμένων γνώσεων σε ένα αντικείμενο αιχ-
μής ώστε οι απόφοιτοί του να είναι έτοιμοι να καινοτομήσουν επιχειρηματικά ή να αναλάβουν 
υπεύθυνες θέσεις σε οργανισμούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Το Πρόγραμμα έχει ως γνω-
στικό αντικείμενο τη διεπιστημονική περιοχή της Επιστήμης Δεδομένων και εστιάζει στη χρήση 
υπολογιστικών και στατιστικών μεθόδων για τη μελέτη  πάσης φύσεως δεδομένων, προς απάντη-
ση επιστημονικών ή επιχειρηματικών ερωτήσεων, ανάπτυξη επεξηγηματικών και προβλεπτικών 
μοντέλων και πραγματοποίηση αναλύσεων. Οι φοιτητές αναλαμβάνουν πρωτοποριακά έργα επι-
στήμης δεδομένων σε συνεργασία με επιχειρήσεις ως διπλωματική εργασία. Το Πρόγραμμα απευ-
θύνεται σε πτυχιούχους θετικών, οικονομικών και πολυτεχνικών επιστημών, καθώς και σε στελέ-
χη επιχειρήσεων και οργανισμών.  
Συνεργαζόμενο Τμήμα ΟΠΑ: Στατιστικής
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: αγγλική ή/και ελληνική
Τηλέφωνο: 2108203860  Fax: 2108203692
Email: salexandri@aueb.gr   Iστότοπος:  www.cs.aueb.gr/datascience 

Διιδρυματικό Διατμηματικό ΠΜΣ στα Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής 
(MSc in Business Mathematics)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στην εφαρμογή των μαθηματι-
κών και ποσοτικών τεχνικών σε θέματα που ενδιαφέρουν την οικονομία και την παραγωγή, ούτως 
ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις γνώσεις αυτές στα πλαίσια της σύγχρο-

ΠΜΣ στις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις 
(MSc in International Negotiations)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η εμβάθυνση στο αντικείμενο των διαπραγματεύσεων κα-
θώς και η ανάπτυξη ευρύτερων γνώσεων σε θέματα διεθνούς οικονομίας και πολιτικής. Σε συ-
δυασμό με την καλλιέργεια των απαραίτητων δεξιοτήτων, οι φοιτητές προετοιμάζονται αποτε-
λεσματικά ώστε να είναι σε θέση να επιτυγχάνουν συμφωνίες σε διεθνές επίπεδο και να ανταπο-
κρίνονται σε ένα απαιτητικό πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα ακόλου-
θα γνωστικά πεδία: α) Διαπραγματεύσεις στο Διεθνές Περιβάλλον, β) Διεθνείς Οικονομικές Σχέ-
σεις και γ) Διεθνείς Οργανισμοί. Απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους, καθώς και σε στελέχη του 
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή αγγλική
Τηλέφωνο: 210 8203642 Fax: 210 8828992 
Email: msc-deos@aueb.gr  
Ιστότοπος: www.dept.aueb.gr/intneg

ΠΜΣ στα Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές 
(MSc in Law and Economics in Energy Markets)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων, ικανών να καλύ-
πτουν με επάρκεια τις ανάγκες των επιχειρήσεων και οργανισμών στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και 
διεθνώς, ώστε να επιλύουν σύνθετα νομικά και οικονομικά ζητήματα στον τομέα των ενεργεια-
κών αγορών. Βασικό χαρακτηριστικό είναι ο συνδυασμός διεπιστημονικής κατάρτισης - με πρω-
ταρχικές συνιστώσες τη νομική και οικονομική επιστήμη - και πρακτικής εμπειρίας. Το Πρόγραμ-
μα καλύπτει τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) Ευρωπαϊκά και Διεθνή Οικονομικά της Ενέργειας 
και β) Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο Ενέργειας. Απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους, καθώς και σε 
στελέχη του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή αγγλική
Τηλέφωνο: 210 8203642 Fax: 210 8828992 
Email: msc-deos@aueb.gr  
Ιστότοπος: www.dept.aueb.gr/inteu

ΠΜΣ στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (MSc in Ιnternational and 
European Economic Studies) με τις ακόλουθες ειδικεύσεις: α) Διεθνή Οικονομικά 
των Επιχειρήσεων (International Business Economics) β) Ευρωπαϊκό Δίκαιο και 
Οικονομικά (European Law & Economics)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών του σε επίκαιρα οι-
κονομικά, πολιτικά και νομικά θέματα που απασχολούν τις οικονομίες και τις επιχειρήσεις στο δι-
εθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον. Βασικό χαρακτηριστικό είναι ο συνδυασμός διεπιστημονικής 
κατάρτισης και πρακτικής εμπειρίας για την ανάλυση της  επιχειρηματικής, οικονομικής και θε-
σμικής πραγματικότητας. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) Διεθνή Οικο-
νομικά των Επιχειρήσεων και β) Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Οικονομικά. Απευθύνεται σε νέους πτυχι-
ούχους, καθώς και σε στελέχη του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. 
Σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη Eduniversal, το 2018 το Πρόγραμμα κατέλαβε στη Δυτική Ευ-
ρώπη την 29η θέση στο επιστημονικό πεδίο Economics.
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή αγγλική
Τηλέφωνο: 210 8203642 Fax: 210 8828992 
Email: msc-deos@aueb.gr 
Ιστότοπος: www.dept.aueb.gr/inteu 

Διατμηματικό ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική 
(MSc in Finance and Banking)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η εμβάθυνση της επιστημονικής γνώσης και της τεχνικής κα-
τάρτισης των φοιτητών του στις γνωστικές περιοχές της Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής.  
Το Πρόγραμμα εστιάζει στις δύο αυτές περιοχές ως ακολούθως: α) Στο μεν πεδίο της Χρηματο-
οικονομικής, σε θέματα αποτίμησης χρεογράφων, χρηματοοικονομικών κινδύνων, άριστης δια-
χείρισης χαρτοφυλακίων, προβλέψεων, μερισματικής πολιτικής και άριστης χρηματοδοτικής δο-
μής, ασύμμετρης πληροφορίας, ρύθμισης και αποτελεσματικότητας των χρηματαγορών. β) Στο 
δε πεδίο της Τραπεζικής, σε θέματα ανάλυσης και ποσοτικοποίησης των κινδύνων των πιστω-
τικών ιδρυμάτων, πιστωτικής πολιτικής και διαχείρισης των χαρτοφυλακίων τους, ρυθμιστικού 
πλαισίου, νομισματικής πολιτικής και λειτουργίας των κεντρικών τραπεζών, καθώς και μακρο-
προληπτικής πολιτικής για κινδύνους ακραίων συνθηκών. Απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους, 
καθώς και σε στελέχη τραπεζών και επιχειρήσεων.
Συνεργαζόμενο Τμήμα ΟΠΑ: Οικονομικής Επιστήμης 
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική
Τηλέφωνο: 210 8203689 Fax: 210 8828992 
Email: post.banking@aueb.gr  
Ιστότοπος: postbanking.aueb.gr

ΠΜΣ στην Επιχειρηματική Αναλυτική (MSc in Business Analytics)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η προετοιμασία στελεχών τα οποία θα μπορούν να συνδυά-
ζουν με τον βέλτιστο τρόπο τις γνώσεις τους ώστε να δίνουν κατάλληλες και πρακτικές λύσεις στα 
πολύπλοκα προβλήματα του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα ακόλου-
θα γνωστικά πεδία: α) Διοίκηση Επιχειρηματικής Απόδοσης και Καινοτομίας, β) Ποσοτικές Μέθο-
δοι στη Λήψη Αποφάσεων, γ) Ανάλυση και Διαχείριση Δεδομένων, και δ) Επιχειρησιακές Εφαρμο-
γές και Εργαλεία Analytics. Ιδιαίτερο βάρος έχει δοθεί στην εκμάθηση εργαλείων και συστημάτων 
καθώς και στην παρουσίαση μελετών περίπτωσης σε κάθετους τομείς, όπως υγεία, ενέργεια, τη-
λεπικοινωνίες, δημόσιος τομέας, marketing. Απευθύνεται σε πτυχιούχους Σχολών Οικονομικών 
Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμημάτων Πληροφορικής, Θετικών Επιστημών και Πολυ-
τεχνικών Επιστημών ή άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη Eduniversal, το 2018 το Πρόγραμμα κατέλαβε στην 18η θέση 
παγκοσμίως στο επιστημονικό πεδίο του, ενώ για το 2019, το QS Business Masters Ranking κατέ-
ταξε το Πρόγραμμα στην 51+ θέση παγκοσμίως στην κατηγορία του.
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: αγγλική
Τηλέφωνο & Fax: 210 8203676
Email: ms-ba@aueb.gr  Ιστότοπος: analytics.aueb.gr/ 

