Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα»

Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα» αποτελεί
μετεξέλιξη του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού «Πληροφορική και Διοίκηση» το οποίο λειτουργούσε ανελλιπώς
από το ακαδ. έτος 2003-2004. Το ΔΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα» συνεχίζει τον
πρωτοποριακό χαρακτήρα του προκατόχου του, με νέο βελτιωμένο πρόγραμμα σπουδών, προσαρμοσμένο στις
τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων και των σύγχρονων συστημάτων πληροφορικής, αλλά
και με μεγαλύτερη έμφαση στην διεπιστημονικότητα των προσφερόμενων μαθημάτων.
Σκοπός του μεταπτυχιακού είναι η δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών υψηλού επιπέδου με εμβάθυνση
και εξειδίκευση στον Τομέα των Πληροφοριακών Συστημάτων και τη χρήση αυτών στην Επιστήμη της Διοίκησης
Επιχειρήσεων.
Στους επιμέρους στόχους του μεταπτυχιακού συμπεριλαμβάνονται:
-

Η κατανόηση των διαφορετικών εμπλεκομένων επιστημονικών πεδίων
Η παρακολούθηση των σύγχρονων εξελίξεων στην τεχνολογία κυρίως της Πληροφορικής, η κατανόηση των
καινοτομιών και η δυνατότητα μετατροπής τους σε επιχειρηματικότητα
Η κάλυψη θέσεων εξειδικευμένων στελεχών στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα, Ερευνητικά και
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καθώς και η δημιουργία επιχειρήσεων από τους αποφοίτους.

Γιατί το ΔΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα»?







Η διεπιστημονικότητα, μέσω της συνεργασίας των δύο Τμημάτων του ΑΠΘ, του Τμήματος Πληροφορικής
και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, τα αντικείμενα των οποίων θεωρούνται περιοχές αιχμής στη
σύγχρονη αγορά εργασίας.
Ο σχεδιασμός, η δομή, τα μαθήματα και το περιεχόμενο τους ανταποκρίνονται πλήρως στις
βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες αλλά και μακροπρόθεσμες ανάγκες της αγοράς εργασίας και καθιστούν
παράλληλα το πρόγραμμα αυτό ανταγωνιστικό σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η ενίσχυση των αναγκαίων δεξιοτήτων και η ενθάρρυνση για την ανάπτυξη έρευνας στις συγκεκριμένες
διεπιστημονικές περιοχές.
Έχει πρωτοποριακό χαρακτήρα και έχει πείρα 15 ετών καθώς αποτελεί μετεξέλιξη του ΔΠΜΣ
«Πληροφορική και Διοίκηση», το οποίο έχει 560 αποφοίτους

Προϋποθέσεις εισαγωγής – Δικαιολογητικά
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν είναι:
1. Αίτηση (προσπελάσιμη στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού)
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Φωτοαντίγραφο του αντίγραφου πτυχίου ή διπλώματος, (με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το
ΔΟΑΤΑΠ εφόσον πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής1)
4. Αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (εφόσον υπάρχουν).
5. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών ή και μεταπτυχιακών σπουδών
1

Το Π.Μ.Σ. δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α' 80).

6. Η επίδοση στο τεστ GMAT
7. Δύο (2) συστατικές επιστολές (υποχρεωτικά).
8. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών για τους Έλληνες ή της Ελληνικής από αλλοδαπούς 2
9. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εφόσον υπάρχουν)
10. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
11. Δύο (2) φωτογραφίες
12. Παράβολο εξέτασης υποψηφιότητας, το ύψος του οποίου θα αποφασίζεται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού
έτους από την ΕΔΕ, πληρωτέο σε σχετικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών ΑΠΘ μετά από έγκριση της
Επιτροπής Ερευνών ΑΠΘ
Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων
Συνεκτιμώνται:
1. Η επιτυχία στην προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου με συντελεστή βαρύτητας 7%.
2. Ο γενικός βαθμός πτυχίου, το είδος του πτυχίου ή κατάταξη του υποψηφίου μεταξύ των συμφοιτητών
του με συντελεστή βαρύτητας 40%
3. Ενδεχόμενες δημοσιευμένες εργασίες, πρόσθετα πτυχία ή μεταπτυχιακοί τίτλοι του υποψηφίου με
συντελεστή βαρύτητας 8%.
4. Η γλωσσομάθεια του υποψηφίου με συντελεστή βαρύτητας 15% με κατηγοριοποίηση των πτυχίων
γλωσσομάθειας. Ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο γλωσσομάθειας είναι το Β2.
5. Η επίδοση στο τεστ GMAT με συντελεστή βαρύτητας 25% (αφορά μόνο τους αποφοίτους Τμημάτων
Οικονομικών Επιστημών ή/και Διοίκησης Επιχειρήσεων).
6. Η επαγγελματική δραστηριότητα με συντελεστή βαρύτητας 5%.
Δομή Προγράμματος – Μαθήματα
Πρόγραμμα Σπουδών
Πιστωτικές Μονάδες
Α’ έτος
2

