Οικονομικό
Πανεπιστήμιο
Αθηνών
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) είναι κατά σειρά αρχαιότητας το
τρίτο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας και το πρώτο στο χώρο των
Οικονομικών Επιστημών και της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. Ιδρύθηκε το
1920 ως Ανωτάτη Σχολή Εμπορικών Σπουδών και μετονομάστηκε το 1926 σε
Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ). Από το 1989
έχει τη σημερινή ονομασία του: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Αποστολή
Η παραγωγή και διάδοση γνώσης σε τομείς που υπηρετούν την εθνική και τη
διεθνή οικονομία και κοινωνία, καθώς και η διάπλαση υπεύθυνων πολιτών
ικανών να δημιουργήσουν, να προσφέρουν, να συμμετέχουν και να ηγούνται
στο ευρύτερο διεθνές περιβάλλον.

Όραμα
Πρότυπο Πανεπιστήμιο το οποίο να λειτουργεί ως διακεκριμένη και συνεκτική
ακαδημαϊκή κοινότητα παραγωγής υψηλής ποιότητας έρευνας και εκπαίδευσης που, εναρμονιζόμενη με τις πλέον υψηλές προδιαγραφές ακαδημαϊκής
αριστείας και εξωστρέφειας, να διαθέτει ισχυρή παρουσία στον διεθνή ακαδημαϊκό χώρο και να προσεγγίζει αποτελεσματικά τις σύγχρονες προκλήσεις της
οικονομίας και της κοινωνίας.

Αξίες
Οι αξίες που πρεσβεύει το Ίδρυμα είναι οι ακόλουθες:
Αριστεία, Ακαδημαϊκή ελευθερία και δεοντολογία, Καινοτομία, Εξωστρέφεια
και Κοινωνική Ευθύνη

Υλικοτεχνική Υποδομή
Το κεντρικό συγκρότημα του Πανεπιστημίου, το οποίο καταλαμβάνει ένα οικοδομικό τετράγωνο, εδρεύει στην οδό Πατησίων 76. Επιπλέον κτήρια που εξυπηρετούν τις ανάγκες του Πανεπιστημίου βρίσκονται και σε γειτονικές οδούς
(Κοδριγκτώνος, Ελπίδος και Δεριγνύ), ενώ πρόσφατα αποκτήθηκε και σύγχρονο κτήριο στην οδό Τροίας με 5.000 τ.μ. για την κάλυψη των εκπαιδευτικών
και ερευνητικών αναγκών του Πανεπιστημίου. Τέλος, σε κτήριο επί των οδών
Ευελπίδων 47 και Λευκάδος  πραγματοποιούνται τα μαθήματα των μεταπτυχιακών προγραμμάτων.
Η πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις του ΟΠΑ είναι εύκολη καθώς εξυπηρετείται άριστα από τα μέσα μαζικής μεταφοράς λόγω της κεντρικής του θέσης.
Εκτός από τις αίθουσες διδασκαλίας και σεμιναρίων, το Πανεπιστήμιο διαθέτει:
Βιβλιοθήκη με πλούσια συλλογή βιβλίων και περιοδικών, Σύγχρονο Κέντρο
Υπολογιστών, 33 Εργαστήρια, Ηλεκτρονικό Κέντρο Τηλεκπαίδευσης και Αίθουσα Εικονικής Διδασκαλίας.

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Το ΟΠΑ είναι ένα από τα πιο εξωστρεφή Πανεπιστήμια που δίνουν έμφαση στη
διεθνοποίηση. Στρατηγική προτεραιότητά του είναι η ενίσχυση της διεθνούς
παρουσίας του επιδιώκοντας μια σειρά επιμέρους στόχων. Έχουν ήδη υπογραφεί διϊδρυματικά μνημόνια συνεργασίας με καταξιωμένα Πανεπιστήμια
του εξωτερικού όπως: University of Illinois at Urbana Champaign, University
of Indiana Kelley School of Business, Université du Québec à Montréal
(UQAM),PAVIA University, University of CYPRUS, HEBEI University China. Επιπλέον, στοχεύει στη σύναψη συνεργασιών των ξενόγλωσσων μεταπτυχιακών
προγραμμάτων με υψηλής ποιότητας Ιδρύματα του εξωτερικού για την απόκτηση διπλών πτυχίων.

Πρόγραμμα Erasmus+
Μέσω του Γραφείου Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Κινητικότητας Φοιτητών, το Πανεπιστήμιο παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.
300

εξερχόμενοι φοιτητές σε Πανεπιστήμια εξωτερικού

320

εισερχόμενοι φοιτητές από ιδρύματα-εταίρους

5000+

φοιτητές συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Erasmus+ από το 1989

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Αποστολή του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης είναι να προάγει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη και τη μετάβαση των
ασκούμενων φοιτητών από τη φοιτητική στην επαγγελματική ζωή. Η πρακτική

άσκηση συμπεριλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Σπουδών όλων των Τμημάτων του
ΟΠΑ και έχει διάρκεια 3-6 μήνες. Το γραφείο της Πρακτικής Άσκησης συνεργάζεται ετησίως με 350 επιχειρήσεις/φορείς όπου απασχολούν περίπου 500 φοιτητές/
τριες. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης είναι
ιδιαιτέρως δημοφιλής στο ΟΠΑ καθώς επωφελείται το 49,4% των φοιτητών του.
Μετά το πέρας της πρακτικής το 38,2% προσλαμβάνεται ενώ το 13,1% λαμβάνει
πρόταση συνεργασίας.

Γραφείο Διασύνδεσης
Το Γραφείο Διασύνδεσης ΟΠΑ προσφέρει προσαρμοσμένες συμβουλευτικές
υπηρεσίες, κύκλους εργαστηρίων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων, ενώ παράλληλα διοργανώνει ενημερωτικές ημερίδες και εκδηλώσεις επαγγελματικού προσανατολισμού. Από την ειδική ιστοσελίδα του κοινοποιεί ετησίως περί
τις 200 αγγελίες απασχόλησης, μέσω των οποίων, πάνω από 70 φοιτητές και
απόφοιτοι τοποθετούνται επιτυχώς σε θέσεις εργασίας, με βάση το επιστημονικό τους υπόβαθρο και τις εργασιακές τους προτιμήσεις.
Πρόσφατη έρευνα επαγγελματικής αποκατάστασης στους αποφοίτους του ΟΠΑ
έδειξε:
74%

εργάζονται

58,6%

εργάζονται σε συναφές αντικείμενο με τις σπουδές

91,6%

έχουν έδρα την Ελλάδα

Η απορρόφηση των αποφοίτων μετά από έξι, δώδεκα και είκοσι τέσσερις μήνες διαμορφώθηκε σε 46,1%, 55,1% και 68,9% αντίστοιχα.

Η ΖΩΗ ΣΤΟ ΟΠΑ
Φοιτητική Λέσχη
Η Φοιτητική Λέσχη εξασφαλίζει τη σίτιση, τη στέγαση και την άθληση των φοιτητών, λειτουργεί τμήματα μουσικά, χορευτικά, κινηματογράφου, θεάτρου,
ρητορικής αντιλογίας, προσφέρει τη διδασκαλία ξένων γλωσσών και της νεοελληνικής ως ξένης γλώσσας για τους αλλογενείς και ομογενείς αλλοδαπούς
φοιτητές και παρέχει στους φοιτητές, ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή
περίθαλψη.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Η Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί μία από τις υπέρτατες αξίες του ΟΠΑ και διαπνέει την ταυτότητα, τη στρατηγική και την καθημερινή λειτουργία του. Με μια
σειρά από πρακτικές και δράσεις προσπαθεί να συμβάλλει στην κοινωνική
ευημερία προστατεύοντας περιβαλλοντικούς πόρους και αφυπνίζοντας την
κοινωνική ευαισθησία. Για παράδειγμα, συστηματικά διενεργείται εθελοντική
αιμοδοσία, προσφέρεται βοήθεια σε μαθητές μέσω του κοινωνικού φροντιστηρίου, ενώ πρόσφατα το ΟΠΑ προχώρησε σε πρόγραμμα αρωγής, αφενός
των πυρόπληκτων μελών της κοινότητας του αλλά και σχολείων της Β. Εύβοιας. Στο πλαίσιο της στρατηγικής του ΟΠΑ ξεκίνησε το Πρόγραμμα Εθελοντισμού “AUEB Volunteers”. Το Πρόγραμμα Εθελοντισμού έχει ήδη υλοποιήσει
περισσότερες από 100 δράσεις, τόσο προς την Κοινότητα του ΟΠΑ όσο προς την
Κοινωνία, στις οποίες έχουν συμμετάσχει πάνω από 4.500 εθελοντές φοιτητές,
διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου. Στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικής Ευθύνης & Προσφοράς το ΟΠΑ υπέγραψε Μνημόνιο
συνεργασίας με το Φιλανθρωπικό Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες «ΕΡΜΗΣ»
προγραμματίζοντας κοινές δράσεις και εκδηλώσεις με στόχο την ευαισθητοποίηση τόσο της κοινότητας όσο και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου σε
θέματα αναπηρίας.

Η ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Η Αθήνα είναι η πόλη που γέννησε τη δημοκρατία, τις επιστήμες και τις καλές
τέχνες και είναι γνωστή ως το λίκνο του Δυτικού Πολιτισμού. Οι φοιτητές ανακαλύπτουν την Αθήνα, μια σύγχρονη μητρόπολη, μια πρωτεύουσα ζωντανή,
ανοιχτή, γεμάτη ενέργεια, γεμάτη πολιτισμό, όπου δημιουργούν αναμνήσεις
και σχέσεις ζωής. Πολλά από τα αξιοσημείωτα αξιοθέατα της πόλης βρίσκονται στο κέντρο της πόλης, όπου το ΟΠΑ εδρεύει. Εκτός από την Ακρόπολη, η
οποία είναι ορατή από το Πανεπιστήμιο, πολλά από τα σημαντικά μουσεία της
χώρας βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση όπως το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο,
το Μουσείο της Ακρόπολης, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και το Βυζαντινό
Μουσείο.
Η Αθήνα είναι γεμάτη συναρπαστικές δυνατότητες όλο το χρόνο. Είναι κάτι
πολύ περισσότερο από μια πόλη με ιστορικό ενδιαφέρον. Είναι μια πραγματικά
πολυπολιτισμική, αυθεντική μητρόπολη.

Γιατί να επιλέξεις το ΟΠΑ;

Μήνυμα από τον

Πρύτανη

του Πανεπιστημίου

1 Γιατί το υψηλό επίπεδο σπουδών του

αναγνωρίζεται διεθνώς από την επιστημονική
κοινότητα και την αγορά εργασίας
Το ΟΠΑ έχει ιστορικά καταξιωθεί στη συνείδηση της ακαδημαϊκής κοινότητας και της αγοράς
εργασίας ως κορυφαίο Ελληνικό Πανεπιστήμιο,
στους τομείς που αυτό θεραπεύει, καθώς οι
σπουδές συνδυάζουν το εξαιρετικό θεωρητικό υπόβαθρο με την εξειδικευμένη γνώση. Σε
διεθνές επίπεδο, η ενεργή συμμετοχή του στο
παγκόσμιο ακαδημαϊκό περιβάλλον, η ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών υψηλού κύρους και
η εν γένει ενδυνάμωση της διεθνούς απήχησης
και αναγνωρισιμότητάς του μέσω της αριστείας
στην έρευνα και την εκπαίδευση έχει ως αποτέλεσμα το ΟΠΑ να κατατάσσεται σε πολύ υψηλές
θέσεις στις λίστες μεγάλων διεθνών οργανισμών
αξιολόγησης. Κατ’ επέκταση, η αναγνώριση του
υψηλού επιπέδου σπουδών του ΟΠΑ αντανακλάται και στην αγορά εργασίας μέσω της
επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων του σε
όλους τους κλάδους της οικονομίας.

2 Γιατί οι απόφοιτοί του βρίσκουν αμέσως
δουλειά στο αντικείμενο σπουδών τους

Το κύρος των πτυχίων που χορηγεί, το υψηλό
επίπεδο σπουδών του, η καλή φήμη του, το
σημαντικότατο δίκτυο αποφοίτων καθώς και η
επαφή με την αγορά εργασίας που καλλιεργείται σε όλη τη διάρκεια των σπουδών μέσω του
προγράμματος πρακτικής άσκησης αλλά και του
γραφείου διασύνδεσης αποτελούν σημαντικούς
παράγοντες για την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του. Σύμφωνα με την
πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε όσον
αφορά την απορροφητικότητα στο σύνολο των
αποφοίτων του, 7 στους 10 βρήκαν άμεσα εργασία μετά το πέρας των σπουδών τους.

3 Γιατί δίνει έμφαση στη συνεχή αξιολόγηση
και βελτίωση της διδασκαλίας

5 Γιατί είναι ένα Πανεπιστήμιο ανοιχτό
στον κόσμο και στην κοινωνία

Η αξιολόγηση των καθηγητών από τους ίδιους
τους φοιτητές εφαρμόζεται στο ΟΠΑ εδώ και
χρόνια, καθώς η αριστεία στην εκπαίδευση αποτελεί μία από τις στρατηγικές προτεραιότητες του
Ιδρύματος. Το Πανεπιστήμιο επιβραβεύει τους
εξαιρετικούς δασκάλους του, καθώς πιστεύει ότι
η συμβολή τους στην ανάπτυξη των φοιτητών
και στην μαθησιακή τους πορεία είναι καίριας
σημασίας.

Το ΟΠΑ είναι το πρώτο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα
με βάση το ποσοστό συμμετοχής στο πρόγραμμα
Erasmus+ (αναλογικά με τον αριθμό των φοιτητών του), δίνοντας την ευκαιρία στους φοιτητές του
να σπουδάσουν ή να εργαστούν για 1 ή 2 εξάμηνα
στο εξωτερικό. Σε κοινωνικό επίπεδο, έχει συνεργασίες με οργανισμούς και δίκτυα για διοργάνωση
σεμιναρίων και εκδηλώσεων σε θέματα Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης, όπως το διεθνές συνδεδεμένο δίκτυο Impact Hub Athens και το πρόγραμμα
εκπαίδευσης για την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων Aephoria. Παράλληλα, υποστηρίζει και ενισχύει
τις εθελοντικές δράσεις για τις ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες, ενώ διαχέει τη γνώση στην κοινωνία με τις
εκδόσεις και τις δράσεις του.

