Μεταπτυχιακά
Προγράμματα σε
συνεργασία με άλλα
Πανεπιστήμια

Χαιρετισµός από τον Πρύτανη

Master of Arts in Heritage Management *

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη με κατευθύνσεις: α) Βασική Γνωσιακή
Επιστήμη και β) Εφαρμογές της Γνωσιακής Επιστήμης σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
(μερικής φοίτησης)
Η Γνωσιακή Επιστήμη είναι ένας ραγδαία αναπτυσσόμενος διεπιστημονικός τομέας σπουδών, ο οποίος ασχολείται με τη μελέτη του νου και
των γνωσιακών φαινομένων. Συνδυάζει προσεγγίσεις από τη φιλοσοφία, την ψυχολογία, τη γλωσσολογία, τις νευροεπιστήμες και την πληροφορική. Η συνεργασία ανάμεσα στην πληροφορική και στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική
ενώ προσφέρει τεχνικές υπολογιστικής προσομοίωσης.

Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33
113 62 Αθήνα

Εργαστήριο Γνωσιακής Επιστήμης,
τμήμα ΜΙΘΕ Πανεπιστημίου Αθηνών
Πανεπιστημιούπολη Αθηνών, 157 71 Άνω Ιλίσια,
Tηλέφωνo: 210 727 5506
Φαξ: 210 727 5504
Email: sefthim@phs.uoa.gr
Ιστότοπος: http://cogsci.phs.uoa.gr/
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ΚΟΔΡΙΓΚΤΩΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πλήρους και μερικής φοίτησης)
Μία μαθηματική αλλά και πρακτική προσέγγιση στα κυριότερα προβλήματα διαχείρισης στις αγορές, τα συστήματα παραγωγής και τις
υπηρεσίες. Έμφαση στην ποσοτική αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων και λιγότερο στην μαθηματική εμβάθυνση. Καλύπτονται
προγραμματιστικές τεχνικές που επιλύουν καθημερινά προβλήματα

ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

* Τα ΠΜΣ των οποίων ο τίτλος εμφανίζεται στα αγγλικά, διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ
Ο.Π.Α.

ΜΟΥΣΤΟΞΥΔΗ

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80 Ζωγράφου
Tηλέφωνo: 210 7723695
Φαξ: 210 7723571
Οικονομικό Πανεπιστήμιο ΑΘηνών
47ΑΕυελπίδων και Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα
Tηλέφωνo: 210 8203690
Φαξ: 210 820 3634
Email: dioikep@central.ntua.gr;mpsilou@aueb.gr
Ιστότοπος: http://athensmba.ntua.gr/

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

ΚΥ

Αποστολή του Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΔΠΜΣ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων “Athens MBA” είναι να
εκπαιδεύσει πτυχιούχους, κυρίως των θετικών και οικονομικών επιστημών, ώστε να τους καταστήσει ικανούς να αναλάβουν υψηλά διοικητικά
καθήκοντα σε επιχειρήσεις και κάθε είδους οργανισμούς.
Αυτό επιτυγχάνεται προσφέροντας ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στην
αιχμή της Οικονομικής, Διοικητικής και της Τεχνικής Επιστήμης, όπως
αυτές καλλιεργούνται στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα που το συνδιοργανώνουν.

Τηλέφωνο : 210 8203643
Φαξ : 210 8828655
Email: postgrad@aueb.gr
Ιστότοπος: http://map.aueb.gr/

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - Athens MBA με κατευθύνσεις: α) Διοίκηση Επιχειρήσεων
και β) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων σε συνεργασία με το
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (μερικής φοίτησης)

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

28HΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (ΠΑΤΗΣΙΩΝ)

Κίμωνος 11 & Παγκάλου, 19 200 Ελευσίνα
Tηλέφωνo: 210 5565605, 210 5565606
Email: heritage@aueb.gr
Ιστότοπος: http://www.heritage.aueb.gr

χωρίς εξειδικευμένο λογισμικό. Ενδεικτικά καλύπτονται θέματα Υπολογιστικής Χρηματοοικονομικής, Αναλογιστικής, Εφοδιαστικής, καθώς
και οι προαπαιτούμενες γνώσεις μαθηματικών και οικονομικών.

