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Αντικείμενο – Σκοπός Μεταπτυχιακού Προγράμματος



Δομή Μεταπτυχιακού Προγράμματος



Γιατί κάποιος να επιλέξει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα;



Εγγραφή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Αντικείμενο – Σκοπός Μεταπτυχιακού Προγράμματος


Βασικοί στόχοι του Μεταπτυχιακού στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων» (MSc
Management) :
 Η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων
 Επικέντρωση σε ζητήματα στρατηγικής και ανάπτυξη της ικανότητας εκτίμησης και
αντιμετώπισης σύγχρονων θεμάτων των επιχειρήσεων καθώς και των προκλήσεων που
αντιμετωπίζουν στο πλαίσιο του διεθνούς εμπορίου και της παγκόσμιας οικονομίας.
 Ανάπτυξη των απαραίτητων διοικητικών προσόντων και γνώσεων που απαιτούνται για μια
επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.
 Ένα ευρύ και περιεκτικό σύνολο γνώσεων των αρχών και εφαρμογών στο συγκεκριμένο
αντικείμενο, σε συνδυασμό με την απόκτηση θεωρητικών και τεχνικών ικανοτήτων.
 Κατανόηση διεθνών θεμάτων κάτω από ένα πολυπολιτισμικό πρίσμα.

 Δυνατότητα εξειδίκευσης σε ελκυστικά για τους φοιτητές γνωστικά αντικείμενα
 Διευκόλυνση της μάθησης μέσα από έξυπνες μεθόδους διδασκαλίας, σύγχρονη
τεχνολογία και εποικοδομητικό περιβάλλον.
 Δημιουργία ευκαιριών και επαγγελματικών προοπτικών και διασυνδέσεων και
εύκολη προσαρμογή σε ένα ευρύ φάσμα επιλογών καριέρας.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα


Έναρξη Προγράμματος: Οκτώβριος 2013

6ος κύκλος προγράμματος



Η φοίτηση στο πρόγραμμα μπορεί να είναι:

 Πλήρους φοίτησης (14 μήνες)
 Μερικής φοίτησης (2 έτη)



Τα μαθήματα πραγματοποιούνται καθημερινές απόγευμα
(συνήθως 6-9μμ και ίσως μερικά Σάββατα πρωί)



Γλώσσα διδασκαλίας είναι αποκλειστικά η αγγλική.



Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων είναι υποχρεωτική

Δομή Μεταπτυχιακού Προγράμματος


Τέσσερις περίοδοι
 1η Περίοδος: 4 υποχρεωτικά μαθήματα
 2η Περίοδος: 4 υποχρεωτικά μαθήματα
 3η Περίοδος: 4 μαθήματα επιλογής ή
2 μαθήματα επιλογής και συμβουλευτική εργασία
 4η Περίοδος: Διπλωματική εργασία (ενδεικτικό μέγεθος 10.000 λέξεις - ατομική)



Διάρκεια μαθημάτων
 Υποχρεωτικά μαθήματα: 30 ώρες (6 μον. ECTS)

Για την απόκτηση του ΜΔΕ

 Μαθήματα επιλογής: 16 ώρες (3 μον. ECTS)

απαιτούνται 90 ευρωπαϊκές

 Συμβουλευτική εργασία: 3 μήνες (6 μον. ECTS)

πιστωτικές μονάδες (ECTS)

 Διπλωματική εργασία: 3 μήνες (30 μον. ECTS)

Δομή Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Υποχρεωτικά μαθήματα
 Διοίκηση Οργανισμών (Management of Organisations)
 Στρατηγική & Επιχειρησιακή Πολιτική (Strategy and Business policy)

 Λογιστική για Επιχειρηματίες (Accounting for Managers)
 Διαχείριση Λειτουργιών & Πληροφορίας (Operations & Infomration
Management)
 Μάρκετινγκ (Marketing)
 Ποσοτικές Μέθοδοι (Quantitative Methods)
 Διοίκηση Ανθρώπινου Προσωπικού (Human Resource Management)
 Χρηματοοικονομική για Επιχειρηματίες (Finance for Managers)