4 Γιατί αποτελεί κέντρο αριστείας

στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
Με μαθήματα επιχειρηματικότητας στα προγράμματα σπουδών, διαγωνισμούς καινοτομίας
σε ιδρυματικό και διαπανεπιστημιακό επίπεδο,
αλλά και με το Κέντρο Επιχειρηματικότητας και
Καινοτομίας του ΟΠΑ, το Ίδρυμα ενισχύει την
επιχειρηματική κουλτούρα των νέων και παρέχει
τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες. Συγκεκριμένα, διοργανώνεται ετησίως από το 2011
Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας ACEin που
έχει ως στόχο τη συστηματική κινητοποίηση και
καθοδήγηση σε πρωτοβουλίες που δημιουργούν,
ενισχύουν και αναπτύσσουν την επιχειρηματικότητα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (start ups).

μοντέρνας πόλης

Η Αθήνα είναι μία μοντέρνα, γεμάτη ζωή και με
ιδιαίτερο χαρακτήρα πόλη και, ταυτόχρονα, με μεγάλη ιστορία. Η τοποθεσία του ΟΠΑ διευκολύνει την
πρόσβαση σε αυτό και προσφέρει στους φοιτητές
του αναρίθμητες ευκαιρίες ψυχαγωγίας, διασκέδασης, προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης
σε απόσταση αναπνοής.

ευκαιρίες κοινωνικοποίησης και υπηρεσίες υποστήριξης
Το ΟΠΑ προσφέρει ποικίλες ευκαιρίες συμμετοχής σε αθλητικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες και
στεγάζει πολυάριθμους φοιτητικούς ομίλους, οι οποίοι εμπλουτίζουν την καθημερινότητα των φοιτητών και φοιτητριών. Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο υποστηρίζει τους φοιτητές σε θέματα στέγασης, σίτισης, ιατρικής ασφάλισης και
μεριμνά για την ψυχολογική τους υποστήριξη.

ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Αντιπρυτάνεις
Βασίλειος Βασδέκης

Καθηγητής

Αγαπητή Υποψήφια, Αγαπητέ Υποψήφιε,

6 Γιατί βρίσκεται στο κέντρο μιας ζωντανής,

7 Γιατί προσφέρει ποικίλες δυνατότητες συμμετοχής σε δραστηριότητες,

Πρύτανης
Δημήτριος Μπουραντώνης

Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης
Πρύτανης

Καθηγητής

Γεώργιος Λεκάκος
Καθηγητής

Κωνσταντίνος Δράκος
Καθηγητής

Βασίλειος Παπαδάκης
Καθηγητής

Πατησίων 76, Αθήνα Τ.Κ.: 10434
Τηλ.: +30 210 8203 911 • Email: webmaster@aueb.gr • www.aueb.gr

Ενημερωτικό
Έντυπο
για μαθητές Λυκείου

Η εισαγωγή σου στο Πανεπιστήμιο θα είναι μια από τις πιο σημαντικές και ευχάριστες στιγμές της ζωής σου. Μετά από την αγωνία
και τη μεγάλη προσπάθεια, ένας διαφορετικός κόσμος, γεμάτος από νέα ενδιαφέροντα θα ξετυλιχθεί μπροστά σου. Με την προοπτική να γίνουν τα όνειρά σου πραγματικότητα.
Εμείς, όλα τα μέλη της κοινότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, συναισθανόμαστε την αγωνία σου γιατί γνωρίζουμε
καλά, ότι η σωστή επιλογή του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, αποτελεί τον θεμέλιο λίθο για την οικοδόμηση της καριέρας σου. Με την απόφαση αυτή, ξεκινάει το δικό σου ταξίδι στους δρόμους της γνώσης, της επιστήμης, της εργασίας, της εξέλιξης
και της εκπλήρωσης των στόχων σου.
Από το 1920, το Πανεπιστήμιό μας έχει δημιουργήσει μια ισχυρή παράδοση προσφοράς στη νεολαία και την επιστήμη. Για τον λόγο
αυτόν, βρίσκεται σταθερά πρώτο στις προτιμήσεις των υποψήφιων φοιτητών. Ο συνδυασμός υψηλού επιπέδου σύγχρονης επιστημονικής εκπαίδευσης και η διασύνδεση με την αγορά εργασίας, έχουν ως αποτέλεσμα τέσσερις (4) στους πέντε (5) φοιτητές μας
να εργάζονται αμέσως μετά την αποφοίτησή τους. Παράλληλα, προσφέρει στους φοιτητές του τις δυνατότητες πρακτικής άσκησης
σε επιλεγμένες επιχειρήσεις και παρακολούθησης προγραμμάτων στο εξωτερικό, μέσω του διεθνούς δικτύου των συνεργαζόμενων πανεπιστημίων που συμμετέχει. Χιλιάδες απόφοιτοι μας είναι σήμερα υψηλόβαθμα στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα, μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού σε ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια και στελέχη διεθνών οργανισμών.
Τα οκτώ (8) Προπτυχιακά μας Τμήματα είναι έτοιμα να σας υποδεχτούν, ενώ τα 29-εξαιρετικά δημοφιλή- Μεταπτυχιακά μας Προγράμματα μπορούν να προσφέρουν την επιθυμητή εξειδίκευση που απαιτούν οι ανάγκες της σύγχρονης οικονομίας. Μαζί και
με τα διδακτορικά του Προγράμματα, το ΟΠΑ αξιολογείται ως το κορυφαίο Πανεπιστήμιο της χώρας στα επιστημονικά πεδία που
θεραπεύει, αλλά αναγνωρίζεται και διεθνώς σε ιδιαίτερα υψηλές και κορυφαίες θέσεις στους πίνακες κατάταξης. Το κορυφαίο επίπεδο του επιστημονικού μας προσωπικού, η υψηλή ποιότητα του ερευνητικού και διδακτικού του έργου, τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών, αλλά και οι διακρίσεις που επιτυγχάνουν οι φοιτητές και οι απόφοιτοι μας, εγγυώνται και την δική σου επιτυχία.
Πέρα, όμως, από το επιστημονικό και ερευνητικό πεδίο, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προσφέρει στους φοιτητές του ένα
πλήθος πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών και άλλων κοινωνικών και εθελοντικών δραστηριοτήτων, συμβάλλοντας στην
δημιουργία ποικίλων ενδιαφερόντων που θα ομορφαίνουν τη δική σου καθημερινή ζωή με θετικές και μόνο εμπειρίες.
Οι απόφοιτοί μας αποτελούν τρανή απόδειξη αυτής της εμπειρίας και μας κάνουν υπερήφανους όταν αναφέρουν: «έζησα τα καλύτερά μου χρόνια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών».
Όλοι εμείς, Διοίκηση, εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό, σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην επίπονη προσπάθεια που κάνεις
και θα είναι μεγάλη μου χαρά, προσωπικά, να σε υποδεχθώ το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, ως ένα νέο μέλος της πανεπιστημιακής
μας κοινότητας.