Γ’ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Το MA Heritage Management είναι ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα διάρκειας 18 μηνών που προσφέρεται από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών σε συνεργασία με το University of Kent. Συνδυάζει μοναδικά
τα πεδία της πολιτιστικής κληρονομιάς και των οικονομικών σπουδών.
Διδάσκεται στην αγγλική γλώσσα, προσελκύοντας φοιτητές απ’ όλο
τον κόσμο. Απευθύνεται σε επαγγελματίες ή απόφοιτους όλων των
κλάδων με ειδικό ενδιαφέρον στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Μεταπτυχιακά
Προγράμματα

Το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, η πρώην ΑΣΟΕΕ, είναι το αρχαιότερο εκπαιδευτικό Ίδρυµα της πατρίδας µας στους χώρους των Οικονοµικών Επιστηµών και της
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε µεταπτυχιακό επίπεδο. Από
το 1920, έχει δηµιουργήσει µια λαµπρή παράδοση προσφοράς στη νεολαία της πατρίδας µας και την επιστήµη, συµβάλλοντας αποφασιστικά στη δηµιουργία του σηµαντικότερου πόρου τον οποίο µία χώρα µπορεί να έχει: το ανθρώπινο κεφάλαιό της.
Το ΟΠΑ αξιολογείται σήµερα ως ένα από τα κορυφαία Ιδρύµατα στη χώρα µας,
αλλά και διεθνώς, στα γνωστικά αντικείµενα που θεραπεύει. Η εξαιρετική του φήµη
αντανακλά το υψηλό επίπεδο του επιστηµονικού του προσωπικού, την υψηλή ποιότητα
του ερευνητικού και διδακτικού του έργου, τα σύγχρονα προγράµµατα σπουδών που
παρέχει αλλά και τις διακρίσεις που επιτυγχάνουν οι φοιτητές και οι απόφοιτοί του.
Στο χώρο των µεταπτυχιακών σπουδών, ειδικότερα, το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο
Αθηνών είναι το πρώτο στη χώρα µας που το 1978 οργάνωσε και λειτούργησε µεταπτυχιακές σπουδές πάνω σε σύγχρονες βάσεις, τόσο σε επίπεδο Ειδίκευσης (M.Sc.), όσο και
∆ιδακτορικού (Ph.D.). Σ’ αυτά τα 36 χρόνια, πολλές φορές κάτω από αντίξοες συνθήκες,
εξελίξαµε και συνεχίζουµε να εξελίσσουµε τα µεταπτυχιακά µας προγράµµατα, ώστε
να ανταποκρίνονται καλύτερα στα νέα δεδοµένα της επιστήµης και τις ανάγκες µιας
διαρκώς εξελισσόµενης και αυξανόµενα ανταγωνιστικής αγοράς. Χτίσαµε και χτίζουµε
τη φήµη και το καλό όνοµα των προγραµµάτων µας µεθοδικά, µε αφοσίωση και σκληρή
δουλειά. Και η φροντίδα µας αυτή αντανακλά τη µεγάλη σηµασία που ανέκαθεν απέδιδε και συνεχίζει να αποδίδει το Ίδρυµά µας στην επιστηµονική έρευνα, που είναι στενά
δεµένη µε τη λειτουργία µεταπτυχιακών προγραµµάτων τόσο σε επίπεδο Master’s όσο
και διδακτορικού, και στην επιστηµονική αριστεία.
Σήµερα, το ΟΠΑ προσφέρει ένα µεγάλο εύρος µεταπτυχιακών προγραµµάτων,
πλήρους και µερικής φοίτησης, µε σύγχρονα, υψηλών προδιαγραφών προγράµµατα
σπουδών, προετοιµάζοντας τους φοιτητές του για µια ποικιλία σταδιοδροµιών. Το αναγνωρισµένο επιστηµονικό κύρος των διδασκόντων, η δοµή και τα περιεχόµενα των µαθηµάτων που προσφέρει και η ποιότητα των αποφοίτων του, έχουν ως αποτέλεσµα τα
µεταπτυχιακά προγράµµατα του ΟΠΑ να αναγνωρίζονται ως τα κορυφαία του είδους
τους στη χώρα µας. Είµαστε περήφανοι που χιλιάδες νέοι και νέες απόφοιτοι των µεταπτυχιακών µας προγραµµάτων, έχουν εµπλουτίσει πανεπιστήµια της χώρας µας και του
εξωτερικού ως µέλη ∆ΕΠ, διεθνή και ελληνικά ερευνητικά ινστιτούτα και οργανισµούς,
υπουργεία και δηµόσιους οργανισµούς και αρχές, την Τράπεζα της Ελλάδος και άλλες
εµπορικές τράπεζες και χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς, καθώς και µεγάλες εταιρείες του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα της οικονοµίας µας.
Οι φιλοδοξίες για τα µεταπτυχιακά µας προγράµµατα µας είναι µεγάλες. Εάν αναζητείς ένα Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών που θέτει υψηλά πρότυπα, τότε σε προσκαλούµε να µελετήσεις προσεκτικά τα προγράµµατα που προσφέρει το ΟΠΑ. Θα είναι
για εµάς µεγάλη χαρά και τιµή να είσαι ένας από τους αποφοίτους µας.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
Καθηγητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΤΣΙΟΣ

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Πλήρους Φοίτησης
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις
Διεθνείς Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές με κατευθύνσεις:
α) Διεθνή Οικονομική και Χρηματοδοτική και
β) Ευρωπαϊκή Οικονομική Πολιτική
Απευθύνεται σε πτυχιούχους οικονομικών και μη-οικονομικών τμημάτων. Παρέχει γνώση θεμάτων διεθνών και ευρωπαϊκών οικονομικών
σχέσεων, διεθνούς χρηματοδοτικής, και των πολιτικών και νομικών συνιστωσών τους.
Οι απόφοιτοι είναι οικονομολόγοι που καταλαμβάνουν θέσεις στο
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε ερευνητικά κέντρα, στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και σε Διεθνείς Οργανισμούς με αντικείμενο τις διεθνείς και
ευρωπαϊκές οικονομικές πολιτικές και τις σχέσεις της Ελλάδας με χώρες
του εξωτερικού.
Tηλέφωνα: 210 8203642, Φαξ: 210 8203622
Email: sdg@aueb.gr, Ιστότοπος: www.international-economics.gr
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ειδίκευσης στην Οικονομική Επιστήμη με κατευθύνσεις:
α) Οικονομική Θεωρία και
β) Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Το Πρόγραμμα σκοπεύει στην εμβάθυνση της επιστημονικής κατάρτισης
οικονομολόγων και πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ σε δυο κατευθύνσεις: α) Οικονομική Θεωρία, όπου επιδιώκεται η προετοιμασία είτε για την απόκτηση
διδακτορικού διπλώματος είτε για σταδιοδρομία σε ερευνητικά ιδρύματα και διεθνείς οργανισμούς, και β) Εφαρμοσμένα Οικονομικά & Χρηματοοικονομική Ανάλυση (Applied Economics and Financial Analysis), όπου
επιδιώκεται η προετοιμασία για διακεκριμένη σταδιοδρομία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
Tηλέφωνα: 210 8203644, 210 8203617, Φαξ: 210 8203622
Email: mmarog@aueb.gr,vvalioti@aueb.gr
Ιστότοπος: http://www.econ.aueb.gr/GraduatePrograms/
MScFullTime.html
Master of Science in Business Analytics*
Το αντικείμενο του μεταπτυχιακού γνωρίζει αλματώδη ανάπτυξη διεθνώς και όπως έχει επανειλημμένως επισημανθεί σε κορυφαία περιοδικά και forums, υπάρχει η άμεση ανάγκη εκπαίδευσης στελεχών σε
αυτόν τον τομέα. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα σε
Στατιστική, Βελτιστοποίηση, Διαχείριση Δεδομένων και Επιχειρηματική Ευφυΐα, Συστήματα Μεγάλων Δεδομένων, Διοίκηση και Διαχείριση
Πληροφοριακών Συστημάτων, Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων, Text
Analytics, Εξόρυξη γνώσης σε Μεγάλα Δεδομένα, κ.α. Ιδιαίτερο βάρος
έχει δοθεί στην εκμάθηση εργαλείων και συστημάτων καθώς και στην
παρουσίαση μελετών περίπτωσης σε κάθετους τομείς, όπως υγεία, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, δημόσιος τομέας, marketing.
Τηλέφωνο & Φαξ: 210 8203676
Email: ms-ba@aueb.gr, Ιστότοπος: http://analytics.aueb.gr/
www.facebook.com/auebmsba
twitter.com/MScBA_AUEB