Δομή Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Μαθήματα επιλογής (1/2)
 Επιχειρηματική Ηθική και Εταιρική Ευθύνη (Business Ethics & Social Responsibility)
 Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management)
 Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα ( Innovation & Entrepreneurship )

 Διαχείριση Έργων (Project Management)
 Συμπεριφορά Καταναλωτή (Consumer Behaviour)
 Καινοτομία Προϊόντος (Product Innovation)


Εταιρική Διακυβέρνηση (Corporate Governance)

 Ιδιωτικά Μετοχικά Κεφάλαια & Κεφάλαιο Επισφαλών (Private Equity & Venture Capital)
 Εμπορικότητα της Επιστήμης και της Τεχνολογίας (Commercialising Science & Technology)
 Διοίκηση Εμπορικού Σήματος και Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Brand Management &
Intellectual Property Law)

 Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών (Alternative Dispute Resolution)
 Δικαστικός Αγώνας στης Ευρώπη (Litigation In Europe)

Δομή Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Μαθήματα επιλογής (2/2)
 Μαθήματα επιλογής από άλλα MScs
 Βιώσιμη Ανάπτυξη
 Τραπεζική και Χρηματοοικονομική
 Στρατηγικός Σχεδιασμός Προϊόντων
 Οικονομική και Διοίκηση Επιχειρήσεων για Δικηγόρους

Συμβουλευτική εργασία - Consulting Project


Οι φοιτητές, ατομικά ή σε ομάδες, αναλαμβάνουν ένα πραγματικό πρόβλημα
μιας συγκεκριμένης επιχείρησης ή οργανισμού που θα το αναλύσουν και θα
προσφέρουν συγκεκριμένες και πρακτικές λύσεις.



Η συμβουλευτική εργασία διαρκεί 2-3 μήνες και, εάν αξιολογηθεί με επιτυχία,
ο σπουδαστής λαμβάνει 6 ECTS.



Οι φοιτητές καθοδηγούνται και εποπτεύονται από μέλος του προσωπικού της
επιχείρησης και από ένα μέλος του διδακτικού προσωπικού.



Οι φοιτητές καταθέτουν τελική έκθεση και παρουσιάζουν την εργασία τους σε
εκδήλωση που παρευρίσκονται μέλη της επιχείρησης και οι ακαδημαϊκοί
επόπτες και αξιολογούνται.



Σκοπός της συμβουλευτικής εργασίας είναι τα αποτελέσματα της να
αξιοποιηθούν από την εταιρεία.

Διπλωματική Εργασία


Τους τελευταίους 5 μήνες του μεταπτυχιακού οι φοιτητές επικεντρώνονται σε ένα
θέμα που κεντρίζει το ερευνητικό τους ενδιαφέρον και τις φιλοδοξίες σταδιοδρομίας .



Η διπλωματική εργασία εξετάζει τη δυνατότητα:
 α) να εφαρμόσει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία και προσέγγιση για την ανάλυση
ενός δεδομένου προβλήματος που αφορά σε ένα πραγματικό επιχειρηματικό
περιβάλλον
 β) να απαντήσει ερευνητικά ερωτήματα και να αποδείξει αρχικές υποθέσεις.



Το ενδεικτικό μέγεθος της διπλωματικής εργασίας είναι 10.000 λέξεις.



Μέλη του ακαδημαϊκού διδακτικού προσωπικού ορίζονται ως επιβλέποντες της όλης
διαδικασίας της διπλωματικής εργασίας



Ευκαιρία μέσω Erasmus η διπλωματική να πραγματοποιηθεί σε Πανεπιστήμιο του
εξωτερικού.

Συμβουλευτική - Mentoring


Το Πανεπιστήμιο ορίζει για κάθε φοιτητή έναν σύμβουλο (mentor).



Η συμβουλευτική (mentoring) έχει καθιερωθεί από το Πανεπιστήμιο για να
παρέχει στους φοιτητές την ευκαιρία να συζητούν ακαδημαϊκά θέματα,
όπως είναι
 η αξιολόγηση του σημερινού επιπέδου των παρεχόμενων γνώσεων και
 τον εντοπισμό τυχόν κωλυμάτων στη διαδικασία της μάθησης,

με γενικό στόχο την βελτίωση και την ανοιχτή, συνεχή και άμεση
επικοινωνία μεταξύ των φοιτητών και του διδακτικού προσωπικού.

Επαγγελματική Ανάπτυξη Δεξιοτήτων


Το Διεθνές Πανεπιστήμιο προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να
αναπτύξουν μια σειρά από επαγγελματικές δεξιότητες.



Το γραφείο διασύνδεσης (careers office) του Διεθνούς Πανεπιστημίου
προσφέρει στους φοιτητές του μια σειρά από σεμινάρια, εργαστήρια και
ημερίδες με θεματικές ενότητες όπως:





δημιουργία βιογραφικού σημειώματος,
ψυχομετρικά τεστ,
προσομοίωση κέντρων αξιολόγησης,
πώς να βρείτε δουλειά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Επαγγελματική Εξέλιξη


Απασχόληση σε επιχειρήσεις εντός Ελλάδος



Έναρξη νέων επιχειρήσεων



Απασχόληση στο εξωτερικό



Πτυχίο στην αγγλική γλώσσα δίνει πολλές δυνατότητες για ευκολότερη
αναζήτηση και εύρεση εργασίας στο εξωτερικό.

Λόγοι επιλογής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος


Συνδυασμός ακαδημαϊκής γνώσης και πρακτικών δεξιοτήτων
(Hands-on experience)



Επιλογή διακεκριμένων καθηγητών από Ελλάδα και εξωτερικό
(Αγγλία, ΗΠΑ, Γαλλία, Γερμανία, κλπ) στη βάση των αναγκών
των μαθημάτων



Συμβουλευτική εργασία (consulting project)



Ενεργή εμπλοκή σε ερευνητικά προγράμματα



Εκμετάλλευση του δικτύου επαφών (Καθηγητές, Επιχειρήσεις,
ΣΕΒΕ) του Διεθνούς Πανεπιστημίου για την προώθηση

καινοτόμων ιδεών και επιχειρήσεων

Προϋποθέσεις Εισαγωγής στο Μεταπτυχιακό


Απόφοιτοι:
 Α.Ε.Ι

Αποτέλεσμα
αίτησης εντός 2
εβδομάδων

 Α.Τ.Ε.Ι
 Αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού Ιδρύματος εξωτερικού


Άριστη γνώση αγγλικών
 Επίπεδο Γ2 (Proficiency, IELTS 7, TOEFL 100, TOEIC 900)



Δύο ακαδημαϊκές συστατικές επιστολές



Αίτηση, βιογραφικό, 2 φωτογραφίες

Επιλογή Υποψηφίων

Α) Τα ποσοτικά κριτήρια
 Καλός βαθμός πτυχίου
 Βαθμός πιστοποιητικού αγγλικής γλώσσας (π.χ. IELTS , TOEFL, Proficiency,
κ.α.) ή απόφοιτος αγγλόφωνου πανεπιστημίου
Β) Τα ποιοτικά κριτήρια μπορεί να περιλαμβάνουν:
 Πανεπιστήμιο και Τμήμα προέλευσης.
 Είδος και εύρος εργασιακής ή/και ερευνητικής εμπειρίας.
 Προσωπική Συνέντευξη.
 Συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ ή από εργοδότη.
 Άλλες δραστηριότητες

Δίδακτρα – Υποτροφίες


Το ύψος των διδάκτρων είναι 5.000 €. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε δύο ή
τέσσερις ισόποσες δόσεις.



Το Πρόγραμμα μπορεί να παρέχει έναν συγκεκριμένο αριθμό υποτροφιών
στους φοιτητές βασισμένο σε κριτήρια αριστείας.



Οι υποτροφίες δίνονται σε φοιτητές προγραμμάτων με βάση ακαδημαϊκά
και οικονομικά κριτήρια ή προσφορά υπηρεσιών στη λειτουργία του ΠΜΣ
(ανταποδοτικές υποτροφίες)

Περισσότερες πληροφορίες

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
14ο χλμ Θεσσαλονίκης- Ν. Μουδανιών
Κόμβος Θέρμης, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310807528
www.ihu.edu.gr
admissions@ihu.edu.gr

Follow us on:

