Γιατί να επιλέξω το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών;
Mήνυμα από τον Πρύτανη
του Πανεπιστημίου

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελεί
το παλαιότερο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
της χώρας στο χώρο των Οικονομικών Επιστημών και της Διοίκησης των Επιχειρήσεων, ενώ
ταυτόχρονα συγκαταλέγεται στα Ελληνικά Πανεπιστήμια με την υψηλότερη ζήτηση μεταξύ των
υποψηφίων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
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.
Με τις 3 Σχολές του, τα 8 Προπτυχιακά Τμήματα,
36 υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακά προγράμματα και με τα διδακτορικά του προγράμματα,
το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι ένα
σύγχρονο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, με κύρια
κατεύθυνση την παραγωγή νέας γνώσης και την
εφαρμογή της για τη δημιουργία των νέων στελεχών και ηγετών που θα οδηγήσουν τις εξελίξεις
στο ελληνικό και διεθνές τοπίο.
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας με το κεντρικό
συγκρότημα στο νεοκλασσικό κτήριο της οδού
Πατησίων 76. Εννέα επιπλέον κτήρια, σε κοντινή
απόσταση από το κεντρικό συγκρότημα, εξυπηρετούν τις ανάγκες του. Λόγω της θέσης του
το Πανεπιστήμιο εξυπηρετείται άριστα από τα
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
Εκτός από τα αμφιθέατρα και τις αίθουσες διδασκαλίας και σεμιναρίων, το Πανεπιστήμιο διαθέτει: πλήρως μηχανογραφημένη Βιβλιοθήκη με
πλούσια συλλογή βιβλίων και περιοδικών, σύγχρονο Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων, Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Εργαστήρια, Ηλεκτρονικό Κέντρο Τηλεκπαίδευσης, υπερσύγχρονη
αίθουσα Εικονικής Διδασκαλίας, πλήρη κάλυψη
ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο, κ.ά.
Επιπλέον το ΟΠΑ διαθέτει μια από τις ωραιότερες αίθουσες τελετών και ένα υπερσύγχρονο
αμφιθέατρο, όπου διεξάγονται κάθε χρόνο πολλές εκδηλώσεις επιστημονικού, κοινωνικού και
ψυχαγωγικού περιεχομένου, καθώς και χώρους
αναψυχής όπως το Κέντρο Πολιτιστικής Ενημέρωσης, Πληροφόρησης και Μελέτης κ.ά.
Μέσω του Γραφείου Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Κινητικότητας Φοιτητών,
το ΟΠΑ παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα
παρακολούθησης μαθημάτων σε Πανεπιστήμια
του εξωτερικού. Κάθε χρόνο περίπου 360 φοι-

τητές του ΟΠΑ σπουδάζουν για ένα εξάμηνο ή
ένα χρόνο σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, ενώ
περίπου 340 φοιτητές έρχονται στο ΟΠΑ από το
εξωτερικό, καθιστώντας το έτσι το κατά-κεφαλήν
πιο δυναμικό Πανεπιστήμιο στο πρόγραμμα Δια
Βίου Μάθησης – Έρασμος στην Ελλάδα.
Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους αλλά και
μετά το πέρας αυτών, οι φοιτητές/απόφοιτοι
μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου προκειμένου να διευκολυνθούν στην ανεύρεση προσωρινής, καλοκαιρινής ή μόνιμης εργασίας. Τα αποτελέσματα
είναι πολύ ενθαρρυντικά καθώς διαπιστώνεται
μεγάλη και αυξανόμενη απορροφητικότητα των
φοιτητών/αποφοίτων μας στην αγορά εργασίας.
Ταυτόχρονα, ο δυναμικός σύλλογος αποφοίτων,
προσφέρει ένα μοναδικό εργαλείο δικτύωσης
και επαγγελματικής ανέλιξης. Ευκαιρίες απασχόλησης στο εξωτερικό παρέχονται και από τη διεθνή φοιτητική οργάνωση AIESEC.
Σε Tμήματα του Πανεπιστημίου, η πρακτική
άσκηση ενός εξαμήνου σε μια επιχείρηση, με
φροντίδα του Τμήματος, δίνει τη δυνατότητα
εφαρμογής της γνώσης που έχει αποκτηθεί στην
πράξη. Ταυτόχρονα, σε όλη τη διάρκεια των
σπουδών, καλλιεργείται η έννοια της επιχειρηματικότητας και ενθαρρύνεται η ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών καθώς και η συμμετοχή των φοιτητών
μας σε διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας, όπου
οι φοιτητές μας διαπρέπουν σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καταλαμβάνοντας συχνά τις πρώτες θέσεις.
Στοχεύοντας στην πολύπλευρη παιδεία και αγωγή των φοιτητών μας, το Πανεπιστήμιο έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα και στον τομέα
του Πολιτισμού. Στο πλαίσιο αυτό στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν: Θεατρική ομάδα, ομάδα Παραδοσιακών Χορών, Μοντέρνων Χορών, Μουσικής,
Φωτογραφίας, Κινηματογραφική ομάδα καθώς
και Ρητορικός Όμιλος.
Μέσω του Τμήματος Φυσικής Αγωγής οι φοιτητές μπορούν να συμμετέχουν σε ατομικά και
ομαδικά αθλήματα - όπως κολύμβηση, καλαθοσφαίριση, τένις, κλασικό αθλητισμό (στίβο)
κ.ά. - σε διοργανώσεις τόσο στο εσωτερικό όσο
και στο εξωτερικό. Για το σκοπό αυτό το Πανεπιστήμιό μας χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις
του Πανελληνίου Αθλητικού Συλλόγου, οι οποίες
βρίσκονται ακριβώς απέναντι από το κεντρικό
συγκρότημα του Πανεπιστημίου.

1 - Γιατί έχει διδακτικό προσωπικό
πολύ υψηλού επιπέδου

4 - Γιατί αξιολογείται ως ένα από
τα κορυφαία Ιδρύματα στη χώρα μας

Έχοντας προηγουμένως διαπρέψει σε μερικά από τα επιφανέστερα
Πανεπιστήμια του εξωτερικού (π.χ. Columbia, Harvard, Cambridge,
LSE), οι καθηγητές του ΟΠΑ σήμερα δημοσιεύουν στα καλύτερα διεθνή περιοδικά, λαμβάνουν παγκόσμια βραβεία επίδοσης, εκλέγονται
επικεφαλής διεθνών επιστημονικών ενώσεων, τα δε βιβλία τους μεταφράζονται σε πολλές γλώσσες.