MΒΑ International with majors in:
a) Finance,
b) Marketing and Strategy,
c) International Business,
d) Innovation and Entrepreneurship and
e) Technology, Logistics and Operations*
To MΒΑ International – Full time διδάσκεται εξολοκλήρου στην αγγλική
γλώσσα και αποτελεί πόλο έλξης φοιτητών και καθηγητών απ’ όλο τον κόσμο. Eίναι αναγνωρισμένο από τον διεθνή οργανισμό ΑΜΒΑ (Association
of MBAs) και έχει διάρκεια 14 μήνες. Απευθύνεται κυρίως σε στελέχη με
μικρή εργασιακή εμπειρία και σε καινοτόμους επιχειρηματίες.
Τηλέφωνο: 210 8203659, Φαξ: 210 8828078
Email: imba@aueb.gr, Ιστότοπος: http://www.imba.aueb.gr
www.facebook.com/iMBAaueb
twitter.com/auebimba
www.linkedin.com/groups/MBA-International-AUEB108831?mostPopular=&gid=108831
http://www.youtube.com/user/mbaInternationalAUEB
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη
Διοίκηση Υπηρεσιών με κατευθύνσεις:
α) Επικοινωνία – Δημόσιες Σχέσεις – Διαφήμιση,
β) Ανάπτυξη και Διοίκηση Υπηρεσιών Εναλλακτικού Τουρισμού,
γ) Διοίκηση Ναυτιλιακών Υπηρεσιών,
δ) Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών,
ε) Διοίκηση Οργανισμών Μέσων Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας και
στ) Διοικητική Συμβουλευτική
Ο Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (MSc) στη Διοίκηση Υπηρεσιών (MSM)
απονέμεται σε άτομα με ακαδημαϊκό υπόβαθρο και επαγγελματική εμπειρία προερχόμενα από μια μεγάλη πλειοψηφία επιστημών και βιομηχανιών.
Το Πρόγραμμα εφοδιάζει τους αποφοίτους με μια πληθώρα εργαλείων
λήψης αποφάσεων και με τεχνικές γνώσεις σε εξειδικευμένα γνωστικά
αντικείμενα του μάνατζμεντ, ενώ οι απόφοιτοι είναι σε θέση να αναλάβουν
ηγετικούς ρόλους σε υψηλά επίπεδα διοίκησης καθώς και ρόλους εξειδικευμένων στελεχών σε διάφορους οργανισμούς τόσο στον ιδιωτικό όσο
και στον δημόσιο τομέα σε πολλά διαφορετικά πεδία συμπεριλαμβανομένων των: επικοινωνία-διαφήμιση-δημόσιες σχέσεις, τουρισμός, ναυτιλία,
ψυχαγωγία και ΜΜΕ, αθλητισμός, και διοικητική συμβουλευτική.
Τηλέφωνο : 210 8203874. Φαξ : 210 8203875
Email: msnfull@aueb.gr, Ιστότοπος: www.msmfull.aueb.gr
www.facebook.com/msmfull
www.twitter.com/msmfull
www.youtube.com/msmfullaueb
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων: ΜΒΑ (Master in Business Administration)
με κατευθύνσεις:
α) Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων,
β) Χρηματοοικονομική Διοίκηση και
γ) Διοίκηση Μάρκετινγκ
Το Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Επιχειρήσεων – Μ.Β.Α.» πλήρους φοίτησης προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση βασιζόμενη σε ένα σύγχρονο πρόγραμμα. Οι κατευθύνσεις που προσφέρει το πρόγραμμα είναι: Οργάνωση
και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Διοικητική
Μάρκετινγκ ενώ ολοκληρώνεται με την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας διεθνών προδιαγραφών. Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο διδακτικό/ερευνητικό προσωπικό ενώ οι απόφοιτοί του χαίρουν
διακρίσεων αναγνώρισης.
Tηλέφωνα: 210 8203615, 210 8203616, Φαξ: 210 8203879
Email: mbafull@aueb.gr, Ιστότοπος: http://www.mba.aueb.gr
www.facebook.com/MBAFullTimeAUEB
twitter.com/MBAFullTimeAUEB
www.youtube.com/channel/UC9gn5EaPIzKj2WUMZw0lkdw

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Mερικής Φοίτησης
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα
Πληροφοριακά Συστήματα

Αποστολή του ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική είναι η προαγωγή της εξειδικευμένης γνώσης στα επιστημονικά αντικείμενα της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Η αποστολή αυτή επιτυγχάνεται μέσα
από ένα πρόγραμμα σπουδών το οποίο είναι σύγχρονο και άριστα δομημένο. Οι πτυχιούχοι μας στελεχώνουν, μεταξύ άλλων, οικονομικά τμήματα
επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τράπεζες, εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό αλλά
και Υπουργεία και ΟΤΑ.

Το Τμήμα Πληροφορικής διοργανώνει, επί 20ετία, ένα δυναμικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα. Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή γνώσεων εστιασμένων στα Πληροφοριακά Συστήματα και η παραγωγή εξειδικευμένου επιστημονικού
δυναμικού. Το Πρόγραμμα παρέχει εξειδίκευση σε Ασφάλεια Πληροφοριών και Δικτύων, Δικτυοκεντρικά και διάχυτα ΠΣ, Επιχειρησιακά ΠΣ, ΠΣ μεγάλης κλίμακας, Συστήματα διαχείρισης γνώσης, Τεχνολογία λογισμικού
και ανάπτυξη ΠΣ.

Tηλέφωνα: 210 8203633, Φαξ: 210 8203634
Email:master.accfin@aueb.gr,Ιστότοπος: http://www.postgraduate_accfin.aueb.gr/
https://www.facebook.com/MSc.Acc.Fin.AUEB
https://twitter.com/AUEB_MSc_AccFin
http://www.linkedin.com/groups/MSc-in-Accounting-Finance-Open4148059.S.235848353

Τηλέφωνο : 210 8203643, Φαξ : 210 8203622
Email: postgrad@aueb.gr, Ιστότοπος: http://map.aueb.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο
Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με κατευθύνσεις:
α) Μάρκετινγκ και β) Επικοινωνία
Ένα καταξιωμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα πλήρους φοίτησης που όχι
μόνο προσφέρει μία σύγχρονη εξειδίκευση με άριστες προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας για τους αποφοίτους του, αλλά επίσης δημιουργεί μία ξεχωριστή εκπαιδευτική εμπειρία με σύγχρονες μεθόδους,
σύνδεση με τον κόσμο των επιχειρήσεων, εκπαιδευτικές επισκέψεις και
πολύπλευρη ανάπτυξη των ικανοτήτων των σπουδαστών.