Διεθνής
Κατάταξη
Τα κριτήρια αξιολόγησης που χρησιμοποιούν οι διεθνείς φορείς για την
κατάταξη των Πανεπιστημίων είναι κυρίως η ακαδημαϊκή τους φήμη, η
γνώμη ακαδημαϊκών από όλο τον κόσμο, οι διεθνείς πιστοποιήσεις των
προγραμμάτων σπουδών, οι δείκτες ποιότητας της επιστημονικής έρευνας, οι διεθνείς συνεργασίες κ.ά.
Σε επίπεδο Ιδρύματος, το ΟΠΑ θεωρείται κορυφαίο “Business School”
βάσει των παρακάτω διεθνών φορέων αξιολόγησης:
1. Eduniversal:
Mεταξύ των κορυφαίων 300 Πανεπιστημίων παγκοσμίως στη
κατηγορία “Τοp Business Schools”.
2. Social Science Research Network (SSRN):
152η θέση παγκοσμίως στη κατηγορία “Top Business Schools”.
3. CEOWORLD Magazine Rankings:
96η θέση παγκοσμίως στη κατηγορία “World Best Business
Schools”.
Σε επίπεδο επιστημονικών περιοχών / πεδίων, οι πρόσφατες διακρίσεις
του ΟΠΑ είναι οι ακόλουθες:
1. Περιοχή «Κοινωνικών Επιστημών»
• 243η θέση παγκοσμίως - Quacquarelli Symonds (QS)

2. Πεδίο «Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής»
• Μεταξύ των θέσεων 101-150 παγκοσμίως Quacquarelli Symonds (QS)
3. Πεδίο «Οικονομικών»
• Μεταξύ των θέσεων 201-250 παγκοσμίως Quacquarelli Symonds (QS)
• 281η θέση παγκοσμίως – University Ranking by
Academic Performance (URAP)
4. Πεδίο «Διοίκηση Επιχειρήσεων»
• 145η θέση παγκοσμίως - Quacquarelli Symonds
(QS)
• Μεταξύ των θέσεων 201-300 παγκοσμίως Shanghai Ranking
• 218η θέση παγκοσμίως – US News
5. Πεδίο «Επιστήμης Υπολογιστών»
• 243η θέση παγκοσμίως – CS Rankings
• Μεταξύ των θέσεων 301-350 παγκοσμίως Quacquarelli Symonds (QS)

Τμήμα Διεθνών
& Ευρωπαϊκών
Οικονομικών
Σπουδών

Τ

ο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) ιδρύθηκε
με το Π.Δ. 377/89 και άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1990-91.
Αντικείμενο του Τμήματος αποτελεί η προαγωγή και μετάδοση της γνώσης στο
επιστημονικό πεδίο των οικονομικών, με ιδιαίτερη έμφαση στην ευρωπαϊκή και
διεθνή οικονομία. Αποσκοπεί στην κατάρτιση εξειδικευμένων στελεχών, ικανών
να ανταποκρίνονται επιτυχώς στις ανάγκες της χώρας στον τομέα των διεθνών
οικονομικών σχέσεων και ιδιαίτερα εκείνων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το άρτια
καταρτισμένο Διδακτικό Προσωπικό του Τμήματος, το οποίο διαθέτει σημαντική
επαγγελματική εμπειρία σε διεθνή Πανεπιστήμια και σε Ερευνητικά Ιδρύματα της
ημεδαπής και του εξωτερικού, καθώς επίσης και η υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας των σύγχρονων τάσεων της Οικονομικής Επιστήμης, εξασφαλίζουν ότι η παρεχόμενη ποιότητα επιστημονικής κατάρτισης ανταποκρίνεται τόσο
στις σύγχρονες απαιτήσεις της επιστήμης όσο και τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας.
Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών υποστηρίζει τις παρακάτω κατευθύνσεις ειδίκευσης:
• Διεθνούς Οικονομικής και Χρηματοδοτικής
• Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας

Προοπτικές Απασχόλησης

Τ

ο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης είναι το ένα από τα δύο ιδρυτικά Τμήματα του
ΟΠΑ και το αρχαιότερο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης στην Ελλάδα.
Στόχος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης είναι η προαγωγή της οικονομικής επιστήμης και η κατάρτιση οικονομολόγων υψηλού επιπέδου. Η επίτευξη του στόχου
αυτού γίνεται με την ανάπτυξη της έρευνας και την οργάνωση των σπουδών ώστε να
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της επιστήμης και στις ανάγκες της σύγχρονης οικονομίας και κοινωνίας, καλύπτοντας εύρος θεμάτων στην οικονομική ανάλυση (μακρο και μικροοικονομική, δημόσια, διεθνή, νομισματική και βιομηχανική οικονομική), στις ποσοτικές μεθόδους (μαθηματικά, στατιστική, οικονομετρία) και σε άλλες
κοινωνικές επιστήμες (κοινωνιολογία και πολιτική επιστήμη). Το Τμήμα διαθέτει ένα
άριστο ανθρώπινο δυναμικό από διακεκριμένους καθηγητές με μεγάλη διδακτική
και ερευνητική εμπειρία με δημοσιεύσεις σε κορυφαία περιοδικά και αναγνωρισμένη διεθνώς επιστημονική δραστηριότητα.
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος προσφέρει τρεις (3) κατευθύνσεις:
• Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής
• Οικονομικής Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής
• Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών

Προοπτικές Απασχόλησης

Η κατάρτιση που προσφέρει το Τμήμα δίνει στους αποφοίτους ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Οι απόφοιτοι έχουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι άλλων οικονομολόγων, γιατί
μπορούν να καταλάβουν θέσεις οι οποίες έχουν ως αντικείμενο τις διεθνείς και
ευρωπαϊκές σχέσεις της Ελλάδας με χώρες του εξωτερικού. Επιπλέον, μπορούν να
απασχοληθούν σε ερευνητικά κέντρα με αντικείμενο τις διεθνείς και ευρωπαϊκές
οικονομικές πολιτικές, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε διεθνείς οργανισμούς.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που διενήργησε το Τμήμα για την απασχόληση των πτυχιούχων του, το ένα τρίτο περίπου των απασχολούμενων πτυχιούχων
εργάζονται στον χρηματοπιστωτικό τομέα της οικονομίας και ιδιαίτερα σε τράπεζες.
Οι περισσότεροι από τους υπολοίπους εργάζονται στους εξής τομείς: το δημόσιο τομέα, σε εταιρείες συμβούλων, σε εμπορικές επιχειρήσεις, σε επιχειρήσεις υψηλής
τεχνολογίας και τεχνικές εταιρείες, σε βιομηχανικές επιχειρήσεις αλλά και σε διεθνείς οργανισμούς.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης μπορούν να απασχοληθούν σε
οργανισμούς και επιχειρήσεις, όπως χρηματοοικονομικές, τραπεζικές, συμβουλευτικές, οικονομικές, βιομηχανικές, ασφαλιστικές, επενδυτικές, τόσο του ιδιωτικού όσο
και του δημόσιου τομέα και ασφαλώς όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και διεθνώς. Δύνανται επίσης να επανδρώσουν ερευνητικά κέντρα, ρυθμιστικές αρχές, φορείς της
δημόσιας διοίκησης καθώς επίσης και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