Στα επιστημονικά αντικείμενα που θεραπεύει αξιολογείται μεταξύ των
4-5% καλύτερων πανεπιστημίων του κόσμου. Οι φοιτητές που εισέρχονται στο ΟΠΑ έχουν άριστες επιδόσεις στις Πανελλαδικές Εξετάσεις
καθώς και οι βάσεις εισαγωγής των Τμημάτων του είναι οι υψηλότερες μεταξύ των ομοειδών τμημάτων.

2 - Γιατί παρέχει προγράμματα σπουδών στην
αιχμή των αναγκών της αγοράς και της επιστήμης
Μερικά από τα Τμήματα του ΟΠΑ είναι μοναδικά στην Ελλάδα. Όλα
τα Τμήματα συνδυάζουν ένα καλό θεωρητικό υπόβαθρο με μια πιο
εξειδικευμένη γνώση και ικανότητες σε ένα τομέα, επιτρέποντας έτσι
στους φοιτητές μας να συνεχίζουν με επιτυχία σε μεταπτυχιακό επίπεδο, αλλά και να μπορούν εύκολα να μεταπηδήσουν σε συγγενή κλάδο
ανάλογα με τις επαγγελματικές τους εξελίξεις.

3 - Γιατί διεξάγει πρωτοποριακή έρευνα
που προάγει την επιστήμη διεθνώς
Οι καθηγητές του ΟΠΑ συμβάλλουν στη δημιουργία και εφαρμογή
της γνώσης σε διεθνές επίπεδο, στα δε ερευνητικά εργαστήρια του
Πανεπιστημίου μας αναπτύσσεται η γνώση που θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις και την οικονομία να αντιμετωπίσουν με επιτυχία το διεθνή
ανταγωνισμό.

5 - Γιατί οι απόφοιτοί του έχουν πολύ καλή
ανταπόκριση στην αγορά εργασίας
Το πολύ καλό όνομα του ΟΠΑ στην αγορά εργασίας, το σημαντικότατο δίκτυο αποφοίτων, το δραστήριο γραφείο διασύνδεσης, καθώς και
η επαφή με τις επιχειρήσεις που καλλιεργείται σε όλη τη διάρκεια των
σπουδών αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την καλή ανταπόκριση στην αγορά εργασίας.

Καθηγητής
Εμμανουήλ Γιακουμάκης
Πρύτανης

Αγαπητή Υποψήφια, Αγαπητέ Υποψήφιε,
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι ένα σύγχρονο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο
με τις 3 Σχολές του, τα 8 Προπτυχιακά του Τμήματα να καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις
στις προτιμήσεις των υποψηφίων φοιτητών, με τα 36 εξαιρετικά δημοφιλή Μεταπτυχιακά
του Προγράμματα Πλήρους και Μερικής Φοίτησης και με τα Διδακτορικά του Προγράμ-

6 - Γιατί παρέχει μεταπτυχιακά προγράμματα
πολύ υψηλού επιπέδου

ματα.

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα του ΟΠΑ στηρίζονται πάνω στην προχωρημένη γνώση που παρέχεται σε προπτυχιακό επίπεδο και προσφέρουν στους συμμετέχοντες τις τελευταίες γνώσεις και άριστες πρακτικές στον κλάδο εξειδίκευσής τους. Όλα διακρίνονται από εξαιρετική
οργάνωση, εσωτερική (και συχνά και εξωτερική) αξιολόγηση και μεγάλη έμφαση στην αριστεία και την εξωστρέφεια.

Φέρει την πιο μακρά παράδοση στα πεδία της Οικονομικής Επιστήμης, της Διοίκησης
Επιχειρήσεων και των Επιστημών Πληροφορίας στη χώρα μας, και βρίσκεται πρώτο στις
προτιμήσεις των υποψηφίων φοιτητών στους κλάδους σπουδών που προσφέρει. Πέρα
από την αναγνώρισή του στην Ελλάδα, διεθνείς αξιολογήσεις κατατάσσουν το Πανεπιστήμιό μας ανάμεσα στα καλύτερα Πανεπιστήμια στην Ευρώπη και παγκοσμίως.
Με κύρια εφόδιά μας την υψηλή στάθμη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπι-

ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

κού, το εξαιρετικό επίπεδο των φοιτητών, τα άρτια προγράμματα σπουδών και την συ-

Πρύτανης

νεχή εσωτερική αξιολόγηση, είμαστε σε θέση να εξασφαλίζουμε στους φοιτητές μας τις

Εμμανουήλ Γιακουμάκης

καλύτερες συνθήκες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Παράλληλα, μεριμνούμε για

Καθηγητής

την ανάπτυξη ικανοτήτων που θα τους βοηθήσουν στην επαγγελματική τους εξέλιξη και
πρόοδο.

Αναπληρωτές Πρύτανη
Δημήτριος Μπουραντώνης

Σπυρίδων Σπύρου

Καθηγητής

Καθηγητής

Στόχος μας είναι οι φοιτητές και φοιτήτριές μας να αποκτήσουν την υψηλή επιστημονική κατάρτιση και αναλυτική σκέψη που θα τους επιτρέψει να δραστηριοποιηθούν
επαγγελματικά με επιτυχία σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Ταυτόχρονα, το ΟΠΑ προ-

Χρήσιμες
Ιστοσελίδες

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
www.dasta.aueb.gr

Βιβλιοθήκη
www.lib.aueb.gr

Φοίτηση και Σπουδαστικά στο ΟΠΑ
www.aueb.gr/pages/foithsh/index.php

Πρόγραμμα Έρασμος+
www.aueb.gr/pages/erasmus/index.php

Ινστιτούτο Κομφούκιος Αθηνών
www.confucius.aueb.gr

σφέρει στους φοιτητές του ένα πλήθος πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων και υπηρεσιών, συμβάλλοντας στην όσο το δυνατόν πολυδιάστατη ανάπτυξη της
προσωπικότητάς τους.
Για λεπτομερέστερη ενημέρωση για τις παρεχόμενες σπουδές, τα Τμήματα, τους καθηγητές μας, αλλά και τις συνθήκες φοίτησης, σε προσκαλώ να επισκεφθείς τον ηλεκτρονικό ιστότοπο του Πανεπιστημίου μας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aueb.gr.
Σου εύχομαι κάθε επιτυχία στις προσπάθειές σου και, σε περίπτωση που το Πανεπιστήμιό μας είναι η επιλογή σου, θα είναι μεγάλη μου χαρά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος
να σε υποδεχθώ ως ένα νέο μέλος τής πανεπιστημιακής μας κοινότητας.

Πατησίων 76, Αθήνα, T.Κ. 10434
Τηλέφωνο: +30 210 8203 911, +30 2108203 200 • Fax: +30 210 8226 204
http://www.aueb.gr • E-mail: webmaster@aueb.gr
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
Τηλ.: +30 210 8203 216 - 218 - 220, Fax: +30 210 8214 081

Τμήματα & Ειδικότητες
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Καθηγητής Εμμανουήλ Γιακουμάκης
Πρύτανης

Tμήμα Διεθνών
και Ευρωπαϊκών
Οικονομικών
Σπουδών
Το Τμήμα ΔΕΟΣ αποτελεί ένα σχετικά νέο Τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο άρχισε να λειτουργεί το 1990. Αποσκοπεί στην εκπαίδευση
οικονομολόγων με διεπιστημονική κατάρτιση και ευρύτερη δυνατότητα κατανόησης της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής πραγματικότητας. Οι επαυξημένες αυτές
γνώσεις θεωρούνται ιδιαίτερα χρήσιμες καθώς η Ελλάδα ανήκει στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, η οικονομία της είναι τμήμα της Ζώνης του Ευρώ και λειτουργεί στο πλαίσιο μιας διεθνούς παγκοσμιοποιημένης οικονομίας.
Στο πλαίσιο των προπτυχιακών σπουδών, υπάρχει δυνατότητα μεγαλύτερης εξειδίκευσης σε μία από τις δύο κατευθύνσεις του Τμήματος:
• Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική, και
• Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία.
Το Τμήμα έχει πρωτοπορήσει στη χρήση εκπαιδευτικών μεθόδων ώστε να επιτυγχάνεται η πιο αποτελεσματική μετάδοση της γνώσης και να αναπτύσσεται η
αναλυτική ικανότητα των φοιτητών. Οι μέθοδοι αυτοί περιλαμβάνουν: διαλέξεις,
συζητήσεις κατά ομάδες, γραπτές εργασίες, διπλωματική εργασία, φροντιστήρια,
πρακτική άσκηση. Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν στον
ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα σε θέσεις που προσλαμβάνουν οικονομολόγους.
Έχουν ένα σχετικό πλεονέκτημα για απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
σε διεθνείς οργανισμούς. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας που
διενήργησε το Τμήμα, το ένα τρίτο περίπου των απασχολουμένων πτυχιούχων
εργάζονται στον χρηματοπιστωτικό τομέα της οικονομίας, και ιδιαίτερα σε τράπεζες. Οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους εργάζονται στο Ελληνικό Δημόσιο,
σε Εταιρίες Συμβούλων, Εμπορικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις, Διεθνείς Οργανισμούς. Οι απόφοιτοί μας μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ένα
από τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος ή σε άλλα Τμήματα ή Πανεπιστήμια.

Αποφοίτησα από το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του ΟΠΑ το 1997. Εργάζομαι ως ερευνήτρια στον Οργανισμό Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στο Παρίσι.
Κατά την άποψή μου, η ποιότητα της διδασκαλίας στο
ΔΕΟΣ, οι οικονομικές αλλά και ευρύτερες γνώσεις που
απέκτησα εκεί, ο προσανατολισμός του Τμήματος σε
νεωτεριστικές ιδέες και προγράμματα και η ενθάρρυνση και υποστήριξη που έλαβα από τους καθηγητές μου
για να διευρύνω τους ορίζοντές μου ήταν οι καθοριστικοί παράγοντες για την μετέπειτα πορεία μου.