ΠΜΣ στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία 
(MSc in Management Science and Technology)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι  η προετοιμασία στελεχών, αναλυτών και ερευνητών, ώστε να εί-
ναι σε θέση να συνδυάζουν με τον βέλτιστο τρόπο τις γνώσεις στη διοικητική επιστήμη, πληροφορι-
ακές τεχνολογίες και οργανωσιακές σπουδές με σκοπό την αποδοτική διοίκηση οργανισμών και επι-
χειρήσεων. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) Ποσοτικές Μέθοδοι και Επιχει-
ρησιακή Έρευνα, β) Διοίκηση Πληροφοριακών Τεχνολογιών και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, γ) Οργανω-
σιακές Σπουδές και Επιχειρηματική Στρατηγική και δ) Εφοδιαστική Αλυσίδα και Διοίκηση Μεταφο-
ρών. Απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους, καθώς και σε στελέχη του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική
Τηλέφωνο: 210 8203685 Fax: 210 8203685
Εmail: ms-mst@aueb.gr  Ιστότοπος: management.aueb.gr 

Διατμηματικό ΠΜΣ στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση (MSc in Public Policy and 
Management) στις ακόλουθες ειδικεύσεις: α) Δημόσια Οικονομική Πολιτική (Public Economic  
Policy) β) Δημόσια Διοίκηση (Public Management)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η εμβάθυνση στην επιστημονική γνώση και η ανάπτυξη δεξιοτή-
των στους φοιτητές του, ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν κατάλληλες και πρακτικές λύσεις στα 
πολύπλοκα προβλήματα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, να σχεδιάζουν πολιτικές που προάγουν 
την αποτελεσματικότητα και το δημόσιο συμφέρον καθώς και να αναπτύσσουν ηγετικό ρόλο στην 
προώθηση και στην αποτελεσματική υλοποίηση των πολιτικών αυτών. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα 
ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) Δημόσια Οικονομική Πολιτική και β) Δημόσια Διοίκηση. Απευθύνεται 
σε πτυχιούχους που απασχολούνται ή στοχεύουν να απασχοληθούν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα 
και σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και σε στελέχη άλλων τομέων .
Σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη Eduniversal, το 2018 το Πρόγραμμα κατέλαβε στη Δυτική Ευ-
ρώπη την 10η θέση στο επιστημονικό πεδίο Public Administration/Management.
Συνεργαζόμενα Τμήματα ΟΠΑ: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών και Οικονομι-
κής Επιστήμης
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική
Τηλέφωνο:  210 8203861 Fax: 2108203628
Email: ppm@aueb.gr  Ιστότοπος: ppm.aueb.gr 

Διατμηματικό ΠΜΣ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 
(MSc in Human Resource Management)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η εκπαίδευση και ανάπτυξη ικανών στελεχών προκειμένου να 
αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις σύγχρονες προκλήσεις που συνδέονται με τους ανθρώπους στις 
επιχειρήσεις και τους οργανισμούς. Το Τμήμα πλήρους φοίτησης εκπαιδεύει τους νέους πτυχιού-
χους μέσα από μια σειρά εξειδικευμένων μαθημάτων και του προγράμματος πρακτικής άσκη-
σης, ώστε να τους καταστήσει ικανούς να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που αφορούν στην 
αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Το Τμήμα μερικής φοίτησης παρέχει σε στε-
λέχη που ήδη υπηρετούν σε τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού ή σε έμπειρους επαγγελματίες 
που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στο χώρο αυτό, τη δυνατότητα να εμπλουτίσουν τις γνώ-
σεις τους και να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά θέματα ανάπτυξης και αξιοποίησης του αν-
θρώπινου δυναμικού των οργανισμών όπου εργάζονται.
Σύμφωνα με την κατάταξη Eduniversal, το 2018 το Πρόγραμμα κατέλαβε την 11η θέση στη Δυτι-
κή Ευρώπη στο επιστημονικό του πεδίο ενώ έχει επίσης πιστοποιηθεί από το Society for Human 
Resource Management-SHRM (USA).
Συνεργαζόμενο Τμήμα ΟΠΑ: Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας  
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική
Τηλέφωνα: 210 8203876 210 8203878 Fax: 210 8203877
Email: hrmsc_secr@aueb.gr  Ιστότοπος: www.hrm.aueb.gr/ 

Διατμηματικό ΠΜΣ στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό 
(Master in Business Administration - MBA International)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η εκπαίδευση στελεχών, τα οποία θα είναι σε θέση να καθοδη-
γήσουν και να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις ενός 
συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος στους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις που στελεχώ-
νουν. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) Διοικητική Επιστήμη, β) Οργά-
νωση και Διοίκηση των Επιχειρήσεων, γ) Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση, δ) Μάρκε-
τινγκ και Επικοινωνία, ε) Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων, στ) Οικονομική Επιστήμη και ζ) Διαχεί-
ριση Πληροφοριακών Συστημάτων. Απευθύνεται σε πτυχιούχους καθώς και σε στελέχη του ιδι-
ωτικού και δημόσιου τομέα με τουλάχιστον τριετή εργασιακή εμπειρία.
Από το 2005 το Πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από το Διεθνή Οργανισμό Association of MBAs 
(ΑΜΒΑ) και προσελκύει φοιτητές και ακαδημαϊκό προσωπικό από περισσότερες από 20 χώρες. 
Σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη Eduniversal, το 2018 το Πρόγραμμα κατέλαβε την 16η θέση στη 
Δυτική Ευρώπη στο επιστημονικό πεδίο International Management. Για το 2019, το QS Global 
MBA Rankings κατέταξε το Πρόγραμμα μεταξύ των θέσεων 151-200 παγκοσμίως.
Συνεργαζόμενα Τμήματα ΟΠΑ: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας  
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: αγγλική
Τηλέφωνο: 210 8203659 Fax: 210 8828078 
Email: imba@aueb.gr  Ιστότοπος: www.imba.aueb.gr 

Κοινό ΠΜΣ στη Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 
Kent του Ηνωμένου Βασιλείου (MA in Heritage Management)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι  η εμβάθυνση της επιστημονικής γνώσης στον τομέα της Δια-
χείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς μέσω του συνδυασμού των πεδίων της πολιτιστικής κληρο-
νομιάς και της οικονομικής επιστήμης. Το Πρόγραμμα, το οποίο διδάσκεται στην Ελευσίνα, προ-
σελκύει φοιτητές απ’ όλο τον κόσμο και έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση αφενός αρχαιολογι-
κών χώρων και μνημείων και αφετέρου συλλογών τέχνης και άυλων πολιτιστικών αγαθών όπως 
της μουσικής παράδοσης κ.ά. Απευθύνεται σε επαγγελματίες ή πτυχιούχους όλων των κλάδων. 
Σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη Eduniversal, το 2018 το Πρόγραμμα κατέλαβε την 3η θέση 
παγκοσμίως στο επιστημονικό πεδίο του.
Συνεργαζόμενο Τμήμα ΟΠΑ: Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 
Συνεργαζόμενο Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο KΕΝΤ του Ηνωμένου Βασιλείου-  Σχολή 
Ευρωπαϊκού Πολιτισμού και Γλωσσών 
Φοίτηση: Πλήρης Γλώσσα  διδασκαλίας: αγγλική
Διεύθυνση: Κίμωνος 11 & Παγκάλου, 19 200 Ελευσίνα
Tηλέφωνo: 210 5565605
Email:  heritage@aueb.gr Ιστότοπος : www2.aueb.gr/heritage/

ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών (MSc in Services Management) με τις εξής ειδικεύσεις: α) 
Διοίκηση Εμπειρίας Πελάτη (Customer Experience Management) β) Διοικητική Συμβουλευτική 
(Management Consulting)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η καλλιέργεια των πλέον σύγχρονων και εξειδικευμένων γνώ-
σεων και δεξιοτήτων για την αποτελεσματικότερη διοίκηση υπηρεσιών. Το Πρόγραμμα καλύ-
πτει τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) Διοίκηση Εμπειρίας Πελάτη και β) Διοικητική Συμβουλευτι-
κή, ενώ θεσμό αποτελεί η ετήσια εκπαιδευτική εκδρομή, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους φοι-
τητές να παρακολουθήσουν μαθήματα ειδικά σχεδιασμένα γι’ αυτούς από κορυφαία Business 
Schools και Πανεπιστήμια, όπως το SDA Bocconi. Απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους, καθώς και 
σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών. 
Σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη Eduniversal, το 2018 το Πρόγραμμα κατέλαβε την 14η θέση πα-
γκοσμίως στο επιστημονικό πεδίο General Management, ενώ είναι το μοναδικό στην Ελλάδα και 
ένα από τα τέσσερα συνολικά στην Ευρώπη, που προσφέρει ειδίκευση στη Διοίκηση της Εμπει-
ρίας Πελάτη (Customer Experience Management - CXM).
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική
Τμήμα Πλήρους φοίτησης
Τηλέφωνο: 210 8203874 Fax: 210 8203875
Email: msmfull@aueb.gr  msm@aueb.gr
Τμήμα Μερικής φοίτησης
Τηλέφωνο: 210 8203872  Fax: 210 8203873
Email: msmpart@aueb.gr,   msm@aueb.gr
Ιστότοπος: msm.aueb.gr

Σχολή Οικονομικών Επιστημών 

νης παραγωγικής ή διοικητικής μονάδας. Ταυτόχρονα επιδιώκεται η εξοικείωση με λιγότερο ποσο-
τικές πλευρές που είναι σημαντικές στην καθημερινότητα όπως η Λογιστική και οι Θεσμοί της Αγο-
ράς. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) Μαθηματικά και β) Ποσοτικές Μέ-
θοδοι όπως εφαρμόζονται στα πεδία της χρηματοοικονομικής, των ασφαλειών και της παραγω-
γής. Απευθύνεται σε πτυχιούχους θετικών, οικονομικών και πολυτεχνικών επιστημών, καθώς και 
σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών.  
Συνεργαζόμενο Ίδρυμα: Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήματα: 
Μαθηματικών, Οικονομικών Επιστημών 
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική
Τηλέφωνο: 2108203643  Fax: 2108203692
Email: postgrad@aueb.gr   Iστότοπος:  map.aueb.gr/content/philosophy/lang/el 

ΠΜΣ στη Στατιστική (MSc in Statistics) 
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η παροχή ειδικευμένων γνώσεων στους βασικούς τομείς της 
Στατιστικής και των Πιθανοτήτων, ώστε οι απόφοιτοί του να έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπί-
ζουν με επιστημονικό τρόπο και να επιλύουν ποσοτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δημόσι-
ος και ιδιωτικός τομέας. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) Θεωρία Πιθανο-
τήτων, β) Θεωρία Στατιστικής Συμπερασματολογίας γ) Εφαρμοσμένη Στατιστική, δ) Υπολογιστι-
κή Στατιστική και ε) Θεωρία και Εφαρμογές των Στοχαστικών Διαδικασιών. Απευθύνεται σε νέους 
πτυχιούχους, καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών.
Φοίτηση: Πλήρης  Γλώσσα διδασκαλίας: αγγλική ή/και ελληνική
Τηλέφωνο : 210 8203681, 210 8203692  Fax: 210 8203692
Email: masterst@aueb.gr   Ιστότοπος: aueb-analytics.wixsite.com/msc-stats/gr 

ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Στατιστική (MSc in Applied Statistics) 
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων και η επιμόρφωση 
ανωτέρων στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα για την κά-
λυψη αναγκών σε εξειδικευμένες δραστηριότητες τους στην ανάλυση δεδομένων. Το Πρόγραμ-
μα καλύπτει τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) Ανάλυση δεδομένων, β) Βιοστατιστική,  γ) Υπολογι-
στική Στατιστική Μεγάλων Δεδομένων (είτε πολυμεταβλητών είτε μεγάλων σε μέγεθος δείγματος) 
και δ) Εφαρμοσμένες Πιθανότητες. Απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους, καθώς και σε στελέχη επι-
χειρήσεων και οργανισμών.
Φοίτηση: Μερική Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική
Τηλέφωνο: 210 8203681, 210 8203692  Fax: 210 8203692
Email: masterst@aueb.gr  Ιστότοπος: aueb-analytics.wixsite.com/msc-stats/gr 

Διατμηματικό ΠΜΣ στην Ποσοτική Διαχείριση Αναλογιστικού και Χρηματοοικονομικού 
Κινδύνου (MSc in Quantitative Actuarial and Financial Risk Management)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στη στατιστική-ποσοτική ανά-
λυση των χρηματοοικονομικών και αναλογιστικών δεδομένων και η ανάπτυξη σύγχρονων τεχνι-
κών όσον αφορά την εκτίμηση/πρόβλεψη επιχειρηματικών κινδύνων σε χρηματοοικονομικά και 
ασφαλιστικά-αναλογιστικά προϊόντα. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) 
Στοχαστική και Στατιστική Μοντελοποίηση Χρηματοοικονομικού, Ασφαλιστικού και Αναλογιστι-
κού Κινδύνου β) Τεχνικές Διαχείρισης Κινδύνου και γ) Τεχνικές Επιλογής Χρηματοοικονομικών και 
Ασφαλιστικών Χαρτοφυλακίων. Απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους, καθώς και σε στελέχη επιχει-
ρήσεων και οργανισμών.
Συνεργαζόμενο Τμήμα ΟΠΑ: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Φοίτηση: Μερική Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική
Τηλέφωνο: 210 8203681, 210 8203692  Fax: 210 8203692
Email: masterst@aueb.gr  Ιστότοπος: aueb-analytics.wixsite.com/msc-stats/gr 

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας

*ΠΜΣ: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών



ΠΜΣ στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά 
(MSc in Applied Economics and Finance)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η εμβάθυνση της επιστημονικής κατάρτισης οικονομολόγων 
στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά. Το Πρόγραμμα καλύπτει τις ακόλουθες 
θεματικές ενότητες: Οικονομική Ανάλυση για επιχειρηματικές αποφάσεις, Εφαρμοσμένη Μικρο-
οικονομική, Βιομηχανική Οργάνωση, Πολιτική Ανταγωνισμού και Ρύθμισης, Παίγνια και Στρα-
τηγικές Αποφάσεις, Εφαρμοσμένη Οικονομετρία και Ανάλυση Δεδομένων, Χρηματοοικονομική 
Ανάλυση και Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου, Αποτίμηση Χρεωγράφων, Παράγωγα, Αποτελεσματι-
κότητα και Ρύθμιση Κεφαλαιαγορών, Χρηματοοικονομική Οικονομετρία, Οικονομικά της Κτημα-
ταγοράς, Οικονομική του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας, Τραπεζική Στρατηγική, Οικονομικά 
της Εργασίας, Χρηματοοικονομική Ιστορία, Διεθνής Οικονομία και Αγορές, Αντιμονοπωλιακή Οι-
κονομική. Απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους οικονομικών και θετικών επιστημών, καθώς και σε 
στελέχη του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. 
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική
Τμήμα Πλήρους φοίτησης
Τηλέφωνο: 210 8203689 Fax: 210 8828992 
Email: post.econ@aueb.gr 
Τμήμα Μερικής φοίτησης
Τηλέφωνο: 210 8203649 Fax: 210 8828992 
Email: post.econ.st@aueb.gr  
Ιστότοπος: www.appliedeconomics.gr  

Διατμηματικό ΠΜΣ στην Οικονομική Επιστήμη (MSc in Economics)
Ο στόχος του Προγράμματος, το οποίο είναι συνέχεια του πρώτου Μεταπτυχιακού Προγράμ-
ματος που λειτούργησε στην Ελλάδα (1978), είναι η εκπαίδευση οικονομολόγων υψηλής επιστη-
μονικής κατάρτισης στην περιοχή της Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής. Οι θεματικές ενότη-
τες που καλύπτει το Πρόγραμμα είναι οι ακόλουθες: Μακροοικονομική και Μικροοικονομική Θε-
ωρία, Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Οικονομετρία, Χρηματοοικονομική, Βιομηχανική Οργάνω-
ση, Δημόσια Οικονομική, Νομισματική και Τραπεζική Πολιτική, Πολιτική Ανταγωνισμού και Ρύθ-
μισης, Θεωρία Παιγνίων, Διεθνής Οικονομική, Οικονομική του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας, 
Αποτίμηση Χρεογράφων, Εφαρμοσμένα Μικρο-Οικονομικά, Μαθηματικά Οικονομικά, Οικονο-
μικά της Εργασίας, Οικονομική Ανάπτυξη, Οικονομική Ιστορία, Κοινωνική Πολιτική. Απευθύνεται 
σε πτυχιούχους οικονομικών και θετικών επιστημών.
Συνεργαζόμενο Τμήμα ΟΠΑ: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 
Φοίτηση: Πλήρης  Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική
Τηλέφωνο: 210 8203617 Fax: 210 8828992 
Email: post.econ@aueb.gr  
Ιστότοπος: gradecon.aueb.gr

Διατμηματικό ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη 
(Executive Master in Business Administration – Executive MBA)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η εμβάθυνση της επιστημονικής γνώσης στον χώρο της ορ-
γάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων καθώς και ανάπτυξη των επαγγελματικών, διοικητικών και 
ηγετικών ικανοτήτων στους φοιτητές του για την αποτελεσματικότερη διοίκηση επιχειρήσεων 
και οργανισμών. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) Στρατηγική Διοίκηση, 
β) Ηγεσία, γ) Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, δ) Χρηματοοικονομική Διοίκηση, ε) Λογιστι-
κή, στ) Διοικητική Μάρκετινγκ, ζ) Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και η) Διοίκηση Πληροφορι-
ακών Συστημάτων. Απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με 
τουλάχιστον τριετή εργασιακή εμπειρία. 
Το Πρόγραμμα είναι το πρώτο Executive MBA στην Ελλάδα και από το 2015 είναι πιστοποιημένο από 
το Διεθνή Οργανισμό Association of MBAs (ΑΜΒΑ). Σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη Eduniversal, το 
2018 το Πρόγραμμα κατέλαβε την 30η θέση στη Δυτική Ευρώπη στην κατηγορία του.
Συνεργαζόμενα Τμήματα ΟΠΑ: Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Μάρκετινγκ και Επικοι-
νωνίας   
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική
Τηλέφωνο:  210 8203638  Fax: 210 8828474
Email: mbaexecutive@aueb.gr  Ιστότοπος: www.executivemba.aueb.gr

Διατμηματικό ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων: MBA 
(Master in Business Administration)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η παροχή των πλέον σύγχρονων και εξειδικευμένων γνώσε-
ων σε τομείς και  θεματικές διοίκησης που προετοιμάζουν τους φοιτητές όχι απλά για τη διαχεί-
ριση σύγχρονων διοικητικών προκλήσεων, αλλά και για να είναι σε θέση να ηγηθούν των ελληνι-
κών και διεθνών δεδομένων της εποχής. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: 
α) Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, β) Χρηματοοικονομική Διοίκηση, γ) Λογιστική, δ) Διοί-
κηση Μάρκετινγκ, ε) Διοίκηση Ενέργειας. Απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους, καθώς και σε στε-
λέχη επιχειρήσεων και οργανισμών. 
Σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη Eduniversal, το 2018 το Πρόγραμμα κατέλαβε στη Δυτική Ευ-
ρώπη την 21η θέση στην κατηγορία του ενώ για το 2019, το QS Global MBA Rankings το κατέτα-
ξε μεταξύ των θέσεων 151-200 παγκοσμίως.
Συνεργαζόμενο Τμήμα ΟΠΑ: Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας  
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική
Τμήμα Πλήρους φοίτησης
Τηλέφωνο: 210 8203615-618 Fax: 210 8203879
Email: mbafull@aueb.gr  Ιστότοπος: www.mba.aueb.gr
Τμήμα Μερικής φοίτησης
Τηλέφωνο:  210 8203616 Fax: 210 8203879
Email: mbapart@aueb.gr  Ιστότοπος: www.mba-parttime.aueb.gr

Διιδρυματικό Διατμηματικό ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Athens MBA) σε συνεργασία 
το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με τις εξής ειδικεύσεις: α) Μάνατζμεντ (Management) και β) 
Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (Project and Programme Management)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι  η εμβάθυνση στην επιστημονική γνώση της Διοίκησης Επι-
χειρήσεων ώστε οι φοιτητές του να είναι σε θέση να αναλάβουν υψηλά διοικητικά καθήκοντα σε 
επιχειρήσεις και οργανισμούς. Το Πρόγραμμα παρέχει δύο κατευθύνσεις οι οποίες καλύπτουν τα 
γνωστικά αντικείμενα α) Μάνατζμεντ και β) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων. Απευθύνεται σε 
πτυχιούχους κυρίως των θετικών και οικονομικών επιστημών, οι οποίοι κατέχουν τουλάχιστον 
τριετή επαγγελματική εμπειρία μετά τη λήψη του πτυχίου τους.
Συνεργαζόμενο Τμήμα ΟΠΑ: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  
Συνεργαζόμενο Ίδρυμα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Σχολές: Μηχανολόγων Μηχανικών, 
Χημικών Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική Γλώσσα  διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική
Tηλέφωνo: 210 8203690 Fax: 210 8203634
Email: mpsilou@aueb.gr Ιστότοπος: athensmba.ntua.gr/ 

ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική (MSc in Accounting and Finance) με τις 
εξής ειδικεύσεις: α) Λογιστική και Ελεγκτική (Accounting & Auditing), β) Χρηματοοικονομική, 
Επενδύσεις, και Διαχείριση Κινδύνων (Finance, Investments, and Risk Management), γ) 
Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Accounting & Finance)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η προσφορά ειδικευμένων σπουδών στους βασικούς τομείς 
της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Η γνώση στους τομείς αυτούς είναι σήμερα, περισσό-
τερο από ποτέ, απαραίτητο εφόδιο για την ανέλιξη στην κλίμακα διοικητικής ιεραρχίας των ορ-
γανισμών και επιχειρήσεων. Το Πρόγραμμα εστιάζει στα ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) Λογιστική, 
β) Ελεγκτική, γ) Χρηματοοικονομική, δ) Επενδύσεις και ε) Διαχείριση Κινδύνου. Απευθύνεται σε 
νέους πτυχιούχους, καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών.  

Σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη Eduniversal, το 2018 το Πρόγραμμα κατέλαβε την 68η θέση 
παγκοσμίως στο πεδίο Financial Markets και την 25η θέση στη Δυτική Ευρώπη στο πεδίο 
Accounting. Για το 2019, το QS Business Masters Ranking κατέταξε το Πρόγραμμα στην 95η θέση 
παγκοσμίως στην κατηγορία Χρηματοοοικονομικά.
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική
Τηλέφωνα: 210 8203633  2108203630 Fax: 210 8203634
Email: master.accfin@aueb.gr  Ιστότοπος: www.postgraduate-accfin.aueb.gr/

ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Financial Management)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η προσφορά ειδικευμένων σπουδών στους βασικούς τομείς 
της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης. Η Χρηματοοικονομική Διοίκηση εξετάζει τις μεθόδους και 
πρακτικές που οδηγούν στην βέλτιστη κατανομή των χρηματοοικονομικών πόρων των σύγχρο-
νων επιχειρήσεων και οργανισμών και αποτελεί έναν βασικό πυλώνα στήριξης της οικονομικής 
ανάπτυξης μίας χώρας για την ευημερία της κοινωνίας και του κοινωνικού κράτους. Η διεθνοποί-
ηση των χρηματοοικονομικών πρακτικών και η συνεχής αλληλεπίδραση μεταξύ διαφορετικών 
χωρών και οργανισμών έχει επιβάλλει ως γλώσσα διεθνών συναλλαγών και επικοινωνίας την 
Αγγλική. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους και στελέχη όλων των ειδικοτήτων.
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: αγγλική
Tηλέφωνα: 210 8203633 210 8203630 Fax: 210 8203634
Email: master.accfin@aueb.gr  Ιστότοπος:  mscfmaueb.wixsite.com/mscfm  

Διατμηματικό ΠΜΣ στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση 
(MSc in International Shipping, Finance and Management)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η εμβάθυνση της επιστημονικής γνώσης και κατάρτισης 
στους τομείς της Ναυτιλίας, της Χρηματοοικονομικής και της Διοίκησης. Συγκεκριμένα, το πρό-
γραμμα πλήρους φοίτησης στοχεύει στην εκπαίδευση φοιτητών που σκοπεύουν να εργαστούν 
στον κλάδο, ενώ το πρόγραμμα μερικής φοίτησης στοχεύει στην εκπαίδευση στελεχών που επι-
διώκουν την απόκτηση γνώσεων στους παραπάνω τομείς, με σκοπό την ανέλιξή τους στα υψη-
λότερα επίπεδα επαγγελματικής αποκατάστασης στη διεθνή αγορά. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα 
ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) Διεθνής Ναυτιλία, β) Χρηματοοικονομική και γ) Διοίκηση. Απευθύ-
νεται κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά σε αποφοίτους τμημάτων οικονομικών, διοίκησης, χρημα-
τοοικονομικών και θετικών επιστημών,  καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων. 
Σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη Eduniversal, το 2018 το Πρόγραμμα κατέλαβε την 5η θέση πα-
γκοσμίως στο επιστημονικό πεδίο του.
Συνεργαζόμενα Τμήματα ΟΠΑ: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Διοικητικής 
Επιστήμης και Τεχνολογίας
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: αγγλική ή/και ελληνική 
Τηλέφωνο: 210 8203696 Fax: 210 8203667
Email: msc.isfm@aueb.gr  Ιστότοπος: www.msc-isfm.aueb.gr 

ΠΜΣ στο Μάρκετινγκ και Επικοινωνία (MSc in Marketing and Communication) με τις 
εξής ειδικεύσεις: α) Μάρκετινγκ και Επικοινωνία, β) Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Διεθνή 
Προσανατολισμό 
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η δημιουργία ειδικευμένων επιστημόνων και η επιμόρφωση 
στελεχών στο πεδίο του μάρκετινγκ και της επικοινωνίας. Είναι το πρώτο και μόνο μεταπτυχιακό 
μάρκετινγκ & επικοινωνίας που λειτουργεί σε ελληνικό πανεπιστήμιο από το 1998, διαθέτοντας 
ευρύτατη αναγνώριση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το Πρόγραμμα προσφέρεται σε: 1) Ελλη-
νόφωνο τμήμα πλήρους φοίτησης με κατεύθυνση «Μάρκετινγκ & Επικοινωνία», 2) Αγγλόφωνο 
τμήμα πλήρους φοίτησης με κατεύθυνση «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Διεθνή Προσανατο-
λισμό», και 3) Τμήμα μερικής φοίτησης με κατεύθυνση «Μάρκετινγκ & Επικοινωνία» για στελέχη 
που συνδυάζουν μεταπτυχιακές σπουδές και εργασία. 
Σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη Eduniversal, το 2018 το Πρόγραμμα κατέλαβε στη Δυτική Ευ-
ρώπη την 23η θέση στο πεδίο Corporate Communication και την 26η θέση στο πεδίο Marketing. 
Για το 2019, το QS Business Masters Ranking κατέταξε το Πρόγραμμα στην 51+ θέση παγκοσμί-
ως στην κατηγορία του.
Πρόγραμμα Πλήρους και Μερικής φοίτησης «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία»
Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική
Τηλέφωνα: 210 8203665 210 8203631 Fax: 210 8203607
Email: mscftme@aueb.gr
Πρόγραμμα Πλήρους φοίτησης «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Διεθνή Προσανατολισμό»
Γλώσσα διδασκαλίας: αγγλική
Τηλέφωνο: 210 8203631 Fax: 210 8203607
Email: prima@aueb.gr  
Ιστότοπος: www.marketing.aueb.gr

ΠΜΣ στην Επιστήμη των Υπολογιστών (MSc in Computer Science)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η εμβάθυνση των γνώσεων των φοιτητών σε τομείς της Επι-
στήμης των Υπολογιστών και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στη διεξαγωγή έρευνας προ-
κειμένου να συνεχίσουν με διδακτορικές σπουδές (στο Τμήμα ή αλλού) ή/και να διεκδικήσουν ερ-
γασιακές θέσεις υψηλών απαιτήσεων. Το Πρόγραμμα εστιάζει στις ακόλουθες επιστημονικές πε-
ριοχές: α) Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence), β) Συστήματα Υπολογιστών (Computer 
Systems), γ) Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες (Networks and Telecommunications) και δ) Θεωρητική 
Πληροφορική (Theoretical Computer Science). Σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη Eduniversal, το 
2018 το Πρόγραμμα κατέλαβε στη Δυτική Ευρώπη τη 13η θέση στο πεδίο του.
Φοίτηση: Πλήρης  Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική
Τηλέφωνο: 210 8203646  Fax: 210 8203692
Email: cs_grad_secr@aueb.gr   Ιστότοπος:grad.cs.aueb.gr/ 

ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα (MSc in Information Systems)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων, εφοδιασμένων με 
θεωρητικές, αλλά και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, ικανών να καλύψουν με επάρκεια τις συνε-
χώς αυξανόμενες ανάγκες επιχειρήσεων και οργανισμών στο πεδίο του σχεδιασμού, της υλοποίη-
σης και της διαχείρισης των Πληροφοριακών Συστημάτων. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα ακόλουθα 
γνωστικά πεδία: α) Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Υποδομών, β) Δικτυοκεντρικά και 
Διάχυτα Πληροφοριακά Συστήματα, γ) Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα, δ) Πληροφορι-
ακά Συστήματα Μεγάλης Κλίμακας, ε) Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης και στ) Τεχνολογία Λογισμι-
κού και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων. Απευθύνεται σε πτυχιούχους θετικών, οικονομι-
κών και πολυτεχνικών επιστημών, Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Αστυ-
νομικών Ακαδημιών, καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών.
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική
Τμήμα Πλήρους φοίτησης
Τηλέφωνο: 210 8203643  Fax: 2108203692 
Email: postgrad@aueb.gr
Τμήμα Μερικής φοίτησης
Τηλέφωνο: 210 8203645
Email: ilellou@aueb.gr   
Iστότοπος: mscis.cs.aueb.gr

ΠΜΣ στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες 
(MSc in Digital Methods for the Humanities)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η προ αγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη διεπι στη μο νικής προ-
σέγ γισης και έ ρευνας και η προετοιμασία για την παραγωγική και ερευνητική συμμετοχή στο γί-
γνεσθαι της διεπιστημονικής περιοχής που έχει αρχίσει να καθιερώνεται με την ονομασία «Ψηφι-
ακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Digital Humanities». Οι απόφοιτοι αναλαμβάνουν ρόλους ερευ-
νητικούς, παραγωγικούς, τεκμηρίωσης, επιμέλειας, οργάνωσης και διαχείρισης πληροφοριακών 
πόρων και διοίκησης σε έργα με έντονη χρήση ψηφιακών μέσων και τεχνικών στα πεδία των αν-
θρωπιστικών επιστημών και της πολιτισμικής κληρονομιάς. Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως 
σε πτυχιούχους ανθρωπιστικών, κοινωνικών, πολιτικών και νομικών επιστημών, καθώς επίσης σε 
πτυχιούχους επιστημών της πληροφορίας.
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική
Τηλέφωνο : 210 8203646  Fax: 210 8203692
Email: digital_humanities@aueb.gr   Ιστότοπος: www.dept.aueb.gr/el/dmh 

Διατμηματικό ΠΜΣ στην Επιστήμη Δεδομένων (MSc in Data Science)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η προσφορά εξειδικευμένων γνώσεων σε ένα αντικείμενο αιχ-
μής ώστε οι απόφοιτοί του να είναι έτοιμοι να καινοτομήσουν επιχειρηματικά ή να αναλάβουν 
υπεύθυνες θέσεις σε οργανισμούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Το Πρόγραμμα έχει ως γνω-
στικό αντικείμενο τη διεπιστημονική περιοχή της Επιστήμης Δεδομένων και εστιάζει στη χρήση 
υπολογιστικών και στατιστικών μεθόδων για τη μελέτη  πάσης φύσεως δεδομένων, προς απάντη-
ση επιστημονικών ή επιχειρηματικών ερωτήσεων, ανάπτυξη επεξηγηματικών και προβλεπτικών 
μοντέλων και πραγματοποίηση αναλύσεων. Οι φοιτητές αναλαμβάνουν πρωτοποριακά έργα επι-
στήμης δεδομένων σε συνεργασία με επιχειρήσεις ως διπλωματική εργασία. Το Πρόγραμμα απευ-
θύνεται σε πτυχιούχους θετικών, οικονομικών και πολυτεχνικών επιστημών, καθώς και σε στελέ-
χη επιχειρήσεων και οργανισμών.  
Συνεργαζόμενο Τμήμα ΟΠΑ: Στατιστικής
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: αγγλική ή/και ελληνική
Τηλέφωνο: 2108203860  Fax: 2108203692
Email: salexandri@aueb.gr   Iστότοπος:  www.cs.aueb.gr/datascience 

Διιδρυματικό Διατμηματικό ΠΜΣ στα Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής 
(MSc in Business Mathematics)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στην εφαρμογή των μαθηματι-
κών και ποσοτικών τεχνικών σε θέματα που ενδιαφέρουν την οικονομία και την παραγωγή, ούτως 
ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις γνώσεις αυτές στα πλαίσια της σύγχρο-

ΠΜΣ στις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις 
(MSc in International Negotiations)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η εμβάθυνση στο αντικείμενο των διαπραγματεύσεων κα-
θώς και η ανάπτυξη ευρύτερων γνώσεων σε θέματα διεθνούς οικονομίας και πολιτικής. Σε συ-
δυασμό με την καλλιέργεια των απαραίτητων δεξιοτήτων, οι φοιτητές προετοιμάζονται αποτε-
λεσματικά ώστε να είναι σε θέση να επιτυγχάνουν συμφωνίες σε διεθνές επίπεδο και να ανταπο-
κρίνονται σε ένα απαιτητικό πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα ακόλου-
θα γνωστικά πεδία: α) Διαπραγματεύσεις στο Διεθνές Περιβάλλον, β) Διεθνείς Οικονομικές Σχέ-
σεις και γ) Διεθνείς Οργανισμοί. Απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους, καθώς και σε στελέχη του 
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή αγγλική
Τηλέφωνο: 210 8203642 Fax: 210 8828992 
Email: msc-deos@aueb.gr  
Ιστότοπος: www.dept.aueb.gr/intneg

ΠΜΣ στα Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές 
(MSc in Law and Economics in Energy Markets)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων, ικανών να καλύ-
πτουν με επάρκεια τις ανάγκες των επιχειρήσεων και οργανισμών στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και 
διεθνώς, ώστε να επιλύουν σύνθετα νομικά και οικονομικά ζητήματα στον τομέα των ενεργεια-
κών αγορών. Βασικό χαρακτηριστικό είναι ο συνδυασμός διεπιστημονικής κατάρτισης - με πρω-
ταρχικές συνιστώσες τη νομική και οικονομική επιστήμη - και πρακτικής εμπειρίας. Το Πρόγραμ-
μα καλύπτει τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) Ευρωπαϊκά και Διεθνή Οικονομικά της Ενέργειας 
και β) Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο Ενέργειας. Απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους, καθώς και σε 
στελέχη του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή αγγλική
Τηλέφωνο: 210 8203642 Fax: 210 8828992 
Email: msc-deos@aueb.gr  
Ιστότοπος: www.dept.aueb.gr/inteu

ΠΜΣ στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (MSc in Ιnternational and 
European Economic Studies) με τις ακόλουθες ειδικεύσεις: α) Διεθνή Οικονομικά 
των Επιχειρήσεων (International Business Economics) β) Ευρωπαϊκό Δίκαιο και 
Οικονομικά (European Law & Economics)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών του σε επίκαιρα οι-
κονομικά, πολιτικά και νομικά θέματα που απασχολούν τις οικονομίες και τις επιχειρήσεις στο δι-
εθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον. Βασικό χαρακτηριστικό είναι ο συνδυασμός διεπιστημονικής 
κατάρτισης και πρακτικής εμπειρίας για την ανάλυση της  επιχειρηματικής, οικονομικής και θε-
σμικής πραγματικότητας. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) Διεθνή Οικο-
νομικά των Επιχειρήσεων και β) Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Οικονομικά. Απευθύνεται σε νέους πτυχι-
ούχους, καθώς και σε στελέχη του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. 
Σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη Eduniversal, το 2018 το Πρόγραμμα κατέλαβε στη Δυτική Ευ-
ρώπη την 29η θέση στο επιστημονικό πεδίο Economics.
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή αγγλική
Τηλέφωνο: 210 8203642 Fax: 210 8828992 
Email: msc-deos@aueb.gr 
Ιστότοπος: www.dept.aueb.gr/inteu 

Διατμηματικό ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική 
(MSc in Finance and Banking)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η εμβάθυνση της επιστημονικής γνώσης και της τεχνικής κα-
τάρτισης των φοιτητών του στις γνωστικές περιοχές της Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής.  
Το Πρόγραμμα εστιάζει στις δύο αυτές περιοχές ως ακολούθως: α) Στο μεν πεδίο της Χρηματο-
οικονομικής, σε θέματα αποτίμησης χρεογράφων, χρηματοοικονομικών κινδύνων, άριστης δια-
χείρισης χαρτοφυλακίων, προβλέψεων, μερισματικής πολιτικής και άριστης χρηματοδοτικής δο-
μής, ασύμμετρης πληροφορίας, ρύθμισης και αποτελεσματικότητας των χρηματαγορών. β) Στο 
δε πεδίο της Τραπεζικής, σε θέματα ανάλυσης και ποσοτικοποίησης των κινδύνων των πιστω-
τικών ιδρυμάτων, πιστωτικής πολιτικής και διαχείρισης των χαρτοφυλακίων τους, ρυθμιστικού 
πλαισίου, νομισματικής πολιτικής και λειτουργίας των κεντρικών τραπεζών, καθώς και μακρο-
προληπτικής πολιτικής για κινδύνους ακραίων συνθηκών. Απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους, 
καθώς και σε στελέχη τραπεζών και επιχειρήσεων.
Συνεργαζόμενο Τμήμα ΟΠΑ: Οικονομικής Επιστήμης 
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική
Τηλέφωνο: 210 8203689 Fax: 210 8828992 
Email: post.banking@aueb.gr  
Ιστότοπος: postbanking.aueb.gr

ΠΜΣ στην Επιχειρηματική Αναλυτική (MSc in Business Analytics)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η προετοιμασία στελεχών τα οποία θα μπορούν να συνδυά-
ζουν με τον βέλτιστο τρόπο τις γνώσεις τους ώστε να δίνουν κατάλληλες και πρακτικές λύσεις στα 
πολύπλοκα προβλήματα του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα ακόλου-
θα γνωστικά πεδία: α) Διοίκηση Επιχειρηματικής Απόδοσης και Καινοτομίας, β) Ποσοτικές Μέθο-
δοι στη Λήψη Αποφάσεων, γ) Ανάλυση και Διαχείριση Δεδομένων, και δ) Επιχειρησιακές Εφαρμο-
γές και Εργαλεία Analytics. Ιδιαίτερο βάρος έχει δοθεί στην εκμάθηση εργαλείων και συστημάτων 
καθώς και στην παρουσίαση μελετών περίπτωσης σε κάθετους τομείς, όπως υγεία, ενέργεια, τη-
λεπικοινωνίες, δημόσιος τομέας, marketing. Απευθύνεται σε πτυχιούχους Σχολών Οικονομικών 
Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμημάτων Πληροφορικής, Θετικών Επιστημών και Πολυ-
τεχνικών Επιστημών ή άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη Eduniversal, το 2018 το Πρόγραμμα κατέλαβε στην 18η θέση 
παγκοσμίως στο επιστημονικό πεδίο του, ενώ για το 2019, το QS Business Masters Ranking κατέ-
ταξε το Πρόγραμμα στην 51+ θέση παγκοσμίως στην κατηγορία του.
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: αγγλική
Τηλέφωνο & Fax: 210 8203676
Email: ms-ba@aueb.gr  Ιστότοπος: analytics.aueb.gr/ 

ΠΜΣ στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία 
(MSc in Management Science and Technology)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι  η προετοιμασία στελεχών, αναλυτών και ερευνητών, ώστε να εί-
ναι σε θέση να συνδυάζουν με τον βέλτιστο τρόπο τις γνώσεις στη διοικητική επιστήμη, πληροφορι-
ακές τεχνολογίες και οργανωσιακές σπουδές με σκοπό την αποδοτική διοίκηση οργανισμών και επι-
χειρήσεων. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) Ποσοτικές Μέθοδοι και Επιχει-
ρησιακή Έρευνα, β) Διοίκηση Πληροφοριακών Τεχνολογιών και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, γ) Οργανω-
σιακές Σπουδές και Επιχειρηματική Στρατηγική και δ) Εφοδιαστική Αλυσίδα και Διοίκηση Μεταφο-
ρών. Απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους, καθώς και σε στελέχη του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική
Τηλέφωνο: 210 8203685 Fax: 210 8203685
Εmail: ms-mst@aueb.gr  Ιστότοπος: management.aueb.gr 

Διατμηματικό ΠΜΣ στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση (MSc in Public Policy and 
Management) στις ακόλουθες ειδικεύσεις: α) Δημόσια Οικονομική Πολιτική (Public Economic  
Policy) β) Δημόσια Διοίκηση (Public Management)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η εμβάθυνση στην επιστημονική γνώση και η ανάπτυξη δεξιοτή-
των στους φοιτητές του, ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν κατάλληλες και πρακτικές λύσεις στα 
πολύπλοκα προβλήματα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, να σχεδιάζουν πολιτικές που προάγουν 
την αποτελεσματικότητα και το δημόσιο συμφέρον καθώς και να αναπτύσσουν ηγετικό ρόλο στην 
προώθηση και στην αποτελεσματική υλοποίηση των πολιτικών αυτών. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα 
ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) Δημόσια Οικονομική Πολιτική και β) Δημόσια Διοίκηση. Απευθύνεται 
σε πτυχιούχους που απασχολούνται ή στοχεύουν να απασχοληθούν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα 
και σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και σε στελέχη άλλων τομέων .
Σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη Eduniversal, το 2018 το Πρόγραμμα κατέλαβε στη Δυτική Ευ-
ρώπη την 10η θέση στο επιστημονικό πεδίο Public Administration/Management.
Συνεργαζόμενα Τμήματα ΟΠΑ: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών και Οικονομι-
κής Επιστήμης
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική
Τηλέφωνο:  210 8203861 Fax: 2108203628
Email: ppm@aueb.gr  Ιστότοπος: ppm.aueb.gr 

Διατμηματικό ΠΜΣ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 
(MSc in Human Resource Management)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η εκπαίδευση και ανάπτυξη ικανών στελεχών προκειμένου να 
αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις σύγχρονες προκλήσεις που συνδέονται με τους ανθρώπους στις 
επιχειρήσεις και τους οργανισμούς. Το Τμήμα πλήρους φοίτησης εκπαιδεύει τους νέους πτυχιού-
χους μέσα από μια σειρά εξειδικευμένων μαθημάτων και του προγράμματος πρακτικής άσκη-
σης, ώστε να τους καταστήσει ικανούς να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που αφορούν στην 
αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Το Τμήμα μερικής φοίτησης παρέχει σε στε-
λέχη που ήδη υπηρετούν σε τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού ή σε έμπειρους επαγγελματίες 
που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στο χώρο αυτό, τη δυνατότητα να εμπλουτίσουν τις γνώ-
σεις τους και να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά θέματα ανάπτυξης και αξιοποίησης του αν-
θρώπινου δυναμικού των οργανισμών όπου εργάζονται.
Σύμφωνα με την κατάταξη Eduniversal, το 2018 το Πρόγραμμα κατέλαβε την 11η θέση στη Δυτι-
κή Ευρώπη στο επιστημονικό του πεδίο ενώ έχει επίσης πιστοποιηθεί από το Society for Human 
Resource Management-SHRM (USA).
Συνεργαζόμενο Τμήμα ΟΠΑ: Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας  
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική
Τηλέφωνα: 210 8203876 210 8203878 Fax: 210 8203877
Email: hrmsc_secr@aueb.gr  Ιστότοπος: www.hrm.aueb.gr/ 

Διατμηματικό ΠΜΣ στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό 
(Master in Business Administration - MBA International)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η εκπαίδευση στελεχών, τα οποία θα είναι σε θέση να καθοδη-
γήσουν και να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις ενός 
συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος στους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις που στελεχώ-
νουν. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) Διοικητική Επιστήμη, β) Οργά-
νωση και Διοίκηση των Επιχειρήσεων, γ) Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση, δ) Μάρκε-
τινγκ και Επικοινωνία, ε) Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων, στ) Οικονομική Επιστήμη και ζ) Διαχεί-
ριση Πληροφοριακών Συστημάτων. Απευθύνεται σε πτυχιούχους καθώς και σε στελέχη του ιδι-
ωτικού και δημόσιου τομέα με τουλάχιστον τριετή εργασιακή εμπειρία.
Από το 2005 το Πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από το Διεθνή Οργανισμό Association of MBAs 
(ΑΜΒΑ) και προσελκύει φοιτητές και ακαδημαϊκό προσωπικό από περισσότερες από 20 χώρες. 
Σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη Eduniversal, το 2018 το Πρόγραμμα κατέλαβε την 16η θέση στη 
Δυτική Ευρώπη στο επιστημονικό πεδίο International Management. Για το 2019, το QS Global 
MBA Rankings κατέταξε το Πρόγραμμα μεταξύ των θέσεων 151-200 παγκοσμίως.
Συνεργαζόμενα Τμήματα ΟΠΑ: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας  
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: αγγλική
Τηλέφωνο: 210 8203659 Fax: 210 8828078 
Email: imba@aueb.gr  Ιστότοπος: www.imba.aueb.gr 

Κοινό ΠΜΣ στη Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 
Kent του Ηνωμένου Βασιλείου (MA in Heritage Management)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι  η εμβάθυνση της επιστημονικής γνώσης στον τομέα της Δια-
χείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς μέσω του συνδυασμού των πεδίων της πολιτιστικής κληρο-
νομιάς και της οικονομικής επιστήμης. Το Πρόγραμμα, το οποίο διδάσκεται στην Ελευσίνα, προ-
σελκύει φοιτητές απ’ όλο τον κόσμο και έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση αφενός αρχαιολογι-
κών χώρων και μνημείων και αφετέρου συλλογών τέχνης και άυλων πολιτιστικών αγαθών όπως 
της μουσικής παράδοσης κ.ά. Απευθύνεται σε επαγγελματίες ή πτυχιούχους όλων των κλάδων. 
Σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη Eduniversal, το 2018 το Πρόγραμμα κατέλαβε την 3η θέση 
παγκοσμίως στο επιστημονικό πεδίο του.
Συνεργαζόμενο Τμήμα ΟΠΑ: Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 
Συνεργαζόμενο Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο KΕΝΤ του Ηνωμένου Βασιλείου-  Σχολή 
Ευρωπαϊκού Πολιτισμού και Γλωσσών 
Φοίτηση: Πλήρης Γλώσσα  διδασκαλίας: αγγλική
Διεύθυνση: Κίμωνος 11 & Παγκάλου, 19 200 Ελευσίνα
Tηλέφωνo: 210 5565605
Email:  heritage@aueb.gr Ιστότοπος : www2.aueb.gr/heritage/

ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών (MSc in Services Management) με τις εξής ειδικεύσεις: α) 
Διοίκηση Εμπειρίας Πελάτη (Customer Experience Management) β) Διοικητική Συμβουλευτική 
(Management Consulting)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η καλλιέργεια των πλέον σύγχρονων και εξειδικευμένων γνώ-
σεων και δεξιοτήτων για την αποτελεσματικότερη διοίκηση υπηρεσιών. Το Πρόγραμμα καλύ-
πτει τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) Διοίκηση Εμπειρίας Πελάτη και β) Διοικητική Συμβουλευτι-
κή, ενώ θεσμό αποτελεί η ετήσια εκπαιδευτική εκδρομή, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους φοι-
τητές να παρακολουθήσουν μαθήματα ειδικά σχεδιασμένα γι’ αυτούς από κορυφαία Business 
Schools και Πανεπιστήμια, όπως το SDA Bocconi. Απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους, καθώς και 
σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών. 
Σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη Eduniversal, το 2018 το Πρόγραμμα κατέλαβε την 14η θέση πα-
γκοσμίως στο επιστημονικό πεδίο General Management, ενώ είναι το μοναδικό στην Ελλάδα και 
ένα από τα τέσσερα συνολικά στην Ευρώπη, που προσφέρει ειδίκευση στη Διοίκηση της Εμπει-
ρίας Πελάτη (Customer Experience Management - CXM).
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική  Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική
Τμήμα Πλήρους φοίτησης
Τηλέφωνο: 210 8203874 Fax: 210 8203875
Email: msmfull@aueb.gr  msm@aueb.gr
Τμήμα Μερικής φοίτησης
Τηλέφωνο: 210 8203872  Fax: 210 8203873
Email: msmpart@aueb.gr,   msm@aueb.gr
Ιστότοπος: msm.aueb.gr

Σχολή Οικονομικών Επιστημών 

νης παραγωγικής ή διοικητικής μονάδας. Ταυτόχρονα επιδιώκεται η εξοικείωση με λιγότερο ποσο-
τικές πλευρές που είναι σημαντικές στην καθημερινότητα όπως η Λογιστική και οι Θεσμοί της Αγο-
ράς. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) Μαθηματικά και β) Ποσοτικές Μέ-
θοδοι όπως εφαρμόζονται στα πεδία της χρηματοοικονομικής, των ασφαλειών και της παραγω-
γής. Απευθύνεται σε πτυχιούχους θετικών, οικονομικών και πολυτεχνικών επιστημών, καθώς και 
σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών.  
Συνεργαζόμενο Ίδρυμα: Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήματα: 
Μαθηματικών, Οικονομικών Επιστημών 
Φοίτηση: Πλήρης και Μερική Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική
Τηλέφωνο: 2108203643  Fax: 2108203692
Email: postgrad@aueb.gr   Iστότοπος:  map.aueb.gr/content/philosophy/lang/el 

ΠΜΣ στη Στατιστική (MSc in Statistics) 
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η παροχή ειδικευμένων γνώσεων στους βασικούς τομείς της 
Στατιστικής και των Πιθανοτήτων, ώστε οι απόφοιτοί του να έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπί-
ζουν με επιστημονικό τρόπο και να επιλύουν ποσοτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δημόσι-
ος και ιδιωτικός τομέας. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) Θεωρία Πιθανο-
τήτων, β) Θεωρία Στατιστικής Συμπερασματολογίας γ) Εφαρμοσμένη Στατιστική, δ) Υπολογιστι-
κή Στατιστική και ε) Θεωρία και Εφαρμογές των Στοχαστικών Διαδικασιών. Απευθύνεται σε νέους 
πτυχιούχους, καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών.
Φοίτηση: Πλήρης  Γλώσσα διδασκαλίας: αγγλική ή/και ελληνική
Τηλέφωνο : 210 8203681, 210 8203692  Fax: 210 8203692
Email: masterst@aueb.gr   Ιστότοπος: aueb-analytics.wixsite.com/msc-stats/gr 

ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Στατιστική (MSc in Applied Statistics) 
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων και η επιμόρφωση 
ανωτέρων στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα για την κά-
λυψη αναγκών σε εξειδικευμένες δραστηριότητες τους στην ανάλυση δεδομένων. Το Πρόγραμ-
μα καλύπτει τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) Ανάλυση δεδομένων, β) Βιοστατιστική,  γ) Υπολογι-
στική Στατιστική Μεγάλων Δεδομένων (είτε πολυμεταβλητών είτε μεγάλων σε μέγεθος δείγματος) 
και δ) Εφαρμοσμένες Πιθανότητες. Απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους, καθώς και σε στελέχη επι-
χειρήσεων και οργανισμών.
Φοίτηση: Μερική Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική
Τηλέφωνο: 210 8203681, 210 8203692  Fax: 210 8203692
Email: masterst@aueb.gr  Ιστότοπος: aueb-analytics.wixsite.com/msc-stats/gr 

Διατμηματικό ΠΜΣ στην Ποσοτική Διαχείριση Αναλογιστικού και Χρηματοοικονομικού 
Κινδύνου (MSc in Quantitative Actuarial and Financial Risk Management)
Ο στόχος του Προγράμματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στη στατιστική-ποσοτική ανά-
λυση των χρηματοοικονομικών και αναλογιστικών δεδομένων και η ανάπτυξη σύγχρονων τεχνι-
κών όσον αφορά την εκτίμηση/πρόβλεψη επιχειρηματικών κινδύνων σε χρηματοοικονομικά και 
ασφαλιστικά-αναλογιστικά προϊόντα. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: α) 
Στοχαστική και Στατιστική Μοντελοποίηση Χρηματοοικονομικού, Ασφαλιστικού και Αναλογιστι-
κού Κινδύνου β) Τεχνικές Διαχείρισης Κινδύνου και γ) Τεχνικές Επιλογής Χρηματοοικονομικών και 
Ασφαλιστικών Χαρτοφυλακίων. Απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους, καθώς και σε στελέχη επιχει-
ρήσεων και οργανισμών.
Συνεργαζόμενο Τμήμα ΟΠΑ: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Φοίτηση: Μερική Γλώσσα διδασκαλίας: ελληνική ή/και αγγλική
Τηλέφωνο: 210 8203681, 210 8203692  Fax: 210 8203692
Email: masterst@aueb.gr  Ιστότοπος: aueb-analytics.wixsite.com/msc-stats/gr 

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας

*ΠΜΣ: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών *ΠΜΣ: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών *ΠΜΣ: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών*ΠΜΣ: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών



Η μεταπτυχιακή εκπαίδευση συνδέει την κοινωνία με τις τρέχουσες και πιο επίκαι-
ρες επιστημονικές εξελίξεις και συμβάλλει  καθοριστικά στη σύνδεση της επιστη-
μονικής έρευνας με την παραγωγική δραστηριότητα.  Στο Οικονομικό Πανεπιστή-
μιο Αθηνών είμαστε υπερήφανοι για την ποιότητα των Προγραμμάτων Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών μας, αποτέλεσμα της επιτυχούς δουλειάς που συντελείται τα τελευ-
ταία σαράντα χρόνια. 

Προσφέρουμε στους φοιτητές μας τη δυνατότητα να αποκτήσουν διεθνούς ανα-
γνώρισης μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στην Ελλάδα ώστε να κατέχουν ένα ση-
μαντικό εφόδιο ως επαγγελματίες και επιστήμονες στην παγκόσμια αγορά εργασί-
ας. Η εξαιρετική φήμη μας αντανακλά το υψηλό επίπεδο του επιστημονικού προσω-
πικού, του ερευνητικού και διδακτικού έργου, τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών 
καθώς και τις υπηρεσίες διασύνδεσης με την αγορά εργασίας και ενίσχυσης της επι-
χειρηματικότητας.

Η κατάταξη του ΟΠΑ στις έγκυρες διεθνείς λίστες Πανεπιστημίων Shanghai, QS, 
Times Higher Education και Eduniversal πιστοποιεί τη διεθνή του αναγνώριση. Ατα-
λάντευτος στρατηγικός στόχος μας είναι η ενεργή συμμετοχή μας στο παγκόσμιο 
ακαδημαϊκό περιβάλλον, η ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών υψηλού κύρους και η εν 
γένει ενδυνάμωση της διεθνούς απήχησης και αναγνωρισιμότητάς του ΟΠΑ μέσω 
της αριστείας στην έρευνα και την εκπαίδευση.

Τέλος, οι διακρίσεις που επιτυγχάνουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό οι φοιτητές 
και οι απόφοιτοι των προγραμμάτων μας αποτελούν απόδειξη της συστηματικής 
προσήλωσης του ΟΠΑ σε σπουδές υψηλών προδιαγραφών. 

Ο Πρύτανης 

Καθηγητής Εμμανουήλ Γιακουμάκης

«Μεταπτυχιακά προγράμματα διεθνών προδιαγραφών στην Ελλάδα»

Πατησίων 76
104 34 Αθήνα
Τηλ: 210 8203911
Fax: 210 8226204
Email: webmaster@aueb.gr
www.aueb.gr

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33
113 62 Αθήνα

Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Γραμματείες Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών

Σχολή Οικονομικών Επιστημών
Τηλέφωνο: 210  8203644 
Fax: 210  8828992
Email: postgrad_ses@aueb.gr

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τηλέφωνο: 210  8203614 
Fax: 210  8203627
Email: postgrad_sob@aueb.gr

Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας
Τηλέφωνο: 210  8203643 
Fax: 210  8203692
Email: postgrad@aueb.gr

1) Διεθνής Αναγνώριση που αντανακλάται στις υψηλές θέσεις του ΟΠΑ σε λίστες κατάταξης, όπως Times Higher 
Education, QS, Shanghai (Academic Ranking of World Universities) και Eduniversal αλλά και στην εξέλιξη των αποφοί-
των στη διεθνή αγορά εργασίας.

2) Πιστοποιημένη Ποιότητα Σπουδών από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, ως αποτέλεσμα υψηλών προδια-
γραφών στη διδασκαλία και στη σύνδεσή της τόσο με σύγχρονο ερευνητικό έργο όσο και με τις ανάγκες της αγοράς.  

3) Προοπτικές Επαγγελματικής Εξέλιξης μέσω των υπηρεσιών διασύνδεσης με την αγορά εργασίας και  των δομών 
υποστήριξης για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Γιατί να επιλέξεις το ΟΠΑ για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές σου;

Το ΟΠΑ σε μια ματιά

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρύθηκε το 1920 και 
είναι, κατά σειρά αρχαιότητας, το τρίτο Ανώτατο Εκπαιδευτι-
κό Ίδρυμα της χώρας και το πρώτο στον χώρο των Οικονομι-
κών Επιστημών και της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. Στην πο-
ρεία προστέθηκαν τα επιστημονικά πεδία της Πληροφορικής 
και της Στατιστικής. 

Όραμα του Πανεπιστημίου είναι να αναγνωρίζεται διεθνώς ως 
κέντρο αριστείας στις επιστήμες της Οικονομίας, της Διοίκη-
σης και της Πληροφορίας και να συμβάλλει με τη δράση του 
και την προσφορά του στις προκλήσεις της επιστήμης, της κοι-
νωνίας και της οικονομίας του σήμερα και του αύριο. Η απο-
στολή του ΟΠΑ είναι η παραγωγή και διάδοση γνώσης σε το-
μείς που υπηρετούν την εθνική και τη διεθνή οικονομία και 
κοινωνία, καθώς επίσης και η διάπλαση υπεύθυνων πολιτών 
ικανών να δημιουργήσουν, να προσφέρουν, να συμμετέχουν 
και να ηγούνται στο ευρύτερο διεθνές περιβάλλον. 

Οι αξίες του Ιδρύματος: Αριστεία, Καινοτομία, Εξωστρέφεια 
και Κοινωνική Προσφορά αποτελούν πυλώνες ανάπτυξης και 
σημεία αναφοράς του.

Υποδομές και Υπηρεσίες

Το ΟΠΑ βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας αναπτύσσοντας συ-
νεχώς τις υποδομές και υπηρεσίες του, έτσι ώστε να αποτε-
λεί ένα περιβάλλον φιλικό προς τη μάθηση και την επιστήμη. 
Τα μαθήματα των Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΟΠΑ πραγ-
ματοποιούνται σε  ένα σύγχρονο κτήριο επί των οδών Ευελ-
πίδων 47 και Λευκάδος. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΟΠΑ 
μπορούν να αξιοποιήσουν  τις ακόλουθες υπηρεσίες του Πα-
νεπιστημίου:
•	 Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης με πρόσβαση είτε 

επιτόπου είτε εξ’ αποστάσεως
•	 Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκπαιδευτικά Ερ-

γαστήρια  
•	 Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας: Μονάδα Πρα-

κτικής Άσκησης και Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας, 
Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας και Μονάδα 
ACEin (Athens Center for Entrepreneurship and Innovation)

•	 Πρόγραμμα Erasmus+ για παρακολούθηση μαθημάτων και 
πρακτική άσκηση στο εξωτερικό

•	 Φοιτητική Λέσχη για σίτιση, συμμετοχή σε πολιτιστικές και 
αθλητικές δραστηριότητες καθώς και για  μαθήματα εκμά-
θησης ξένων γλωσσών. 

•	 Ιατρείο - Νοσηλεύτρια
•	 Ομάδα κοινωνικής μέριμνας και ψυχολογικής υποστήριξης 
•	 Πρόγραμμα Εθελοντισμού «AUEB Volunteers» 

Χαιρετισμός Πρύτανη 

Προγράμματα 
Μεταπτυχιακών
Σπουδών

2019 – 2020


