Επωνυμία Προγράμματος:
Επιχειρήσεων

Διοίκηση
(ΠΤΥΧΙΟ)

Τελικός τίτλος σπουδών:

Πτυχίο

Το πρόγραμμα Distance Learning Business Studies έχει σχεδιαστεί ειδικά για να είναι πολύ
ευέλικτο, δίνοντας την ευκαιρία στους φοιτητές να επιλέξουν δύο ή περισσότερους τομείς
κατεύθυνσης , αντί να επικεντρωθεί μόνο σε ένα τομέα. Παρέχει στους φοιτητές θεωρητικές
και πρακτικές επιχειρηματικές δεξιότητες στον τομέα της λογιστικής , της χρηματοδότησης ,
της στρατηγικής διοίκησης των ανθρώπινων πόρων, της διοίκησης και του μάρκετιγκ, καθώς
και να προσφέρει διορατικότητα σε διαφορετικούς επιχειρηματικούς τομείς και ένα ευρύτερο
οικονομικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα προσφέρει επίσης στους φοιτητές την ευκαιρία να
αναπτύξουν τους δικούς τους τομείς μελέτης που πληρούν συγκεκριμένους στόχους
σταδιοδρομίας που δεν καλύπτονται από άλλους κλάδους.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:
• Να αναπτυχθεί η ικανότητα σκέψης του φοιτητή , να αναλύει και να επεξεργάζεται
πληροφορίες με
καινοτόμο και δημιουργικό τρόπο
• Να αναπτύξει τη συνείδηση, το σεβασμό και την εκτίμηση των κοινωνικών και
ηθικών αξιών, όπως
τις βασικές αρχές της σχέσης του ατόμου απέναντι στους άλλους και στην κοινότητα
• Να αναπτύξουν οι μαθητές αναλυτική και κριτική σκέψη , τη λήψη αποφάσεων και
την
επικοινωνιακή τους ικανότητα που θα τους βοηθήσει να προωθήσουν την
προσωπική τους επιτυχία
• Για να οικοδόμηση την αναπνοή της προοπτικής μέσα από τις γενικές απαιτήσεις
της εκπαίδευσης
και την επαρκή παροχή εξειδίκευσης για να καλύψουν τις βασικές επαγγελματικές
απαιτήσεις της
καριέρας τους
• Να παρέχουν στο φοιτητή τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ακαδημαϊκή ή / και
επαγγελματική
πρόοδο.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:





Παροχή θεμελιώδους θεωρητικής και πρακτικής γνώσης Διοίκησης Επιχειρήσεων
στους φοιτητές
Παροχή ευελιξίας σχεδιασμού εξειδίκευσης, επιτρέποντας στους φοιτητές την επιλογή
δύο ή τριών κλάδων συγκέντρωσης αντί της συνήθους εξειδίκευσης σε ένα μόνο
κλάδο
Έμφαση στις επαγγελματικές δεξιότητες και γνώση με συστηματική καθοδήγηση των
φοιτητών στην απόκτηση τους
Υποβοήθηση στην ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων των φοιτητών γα επίλυση
διοικητικών και ευρύτερων κοινωνικών προβλημάτων.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:



Καταδείξουν τη δυνατότητά τους να επικοινωνούν αποτελεσματικά στον
επιχειρησιακό χώρο μέσω γραπτού και προφορικού λόγου αλλά και με την
αποτελεσματική χρήση ηλεκτρονικών μέσων.
Επιδείξουν την ικανότητα τους να δουλεύουν αποτελεσματικά σε ομάδες










Καταδείξουν ότι μπορούν να αναγνωρίσουν, να κατανοήσουν αλλά και να αναλύσουν
τους οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς, νομικούς, και ηθικούς παράγοντες και
τάσεις και την επίδραση τους στην επιχείρηση
Περιγράψουν την εφαρμογή των παραδοσιακών και ηλεκτρονικών (ποσοτικών και
ποιοτικών τεχνικών/εργαλείων και μεθόδων/ μεθοδολογιών για την αναγνώριση και
επίλυση προβλημάτων και λήψης αποφάσεων στις επιχειρήσεις.
Αξιολογήσουν και να εφαρμόσουν τις έννοιες, θεωρίες, τεχνικές και στρατηγικές από
οποιαδήποτε σχετική επιστήμη στον επιχειρησιακό χώρο
Διαφοροποιήσουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις χωριστών τομέων της οικονομίας και να
προσαρμόσουν σε αυτές πρότυπα και τεχνικές ανάλυσης, προγραμματισμού και
λήψης αποφάσεων
Δείξουν ότι συνειδητοποιούν τις διάφορες λειτουργίες της επιχείρησης και τη συμβολή
τους στη δημιουργία αξίας
Δείξουν τη δυνατότητα τους να αναλύσουν ανταγωνιστές και να διατυπώσουν
στρατηγικές για να κτίσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
Περιγράψουν τρόπους έναρξης και εφαρμογής προγραμμάτων καινοτομίας και
αλλαγής μέσω συλλογικής εργασίας σε διεπιστημονικές ομάδες
Επιδείξουν
τις
ικανότητες
τους
στην
ανάπτυξη
μιας
ολιστικής
προοπτικής/προσέγγισης των αλληλεπιδρώντων εσωτερικών και εξωτερικών
παραγόντων και να κάνουν αξιολόγηση της επίδρασης τους στην επιχείρηση.

ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Οι πτυχιούχοι του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων στρέφονται κυρίως στον ιδιωτικό τομέα
της οικονομίας, όπου σταδιοδρομούν ως διευθυντικά στελέχη και ως επιχειρηματίες. Μπορούν
επίσης να εργαστούν σε δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς και στη μέση και ανώτατη
εκπαίδευση.

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Π.Μ.

ECTS

Οι φοιτητές του προγράμματος Διοίκηση Επιχειρήσεων (Business Studies) πρέπει
να συμπληρώσουν τις πιο κάτω πιστωτικές μονάδες / ECTS για την απόκτηση του
πτυχίου:
Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης

24

42

Μαθήματα Κορμού

45

77

Μαθήματα Ειδίκευσης

51

105

9

16

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων / ECTS

129

240

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

24
credits

42 ECTS

9 credits

16 ECTS

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

Αγγλικά και Επικοινωνία
COM 101

Public Speaking1

3

5

ENG 103

Instruction in Expository Writing

3

6

ENG 205

Business English

3

5

Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες2

9 Π.Μ.

16 ECTS

Φιλοσοφία, Ψυχολογία, Κοινωνιολογία, Ιστορία ή
Πολιτικές Επιστήμες
Μαθηματικά
MAT 115

Στατιστική I

Πληροφορική
CSC190

Εισαγωγή στους Υπολογιστές και Εφαρμογές

BUSINESS CORE REQUIREMENTS

16

9
3 Π.Μ.

5 ECTS

3

5

3 Π.Μ.

5 ECTS

3

5

45 Π.

77 ECTS

ACC 112

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική

3

5

ACC 113

Εισαγωγή στη Διοικητική Λογιστική

3

5

BUS 101

Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

3

5

BUS 111

Πεπερασμένα Μαθηματικά

3

5

BUS 201

Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων

3

5

BUS 401

Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική

3

6

BUS 360

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

3

5

ECO 101

Αρχές της Μικροοικονομίας

3

5

ECO 102

Αρχές της Μακροοικονομίας

3

5

BUS 195

Λογισμός και Εφαρμογές στη Διοίκηση

3

5

FIN 101

Αρχές Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης

3

6

LAW 101

Δίκαιο των Επιχειρήσεων Ι

3

5

MAR 101

Εισαγωγή στο Marketing

3

5

MGT 101

Αρχές Διεύθυνσης (Management)

3

5

MGT 205

Οργανωσιακή Συμπεριφορά

3

5

51 Π.Μ.

105 ECTS

Μαθήματα Ειδίκευσης
BUS 411

Διπλωματική εργασία

3

10

BUS 215

Ερευνητικές Μέθοδοι στη Διοίκηση

3

6

9

16

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν 2 ή περισσότερες ενότητες από τους
παρακάτω κλάδους ειδίκευσης:
Λογιστική
Οικονομικά Επιχειρήσεων
Διοίκηση Φιλοξενίας και Τουρισμού
Επικοινωνίες Μάρκετινγκ και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Οι φοιτητές που δεν πληρούν το επίπεδο γνώσεις αγγλικών για το μάθημα COM 101 εναλλακτικά μπορούν να
γραφτούν στο μάθημα COM 100
1

O μέγιστος αριθμός μαθημάτων που μπορεί να επιλέξει ο φοιτητής σε αυτή την κατηγορία είναι δύο εκτός αν υπάρχει
άλλη διευκρίνιση.
2