Θεοδώρα Ξενογιάννη
Ερευνήτρια ΟΟΣΑ

Tμήμα
Διοικητικής
Επιστήμης και
Τεχνολογίας

Tμήμα
Οργάνωσης
και Διοίκησης
Επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα σπουδών του ΔΕΤ έχει σχεδιασθεί για να προετοιμάζει στελέχη υψηλού επιπέδου για επιχειρήσεις και οργανισμούς, ικανά να αντιμετωπίζουν με επιτυχία την πολυπλοκότητα των σύγχρονων και μελλοντικών τεχνολογικών, οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων. Γι’ αυτό το πρόγραμμα σπουδών, αναμορφωμένο
πρόσφατα (2013), δίνει έμφαση στη διεπιστημονική ολοκλήρωση των διοικητικών
και τεχνολογικών επιστημονικών κλάδων. Η διαφοροποίηση και η πρωτοτυπία
του προγράμματος σπουδών του Τμήματος έγκειται ακριβώς στη σύνθεση του
ποσοτικού και τεχνολογικού υπόβαθρου με τις αναπτυγμένες διοικητικές γνώσεις
και ικανότητες που προσφέρει στους φοιτητές. Αυτό επιτρέπει στους απόφοιτους
του Τμήματος να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας, αφού είναι
σε θέση να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα πολυδιάστατα διοικητικά και επιχειρηματικά ζητήματα στο ραγδαίως μεταβαλλόμενο, έντονα ανταγωνιστικό και
αναπτυγμένο τεχνολογικά περιβάλλον. Το τμήμα προσφέρει τις εξής κατευθύνσεις:
• Επιχειρησιακή Έρευνα και Διοικητική Επιστήμη • Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας • Πληροφοριακά Συστήματα και Τεχνολογίες • Ηλεκτρονικό
Επιχειρείν, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα • Στρατηγική και Ανθρώπινοι Πόροι.
Στα πέντε πρώτα εξάμηνα σπουδών οι φοιτητές παρακολουθούν υποχρεωτικά
μαθήματα, στα οποία αποκτούν τις βασικές γνώσεις και εξοικειώνονται με τις ουσιώδεις έννοιες της Διοικητικής Επιστήμης και των Πληροφοριακών Τεχνολογιών.
Στην αρχή του 6ου εξαμήνου, οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις παραπάνω κατευθύνσεις (major), στην οποία ειδικεύονται, αποκτώντας με τον τρόπο αυτό μια εις
βάθος γνώση και εμπειρία του αντίστοιχου επιστημονικού τομέα, ενώ μπορούν να
επιλέξουν και μια δευτερεύουσα κατεύθυνση (minor). Στο τελευταίο εξάμηνο όλοι
οι φοιτητές εκπονούν υποχρεωτική πρακτική άσκηση σε μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές του Τμήματος μπορούν
να συμβουλεύονται τον καθηγητή-σύμβουλό τους σε θέματα επιλογής μαθημάτων, προγράμματος σπουδών και ακαδημαϊκής προόδου.
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος απασχολούνται σε ειδικότητες αιχμής όπως: Διαχείριση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, Εφοδιαστική Αλυσίδα και Υπηρεσίες,
Logistics και Μεταφορές, Διοίκηση Πληροφοριακών Πόρων και Συστημάτων,
Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Επιχειρησιακή Έρευνα),
Προγραμματισμός και Διαχείριση Έργων, Ανάλυση και Μοντελοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων και Επιχειρηματικών Διαδικασιών, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και
Ψηφιακό Μάρκετινγκ, Internet και Νέα Ψηφιακά Κανάλια Διανομών και Πωλήσεων,
Τεχνολογία Λογισμικού, Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων, Επιχειρηματική Αναλυτική, Διαχείριση Γνώσης και Μάθησης, Οργανωσιακή Συμπεριφορά
και Ηγεσία, Επιχειρηματική Στρατηγική κ.ά. Οι απόφοιτοι του Τμήματος διαθέτουν
δραστήριο σύλλογο αποφοίτων (www.dmstalumni.com).

Το μεγαλύτερο ποσοστό των στελεχών στις Ελληνικές επιχειρήσεις είναι απόφοιτοι
του Τμήματός μας. Αυτό συμβαίνει για περισσότερους λόγους, όπως η μακρόχρονη παράδοσή του και η ηγετική του θέση μεταξύ των αντίστοιχων Τμημάτων στην
Ελλάδα. Σκοπός μας είναι η παροχή υψηλότατου επιπέδου εκπαίδευση, προσαρμοσμένης στις σύγχρονες απαιτήσεις της Διοικητικής Επιστήμης και κατ’ επέκταση η
ανάπτυξη της αυριανής γενιάς στελεχών και ηγετών των Ελληνικών επιχειρήσεων. Το
Πρόγραμμα Σπουδών μας είναι από τα πληρέστερα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, όπως
προκύπτει και από διεθνείς αξιολογήσεις. Στα δύο πρώτα έτη σπουδών προσφέρεται
ένα ευρύτερο φάσμα γνώσεων σε γνωστικά αντικείμενα που χαρακτηρίζονται απαραίτητα, ανεξαρτήτως της ειδίκευσης που θα ακολουθήσει ο σπουδαστής αμέσως
μετά. Τα γνωστικά αντικείμενα αφορούν ενδεικτικά: Γενική Διοίκηση, Μάρκετινγκ, Λογιστική, Χρηματοοικονομικά, Μικρο- και Μακροοικονομική, Μαθηματικά, Στατιστική,
Πληροφορική, Δίκαιο κ.α.
Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, οι σπουδαστές μας επιλέγουν ειδίκευση μεταξύ: • της Διοίκησης Επιχειρήσεων (με ιδιαίτερη έμφαση στη Στρατηγική και τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού) • της Λογιστικής και Χρηματοδοτικής
Διοίκησης • του Μάρκετινγκ και • της Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων.
Η πιο πάνω διάρθρωση του προγράμματός μας παρέχει στους αποφοίτους μας την
απαραίτητη ευελιξία, στην ιδιαίτερα απαιτητική Ελληνική και Διεθνή αγορά εργασίας. Παράλληλα, αναπτύσσονται επιχειρηματικές δεξιότητες, κάτι που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Ελληνικής κοινωνίας για καινοτομία και επιχειρηματικότητα.
Οι απόφοιτοι του Τμήματός μας δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της διοικητικής επιστήμης όπως: συμβουλευτική επιχειρήσεων, στρατηγικός σχεδιασμός,
μάνατζμεντ προϊόντων, πωλήσεις ή/και μάρκετινγκ, ελεγκτική, διοικητική λογιστική,
ανάλυση επενδύσεων και διαχείριση χαρτοφυλακίου, διαπραγμάτευση χρηματαγορών και πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού,
προμήθειες, κ.λπ.
Διεθνώς το Τμήμα μας απολαμβάνει υψηλής αναγνωρισιμότητας καθώς είναι το
πρώτο στην Ελλάδα που έχει λάβει το βραβείο Erasmus για τη συνεισφορά του στη
φοιτητική κινητικότητα σε συνεργασία με Πανεπιστήμια χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι απόφοιτοί μας γίνονται αποδεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές στα καλύτερα Πανεπιστήμια της Ευρώπης και των ΗΠΑ. Το ΟΔΕ είναι
πρωτοπόρο στην ανάπτυξη μεταπτυχιακών σπουδών, καθώς ήδη από το 1985 λειτουργεί το πρώτο οργανωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων (ΜΒΑ). Στη συνέχεια, από το 2002 λειτουργεί το μοναδικό στην Ελλάδα
πρόγραμμα στη Διοίκηση Υπηρεσιών (MSM). Τέλος, το Τμήμα μας προσφέρει μονοετή καινοτομικά προγράμματα Μεταπτυχιακής Επαγγελματικής Κατάρτισης, όπως το
Diploma In Negotiations (DIN) σε μορφή δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως.

Tμήμα
Οικονομικής
Επιστήμης
Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης είναι το αρχαιότερο τμήμα στο χώρο των Οικονομικών Επιστημών στη χώρα μας. Σκοπός του Τμήματος είναι η προαγωγή της
οικονομικής επιστήμης και η κατάρτιση οικονομολόγων υψηλού επιπέδου. Η επίτευξη των σκοπών αυτών γίνεται με την ανάπτυξη της έρευνας και την οργάνωση
των σπουδών κατά τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Επιστήμης και στις ανάγκες της σύγχρονης Οικονομίας και Κοινωνίας, καλύπτοντας μεγάλο εύρος θεμάτων στην οικονομική επιστήμη και ανάλυση (όπως μακρο και μικροοικονομική, δημόσια, διεθνή, νομισματική και βιομηχανική οικονομική), στις
ποσοτικές μεθόδους (όπως μαθηματικά, στατιστική, οικονομετρία) και σε άλλες
κοινωνικές επιστήμες (όπως κοινωνιολογία και πολιτική επιστήμη).
Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος διαθέτει τρεις κατευθύνσεις:
• Οικονομική Θεωρία και Πολιτική,
• Οικονομική Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομική και
• Διεθνή και Ευρωπαϊκά Οικονομικά.
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης έχουν ευνοϊκές προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης στα ερευνητικά κέντρα και οργανισμούς
της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών και
ρυθμιστικές αρχές, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τη δημόσια διοίκηση.
Επίσης οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν έξοχες προοπτικές για τη συνέχιση των
σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο στην Οικονομική Ανάλυση, τα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και σε συναφείς κλάδους εξειδίκευσης όπως τη Χρηματοοικονομική και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, θέτοντας τις βάσεις για την επιτυχή τους
σταδιοδρομία σε μεγάλους διεθνείς και ελληνικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις,
καθώς και για ακαδημαϊκή σταδιοδρομία σε ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια.
Τις σπουδές τους αυτές μπορούν να τις συνεχίσουν είτε στο Πανεπιστήμιό μας,
είτε σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Είχα την τύχη να φοιτήσω στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ από το
1992 μέχρι το 1997, πρώτα στο προπτυχιακό πρόγραμμα και μετά στο μεταπτυχιακό. Αυτά τα χρόνια είναι γεμάτα με πολύ όμορφες αναμνήσεις. Τα οικονομικά με είχαν τραβήξει από νωρίς στο Λύκειο γιατί συνδύαζαν την ομορφιά και
τη λογική των μαθηματικών με το άμεσο ενδιαφέρον για σημαντικά κοινωνικά
ζητήματα όπως η ανεργία, η ανάπτυξη και η δημοσιονομική πολιτική. Ωστόσο,
όταν ξεκίνησα τις σπουδές μου στο ΟΠΑ, δεν είχα ξεκάθαρες προσδοκίες για
το τι θα έκανα μετά. Γρήγορα όμως συνειδητοποίησα ότι, ίσως από Θεία τύχη,
είχα πραγματικά επιλέξει και το πιο ενδιαφέρον (για μένα τουλάχιστον) επιστημονικό αντικείμενο και το πιο πρόσφορο ακαδημαϊκό περιβάλλον. Οι γνώσεις
που απέκτησα, τόσο μέσα από τις σπουδές μου όσο και με μια σειρά ερευνητικών συνεργασιών με καθηγητές του Τμήματος, μου έδωσαν, όχι μόνο μία
άριστη βάση για τη συνέχιση των σπουδών μου στο Harvard και εντέλει για την
ακαδημαϊκή μου σταδιοδρομία, αλλά και μια τελείως διαφορετική προοπτική
για το πώς λειτουργεί η οικονομία – και για πόσο τραγικές συνέπειες ορισμένες
πολιτικές μπορεί να έχουν όταν οι πολιτικοί και οι ψηφοφόροι αγνοούν βασικές
Γεώργιος-Μάριος Αγγελέτος αρχές της οικονομικής επιστήμης. Δυστυχώς, τις συνέπειες τέτοιων πολιτικών
επιλογών τις βιώνουμε στην Ελλάδα σήμερα. Αλλά αυτός ίσως είναι ένας ακόμη
Καθηγητής Οικονομικών,
λόγος για τον οποίο θα ενεθάρρυνα τους νέους να επιλέξουν για τις σπουδές
Τεχνολογικό Ινστιτούτο
τους το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ, το οποίο ήταν και παραμένει
Μασαχουσέτης (ΜΙΤ)
ένα από τα αστέρια της πανεπιστημιακής κοινότητας στην Ελλάδα.

Κοσμήτορας Σχολής: Καθ. Α. Ξεπαπαδέας
Πρόεδρος Τμήματος: Καθ. Α. Ντέμος

Κοσμήτορας Σχολής: Καθ. Α. Ξεπαπαδέας
Πρόεδρος Τμήματος: Καθ. Ε. Λουρή - Δενδρινού

Γραμματεία Τμήματος: Τηλ. 210 8203 106-107, Fax. 210 8214122
E-mail: deossecr@aueb.gr, http://deos.aueb.gr

Γραμματεία Τμήματος: Τηλ. 210 8203 303-305, Fax. 210 8238249
E-mail: econ@aueb.gr, http://www.econ.aueb.gr

Αλεξάνδρα Σιγάλα
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
Harvard University

Το ΔΕΤ είναι ένα πολλά υποσχόμενο Τμήμα. Αυτό αποδίδεται στον ενθουσιασμό μίας ομάδας ακαδημαϊκών,
κορυφαίων ο καθένας στο αντικείμενό του, που οραματίστηκε ένα δυναμικό Tμήμα που δε θα ακολουθεί τις
εξελίξεις στην αγορά εργασίας, αλλά θα τις δημιουργεί.
Αυτή η ομάδα εργάστηκε σκληρά για να πλάσει ολοκληρωμένα επιχειρηματικά στελέχη: συνέγραψε τα
πιο σύγχρονα συγγράμματα, μας μετέδωσε πολύτιμες
ακαδημαϊκές γνώσεις, μας δίδαξε με πρωτοποριακές
μεθόδους, μας έμαθε να έχουμε σφαιρική θεώρηση
των πραγμάτων, και κυρίως μας ενθάρρυνε να σκεφτόμαστε ‘έξω από το κουτί’ και να πειραματιζόμαστε με
την τεχνολογία. Συστήνω ανεπιφύλαχτα το ΔΕΤ σε κάθε
υποψήφιο που στοχεύει σε μία επιτυχημένη σταδιοδρομία στον επιχειρηματικό κόσμο.

Κοσμήτορας Σχολής: Καθ. Γ. Σιώμκος
Πρόεδρος Τμήματος: Αναπλ. Καθ. Ν. Πουλούδη
Γραμματεία Τμήματος: Τηλ. 210 8203 129, 210 8203 139, Fax. 210 8203127
E-mail: dmst@aueb.gr, http://dmst.aueb.gr

Tμήμα
Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής

Tμήμα
Μάρκετινγκ και
Επικοινωνίας

Το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών, ένα από τα νεότερα Τμήματα του Πανεπιστημίου, ιδρύθηκε το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις στους χώρους της Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής. Ειδικότερα,
το πρόγραμμα παρέχει άρτια κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα σχετικά με τη
χρηματοοικονομική λειτουργία των επιχειρήσεων, την οργάνωση και λειτουργία
των λογιστικών και ελεγκτικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων, καθώς επίσης με τη
λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων και των αγορών χρήματος και κεφαλαίου.
Από το 5ο εξάμηνο, το πρόγραμμα σπουδών προβλέπει δύο κατευθύνσεις:

Το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας αποτελεί το μόνο ελληνικό πανεπιστημιακό τμήμα στους τομείς του Μάρκετινγκ και της Επικοινωνίας. Στόχος του
τμήματος είναι η ακαδημαϊκή αριστεία και η εξασφάλιση άριστων προοπτικών
σταδιοδρομίας για τους αποφοίτους μέσω της απόκτησης ενός ευρέος φάσματος
γνώσεων και ικανοτήτων.
Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει σε βάθος τομείς και πεδία συναφή με το Μάρκετινγκ και την Επικοινωνία, όπως το Στρατηγικό και Διεθνές Μάρκετινγκ, η Διαφήμιση, το Ψηφιακό Μάρκετινγκ και η Ηλεκτρονική Επικοινωνία, η Συμπεριφορά
Καταναλωτή, οι Πωλήσεις, η Διοίκηση, η Επιχειρηματικότητα, η Εταιρική Επικοινωνία και η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών εμπλουτίζεται και ανανεώνεται διαρκώς με βάση τις επιστημονικές,
τεχνολογικές και οικονομικές εξελίξεις. Σημαντική θεωρείται τόσο η θεωρητική
κατάρτιση όσο και η πρακτική εφαρμογή και η ανάπτυξη σχετικών δεξιοτήτων.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη στενή σχέση του τμήματος με την αγορά και στην
πρακτική άσκηση των φοιτητών. Στο τέταρτο έτος σπουδών, οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις ακόλουθες κατευθύνσεις ειδίκευσης:

• Λογιστική και
• Χρηματοοικονομική.
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι ιδιαίτερα
κατάλληλοι για τη στελέχωση των oικονομικών υπηρεσιών και των λογιστηρίων
επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα. Μπορούν επίσης να εργασθούν σε λογιστικές-ελεγκτικές εταιρείες και μεγάλους χρηματοπιστωτικούς και
χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, όπως εμπορικές και επενδυτικές τράπεζες,
χρηματιστηριακές, επενδυτικές και ασφαλιστικές εταιρείες. Η σύγχρονη επιστημονική τους κατάρτιση, καθώς και οι αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες που
αποκτούν, τους δίνουν τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των
ταχύτατα μεταβαλλόμενων συνθηκών στις σύγχρονες διεθνείς αγορές κεφαλαίων, να εκπονούν υψηλής ποιότητος χρηματοοικονομικές μελέτες, να διαχειρίζονται αποτελεσματικά μεγάλα χαρτοφυλάκια, χρησιμοποιώντας σύνθετα χρηματοοικονομικά εργαλεία, και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πολύπλοκων
διαδικασιών ελέγχου μεγάλων επιχειρήσεων. Επίσης, οι πτυχιούχοι αποκτούν την
επιστημονική υποδομή που θα τους επιτρέψει να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά προγράμματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού και να ενασχοληθούν με
την επιστημονική έρευνα.

Το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικομικής αποτελεί μια
εξαιρετική επιλογή για όσους ενδιαφέρονται να γίνουν
στελέχη τραπεζών, χρηματοπιστωτικών οργανισμών,
ελεγκτικών, συμβουλευτικών, εμπορικών και λοιπών
εταιριών. Μυστικό επιτυχίας του τμήματος είναι οι
καθηγητές αναγνωρισμένου κύρους, το σύγχρονο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και το απαιτητικό περιβάλλον
σπουδών.
Γνωρίζοντας το πόσο απαιτητικές είναι οι σημερινές
συνθήκες εργασίας, δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία
ότι οι σπουδές μου με προετοίμασαν κατάλληλα. Πάντα
θα θυμάμαι τη φοίτησή μου στο τμήμα αυτό ως μία από
τις πιο ευχάριστες περιόδους της ζωής μου.

• Μάρκετινγκ
• Επιχειρησιακή Επικοινωνία και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
• Μεικτή κατεύθυνση
Με εφόδιο τις σπουδές τους, οι απόφοιτοι του Τμήματος καταλαμβάνουν ηγετικές θέσεις σε επιχειρήσεις και οργανισμούς σε τομείς Μάρκετινγκ, Πωλήσεων,
Εξαγωγών, Διαφήμισης, Έρευνας Αγοράς, Δημοσίων Σχέσεων, Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας. Το υπόβαθρο του προγράμματος σπουδών επιτρέπει στους πτυχιούχους να αναλάβουν θέσεις συμβούλων
επιχειρήσεων και να αναπτύξουν τη δική τους επιχειρηματική δράση. Παράλληλα
οι πτυχιούχοι του Τμήματος είναι κατάλληλα εφοδιασμένοι για να συνεχίσουν τις
σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Αποφοίτησα από το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας το 2012. Μέσα από τις σπουδές μου ανέπτυξα
ηγετικές ικανότητες και κριτική σκέψη, προσόντα σημαντικά για έναν marketing manager. Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου βραβεύτηκα με το Παγκόσμιο
Βραβείο Καλύτερης Επικοινωνιακής Στρατηγικής L'Oreal
Brandstorm και εργάστηκα στη L'Oreal Hellas στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης. Σήμερα εργάζομαι στην
Procter & Gamble ως Global Assistant Brand Manager
μετρώντας ήδη στις εμπειρίες μου το παγκόσμιο λανσάρισμα της πρώτης σειράς καλλυντικών γνωστού
ιταλικού οίκου μόδας. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι το
τμήμα προετοιμάζει τους φοιτητές του για προκλήσεις
και επιτυχίες στον ανταγωνιστικό χώρο του marketing
και το προτείνω ως κορυφαία επιλογή.

Τμήμα
Πληροφορικής

Τμήμα
Στατιστικής

Η Πληροφορική είναι η επιστήμη και τεχνική της επεξεργασίας πληροφορίας
μέσω υπολογιστών. Το Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ, από τα παλαιότερα αλλά
και από τα πλέον δυναμικά στη χώρα, προσφέρει ένα τετραετές πρόγραμμα
σπουδών που καλύπτει πλήρως όλο το φάσμα της Πληροφορικής, σύμφωνα με
τα πρότυπα των διεθνών επιστημονικών ενώσεων Πληροφορικής, καθώς επίσης
εφαρμογές και προεκτάσεις της στα Οικονομικά και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
Γι’ αυτό, το Τμήμα προετοιμάζει επιστήμονες ικανούς να συνεισφέρουν ουσιαστικά και να αναλάβουν ηγετικούς ρόλους (όπως δείχνει η επιτυχημένη πορεία
των αποφοίτων μας) στην ανάπτυξη Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και στην εισαγωγή τους σε πολλούς τομείς της οικονομικής και κοινωνικής
δραστηριότητας.
Οι τεχνολογίες αυτές εφαρμόζονται ήδη στην καρδιά των οικονομικών δοσοληψιών, της λειτουργίας τραπεζών, βιομηχανιών και οργανισμών κοινής ωφελείας,
των μεταφορών, των κινητών επικοινωνιών, του ιατρικού εξοπλισμού, του Παγκόσμιου Ιστού, των εκδόσεων, της δημιουργίας ταινιών και παιχνιδιών με video και
πολλών άλλων. Με την απόκτηση του πτυχίου, ανοίγονται για τους αποφοίτους
μας δυνατότητες επιτυχημένης σταδιοδρομίας, μεταξύ άλλων, στην ελληνική και
ευρωπαϊκή βιομηχανία Πληροφορικής, στα τμήματα μηχανοργάνωσης ή πληροφοριακών συστημάτων επιχειρήσεων και οργανισμών, σε εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων, στο χώρο της διοίκησης και της χρηματοοικονομικής, καθώς
και στην εκπαίδευση. Επίσης, απόφοιτοί μας συχνά ακολουθούν μεταπτυχιακές
σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
Το Τμήμα Πληροφορικής δίνει έμφαση στην πολύπλευρη θεώρηση της Πληροφορικής με ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο καθώς και στην εκτεταμένη εξάσκηση
με ασκήσεις και εργαστήρια, ενώ παρέχει εμβάθυνση και ειδίκευση οργανωμένη
σε 6 κύκλους: Συστήματα και δίκτυα υπολογιστών, Βάσεις δεδομένων και διαχείριση γνώσης, Πληροφοριακά συστήματα και ασφάλεια, Επιχειρησιακή έρευνα και
οικονομικά πληροφορικής, Θεωρητική πληροφορική, και Εφαρμοσμένα μαθηματικά και επιστημονικοί υπολογισμοί. Ακόμη, το πρόγραμμα περιλαμβάνει υποχρεωτικά ξένη γλώσσα και προαιρετικά εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και πρακτικής
άσκησης σε εταιρία ή οργανισμό.
Το Τμήμα Πληροφορικής οφείλει το δυναμισμό και την καταξίωσή του στο υψηλό
επιστημονικό κύρος και τη διεθνή αναγνώριση των 31 καθηγητών του, πολλοί
από τους οποίους έχουν διατελέσει καθηγητές ή ερευνητές σε πανεπιστήμια και
ερευνητικά κέντρα των ΗΠΑ και της Ευρώπης.
Τέλος, το Τμήμα προσφέρει 4 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών υψηλής
ζήτησης σε τομείς αιχμής.

Η εφαρμογή των μεθόδων της Στατιστικής επιστήμης είναι αναγκαία στην κατανόηση της συμπεριφοράς φαινομένων και διαδικασιών σε μία πληθώρα πεδίων
όπως οι επιστήμες υγείας, τα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά, οι κοινωνικές
επιστήμες, η Φυσική, η Βιολογία κ.α. Το Τμήμα Στατιστικής του ΟΠΑ, το μόνο αμιγές τμήμα με αντικείμενο τη στατιστική στην Ελλάδα, ιδρύθηκε το 1989 και προσφέρει υψηλής στάθμης προγράμματα σπουδών στη Στατιστική, σε προπτυχιακό
και μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα προγράμματα σπουδών αυτά είναι εναρμονισμένα
με τη φιλοσοφία των προγραμμάτων σπουδών των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων
με τα οποία συνεργάζεται το Τμήμα αφού είναι βασισμένο στο σύστημα μεταφοράς εκπαιδευτικών μονάδων ECTS. Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη
Στατιστική, περιλαμβάνει έναν αριθμό υποχρεωτικών μαθημάτων και ένα ευρύ
φάσμα μαθημάτων επιλογής. Στο πρόγραμμα σπουδών δεν υπάρχουν κατευθύνσεις με την αυστηρή έννοια του όρου. Στην ουσία όμως, ο κάθε φοιτητής μπορεί
να διαμορφώσει τη δική του κατεύθυνση και ειδίκευση επιλέγοντας κατάλληλα
μαθήματα επιλογής. Η επιλογή αυτή μπορεί να γίνει σε συνεργασία με το σύμβουλο καθηγητή του.
Λόγω των πολλών εφαρμογών της Στατιστικής, εκτός από την ΕΛΣΤΑΤ και διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες, οι Στατιστικοί μπορούν να απασχοληθούν και σε
πολλούς κλάδους του ιδιωτικού τομέα. Οι χώροι απασχόλησης περιλαμβάνουν
τις ασφαλιστικές εταιρείες, τις επιχειρήσεις, τις τράπεζες, τις βιομηχανίες, τον τουρισμό, τις συγκοινωνίες, τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, τις φαρμακευτικές εταιρείες κλπ., όπως επίσης και ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα. Εξάλλου το πτυχίο της
Στατιστικής αποτελεί ένα πολύ καλό πρώτο πτυχίο για περαιτέρω εξειδίκευση, σε
μεταπτυχιακό επίπεδο, στη Στατιστική, στα Οικονομικά, στα Χρηματοοικονομικά,
τη Διοίκηση κλπ. Τέλος μεγάλος αριθμός αποφοίτων του Τμήματος δουλεύει ήδη
στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα καθώς επίσης και στο εξωτερικό.

Αποφοίτησα από το τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης
Επιχειρήσεων το 2004. Το ΟΔΕ αποτέλεσε επιλογή που
αποδείχθηκε πολύ σωστή για τη μετέπειτα πορεία μου.
Εκεί πήρα τις βάσεις, ώστε να αποκτήσω μια ευρύτερη
κατάρτιση όσον αφορά τον επιχειρησιακό χώρο, αλλά
και να εξειδικευθώ στην κατεύθυνση του μάρκετινγκ.
Το δυνατό θεωρητικό υπόβαθρο που απέκτησα σε συνδυασμό με τα υψηλών απαιτήσεων μαθήματα και το
επίπεδο των συμφοιτητών μου, με βοήθησαν να φέρω
εις πέρας το μεταπτυχιακό μου στο London School of
Economics, να κερδίσω με την ομάδα μου το 1ο Πανελλήνιο Βραβείο Μάρκετινγκ της Philip Morris και να κατέχω σήμερα μία θέση στο μάρκετινγκ της Αθηναϊκής
Ναταλία Παπαπετροπούλου Ζυθοποιίας, που τόσο επιθυμούσα.
Brand Manager
Αθηναϊκής Ζυθοποιίας

Η φοίτησή μου στο τμήμα Πληροφορικής με βοήθησε
πολλαπλά στη μετέπειτα σταδιοδρομία μου. Αρχικά
μου έδωσε το απαραίτητο υπόβαθρο σπουδών για να
επιδιώξω ένα μεταπτυχιακό διδακτορικό πρόγραμμα σ’
ένα από τα εγνωσμένης αξίας ευρωπαϊκά πανεπιστήμια
(Imperial College). Στην επαγγελματική μου σταδιοδρομία, η αποκόμιση γνώσεων εφαρμοσμένης πληροφορικής σε συνδυασμό με Μαθηματικά και Επιχειρησιακή
Έρευνα, μου έδωσαν σημαντικό πλεονέκτημα για την
κατανόηση της χρήσης της Πληροφορικής σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς. Αυτή η κατανόηση με βοήθησε
σημαντικά στην επαγγελματική ανέλιξη σε όλα τα τμήματα της διοικητικής πυραμίδας μίας εταιρείας πληροφορικής, από software developer σε διευθύνοντα σύμβουλο της Entersoft.

Οι βάσεις της επιστημονικής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας μου στήθηκαν στα χρόνια των προπτυχιακών
σπουδών μου στο Τμήμα της Στατιστικής του ΟΠΑ από
το οποίο απoφοίτησα το 1999. Το οργανωμένο πρόγραμμα σπουδών, τα ολιγομελή τμήματα φοιτητών, το
ενδιαφέρον των καθηγητών και η σωστή καθοδήγηση
τους, αλλά και οι στενές σχέσεις του Τμήματος με άλλα
ευρωπαϊκά πανεπιστημιακά ιδρύματα μου έδωσαν την
δυνατότητα να αντιληφθώ και να ζήσω ο ίδιος την επιστημονική έρευνα σαν μία συναρπαστική δραστηριότητα που συνδυάζει ιδανικά την προσωπική μελέτη με
την επικοινωνία σε διεθνές επίπεδο.

Κανδηλώρου Μυρτώ
Manager στο Φορολογικό
Τμήμα Deloitte

Σοφία Αθανασιάδη
Global Assistant Brand Manager,
Procter & Gamble, Γενεύη

Αντώνης Κοτζαμανίδης
Διευθύνων Σύμβουλος
Entersoft

Κοσμήτορας Σχολής: Καθ. Γ. Σιώμκος
Πρόεδρος Τμήματος: Καθ. Α. Νικολόπουλος

Κοσμήτορας Σχολής: Καθ. Γ. Σιώμκος
Πρόεδρος Τμήματος: Αναπλ. Καθ. A. Παπαδάκη

Κοσμήτορας Σχολής: Καθ. Γ. Σιώμκος
Πρόεδρος Tμήματος: Αναπλ. Καθ. Φλ. Κοκκινάκη

Κοσμήτορας Σχολής: Καθ. Π. Κωνσταντόπουλος
Πρόεδρος Τμήματος: Καθ. Γ. Δ. Σταμούλης

Κοσμήτορας Σχολής: Καθ. Π. Κωνσταντόπουλος
Πρόεδρος Τμήματος: Καθ. Α. Κωστάκη

Γραμματεία Τμήματος: Τηλ. 210 8203 308-311, Fax. 210 8230966
E-mail: ode@aueb.gr, http://www.ode.aueb.gr

Γραμματεία Τμήματος: Τηλ. 210 8203 302, 210 8203 322, Fax. 210 8228816
E-mail: accfin@aeub.gr, http://www.loxri.aueb.gr

Γραμματεία Τμήματος: Τηλ. 210 8203 101-103, Fax. 210 8225677
E-mail: secretary.marketing@aueb.gr , http://www.mbc.aueb.gr

Γραμματεία Τμήματος: Τηλ. 210 8203 314-316, Fax. 210 8226105
E-mail: infotech@aueb.gr, http://www.cs.aueb.gr

Γραμματεία Τμήματος: Τηλ. 210 8203 112-113, Fax. 210 8230488
E-mail: stat@aueb.gr, http://www.stat-athens.aueb.gr

Όμηρος Παπασπηλιόπουλος
Καθηγητής Πανεπιστήμιο Pompeu
Fabra, Βαρκελώνη