Α’ εξάμηνο

5 μαθήματα * 6 ECTS= 30 ECTS

Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται από με τους εξής τρόπους: α) Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999 όπως αντικαταστάθηκε
με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003, β) Με πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της
ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, γ) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε
αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, δ) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμό των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.
Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας
πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης
γλώσσας.

Β’ έτος

Β’ εξάμηνο

5 μαθήματα * 6 ECTS= 30 ECTS

Γ’ εξάμηνο

μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία *30 ECTS= 30 ECTS

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων

90 ECTS

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα των μαθημάτων
Α Εξάμηνο
Απόφοιτοι Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων ή
συναφών Τμημάτων
Α/Α

Μάθημα

Απόφοιτοι Τμημάτων Πληροφορικής ή συναφών
Τμημάτων

Τύπος
μαθήμ
ατος

Α/Α

Μάθημα

Τύπος
μαθήμ
ατος

1

Πληροφοριακά Συστήματα
Επιχειρήσεων

Υ

1

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Υ

2

Βάσεις Δεδομένων

Υ

2

Λογιστική στη Λήψη Αποφάσεων

Υ

3

Επιχειρηματική Ευφυία

Ε

3

Επιχειρηματική Ευφυία

Ε

4

Μεθοδολογία Έρευνας και
Ανάλυση Δεδομένων

Ε

4

Μεθοδολογία Έρευνας και Ανάλυση
Δεδομένων

Ε

5

Στρατηγικό Μάρκετινγκ –
Διαχείριση Μάρκας

Ε

5

Στρατηγικό Μάρκετινγκ – Διαχείριση
Μάρκας

Ε

6

Πληροφοριακά Συστήματα στη
Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Ε

6

Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση
Ανθρώπινων Πόρων

Ε

Παρακολούθηση 2 υποχρεωτικών και 3
επιλεγόμενων μαθημάτων

Παρακολούθηση 2 υποχρεωτικών και 3 επιλεγόμενων
μαθημάτων

Β Εξάμηνο
Α/Α

Μάθημα

Τύπος
μαθήματος

1

Διοίκηση Έργων Πληροφορικής

Ε

2

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Ε

3

Οικονομικές και Επιχειρησιακές Διαδικασίες στον Παγκόσμιο Ιστό

Ε

4

Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών

Ε

5

Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Ε

6

Τεχνολογίες και Διαφήμιση στα Κοινωνικά Δίκτυα

Ε

7

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Ε

Παρακολούθηση 5 επιλεγόμενων μαθημάτων

Γ Εξάμηνο
Α/Α
1

Μάθημα
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Τύπος
μαθήματος
Υ

Δίδακτρα - Υποτροφίες
Δίδακτρα
Για την παρακολούθηση του ΔΠΜΣ προβλέπονται δίδακτρα ύψους 1.000€ ανά κανονικό εξάμηνο φοίτησης. Η
καταβολή των διδάκτρων γίνεται σε δύο δόσεις ανά ακαδ. εξάμηνο.
Υποτροφίες
Σύμφωνα με τις εκάστοτε οικονομικές δυνατότητες του ΔΠΜΣ χορηγεί υποτροφίες αριστείας, με τη μορφή
απαλλαγής υποχρέωσης καταβολής μέρους των τελών φοίτησης, σε μεταπτυχιακούς φοιτητές με σκοπό την
επιβράβευση των επιδόσεων ή/και τη δημιουργία κινήτρων καλύτερης επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών
Απαλλαγές διδάκτρων
Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή
οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις
εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος3. Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν θα πρέπει να
ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο
Δ.Π.Μ.Σ. και αφορά τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4485/2017, αν οι
δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το
μικρότερο εισόδημα.

(άρθρο 35 παρ. 2) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ορίζεται κάθε
θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων για την απαλλαγή τελών φοίτησης.
3