«Το Τμήμα ΔΕΟΣ αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για όσους
ενδιαφέρονται να αναλάβουν ηγετικό ρόλο σε σύγχρονους οργανισμούς και επιχειρήσεις είτε ως οικονομικά
στελέχη εθνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων, είτε
ως οικονομικοί, χρηματοοικονομικοί και επιχειρηματικοί
σύμβουλοι, είτε ως εξειδικευμένοι λειτουργοί και στελέχη
δημόσιων και διεθνών οργανισμών. Μυστικό της επιτυχίας
αποτελεί το σύγχρονο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, η ποιότητα διδασκαλίας και το απαιτητικό περιβάλλον σπουδών.
Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι το Τμήμα προετοιμάζει τους
φοιτητές του για όλες τις προκλήσεις που πρόκειται να
αντιμετωπίσουν στον επαγγελματικό χώρο, συμβάλλοντας
καθοριστικά σε μία επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία καθώς το Τμήμα παραμένει
ένα από τα καλύτερα προγράμματα της πανεπιστημιακής κοινότητας.»

«Ως απόφοιτος του Τμήματος, αποκόμισα τα απαραίτητα
ακαδημαϊκά εφόδια για να αντεπεξέλθω, αρχικά στις
απαιτήσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
στην «Οικονομική Θεωρία» και, μετέπειτα, στην υλοποίηση της Διδακτορικής Διατριβής μου στο ΟΠΑ. Η άριστη
κατάρτιση του εκπαιδευτικού και του διοικητικού προσωπικού, καθώς και το υψηλό επίπεδο της εκπαιδευτικής διαδικασίας έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη
των στόχων μου.»

Κλείτος Γεωργίου, CEO Calculus Analytics
Γραμματεία Κοσμητείας Σχολής Οικονομικών Επιστημών
Τηλ.: 210 8203 107
E-mail: soe@aueb.gr
Γραμματεία Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Τηλ.: 210 8203 106, 107, 108, 425
E-mail: deossecr@aueb.gr
Ιστοθέση Τμήματος: http://www.dept.aueb.gr/deos

Γεώργιος Λιόντος

Διδάκτωρ Οικονομικών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γραμματεία Κοσμητείας Σχολής Οικονομικών Επιστημών
Τηλ.: 210 8203 107
E-mail: soe@aueb.gr
Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης
Τηλ.: 210 8203 303, 304, 305
          210 8203 410, 412, 414, 416
E-mail: econ@aueb.gr
Ιστοθέση Τμήματος: http://www.dept.aueb.gr/econ

Τμήμα
Οργάνωσης
& Διοίκησης
Επιχειρησεων

Τμήμα
Διοικητικής
Επιστήμης
& Τεχνολογίας

Τμήμα
Οικονομικής
Επιστήμης
Τ

ο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) ιδρύθηκε το 1999 και επί
σειρά ετών αναδεικνύεται σταθερά στις πρώτες θέσεις κατάταξης σύμφωνα με
τις βάσεις εισαγωγής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια είναι
πρώτο σε σειρά κατάταξης στο 4ο επιστημονικό πεδίο (Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική), ενώ το 2021 σημείωσε την 4η υψηλότερη βάση σε όλα τα επιστημονικά
πεδία (18.422 μόρια), όσον αφορά τα τμήματα όπου δεν απαιτείται εξέταση ειδικού
μαθήματος.
Αποστολή του είναι η διδασκαλία και η έρευνα στους τομείς της Διοικητικής Επιστήμης που συνδέονται με τις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
και τις οργανωσιακές σπουδές, δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση των ποσοτικών
μεθόδων, της πληροφορικής και των επικοινωνιών, στη λήψη αποφάσεων, στην επιχειρησιακή αναλυτική (business analytics), στη χάραξη επιχειρηματικής στρατηγικής
και στον ψηφιακό μετασχηματισμό.
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος προσφέρει πέντε (5) κατευθύνσεις:
• Επιχειρησιακή Έρευνα και Επιχειρηματική Αναλυτική
• Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας
• Τεχνολογίες Λογισμικού και Ανάλυσης Δεδομένων
• Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
• Στρατηγική, Επιχειρηματικότητα και Ανθρώπινοι Πόροι

Προοπτικές Απασχόλησης
Ο πλούτος και το εύρος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, σε συνδυασμό με την παροχή των σύγχρονων
κατευθύνσεων (major/minor) και την εμπειρία της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης, συνθέτουν ένα πολυδιάστατο επαγγελματικό προφίλ, στο οποίο αντικατοπτρίζεται
και η προσωπική σφραγίδα του απόφοιτου του Τμήματος ΔΕΤ. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος είναι ανταγωνιστικοί ως στελέχη και ως σύμβουλοι σε όλες τις παραδοσιακές
ειδικότητες της διοίκησης επιχειρήσεων, στο νέο περιβάλλον του ηλεκτρονικού επιχειρείν και της κοινωνίας της πληροφορίας και μπορούν να απασχοληθούν στα περισσότερα τμήματα μιας επιχείρησης (logistics, παραγωγή, υπηρεσίες, πληροφορική,
χρηματοοικονομικά, ανθρώπινοι πόροι, analytics κ.λπ.) σε όλους τους κλάδους της
οικονομικής δραστηριότητας, με έμφαση στην καινοτομία και την τεχνολογία, χάρη
στο ολοκληρωμένο διοικητικό και τεχνολογικό υπόβαθρό τους,. Πολλοί από τους διδάκτορες του Τμήματος διδάσκουν σε ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια και συμμετέχουν σε σημαντικά ερευνητικά έργα.
«Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
του ΟΠΑ διαθέτει ένα ιδιαίτερο περιβάλλον το οποίο
συνδυάζει ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων
με κοινό παρονομαστή την αναλυτική σκέψη.
Χαρακτηρίζεται από το υψηλό επίπεδο του διδακτικού
προσωπικού και των φοιτητών που διαθέτει,
το οποίο είναι εφάμιλλης στάθμης με αντίστοιχα
προγράμματα διακεκριμένων πανεπιστημίων του
εξωτερικού. Πρόκειται για ένα Τμήμα που είναι άκρως
συνδεδεμένο με την επιχειρηματική δραστηριότητα της
χώρας μας και τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.»

Αγνή Ορφανουδάκη

Associate Professor of Operations Management, Oxford University, Αγγλία

Γραμματεία Κοσμητείας Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τηλ.: 210 8203 101
E-mail: sb@aueb.gr
Γραμματεία Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Τηλ.:210 8203 110, 129, 139, 408
E-mail: dmst@aueb.gr
Ιστοθέση Τμήματος: https://www.dept.aueb.gr/dmst

Η

ιστορία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) ξεκινά το
1920, με την ίδρυση του ΟΠΑ. Σήμερα, το ΟΔΕ κατέχει ηγετική θέση μεταξύ των
αντίστοιχων Τμημάτων στην Ελλάδα.
Παρακολουθώντας τις διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις, το Τμήμα στοχεύει στη διαρκή βελτίωση του επιπέδου της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Κεντρικοί στρατηγικοί
πυλώνες είναι η εξωστρέφεια και η διαρκής επιδίωξη και στήριξη της αριστείας, σε
έρευνα και διδασκαλία. Το Τμήμα διαθέτει σύγχρονο Πρόγραμμα Σπουδών, με κύριο
χαρακτηριστικό και πλεονέκτημα την ευέλικτη δομή του και την ευρύτητα των διδασκόμενων αντικειμένων.
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος προσφέρει τέσσερις (4) κατευθύνσεις:
• Διοίκηση Επιχειρήσεων
• Λογιστική και Χρηματοδοτική Διοίκηση
• Μάρκετινγκ
• Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων

Προοπτικές Απασχόλησης
Η εκπαιδευτική παράδοση του Τμήματος ΟΔΕ – ποιοτικές σπουδές στο ευρύ φάσμα
γνωστικών αντικειμένων που συνθέτουν τον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων –
διασφαλίζει προνομιακή θέση στην αγορά εργασίας για τους αποφοίτους, σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο και διεθνοποιημένο επιχειρηματικό και εργασιακό περιβάλλον.
Τα επιμέρους αντικείμενα απασχόλησης περιλαμβάνουν: γενική διοίκηση, στρατηγικό σχεδιασμό, διοίκηση ανθρώπινων πόρων, προμήθειες-logistics, πωλήσεις, μάρκετινγκ, συμβουλευτική, λογιστική, ελεγκτική, χρηματοοικονομική, πληροφοριακά
συστήματα, κ.λπ.
Το επίπεδο και το είδος των σπουδών του ΟΔΕ επιτρέπουν στους πτυχιούχους του
Τμήματος να συνεχίζουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές σε κορυφαία πανεπιστήμια
του εξωτερικού καθώς και να διεκδικούν επιτυχώς θέσεις εργασίας σε διεθνείς επιχειρήσεις και οργανισμούς. Μερικοί από τους πτυχιούχους μας, των τελευταίων 15
ετών, είναι σήμερα καθηγητές σε κορυφαία διεθνή ακαδημαϊκά ιδρύματα.

«Αποφοίτησα το 2014 και, έχοντας πλέον ολοκληρωμένη
άποψη, μπορώ να πω ότι το ΟΔΕ ήταν η πλέον ενδεδειγμένη
επιλογή. Στα δύο πρώτα χρόνια των γενικών σπουδών,
ήρθα σε επαφή με όλο το φάσμα των επιμέρους γνωστικών
αντικειμένων που συνθέτουν το χώρο της Διοίκησης των
Επιχειρήσεων. Έτσι, συνειδητά επέλεξα στη συνέχεια την
κατεύθυνση που τελικά με ενδιέφερε. Στη διάρκεια του
μεταπτυχιακού μου, διαπίστωσα με υπερηφάνεια το πολύ
υψηλό επίπεδο σπουδών του ΟΔΕ, κάτι που με βοήθησε να
αριστεύσω σε ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια της Μ.
Βρετανίας. Σήμερα, εργαζόμενη στο Λονδίνο διαπιστώνω
τη χρησιμότητα του μίγματος γενικών και ειδικών σπουδών
του ΟΔΕ, των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησα, για την κατανόηση της λειτουργίας
των επιχειρήσεων που τα πρότυπα ρυθμίζουν.»

Μαρία Καραμάνου, Manager, Deloitte, Λονδίνο, Αγγλία

Τμήμα
Μάρκετινγκ
& Επικοινωνίας

Τμήμα
Λογιστικής &
Χρηματοοικονομικής
Τ

ο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ιδρύθηκε το ακαδημαϊκό έτος 19992000. Από την ίδρυσή του το Τμήμα έχει μεγάλη απήχηση στους υποψήφιους της
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αποστολή του Τμήματος είναι η προαγωγή της γνώσης
και της έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος είναι προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα και αποβλέπει στην κάλυψη των επαγγελματικών αναγκών του λογιστικού και χρηματοοικονομικού τομέα της χώρας. Σκοπός του Προγράμματος είναι να
προσφέρει στους φοιτητές γνώση για τις πλέον σύγχρονες τάσεις που επικρατούν στον
επιστημονικό χώρο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, εξοικείωση με τα εργαλεία της πληροφορικής για τη διαρκή ενημέρωσή τους, παρακολούθηση των ταχύτατα μεταβαλλόμενων χώρων της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και καλλιέργεια
σφαιρικής γνώσης του χώρου της εφαρμοσμένης λογιστικής και χρηματοοικονομικής
ανάλυσης στην ελληνική και διεθνή πραγματικότητα.
Από το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος προβλέπονται οι παρακάτω κατευθύνσεις
ειδίκευσης:
• Λογιστικής,
• Χρηματοοικονομικής.

Προοπτικές Απασχόλησης
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι οι πλέον κατάλληλοι για τη στελέχωση των οικονομικών υπηρεσιών, λογιστηρίων, επιχειρήσεων
του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, λογιστικών-ελεγκτικών εταιρειών και μεγάλων χρηματοπιστωτικών και χρηματοοικονομικών οργανισμών, όπως εμπορικών
και επενδυτικών τραπεζών, χρηματιστηριακών, επενδυτικών και ασφαλιστικών
εταιρειών. Η σύγχρονη επιστημονική τους κατάρτιση, καθώς και οι αναλυτικές και
συνθετικές ικανότητες που αποκτούν κατά τη φοίτησή τους στο Τμήμα, τους δίνουν
τη δυνατότητα, μεταξύ άλλων, να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ταχύτατα μεταβαλλόμενων συνθηκών στις σύγχρονες διεθνείς αγορές κεφαλαίων, να εκπονούν
υψηλής ποιότητας χρηματοοικονομικές μελέτες, να διαχειρίζονται αποτελεσματικά
μεγάλα χαρτοφυλάκια, χρησιμοποιώντας σύνθετα χρηματοοικονομικά εργαλεία και
να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πολύπλοκων διαδικασιών ελέγχου μεγάλων
επιχειρήσεων.

Τ

ο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας είναι ένα δυναμικό, πρωτοπόρο στην
έρευνα και στην εκπαίδευση τμήμα σε όλα τα αντικείμενα που καλύπτει. Η προσήλωση του Τμήματος στην ακαδημαϊκή αριστεία αποτυπώνεται στο διεθνώς αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο του ακαδημαϊκού προσωπικού του καθώς και στην
επαγγελματική καταξίωση και διάκριση των αποφοίτων του. Το Τμήμα προσαρμόζεται διαρκώς στις επιστημονικές, οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις και στις
απαιτήσεις της ελληνικής και διεθνούς οικονομίας για στελέχη με υψηλού επιπέδου
επιστημονικό υπόβαθρο.
Στόχος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι η άρτια κατάρτιση και η πολύπλευρη ανάπτυξη των φοιτητών για την εξασφάλιση άριστων προοπτικών σταδιοδρομίας. Οι φοιτητές του Τμήματος αποκτούν γνώσεις αιχμής σε θέματα μάρκετινγκ
και επιχειρησιακής επικοινωνίας και ισχυρές βάσεις στον ευρύτερο χώρο των διοικητικών και οικονομικών επιστημών. Επίσης, κατά την διάρκεια των σπουδών τους,
οι φοιτητές αναπτύσσουν ατομικές και διαπροσωπικές δεξιότητες, απαραίτητες για
την αγορά εργασίας, όπως επίλυση προβλημάτων, κριτική σκέψη, αποτελεσματική
συνεργασία, λήψη αποφάσεων, ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων, δημιουργικότητα
και ομαδικότητα.
Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών οδηγεί σε ένα ενιαίο πτυχίο με δυνατότητα
επιλογής μίας (1) από τις εξής κατευθύνσεις:
• Διεθνής Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
• Διοίκηση Επιχειρήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού
• Επιχειρησιακή Αναλυτική
• Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Προοπτικές Απασχόλησης
Οι απόφοιτοι του Τμήματος διαθέτουν ισχυρά προσόντα για μία επιτυχή σταδιοδρομία και πολλαπλές επαγγελματικές προοπτικές σε αντικείμενα αιχμής. Συγκεκριμένα, οι πτυχιούχοι του Τμήματος απασχολούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και
πλεονεκτούν ιδιαίτερα στους τομείς μάρκετινγκ, εξαγωγών, διαφήμισης, ψηφιακού
μάρκετινγκ, διοίκησης επωνύμου προϊόντος, πωλήσεων, έρευνας αγοράς, δημοσίων σχέσεων και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Τέλος, οι απόφοιτοι έχουν τα
εφόδια και τις γνώσεις για να αναπτύξουν τη δική τους επιχειρηματική δράση και
για να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, στον
ευρύτερο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων.
«Το πρόγραμμα του Τμήματος είναι ορθά οργανωμένο
και με βοήθησε να είμαι πιο αποτελεσματικός και
οργανωτικός. Ταυτόχρονα το περιεχόμενο των
μαθημάτων μου προσέφερε όλες τις απαραίτητες
γνώσεις για να ξεκινήσω την καριέρα μου σαν αναλυτής.
Κατά την γνώμη μου το πρόγραμμα αγγίζει σχεδόν όλες
τις πτυχές που σχετίζονται με τις πτυχές του Μάρκετινγκ
και της Επικοινωνίας.»

«Αποφοίτησα από το Τμήμα Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής του ΟΠΑ το 2004. Αν και νεοσύστατο
τότε το Τμήμα ακόμα θυμάμαι την άρτια οργάνωση
του προγράμματος σπουδών, το πολύ υψηλό επίπεδο
των διδασκόντων και κυρίως τον προσανατολισμό της
ύλης και διάπλαση του τρόπου σκέψης στην εργασιακή
επιχειρηματική πραγματικότητα. Έχοντας ζήσει και
εργαστεί σε ένα πολυεθνικό περιβάλλον (Βόρεια
Αμερική και Ευρώπη) θεωρώ ότι οι σπουδές μου στο
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής αποτέλεσαν
και αποτελούν κύριο εφόδιο για την επίτευξη των
επαγγελματικών μου στόχων.»

Ιωάννης Κατσούνης

Head of Generating Demand Control, Nestle Nespresso SA, Λωζάνη, Ελβετία

Πάνος Διάκος

Φοιτητής Μεταπτυχιακού Προγράμματος στο University of Groningen, Ολλανδία
(πρώην Social & Business Analyst, Unilever)

Γραμματεία Κοσμητείας Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τηλ.: 210 8203 101
E-mail: sb@aueb.gr

Γραμματεία Κοσμητείας Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τηλ.: 210 8203 101
E-mail: sb@aueb.gr

Γραμματεία Κοσμητείας Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τηλ.: 210 8203 101
E-mail: sb@aueb.gr

Γραμματεία Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τηλ.: 210 8203 308, 309, 310, 311, 375, 424, 147
E-mail: ode@aueb.gr
Ιστοθέση Τμήματος: http://www.dept.aueb.gr/ode

Γραμματεία Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Τηλ.: 210 8203 300, 302, 194
E-mail: accfin@aueb.gr
Ιστοθέση Τμήματος: http://www.dept.aueb.gr/loxri

Γραμματεία Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Τηλ.: 210 8203 101, 102, 103
E-mail: secretary.marketing@aueb.gr
Ιστοθέση Τμήματος: https://www.dept.aueb.gr/mbc

Τμήμα
Στατιστικής

Τμήμα
Πληροφορικής
Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ είναι ένα από τα πλέον πιο δυναμικά τμήματα της
και προσφέρει ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει πλήρως
Τόλοοχώρας
το φάσμα της Πληροφορικής, σύμφωνα με τα πρότυπα των διεθνών επιστημονι-

κών ενώσεων Πληροφορικής. Στόχος των Προπτυχιακών Σπουδών είναι η υψηλή
κατάρτιση των φοιτητών και η συνακόλουθη απόκτηση ικανοτήτων, δεξιοτήτων και
προσόντων, εφόδια απαραίτητα για την επαγγελματική σταδιοδρομία και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς (όπως δείχνει η επιτυχημένη πορεία των αποφοίτων μας)
τόσο μέσα στην εγχώριας όσο και στη διεθνή αγορά εργασίας. Το Τμήμα Πληροφορικής οφείλει τον δυναμισμό και την καταξίωσή του στο υψηλό επιστημονικό κύρος και
τη διεθνή αναγνώριση των καθηγητών του, αρκετοί από τους οποίους έχουν διατελέσει καθηγητές ή ερευνητές σε υψηλού κύρους πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα
του εξωτερικού (της Ευρώπης, των ΗΠΑ κ.α.).
Το Τμήμα Πληροφορικής δίνει έμφαση στο θεωρητικό υπόβαθρο των φοιτητών του,
το οποίο πλαισιώνεται με συστηματική εξάσκηση με φροντιστήρια και εργαστήρια έτσι
ώστε από νωρίς να καλλιεργούνται οι πρακτικές δεξιότητες και η επαφή με σύνθετα
προβλήματα πραγματικής κλίμακας.
Κάθε φοιτητής, μπορεί να εμβαθύνει στις ακόλουθες επιστημονικές κατευθύνσεις επιλέγοντας τους αντίστοιχους κύκλους σπουδών:
• Επιστήμη δεδομένων (κοινός με Στατιστική)
• Επιχειρησιακή έρευνα (κοινός με Στατιστική)
• Συστήματα και Δίκτυα
• Λογισμικό
• Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσεων
• Ασφάλεια
• Θεωρητική Πληροφορική
• Τεχνολογική Επιχειρηματικότητα

Προοπτικές Απασχόλησης

Με την απόκτηση του πτυχίου, ανοίγονται στους αποφοίτους του Τμήματος σημαντικές προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας, μεταξύ άλλων, στην ελληνική και τη
διεθνή βιομηχανία τεχνολογιών και εφαρμογών Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
σε τμήματα μηχανοργάνωσης και πληροφοριακών συστημάτων επιχειρήσεων και
οργανισμών, σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων, στο χώρο της διοίκησης και
της χρηματοοικονομικής, στις μεταφορές, στις κινητές επικοινωνίες, στην ιατρική, στη
δημιουργία και διανομή ταινιών, στην εκπαίδευση κτλ. Επίσης, οι απόφοιτοι του Τμήματος Πληροφορικής συχνά εκπονούν μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην
Ελλάδα ή το εξωτερικό, και στη συνέχεια είτε εντάσσονται στην αγορά εργασίας είτε
ακολουθούν ερευνητική και ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.
«Δύο χρόνια μετά την αποφοίτηση μου από το Διδακτορικό
και ‘γέννημα, θρέμμα’ του Τμήματος Πληροφορικής του
ΟΠΑ, πλέον ζω στο Δουβλίνo και εργάζομαι στην εταιρεία
Facebook. Κατά τη διάρκεια του διδακτορικού έκανα
πρακτική άσκηση στην IBM και κάπου εκεί ήμουν σε θέση
να διαπιστώσω τα γερά θεμέλια που μου παρείχαν
οι σπουδές μου. Και τα θεμέλια αυτά τα διαπίστωσαν και
οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάστηκα, οι οποίοι μου
έδωσαν την ευκαιρία να εργαστώ ως Technical Project
Manager. Μπορώ με βεβαιότητα να πω ότι οι απόφοιτοι
του Τμήματος μας είναι σε θέση να καλύψουν κάθε ρόλο
με επιτυχία.»
Ιουλιάνα Λήτου, Project Manager, Facebook, Δουβλίνο, Ιρλανδία
Γραμματεία Κοσμητείας Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας
Τηλ.: 210 8203 426
E-mail: sist@aueb.gr

Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής
Τηλ.: 210 8203 314, 315, 316
          210 8203 393, 426
E-mail: infotech@aueb.gr
Ιστοθέση Τμήματος: http://www.dept.aueb.gr/cs

Τ

ο Τμήμα Στατιστικής ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1989 με το ΠΔ 377/1989 και λειτούργησε από την ακαδημαϊκή χρονιά 1989-1990. Είναι το πρώτο αμιγές Τμήμα Στατιστικής που δημιουργήθηκε στον ελληνικό χώρο. Το Πτυχίο που χορηγεί είναι ενιαίο
και φέρει την επωνυμία του Τμήματος.
Στην εποχή της πληροφορίας και της μεγάλης πληθώρας διαθέσιμων δεδομένων, το
Τμήμα Στατιστικής του ΟΠΑ αποτελεί τον παραδοσιακό ηγέτη στην εκπαίδευση νέων
Στατιστικών και επιστημόνων ανάλυσης δεδομένων στην Ελλάδα. Στο πρόγραμμα
σπουδών του Τμήματος, έμφαση δίνεται τόσο στο θεωρητικό υπόβαθρο και στη στατιστική μεθοδολογία (πιθανότητες, μαθηματική στατιστική) όσο και στην εφαρμογή
της Στατιστικής σε πληθώρα αντικειμένων αιχμής όπως η Ιατρική Έρευνα (μέσω
της Βιοστατιστικής και Επιδημιολογίας), η χρηματοοικονομική ανάλυση, η βιοπληροφορική και η ανάλυση γενετικών δεδομένων, ο ποιοτικός έλεγχος, η επιδημική
επιτήρηση, η αθλητική Στατιστική, η περιβαλλοντολογική Στατιστική και η μηχανική
μάθηση. Σκοπός του Τμήματος είναι να παράγει επιστήμονες με αναπτυγμένες μαθηματικές, αναλυτικές, υπολογιστικές και προγραμματιστικές ικανότητες αλλά και με
τις απαραίτητες δεξιότητες παρουσίασης και επικοινωνίας των αποτελεσμάτων μιας
Στατιστικής ανάλυσης ή επιστημονικής έρευνας (γραπτώς μέσω τεχνικών αναφορών
ή άρθρων, μέσω παρουσιάσεων και/ή μέσω κατάλληλων εργαλείων απεικόνισης
και οπτικοποίησης δεδομένων).

Προοπτικές Απασχόλησης
Οι απόφοιτοι του Τμήματος είναι περιζήτητοι σε Ελλάδα και εξωτερικό τόσο σε καθαρά
ερευνητικές θέσεις (σε Πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα, ΕΛΣΤΑΤ και EUROSTAT)
όσο και σε Εταιρικούς οργανισμούς. Στην Ελλάδα, το Τμήμα Στατιστικής έχει τροφοδοτήσει με αποφοίτους της τις μεγάλες συμβουλευτικές εταιρείες (Ernst & Young, η
Accenture και η IRI), εταιρείες Βιοστατιστικής και Ιατρικής έρευνας (IQVIA και FSFHellas), τις μεγάλες εταιρείες επικοινωνίας (Cosmote, Vodafone, Wind) και εταιρείες
λιανικού εμπορίου (όπως ο Κωτσόβολος) και σε όλες τις Ελληνικές Τράπεζες. Έχει
συνεργασίες με την ΕΛΣΤΑΤ, την ImedD (Οργανισμός δημοσιογραφίας που βασίζεται σε δεδομένα, Data Journalism), IQVIA, FSF-Hellas, SAS και τη Fantasy Sports
Interactive (FSI) ενώ έχει προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα σε εταιρείες όπως
η IRI και o Κωτσόβολος. Τέλος, ένας σημαντικός αριθμός αποφοίτων σήμερα είναι
καθηγητές σε φημισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού όπως το University College
London, ETH Zurich, Pompeu Fabra, Barcelona και Erasmus University Rotterdam.

«Κατά την περίοδο συμπλήρωσης του μηχανογραφικού
δελτίου, αναζητώντας σχολές με επίκεντρο τα μαθηματικά
έχοντας ως κριτήριο και την επαγγελματική αποκατάσταση,
οδηγήθηκα στην επιλογή του Τμήματος Στατιστικής όπου
ξεκίνησα να φοιτώ το 2016! Αποφοιτώντας αντιλήφθηκα ότι
έλαβα εφόδια που όχι μόνο διαμόρφωσαν το χαρακτήρα
μου αλλά θα συνοδεύουν και την επαγγελματική μου πορεία. Έχοντας εμπιστοσύνη στο Τμήμα και τους ανθρώπους
του, συνέχισα τις σπουδές μου επιλέγοντας το ομότιτλο
μεταπτυχιακό πρόγραμμα, όπου μου δόθηκε η ευκαιρία
να εντρυφήσω σε σύγχρονες υπολογιστικές τεχνικές. Χάρη
στις γνώσεις που αποκόμισα αλλά και στη διασύνδεση του
Τμήματος με την αγορά εργασίας, ξεκίνησα πρακτική άσκηση σε συμβουλευτική εταιρεία
στον τομέα της υγείας όπου συνεχίζω να εργάζομαι ως αναλύτρια δεδομένων.»
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