Τηλέφωνο : 210 8203865, Φαξ : 210 8203864
Email: msc-eu@aueb.gr, Ιστότοπος: www.eustudies.gr
twitter.com/eustudiesgr

To ΠΜΣ στην Επιστήμη των Υπολογιστών έχει στόχο την παροχή γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου σε βασικούς τομείς της Επιστήμης Υπολογιστών με ιδιαίτερη θεωρητική και εφαρμοσμένη σημασία, καθώς και την
προετοιμασία των φοιτητών για τη διεκδίκηση θέσεων υψηλών απαιτήσεων στην αγορά εργασίας αλλά και για τη διεξαγωγή βασικής έρευνας
σε επίπεδο Διδακτορικού Διπλώματος.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ειδίκευσης στην Οικονομική Επιστήμη με κατευθύνσεις:
α) Εφαρμοσμένα Οικονομικά, Στρατηγικές Αποφάσεις και Ρύθμιση αγορών και
β) Χρηματοοικονομική

Τηλέφωνο : 210 8203646, Fax : 210 8203860
Email: cs_grad_secr@aueb.gr, Ιστότοπος: http://grad.cs.aueb.gr/
www.facebook.com/CSGRAD
twitter.com/cs_aueb

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Στατιστική

Master of Science in Marketing & Communication with
Specialization in International Marketing*

Τηλέφωνα: 2108203681, 210 8203692, Φαξ: 210 8203692
Email: masterst@aueb.gr, Ιστότοπος: http://www.masterst.aueb.gr
www.facebook.com/masterst.aueb.gr

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Στατιστικής έχουν στόχο
να προσφέρουν ολοκληρωμένη εκπαίδευση στο χώρο της θεωρητικής
και εφαρμοσμένης στατιστικής ή των πιθανοτήτων έτσι ώστε οι απόφοιτοι του να είναι σε θέση να χειρίζονται τα κατάλληλα εργαλεία της επιστήμης για να δίνουν λύσεις σε μια μεγάλη ποικιλία προβλημάτων που
αντιμετωπίζει ο ιδιωτικός ή δημόσιος τομέας.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη του ιδιωτικού και ευρύτερου
δημόσιου τομέα (απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ) που έχουν ξεκινήσει ή ετοιμάζονται να ξεκινήσουν την καριέρα τους και επιθυμούν να αναπτύξουν τις
γνώσεις τους για να επιταχύνουν την επαγγελματική τους εξέλιξη, ή που
βρίσκονται σε στάδιο μετάβασης από μια θέση ή επαγγελματικό πεδίο
σε κάποιο άλλο.
Τηλέφωνο: 210 8203649, Φαξ: 210 8828992
Email: post.econ.st@aueb.gr
Iστότοπος: http://www.econ.aueb.gr/GraduatePrograms/
AppliedPartTime.html
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής για Στελέχη Επιχειρήσεων
και Οργανισμών
Στόχος του προγράμματος είναι: 1. Η επιστημονική εκπαίδευση και εξειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών για την κάλυψη των αναγκών του ιδιωτικού και του δημόσιου
τομέα. 2. Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων σε επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των επιχειρήσεων και των χρηματοοικονομικών και τραπεζικών ιδρυμάτων.

Τηλέφωνο: 210 8203665, Φαξ: 210 8203607
Email: prima@aueb.gr, Ιστότοπος: http://www.prima.aueb.gr/
www.facebook.com/M.Sc.PRIMAaueb
twitter.com/@PRIMA_MScAUEB
http://www.youtube.com/channel/UC4X33ZJerOQcPmMYqxeuN-Q

Τηλέφωνο: 210 8203689, Φαξ: 210 8828992
Email: post.banking@aueb.gr
Ιστότοπος: http://www.econ.aueb.gr/GraduatePrograms/
MonetaryPartTime.html

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Master of Science in Business Analytics*

Το ΠΜΣ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού σχεδιάστηκε για να εκπαιδεύσει νέους απόφοιτους που θα γίνουν οι αυριανοί επαγγελματίες του
χώρου και θα στελεχώσουν ή θα οργανώσουν Τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού. Επιπλέον, παρέχει στα στελέχη που ήδη υπηρετούν σε ανάλογα
τμήματα τη δυνατότητα να πλουτίσουν και να εξειδικεύσουν τις γνώσεις
τους και ν’ αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά θέματα ανάπτυξης και
αξιοποίησης των ανθρώπων τους.
Τηλέφωνα : 210 8203876, 210 8203878, Φαξ : 210 8203877
Email: hrmsc_secr@aueb.gr, Ιστότοπος: http://www.hrm.aueb.gr/
www.facebook.com/auebhrm
twitter.com/aueb_hrm
www.linkedin.com/groups?trk=hb_side_g&gid=100061

Το πρόγραμμα προσφέρει διεπιστημονική κατάρτιση (οικονομική εξειδίκευση με συμπληρωματικότητα από τα πεδία της πολιτικής και νομικής
επιστήμης) και πρακτική εμπειρία για την ανάλυση της οικονομικής, θεσμικής, και πολιτικής πραγματικότητας της ΕΕ. Προσφέρει εμπεριστατωμένη γνώση: των οικονομικών και πολιτικών δυνάμεων της διαδικασίας
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, των συνεπειών της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στα κράτη-µέλη, του πλαισίου διαμόρφωσης των πολιτικών της ΕE,
του διεθνούς περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί η EΕ.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην
Επιστήμη των Υπολογιστών

Τηλέφωνα: 210 8203665, 210 8203631, Φαξ: 210 8203607
Email: mscftme@aueb.gr, Ιστότοπος: http://www.ment.aueb.gr/
www.facebook.com/MScMENTFTAUEB?sk=wall
twitter.com/aueb_mcft
www.linkedin.com/company/m-sc-in-marketing-&-communicationaueb?trk=biz-companies-cym
http://www.youtube.com/user/Bclab1

Ένα αγγλόφωνο, πλήρους φοίτησης, μεταπτυχιακό πρόγραμμα με έμφαση στο Διεθνές Μάρκετινγκ. Σε εποχές που το ζητούμενο είναι η εξωστρέφεια, το πρόγραμμα δημιουργεί μια διεθνή κοινότητα φοιτητών, καθηγητών και στελεχών. Ιδανικό για όσους επιθυμούν να διευρύνουν τους
ορίζοντές τους σπουδάζοντας στην Ελλάδα και να σταδιοδρομήσουν
στον κόσμο των διεθνών αγορών.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Ευρωπαϊκές
Οικονομικές Σπουδές με κατεύθυνση Ευρωπαϊκές Σπουδές για
Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών

* Τα ΠΜΣ των οποίων ο τίτλος εμφανίζεται στα αγγλικά, διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα

Το αντικείμενο του μεταπτυχιακού γνωρίζει αλματώδη ανάπτυξη διεθνώς και όπως έχει επανειλημμένως επισημανθεί σε κορυφαία περιοδικά
και forums, υπάρχει η άμεση ανάγκη εκπαίδευσης στελεχών σε αυτόν τον
τομέα. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα σε Στατιστική,
Βελτιστοποίηση, Διαχείριση Δεδομένων και Επιχειρηματική Ευφυΐα, Συστήματα Μεγάλων Δεδομένων, Διοίκηση και Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων, Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων, Text Analytics, Εξόρυξη
γνώσης σε Μεγάλα Δεδομένα, κ.α. Ιδιαίτερο βάρος έχει δοθεί στην εκμάθηση εργαλείων και συστημάτων καθώς και στην παρουσίαση μελετών
περίπτωσης σε κάθετους τομείς, όπως υγεία, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες,
δημόσιος τομέας, marketing.

Τηλέφωνο & Φαξ: 210 8203676
Email: ms-ba@aueb.gr, Ιστότοπος: http://analytics.aueb.gr/
www.facebook.com/auebmsba
twitter.com/MScBA_AUEB
MΒΑ International with majors in:
a) Finance,
b) Marketing and Strategy,
c) International Business,
d) Innovation and Entrepreneurship and
e) Technology, Logistics and Operations*
To MΒΑ International – Part time διδάσκεται στην αγγλική γλώσσα και
προσφέρει ένα πρόγραμμα σπουδών στοχευμένο στην ανάπτυξη ικανοτήτων διοίκησης και ηγεσίας, σε συνδυασμό με εξαιρετικές ευκαιρίες δικτύωσης. Είναι αναγνωρισμένο από τον διεθνή οργανισμό ΑΜΒΑ
(Association of MBAs) και διαρκεί δύο χρόνια. Απευθύνεται κυρίως σε
στελέχη επιχειρήσεων με μεγάλη εργασιακή εμπειρία.
Τηλέφωνο: 210 8203659, Φαξ: 210 8828078
Ιστότοπος: http://www.imba.aueb.gr, www.facebook.com/iMBAaueb
twitter.com/auebimba
www.linkedin.com/groups/MBA-International-AUEB108831?mostPopular=&gid=108831
http://www.youtube.com/user/mbaInternationalAUEB
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη
Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση με κατευθύνσεις:
α) Δημόσια Πολιτική και β) Δημόσια Διοίκηση
Σκοπός του προγράμματος είναι να αναπτύξει τις ικανότητες και δυνατότητες στελεχών ώστε να μπορούν να δίνουν κατάλληλες και πρακτικές λύσεις
στα πολύπλοκα προβλήματα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, να σχεδιάζουν της πολιτικές εκείνες οι οποίες προάγουν την αποτελεσματικότητα και
το δημόσιο συμφέρον, αλλά και να αναπτύξουν ηγετικό ρόλο στην προώθηση και στην αποτελεσματική υλοποίηση των πολιτικών αυτών.
Τηλέφωνο: 210 8203861
Email: ppm@aueb.gr , Ιστότοπος: http://ppm.aueb.gr
www.facebook.com/ppmaueb
www.twitter.com/ppmaueb
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη
Διοίκηση Υπηρεσιών με κατευθύνσεις:
α) Επικοινωνία – Δημόσιες Σχέσεις – Διαφήμιση,
β) Ανάπτυξη και Διοίκηση Υπηρεσιών Εναλλακτικού Τουρισμού
(Τουρισμός),
γ) Διοίκηση Ναυτιλιακών Υπηρεσιών (Ναυτιλία)
Ο Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (MSc) στη Διοίκηση Υπηρεσιών (MSM)
απονέμεται σε άτομα με ακαδημαϊκό υπόβαθρο και επαγγελματική εμπειρία προερχόμενα από μια μεγάλη πλειοψηφία επιστημών και βιομηχανιών.
Το Πρόγραμμα εφοδιάζει τους αποφοίτους με μια πληθώρα εργαλείων
λήψης αποφάσεων και με τεχνικές γνώσεις σε εξειδικευμένα γνωστικά
αντικείμενα του μάνατζμεντ, ενώ οι απόφοιτοι είναι σε θέση να αναλάβουν
ηγετικούς ρόλους σε υψηλά επίπεδα διοίκησης καθώς και ρόλους εξειδικευμένων στελεχών σε διάφορους οργανισμούς τόσο στον ιδιωτικό όσο
και στον δημόσιο τομέα σε πολλά διαφορετικά πεδία συμπεριλαμβανομένων των: επικοινωνία-διαφήμιση-δημόσιες σχέσεις, τουρισμός, ναυτιλία,
ψυχαγωγία και ΜΜΕ, αθλητισμός, και διοικητική συμβουλευτική.
Τηλέφωνο: 210 8203872, Φαξ:210 8203873
Email: msmpart@aueb.gr, Ιστότοπος: www.msmpart.aueb.gr
www.facebook.com/msmpart, twitter.com/MSMpart

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων: ΜΒΑ (Master in Business Administration)
με κατευθύνσεις:
α) Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων,
β) Οργάνωση και Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Επιχειρήσεων και
Εταιρειών Νέας Τεχνολογίας και
γ) Λειτουργικό και Ρυθμιστικό Πλαίσιο των Επιχειρήσεων και των
Χρηματοπιστωτικών Αγορών
Το Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Επιχειρήσεων – Μ.Β.Α.» μερικής φοίτησης χαίρει εκτίμησης από επιχειρήσεις και στελέχη καθώς είναι απόλυτα εναρμονισμένο με τις διεθνείς απαιτήσεις των ανερχόμενων στελεχών καλύπτοντας
τομείς όπως: Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οργάνωση και Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Επιχειρήσεων και Εταιριών Νέας Τεχνολογίας,
Λειτουργικό και Ρυθμιστικό Πλαίσιο των Επιχειρήσεων & των Χρηματοπιστωτικών Αγορών.
Tηλέφωνα: 210 8203616, 210 8203615, Φαξ: 210 8203879
Email: mbapart@aueb.gr, Ιστότοπος: http://www.mba.aueb.gr
www.facebook.com/MBAPartTimeAUEB?ref=hl
twitter.com/MBAPartTime
www.youtube.com/channel/UC9gn5EaPIzKj2WUMZw0lkdw
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)
Το Executive MBA σχεδιάστηκε για να αναπτύσσει τους αυριανούς ηγέτες
των επιχειρήσεων και οργανισμών. Η ισορροπία μεταξύ του θεωρητικού
υποβάθρου και του επαγγελματικού προσανατολισμού, η ακαδημαϊκή
αυστηρότητα και η ποιότητα της εκπαίδευσης, το επιστημονικό επίπεδο,
η εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία των φοιτητών, κάνουν το
Πρόγραμμα μοναδικό σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Τηλέφωνο: 210 8203638, Φαξ : 210 8828474
Email: mbaexecutive@aueb.gr, Ιστότοπος: http://www.executivemba.
aueb.gr/
www.facebook.com/groups/42130865143/
twitter.com/MBA_Executive
http://www.youtube.com/user/auebexecutivemba
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και
Χρηματοοικονομική

δεξιότητες που χρειάζονται για να ανταγωνίζονται με επιτυχία στη σύγχρονη οικονομία και να συνεισφέρουν στην επίτευξη των σκοπών των
επιχειρήσεων και οργανισμών που εργάζονται.
Τηλέφωνα: 210 8203665, 210 8203631, Φαξ: 210 8203607
Email: mscptme@aueb.gr, Ιστότοπος: http://www.executiveme.aueb.gr/
www.facebook.com/M.Sc.ExecutiveMENTaueb
www.linkedin.com/company/m-sc-in-marketing-&-communicationaueb?trk=biz-companies-cym
http://www.youtube.com/user/Bclab1
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
Το ΠΜΣ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού σχεδιάστηκε για να εκπαιδεύσει νέους απόφοιτους που θα γίνουν οι αυριανοί επαγγελματίες του
χώρου και θα στελεχώσουν ή θα οργανώσουν Τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού. Επιπλέον, παρέχει στα στελέχη που ήδη υπηρετούν σε ανάλογα
τμήματα τη δυνατότητα να πλουτίσουν και να εξειδικεύσουν τις γνώσεις
τους και ν’ αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά θέματα ανάπτυξης και
αξιοποίησης των ανθρώπων τους.
Τηλέφωνα: 210 8203876, 210 8203878, Φαξ : 210 8203877
Email: hrmsc_secr@aueb.gr, Ιστότοπος: http://www.hrm.aueb.gr/
www.facebook.com/auebhrm
twitter.com/aueb_hrm
www.linkedin.com/groups?trk=hb_side_g&gid=100061
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα
Πληροφοριακά Συστήματα
Το Τμήμα Πληροφορικής διοργανώνει ένα δυναμικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα. Το πρόγραμμα
απευθύνεται, κυρίως, σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών. Αποσκοπεί στην παροχή γνώσεων εστιασμένων στα Πληροφοριακά Συστήματα
και στην παραγωγή εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού. Το Πρόγραμμα παρέχει εξειδίκευση σε Ασφάλεια Πληροφοριών και Δικτύων,
Δικτυοκεντρικά και διάχυτα ΠΣ, Επιχειρησιακά ΠΣ, ΠΣ μεγάλης κλίμακας,
Συστήματα διαχείρισης γνώσης, Τεχνολογία λογισμικού και ανάπτυξη ΠΣ.
Tηλέφωνο: 210 8203645, Φαξ : 210 8203622
Email: echiona@aueb.gr, Ιστότοπος: http://mscis.cs.aueb.gr/

Αποστολή του ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική είναι η προαγωγή
της εξειδικευμένης γνώσης στα επιστημονικά αντικείμενα της Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής. Η αποστολή αυτή επιτυγχάνεται μέσα από ένα πρόγραμμα σπουδών το οποίο είναι σύγχρονο και άριστα δομημένο. Οι πτυχιούχοι
μας στελεχώνουν, μεταξύ άλλων, οικονομικά τμήματα επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τράπεζες, εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών
υπηρεσιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό αλλά και Υπουργεία και ΟΤΑ.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη
Στατιστική με κατευθύνσεις:
α) Εφαρμοσμένη Στατιστική,
β) Εφαρμοσμένη Στατιστική στην Ιατρική,
γ) Εφαρμοσμένη Στατιστική στη Διαχείριση Ασφαλιστικών Οργανισμών και
δ) Ποσοτικές Μεθόδους στη Λήψη Αποφάσεων

Tηλέφωνα: 210 8203633, Φαξ: 210 8203634
Email: master.accfin@aueb.gr,
Ιστότοπος: http://www.postgraduate_accfin.aueb.gr/
https://www.facebook.com/MSc.Acc.Fin.AUEB
https://twitter.com/AUEB_MSc_AccFin
http://www.linkedin.com/groups/MSc-in-Accounting-Finance-Open4148059.S.235848353

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Στατιστικής έχουν στόχο
να προσφέρουν ολοκληρωμένη εκπαίδευση στο χώρο της θεωρητικής
και εφαρμοσμένης στατιστικής ή των πιθανοτήτων έτσι ώστε οι απόφοιτοι του να είναι σε θέση να χειρίζονται τα κατάλληλα εργαλεία της επιστήμης για να δίνουν λύσεις σε μια μεγάλη ποικιλία προβλημάτων που
αντιμετωπίζει ο ιδιωτικός ή δημόσιος τομέας.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο
Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με κατευθύνσεις:
α) Μάρκετινγκ και β) Επικοινωνία
Το πρώτο και μόνο στην Ελλάδα μεταπτυχιακό πρόγραμμα μάρκετινγκ
και επικοινωνίας που απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και είναι
σχεδιασμένο ώστε να το παρακολουθούν χωρίς να απουσιάζουν από την
εργασία τους. Το πρόγραμμα εφοδιάζει τα στελέχη με τις γνώσεις και τις

Τηλέφωνα: 2108203681, 210 8203692, Φαξ: 210 8203692
Email: masterst@aueb.gr, Ιστότοπος: http://www.masterst.aueb.gr
www.facebook.com/masterst.aueb.gr

* Τα ΠΜΣ των οποίων ο τίτλος εμφανίζεται στα αγγλικά, διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα

