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1.I.1.1

4

Ζ δηαδηθαζία ηεο εζωηεξηθήο αμηνιόγεζεο

1.1.

Πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ζην Τκήκα.

Πνηα ήηαλ ε ζχλζεζε ηεο ΟΜΔΑ;

Ζ ΟΜΔΑ ηνπ ηκήκαηνο Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο απνηειείην απφ κέιε ΓΔΠ.
Μηθξέο νκάδεο αλέιαβαλ ηελ ζχληαμε εθζέζεσλ πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζηηο ελφηεηεο
ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ηκήκαηνο
θαζεγεηή θ. Θάλνπ θνχξα.
1.I.1.2

Με πνηνπο θαη πψο ζπλεξγάζζεθε ε ΟΜΔΑ γηα ηε δηακφξθσζε ηεο έθζεζεο;
ηελ δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ζπκκεηείραλ κέιε ΓΔΠ, δηνηθεηηθφ
πξνζσπηθφ, ππνςήθηνη δηδάθηνξεο, θνηηεηέο θαη απφθνηηνη ηνπ ηκήκαηνο. Ζ θάζε
νκάδα αλάινγα κε ην αληηθείκελν πνπ είρε αλαιάβεη φξηζε θαη ηηο απαξαίηεηεο
δηαδηθαζίεο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ζηνηρείσλ θαζψο θαη αλάζεζεο θαζεθφλησλ
πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζεη ηελ έθζεζε ηεο. Σελ ζπλνιηθή επίβιεςε ησλ επηκέξνπο
εθζέζεσλ θαη ηεο έληαμεο ηνπο ζηελ έθζεζε αμηνιφγεζεο είρε ν Πξφεδξνο ηνπ
ηκήκαηνο θαζεγεηήο θ. Θάλνο θνχξαο, κέζα απφ ζπδεηήζεηο κε ηηο νκάδεο θαηά
ηελ δηάξθεηα ησλ Γ θαη ησλ ΓΔ ηνπ ηκήκαηνο.

1.I.1.3

Πνηεο πεγέο θαη δηαδηθαζίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ άληιεζε πιεξνθνξηψλ;
Αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. Παξαζέηνπκε θάπνηα ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα.
α) Ζ νκάδα πνπ αζρνιήζεθε κε ηηο αμηνινγήζεηο πξνπηπρηαθψλ καζεκάησλ φξηζε
Τπ. Γηδάθηνξεο ηνπ ηκήκαηνο νη νπνίνη κνίξαζαλ ζρεηηθά εξσηεκαηνιφγηα ζηνπο
θνηηεηέο θαηά ηελ δηάξθεηα δηαιέμεσλ. ηε ζπλέρεηα ηα εξσηεκαηνιφγηα δφζεθαλ ζε
κέινο ΓΔΠ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ κε ηελ ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
SPSS θαη ηελ δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ.
β) Ζ νκάδα πνπ αλέιαβε ηελ δηεμαγσγή έξεπλαο γηα ηελ απνξξφθεζε ησλ
απνθνίησλ ηνπ ηκήκαηνο ζπλεξγάζηεθε κε ηελ Γξακκαηεία γηα ηελ άληιεζε
ζηνηρείσλ γηα ηνπο απφθνηηνπο. ηε ζπλέρεηα Τπ. Γηδάθηνξεο ηνπ ηκήκαηνο έθαλαλ
ηειεθσληθέο ζπλεληεχμεηο κε βάζε δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην θαη ρξήζε εμνπιηζκνχ
ελφο εξεπλεηηθνχ εξγαζηεξίνπ ηνπ ηκήκαηνο. Σελ ζπγθέληξσζε ησλ ζηνηρείσλ
αλέιαβαλ κέιε ηνπ βνεζεηηθνχ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ηκήκαηνο θαη ε ηειηθή
έθζεζε έγηλε ππφ ηελ επίβιεςε δχν κειψλ ΓΔΠ θαη παξνπζίαδε ηα δεδνκέλα κε ηελ
ρξήζε δηαγξακκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο excel.
γ) Ζ νκάδα πνπ αλέιαβε ηελ παξνπζίαζε ηεο έξεπλαο ζην ηκήκα (2 κέιε ΓΔΠ),
ήξζε ζε επαθή κε θάζε κέινο ΓΔΠ πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέμεη ζηνηρεία γηα ζπκκεηνρέο
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ζε ζπλέδξηα, δεκνζηεχζεηο, εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, εθδφζεηο βηβιίσλ θ.ιπ.
ζηέιλνληαο έλα ζρεηηθφ πίλαθα πξνο ζπκπιήξσζε. ηε ζπλέρεηα ζπγθέληξσζε θαη
άζξνηζε ηα δεδνκέλα ηα νπνία εληάρζεθαλ ζηελ ηειηθή έθζεζε.
1.I.1.4

Πψο θαη ζε πνηα έθηαζε ζπδεηήζεθε ε έθζεζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ Σκήκαηνο;

Ζ αμηνιφγεζε αληηκεησπίζηεθε κε ζεηηθή καηηά θαη ν πξαγκαηηθφο ηεο ζηφρνο έγηλε
αληηιεπηφο θαη ππνζηεξίρηεθε κε ζέξκε απφ ην ηκήκα. Αληηξξήζεηο σο πξνο ηελ δηεμαγσγή ηεο
ππήξμαλ απφ ηελ κεξηά ησλ θνηηεηψλ θαη απηφ πεξηφξηζε ζε έλα βαζκφ ηηο ζπδεηήζεηο ζην
πιαίζην ησλ Γ. Σέινο επεηδή ε δηαδηθαζία ζπιινγήο ζηνηρείσλ ππήξμε γξαθεηνθξαηηθή θαη
ρξνλνβφξα θαη επηβάξπλε ην ήδε επηβαξπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ ηκήκαηνο απηφ
„θνχξαζε‟ ηνπο εκπιεθφκελνπο θαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο ε δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ δελ
ήηαλ ε αλακελφκελε παξ‟ φιν πνπ ε αμηνιφγεζε αλέδεημε θαη κε επίζεκν ηξφπν ην πςειφ
επίπεδν ηνπ ηκήκαηνο.
1.I.2

1.2.
Αλάιπζε ησλ ζεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δπζθνιηψλ πνπ παξνπζηάζζεθαλ θαηά
ηε δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο.

ηα ζεηηθά ήηαλ φηη ηα ζηνηρεία ηεο αμηνιφγεζεο αλέδεημαλ θαη κε επίζεκν ηξφπν ην
πςειφ επίπεδν ηνπ Σκήκαηνο αιιά θαη ην φηη ε Αμηνιφγεζε σο „αξρή‟ ζπδεηήζεθε θαη
ππνζηεξίρζεθε απφ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ ηκήκαηνο.
Οη δπζθνιίεο ζηελ ζπιινγή ζηνηρείσλ (ρξνλνβφξεο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ
πεξηείραλ θαηά πεξηπηψζεηο ππεξβνιηθέο θαζπζηεξήζεηο ή ήηαλ ακθίβνιεο σο πξνο ηελ
αληηθεηκεληθφηεηα ηνπο, π.ρ. πφζν αμηφπηζην είλαη έλα εξσηεκαηνιφγην γηα έλα κάζεκα πνπ έρεη
πνιχ κηθξή παξαθνινχζεζε;) αλέδεημαλ ηελ επηηαθηηθή αλάγθε γηα εμαζθάιηζε πφξσλ θαη
θαιχηεξε κεραλνξγάλσζε ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ ζα
εκπιέθεηαη ζηελ δηαδηθαζία αιιά θαη ε εμαζθάιηζε πφξσλ γηα ηελ δεκηνπξγία κίαο
πιεξέζηεξεο, πην εμεηδηθεπκέλεο αλά επηζηεκνληθφ πεδίν, απηνκαηνπνηεκέλεο βάζεο
δεδνκέλσλ είλαη απαξαίηεηεο αλάγθεο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε αληηθεηκεληθφηεηα ηεο
δηαδηθαζίαο θαη λα δηαθπιαρζεί ε εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία ηεο αμηνιφγεζεο. Αιιηψο ν θίλδπλνο
λα κεηαηξαπεί ζε κία αλνχζηα γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία πνπ παξακέλεη ζηα ραξηηά θαη δελ
αμηνπνηείηαη, κνηάδεη έληνλνο.
1.I.3

1.3.

Πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο.



Υξήζε ηερλνινγηθψλ κέζσλ
(θαηάιιειε κεραλνξγάλσζε) ζηελ δηαδηθαζία ηεο
αμηνιφγεζεο πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ άκεζε απνζηνιή ζηνηρείσλ ζε κία βάζε
δεδνκέλσλ.



Δθπαίδεπζε ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ εκπιέθεηαη ζηελ δηαδηθαζία.



Δλεκέξσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο γηα ηα νθέιε ηεο αμηνιφγεζεο αιιά θαη γηα ηελ
ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο.



Δπηθνηλσλία, δεκνζηνπνίεζε
θαη νπζηαζηηθή εξκελεία απφ ηελ Πνιηηεία ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο.

Τκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο, Ο.Π.Α.
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Αληακνηβή ηκεκάησλ πνπ ηα πήγαλ θαιά, αιιά θαη ζχλδεζε ησλ απνηειεζκάησλ κε
πιάλα δξάζεο έηζη ψζηε ε αμηνιφγεζε λα κελ πάξεη θαηά πεξηπηψζεηο ηνλ ραξαθηήξα
„ηηκσξίαο‟ αιιά λα πθίζηαηαη σο κηα δηαδηθαζία ζπλερνχο βειηίσζεο.

Τκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο, Ο.Π.Α.
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2.I.1

7

Παξνπζίαζε ηνπ Σκήκαηνο

Γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ Τκήκαηνο (π.ρ. ζηελ πξσηεχνπζα, ζε κεγάιε πφιε, ζε κηθξή πφιε,
ζπγθεληξσκέλν, θαηαλεκεκέλν ζε κηα πφιε θ.ιπ.)

Σν ηκήκα βξίζθεηαη ζηελ Αζήλα. Οη πξνπηπρηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηκήκαηνο θαη ε
Γξακκαηεία ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ βξίζθνληαη ζην θεληξηθφ θηίξην ηνπ Οηθνλνκηθνχ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (πξψελ ΑΟΔΔ), νδφο Παηεζίσλ, αξηζκ. 76, Σ.Κ. 10434, Αζήλα. Οη
κεηαπηπρηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηκήκαηνο θαη ε Γξακκαηεία Μεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ
βξίζθνληαη ζην θηίξην κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, νδφο Λεπθάδνο 33 θαη
Δπειπίδσλ 47Α, Αζήλα, 113 62.
2.I.2

Ιζηνξηθφ ηεο εμέιημεο ηνπ Τκήκαηνο.

2.I.2.1

ηειέρσζε ηνπ ηκήκαηνο ζε δηδαθηηθφ, δηνηθεηηθφ θαη εξγαζηεξηαθφ πξνζσπηθφ, θαηά
ηελ ηειεπηαία πεληαεηία (πνζνηηθά ζηνηρεία).

2.I.2.2

Αξηζκφο θαη θαηαλνκή ησλ θνηηεηψλ αλά επίπεδν ζπνπδψλ (πξνπηπρηαθνί,
κεηαπηπρηαθνί, δηδαθηνξηθνί) θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία.

Σα ζρεηηθά ζηνηρεία θαίλνληαη ζην παξάξηεκα Πίλαθεο (11-1 θαη 11-2.1. 11-2.2).
2.I.3

2.I.3.1

Σθνπφο θαη ζηφρνη ηνπ Τκήκαηνο

Πνηνη είλαη νη ζηφρνη θαη νη ζθνπνί ηνπ Σκήκαηνο ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ ίδξπζεο ηνπ;

Σν ηκήκα ηδξχζεθε ην 1989 (ΦΔΚ 16 Ηνπλίνπ 1989, ηεχρνο πξψην, αξ.θχιινπ 166) κε ηελ
„νλνκαζία‟ Σκήκα Γηνηθεηηθήο ησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Μάξθεηηλγθ. χκθσλα κε ην παξαπάλσ
ΦΔΚ απνζηνιή ηνπ ηκήκαηνο είλαη: Ζ πξναγσγή θαη ε κεηάδνζε ηεο γλψζεο κε ηελ έξεπλα θαη
ηε δηδαζθαιία ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο δηνηθεηηθήο επηζηήκεο θαη ηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο
(MARKETING) θαη ε θαηάξηηζε επηζηεκφλσλ πςειήο ζηάζκεο, εηδηθεπκέλσλ ζηε δηνίθεζε ησλ
επηρεηξήζεσλ ζηελ έξεπλα ηεο αγνξάο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ πσιήζεσλ.
Σν 1992 ην Σκήκα Γηνηθεηηθήο ησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Μάξθεηηλγθ κεηνλνκάζηεθε ζε Σκήκα
Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο θαη Μάξθεηηλγθ (ΦΔΚ 13 Μαξηίνπ 1992, ηεχρνο δεχηεξν, αξ. θχιινπ
170). χκθσλα κε ην παξαπάλσ ΦΔΚ ε απνζηνιή ηνπ ηκήκαηνο απηνχ είλαη ε θαηάξηηζε
επηζηεκφλσλ νη νπνίνη κε ηηο γλψζεηο ηνπο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ κία επηρείξεζε ή έλαλ
νξγαληζκφ λα πξνβεί ζηελ θαιχηεξε ρξήζε ησλ πφξσλ πνπ έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ ψζηε λα
βειηηψζεη ηελ παξαγσγηθφηεηα. Σν αληηθείκελν ηνπ ηκήκαηνο είλαη ν εληνπηζκφο, ε κέηξεζε, ε
πξφβιεςε δήηεζεο θαη νη κέζνδνη ιήςεσο απνθάζεσλ, ζρεηηθά κε ηελ επηινγή, δεκηνπξγία,
ηηκνιφγεζε, δηάζεζε θαη πξνβνιή ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηεο επηρείξεζεο πνπ
ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο.

Τκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο, Ο.Π.Α.
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Με ηελ ίδξπζε ηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο φπνπ αξθεηά κέιε ΓΔΠ
ηνπ ηκήκαηνο Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο θαη Μάξθεηηλγθ εληάρζεθαλ ζην λέν ηκήκα, ην 2002 ην
ηκήκα κεηνλνκάζηεθε απφ Σκήκα Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο θαη Μάξθεηηλγθ ζε ηκήκα
Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο (ΦΔΚ 28 Ηνπλίνπ 2002, ηεχρνο πξψην, αξ. θχιινπ 152), ρσξίο λα
αιιάμεη ε απνζηνιή θαη ην αληηθείκελν ηνπ.
2.I.3.2

Πσο αληηιακβάλεηαη ε αθαδεκατθή θνηλφηεηα ηνπ ηκήκαηνο ηνπο ζηφρνπο θαη ηνπο
ζθνπνχο ηνπ ηκήκαηνο;

Σν ηκήκα γηα λα επηηχρεη ηελ απνζηνιή ηνπ εζηηάδεηαη ζηνπο παξαθάησ ηξεηο βαζηθνχο
ππιψλεο:
Πξψηνο, βαζηθφο ππιψλαο είλαη ε εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ πνπ επηθεληξψλεηαη ζε κηα
επξεία θαη βαζεηά γλψζε φισλ ησλ πξνβιεκάησλ θαη πξαθηηθψλ ηνπ κάξθεηηλγθ, ηεο
επηθνηλσλίαο θαη ηεο δηνίθεζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ, ηφζν ζε πξνπηπρηαθφ, φζν θαη ζε
κεηαπηπρηαθφ επίπεδν ζπνπδψλ. ην πξνπηπρηαθφ επίπεδν νη θνηηεηέο δηδάζθνληαη ηηο έλλνηεο
ηνπ κάξθεηηλγθ, ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο δηνίθεζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη αλαπηχζζνπλ ηεο
απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο κέζσ δηαιέμεσλ, ζπδεηήζεσλ, case studies, νκαδηθψλ εξγαζηψλ,
πξαθηηθήο άζθεζεο ζε επηρεηξήζεηο θαη πξνγξακκάησλ αληαιιαγήο θνηηεηψλ κε παλεπηζηήκηα
ηνπ εμσηεξηθνχ. ην κεηαπηπρηαθφ επίπεδν ιεηηνπξγεί ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα «Μάξθεηηλγθ
θαη Δπηθνηλσλία κε Νέεο Σερλνινγίεο». Σν πξφγξακκα απηφ παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο εθηφο απφ
ηε βαζεηά αθαδεκατθή γλψζε θαη κηα επξεία εκπινπηηζκέλε κε εκπεηξίεο, πξνζαλαηνιηζκέλε
ζηελ αγνξά εμνηθείσζε ζηελ αληηκεηψπηζε πξαγκαηηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ. Σν
πξφγξακκα πξνζθέξεηαη ζε ηξεηο κνξθέο: είηε σο πξφγξακκα πιήξνπο θνίηεζεο ζην
κάξθεηηλγθ θαη ηελ επηθνηλσλία κε λέεο ηερλνινγίεο γηα λένπο πηπρηνχρνπο, είηε σο πξφγξακκα
κεξηθήο θνίηεζεο γηα παιαηφηεξνπο πηπρηνχρνπο πνπ είλαη ζήκεξα ζηειέρε επηρεηξήζεσλ θαη
νξγαληζκψλ, είηε πξφζθαηα σο πξφγξακκα πιήξνπο θνίηεζεο ζην κάξθεηηλγθ κε δηεζλή
πξνζαλαηνιηζκφ (Programme in International Marketing/PR.I.MA.) γηα λένπο πηπρηνχρνπο ζε
ζπλεξγαζία κε ηέζζεξα επξσπατθά παλεπηζηήκηα. Δπίζεο, ην ηκήκα Μάξθεηηλγθ θαη
Δπηθνηλσλίαο ζε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο έρεη ηελ θχξηα
επζχλε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζηε Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ
Γπλακηθνχ πνπ πξνζθέξεηαη ζε δχν πξνγξάκκαηα: πξφγξακκα γηα θνηηεηέο πιήξνπο θνίηεζεο
θαη πξφγξακκα κεξηθήο θνίηεζεο γηα ζηειέρε επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ. Άιια
κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζηα νπνία ζπκκεηέρεη ην ηκήκα ζε ζπλεξγαζία κε άιια ηκήκαηα
είλαη: ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα MBA, ην MBA International θαη ην Athens MBA.
Γεχηεξνο, βαζηθφο ππιψλαο είλαη ε αθαδεκατθή έξεπλα ησλ κειψλ ηνπ ηκήκαηνο πνπ
είλαη δεκνζηεπκέλε ζηα πην έγθξηηα δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη πξαθηηθά ζπλεδξίσλ θαη
ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε κεγάιε απήρεζή ηεο ζηελ αθαδεκατθή θαη επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα.
Σξίηνο, βαζηθφο ππιψλαο είλαη νη γεληθφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηκήκαηνο θαη ησλ
κειψλ ηνπ φπσο, γηα παξάδεηγκα, ε νξγάλσζε ζπλεδξίσλ θαη εκεξίδσλ, νη δεκνζηεχζεηο ζηνλ
εκεξήζην, εβδνκαδηαίν θαη πεξηνδηθφ ηχπν πνπ πξνζθέξνπλ νθέιε ζηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα,
ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν θαη ζηελ θνηλσλία γεληθφηεξα.

Τκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο, Ο.Π.Α.
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Τπάξρεη απφθιηζε ησλ επίζεκα δηαηππσκέλσλ (ζην ΦΔΚ ίδξπζεο) ζηφρσλ ηνπ
ηκήκαηνο απφ εθείλνπο πνπ ζήκεξα ην ηκήκα ζεσξεί φηη πξέπεη λα επηδηψθεη;

Γελ ππάξρεη απφθιηζε.
2.I.3.4

Δπηηπγράλνληαη νη ζηφρνη πνπ ζήκεξα ην Σκήκα ζεσξεί φηη πξέπεη λα επηδηψθεη; Αλ φρη,
πνηνη παξάγνληεο δξνπλ αλαηξεπηηθά ή αλαζηαιηηθά ζηελ πξνζπάζεηα απηή;

ην πιαίζην ησλ πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ ην ηκήκα επηηπγράλεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ.
2.I.3.5

Θεσξείηαη φηη ζπληξέρεη ιφγνο αλαζεψξεζεο ησλ επίζεκα δηαηππσκέλσλ (ζην ΦΔΚ
ίδξπζεο) ζηφρσλ ηνπ ηκήκαηνο;

Γελ ζπληξέρεη ιφγνο αλαζεψξεζεο
2.I.4

2.I.4.1

Δηνίθεζε ηνπ Τκήκαηνο

Πνηεο επηηξνπέο είλαη ζεζκνζεηεκέλεο θαη ιεηηνπξγνχλ ζην ηκήκα;

ηνλ αθφινπζν πίλαθα αλαθέξνληαη νη επηηξνπέο πνπ είλαη ζεζκνζεηεκέλεο θαη ιεηηνπξγνχλ ζην
ηκήκα θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2009-2010.
ΠΗΝΑΚΑ 2.4.1.1.
ΔΠΗΣΡΟΠΔ - ΔΚΠΡΟΧΠΟΗ
ΑΚΑΓ. ΔΣΟ : 2009-2010

ΔΠΗΣΡΟΠΔ - ΔΚΠΡΟΧΠΟΗ

TAKTIKO

ΔΠΗΣΡΟΠΖ αμηνιφγεζεο κειψλ
ΓΔΠ

Ν. Παπαβαζηιείνπ, Καζεγεηήο

ΑΝΑΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟ

Απόθαζε
ε

Γ.. 1 /2-102008

Γ. Απισλίηεο, Καζεγεηήο
Ν. Παπαιεμαλδξή, Καζεγήηξηα

ΔΚΠΡΟΧΠΟ ζην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ηεο Φνηηεηηθήο Λέζρεο

Δ.Νηθάλδξνπ, Δπίθ. Καζεγήηξηα

Β.Παηζνπξάηεο,
Καζεγεηήο,

ε

Γ.. 1 /30-92009

(Αλαπι. Πξφεδξνο)
ε

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΡΔΤΝΧΝ ηνπ
Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Κνλδπιίσλ
Έξεπλαο

Μ. Κσλζηαληνπνχινπ,
Καζεγήηξηα

Γ. Μπάιηαο, Αλαπι.
Καζεγ.

Γ..Δ.. 16 /97-2008

ΔΚΠΡΟΧΠΟ ζηε χγθιεην ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ

Κ. Ήληνπλαο, Λέθηνξαο

Π. Αξγνπζιίδεο,
Λέθηνξαο

Γ.. 12 /1-72009

ΔΚΠΡΟΧΠΟ ζηελ Δπηηξνπή
ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δλίζρπζεο
Βαζηθήο Έξεπλαο (ΠΔΒΔ)

Γ. Μπάιηαο, Αλαπι. Καζεγεηήο

Β.ηαζαθφπνπινο,
Αλαπι. Καζεγεηήο

Γ.. 1 /2-102008

ΔΠΗΣΡΟΠΖ Καηαηαθηεξίσλ

Ν. Παπαβαζηιείνπ, Καζεγεηήο,

ε

ε

Τκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο, Ο.Π.Α.
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Πξφεδξνο ηκήκαηνο
Μ. Κσλζηαληνπνχινπ,
Καζεγήηξηα
Γ. Μπάιηαο, Αλαπι. Καζεγεηήο
. Γνχλαξεο, Αλαπι. Καζεγεηήο
Κ. Ήληνπλαο, Λέθηνξαο

ΔΚΠΡΟΧΠΟ ζηε Δπηηξνπή
Δπαγγεικαηηθψλ Γηθαησκάησλ
Απνθνίησλ

Β. Παηζνπξάηεο, Καζεγεηήο,

ΔΠΗΣΡΟΠΖ Πξνζιήςεσλ
δηδαζθφλησλ κε ην Π.Γ. 407/80

Γ.Απισλίηεο, Καζεγεηήο

Αλαπι. Πξφεδξνο

ε

Γ.. 1 /2-102008

Γ. Μπάιηαο, Αλαπι. Καζεγεηήο
Φι. Κνθθηλάθε, Δπηθ.
Καζεγήηξηα
ε

ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΠΟΤΓΧΝ

ια ηα κέιε ΓΔΠ αιθαβεηηθά,
εθηφο απηψλ πνπ έρνπλ
εθπαηδεπηηθή άδεηα

Γ.. 1 /30-92009

ΔΠΗΣΡΟΠΖ Πξνβνιήο Σκήκαηνο

Δ. Νηθάλδξνπ, Δπηθ. Καζεγήηξηα

Γ.. 5 /14-12009

Π. Αξγνπζιίδεο, Λέθηνξαο

ε

Δ. Καθέδα, Λέθηνξαο
Ν. Παπαβαζηιείνπ, Καζεγεηήο
Δ. Πνιηηνπνχινπ, Τπάιιεινο
ΔΠΗΣΡΟΠΖ Πηζηνπνίεζεο ηνπ
έξγνπ «Πξαθηηθή Άζθεζε
Φνηηεηψλ ΟΠΑ» Γ‟ Φάζε

Μ. Κσλζηαληνπνχινπ,
Καζεγήηξηα

ε

Γ.. 8 /8-42009

Α. θνχξα, Καζεγεηήο
Ν. Παπαιεμαλδξή, Καζεγήηξηα
ε

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΤΠΔΤΘΤΝΖ
«Πξαθηηθή Άζθεζε Φνηηεηψλ»

Ν. Παπαιεμαλδξή, Καζεγήηξηα

ΤΠΔΤΘΤΝΖ Δrasmus

Ν. Παπαιεμαλδξή, Καζεγήηξηα

ΔΚΠΡΟΧΠΟ ζηελ Δπηηξνπή
Βηβιηνζήθεο

Δ. Νηθάλδξνπ, Δπηθ. Καζεγήηξηα

Γ.. 6 /11-22009

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΣΜΖΜΑΣΟ γηα ηελ
έθδνζε ησλ Δπνπηεηψλ ησλ
εμεηάζεσλ

Ν. Μηραινπνχινπ, ΔΓΠ

Γ.. 9 /20-52009

ΔΚΠΡΟΧΠΟ ζηελ Δπηηξνπή
Δξγαζηεξίσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Γ. Απισλίηεο, Καζεγεηήο

Γ.. 12 /1-72009

ΔΠΗΣΡΟΠΖ Αμηνιφγεζεο ΑΓΗΠ

Κ. Καξαληηλνχ, Λέθηνξαο

Γ.. 2 /14-102009

Δξσθίιε Πνιηηνπνχινπ,
Γηνηθεηηθή Τπάιιεινο

Δ. Πνιηηνπνχινπ, Τπάιιεινο
ΔΠΗΣΡΟΠΖ Δπηθαηξνπνίεζεο
Ηζηνζειίδαο ηκήκαηνο

. Γεκεηξηάδεο
Α. θνχξαο

Γ.. 8 /8-42009

ε

ε

ε

ε

Τκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο, Ο.Π.Α.

2.I.4.2
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Πνηνη εζσηεξηθνί θαλνληζκνί (π.ρ. εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο πξνγξάκκαηνο
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ) ππάξρνπλ ζην ηκήκα;

Γηα θάζε πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ πνπ αλήθεη ε ζπκκεηέρεη ην ηκήκα ππάξρεη
εζσηεξηθφο θαλνληζκφο.
2.I.4.3

Δίλαη δηαξζξσκέλν ην ηκήκα ζε ηνκείο; ε πνηνχο; Αληαπνθξίλεηαη ε δηάξζξσζε απηή
ζηε ζεκεξηλή αληίιεςε ηνπ ηκήκαηνο γηα ηελ απνζηνιή ηνπ;

Σν ηκήκα δελ είλαη δηαξζξσκέλν ζε ηνκείο. Τπάξρνπλ δχν θαηεπζχλζεηο πνπ αληαπνθξίλνληαη
ζηε ζεκεξηλή αληίιεςε ηνπο ηκήκαηνο γηα ηελ απνζηνιή ηνπ: Καηεχζπλζε Μάξθεηηλγθ θαη
Καηεχζπλζε Δπηθνηλσλίαο θαη Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ

Τκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο, Ο.Π.Α.

3

Πξνγξάκκαηα πνπδώλ

3.I

Πξνπηπρηαθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ

3.I.1

3.I.1.1

12

Αληαπφθξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ Σπνπδψλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Τκήκαηνο θαη
ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο

Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο αληαπφθξηζεο απηήο; Πφζν απνηειεζκαηηθά
εθαξκφδνληαη;

Ο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ ηκήκαηνο είλαη ε κφξθσζε θαη δηάπιαζε αηφκσλ, ηα νπνία ε αγνξά
εξγαζίαο αλαγλσξίδεη φηη είλαη ηθαλά λα πξνζιεθζνχλ θαη λα αλαιάβνπλ ζχληνκα ζέζεηο
επζχλεο γηα λα εμειηρζνχλ ζε πνιχηηκα ζηειέρε θαη άμηνπο επηρεηξεκαηίεο.
Οη ζηελέο ζρέζεηο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη ηα πεξηζζφηεξα κέιε ΓΔΠ ηνπ ηκήκαηνο κε
επηρεηξεκαηηθά ζηειέρε θαη κε ην ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ, επηηξέπνπλ ηνλ έιεγρν ηεο
αληαπφθξηζεο απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο.
Σα αλεπίζεκα απηά θαλάιηα πιεξνθφξεζεο θαη ειέγρνπ έρνπλ εληζρπζεί πξφζθαηα κε ηελ
αλάιεςε έξεπλαο απφ κέιε ηνπ ηκήκαηνο ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ
απνθνίησλ καο. Ζ έξεπλα επηβεβαηψλεη ζε γεληθέο γξακκέο ηελ αίζζεζε φηη ε αγνξά εξγαζίαο
εθηηκά ην πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο (δεο Παξάξηεκα 1).
3.I.1.2

Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη αλαζεψξεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ;
Πφζν απνηειεζκαηηθά εθαξκφδνληαη;

Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ηκήκαηνο, εμεηάδεη θαη εγθξίλεη ζε εηήζηα βάζε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ
γηα ην επφκελν έηνο, ζε ζπλεδξίαζε ηεο πξνο ην ηέινο θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο. Μηθξέο
αλαζεσξήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξνχλ λα γίλνπλ, εάλ ρξεηαζηεί θαηά ηελ θξίζε ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο, θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο.
εκαληηθέο αλαζεσξήζεηο έρνπλ γίλεη 4 θνξέο απφ ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ην
1992.
3.I.1.3

Πψο δεκνζηνπνηείηαη ην Πξφγξακκα πνπδψλ;

Σν Πξφγξακκα πνπδψλ δεκνζηνπνηείηαη κε ηνλ Οδεγφ πνπδψλ, πνπ ελεκεξψλεηαη θαη
εθδίδεηαη εηεζίσο ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή. Ο Οδεγφο πνπδψλ ζε έληππε κνξθή
παξέρεηαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ ηκήκαηνο ζε θάζε ελδηαθεξφκελν. Ο Οδεγφο πνπδψλ
εθδίδεηαη θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα γηα ηνπο μέλνπο θνηηεηέο πνπ επηζθέπηνληαη ην ηκήκα ζην
πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ERASMUS.

Τκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο, Ο.Π.Α.

3.I.1.4
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Τπάξρεη απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο
ησλ απνθνίησλ; Πψο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα απνηειέζκαηά ηεο;

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ησλ απνθνίησλ δελ είλαη φζν ηθαλνπνηεηηθή ζα
ηελ επηζπκνχζακε. Δηδηθά, ηα ζηνηρεία ησλ παιαηφηεξσλ απνθνίησλ δελ είλαη αθξηβή θαη
παξνπζηάδνπλ ειιείςεηο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ επηθαηξνπνίεζε.
Αμηφπηζηα ζηνηρεία θαη ζσζηή παξαθνινχζεζε ππάξρνπλ γηα πεξίπνπ ην 35% ηνπ ζπλφινπ ησλ
απνθνίησλ. Ζ νκάδα εξγαζίαο πνπ ζπζηήζεθε γηα λα δηεμάγεη ηελ έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ
επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ απνθνίησλ ηνπ ηκήκαηνο, ζα ζπληεξεί θαη επηθαηξνπνηεί ην
αξρείν πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα απηφλ ην ζθνπφ θαη ζα επαλαιακβάλεη ηελ έξεπλα θάζε έλα κε
δχν ρξφληα. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο επαλαιακβαλφκελεο έξεπλαο δείρλνπλ ηελ
αληαπφθξηζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζηηο ζπνπδέο θαη ην πηπρίν πνπ παξέρεη ην ηκήκα θαη
βνεζνχλ ηελ απνηειεζκαηηθή αλαζεψξεζε ή άιιεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ηηο νπνίεο ρξεηάδεηαη
λα αλαιάβεη ην ηκήκα.
3.I.2

3.I.2.1

Δνκή, ζπλεθηηθφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ Σπνπδψλ. 1

Πνην είλαη ην πνζνζηφ ησλ καζεκάησλ θνξκνχ / εηδίθεπζεο / θαηεπζχλζεσλ ζην
ζχλνιν ησλ καζεκάησλ;

Μαζήκαηα θνξκνχ

30

Μαζήκαηα θαηεχζπλζεο Μάξθεηηλγθ

12 (5 ππνρξεσηηθά, 7 επηινγήο)

Μαζήκαηα θαηεχζπλζεο Δπηθνηλσλίαο

11 (5 ππνρξεσηηθά, 6 επηινγήο)

Δξγαζία πξαθηηθήο εθαξκνγήο (επηινγήο)

1

Πξναηξεηηθά καζήκαηα ηκήκαηνο

11

Πξναηξεηηθά καζήκαηα άιισλ ηκεκάησλ

13

χλνιν καζεκάησλ

78

Πνζνζηφ καζεκάησλ θνξκνχ

39%

Πνζνζηφ καζεκάησλ θαηεπζχλζεσλ

31%

Πνζνζηφ καζεκάησλ ειεχζεξεο επηινγήο

30%

1

Πνιιέο απφ ηηο εξσηήζεηο απηέο κπνξνχλ λα απαληεζνχλ ζπγθεληξσηηθά ζπκπιεξψλνληαο ηνπο Πίλαθεο 7.1.1 θαη 7.1.2.

Τκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο, Ο.Π.Α.

3.I.2.2
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Πφζα καζήκαηα ειεχζεξεο επηινγήο πξνζθέξνληαη;

Μαζήκαηα ειεχζεξεο επηινγήο

24

Μαζήκαηα ειεχζεξεο επηινγήο (κε πξνζκεηξήζηκα)

2

3.I.2.3

Πνην είλαη ην πνζνζηφ ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ / καζεκάησλ ππνρξεσηηθήο
επηινγήο / καζεκάησλ ειεχζεξεο επηινγήο ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ;

Μαζήκαηα ππνρξεσηηθά

40

Μαζήκαηα ππνρξεσηηθήο επηινγήο

14

Μαζήκαηα ειεχζεξεο επηινγήο

24

Πνζνζηφ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ

51%

Πνζνζηφ καζεκάησλ ππνρξεσηηθήο επηινγήο

18%

Πνζνζηφ καζεκάησλ ειεχζεξεο επηινγήο

31%

3.I.2.4

Πνηα είλαη ε πνζνζηηαία ζρέζε κεηαμχ καζεκάησλ ππνβάζξνπ, καζεκάησλ
επηζηεκνληθήο πεξηνρήο, καζεκάησλ γεληθψλ γλψζεσλ θαη καζεκάησλ αλάπηπμεο
δεμηνηήησλ ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ;

ια ηα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο (65), εληάζζνληαη ζε
Δπηζηεκνληθέο Πεξηνρέο (7). Οη Δπηζηεκνληθέο Πεξηνρέο είλαη νη εμήο: 1) Γηνίθεζε, 2) Λνγηζηηθή
θαη Υξεκαηνδφηεζε, 3) ηαηηζηηθή – Πνζνηηθέο Μέζνδνη, 4) Δπηζηήκε Τπνινγηζηψλ –
Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα, 5) Οηθνλνκία – Γίθαην, 6) Μάξθεηηλγθ θαη 7) Δπηθνηλσλία. Σν κάζεκα
«Δθπφλεζε Δξγαζίαο Πξαθηηθήο Δθαξκνγήο», θαηεγνξίαο ππνρξεσηηθήο επηινγήο
θαηεπζχλζεσλ, απνηειεί κάζεκα Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ (ΑΓ).
3.I.2.5

Πψο θαηαλέκεηαη ν ρξφλνο κεηαμχ ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο, αζθήζεσλ, εξγαζηεξίσλ,
άιισλ δξαζηεξηνηήησλ;

Tα καζήκαηα είλαη ηζνδχλακα κεηαμχ ηνπο θαη θάζε έλα δηδάζθεηαη ηέζζεξηο ψξεο ηελ
εβδνκάδα. Oξηζκέλα απφ ηα καζήκαηα πεξηιακβάλνπλ κία ή δχν πξφζζεηεο ψξεο ηελ
εβδνκάδα γηα θξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο πνπ ζπληεινχλ ζηελ θαιχηεξε εκπέδσζε ηεο
δηδαζθφκελεο χιεο.
3.I.2.6

Πψο νξγαλψλεηαη θαη ζπληνλίδεηαη ε χιε κεηαμχ ησλ καζεκάησλ; Παξαηεξείηαη
επηθάιπςε χιεο κεηαμχ ησλ καζεκάησλ; Τπάξρνπλ θελά χιεο; Δίλαη νξζνινγηθή ε
έθηαζε ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ; Τπάξρεη δηαδηθαζία επαλεθηίκεζεο,
αλαπξνζαξκνγήο θαη επηθαηξνπνίεζεο ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ;

Κάζε κέινο ΓΔΠ, ζηα πιαίζηα ηνπ απηνδχλακνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ πνπ επηηειεί, είλαη ν κφλνο
ππεχζπλνο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ζπληνληζκφ ηεο χιεο ηνπ καζήκαηνο πνπ δηδάζθεη.

Τκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο, Ο.Π.Α.
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ηηο πεξηπηψζεηο ζπλδηδαζθαιίαο, νξίδεηαη έλαο απφ ηνπο ζπλδηδάζθνληεο σο Τπεχζπλνο ηνπ
καζήκαηνο θαη έρεη ηελ επζχλε ηεο νξγάλσζεο ηνπ καζήκαηνο θαη ηεο χιεο, θαζψο θαη ηνπ
ζπληνληζκνχ δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο.
Τπάξρεη δηαδηθαζία επαλεθηίκεζεο, αλαπξνζαξκνγήο θαη επηθαηξνπνίεζεο ηεο χιεο φισλ ησλ
καζεκάησλ, αλάινγα κε ηηο εμειίμεηο ηεο νηθείαο επηζηήκεο θαη ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο, ζε
εηήζηα βάζε απφ ηνλ Τπεχζπλν θάζε καζήκαηνο.
Οη λέεο πξνηάζεηο θαη κεηαβνιέο γηα ηα καζήκαηα ππνβάιινληαη ζηε ζεζκνζεηεκέλε Δπηηξνπή
Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ππνβάιιεη ηειηθή πξφηαζε
πξνο έγθξηζε ζηε Γ ηνπ Σκήκαηνο. Με ηνλ ηξφπν απηφλ, ζε εηήζηα βάζε επηθαηξνπνηείηαη ν
Οδεγφο πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο θαη αληίζηνηρα ε ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο πνπ πιεξνθνξεί
ζρεηηθά φιε ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα θαη θάζε ελδηαθεξφκελν.
3.I.2.7

Δθαξκφδεηαη ζχζηεκα πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ; Πφζν ιεηηνπξγηθφ είλαη; Πνην
είλαη ην πνζνζηφ ησλ καζεκάησλ πνπ εληάζζνληαη ζην ζχζηεκα;

ρη. Ζ αληίζεζε ησλ θνκκαηηθψλ θνηηεηηθψλ παξαηάμεσλ ζηελ απνθαινχκελε
«εληαηηθνπνίεζε» ησλ ζπνπδψλ εκπνδίδεη ηελ νξζνινγηθή θαζηέξσζε πξναπαηηνχκελσλ.
κσο, ην σξνιφγην πξφγξακκα καζεκάησλ δηακνξθψλεηαη ζηε βάζε ηνπ Οδεγνχ πνπδψλ
πνπ θαηαηάζζεη ηα καζήκαηα ζε δηαθνξεηηθά έηε. Έηζη, νη θνηηεηέο πνπ πξάγκαηη
παξαθνινπζνχλ ηα καζήκαηα, σθεινχληαη απφ ηε ινγηθή πξννδεπηηθφηεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη
ηελ θαηάηαμε ησλ καζεκάησλ ζε δηαδνρηθά εμάκελα θαη έηε ζηνλ Οδεγφ πνπδψλ.
Οη θνηηεηέο πνπ δελ παξαθνινπζνχλ ζπζηεκαηηθά ηα καζήκαηα, ειπίδνπλ φηη θάπνηα ζηηγκή κε
θάπνην ηξφπν (κε ηελ ηχρε ή ηελ αληηγξαθή) ζα πεξάζνπλ ηα καζήκαηα γηα ηα νπνία δελ έρνπλ
ηηο θαηάιιειεο βάζεηο. Ζ ειπίδα απηή δελ είλαη αβάζηκε θαη ζπληεξείηαη απφ ηηο θνηηεηηθέο
παξαηάμεηο πνπ δηεθδηθνχλ ζπλερψο πεξηζζφηεξεο εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο θαη θάζε είδνπο
«δηεπθνιχλζεηο» γηα ηελ απφθηεζε πηπρίνπ.
3.I.2.8

Πφζα καζήκαηα πξνζθέξνληαη απφ άιια θαη πφζα ζε άιια πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ;
Πνηα είλαη απηά;

Μαζήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη ζην ηκήκα απφ άιια ηκήκαηα ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ
Αζελψλ γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2007-2008:
Απφ ην ηκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο πξνζθέξνληαη ζην ηκήκα ηα εμήο καζήκαηα:


Αξρέο Κνηλσληνινγίαο

θζηλνπσξηλφ



Αξρέο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο

θζηλνπσξηλφ



Γηεζλήο Οηθνλνκηθή

θζηλνπσξηλφ



Υξήκα θαη Σξαπεδηθή

εαξηλφ



Θεσξία Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο

εαξηλφ

Απφ ην ηκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ πξνζθέξνληαη ζην ηκήκα ηα εμήο
καζήκαηα:
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Δπηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή

θζηλνπσξηλφ



Βηνκεραληθή Οξγάλσζε θαη Πνιηηηθή

θζηλνπσξηλφ



Αλάιπζε Υξεκαηαγνξψλ θαη Κεθαιαηαγνξψλ

εαξηλφ

Απφ ην ηκήκα Πιεξνθνξηθήο πξνζθέξνληαη ζην ηκήκα ηα εμήο καζήκαηα:


Μαζεκαηηθά γηα ηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ

θζηλνπσξηλφ



Γίθηπα Δπηθνηλσληψλ

θζηλνπσξηλφ



Αλάιπζε θαη ρεδίαζε Δπηρεηξεζηαθψλ Δθαξκνγψλ

θζηλνπσξηλφ



ρεδηαζκφο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ

θζηλνπσξηλφ



Σερλεηή Ννεκνζχλε

θζηλνπσξηλφ



Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα

εαξηλφ



Βάζεηο Γεδνκέλσλ

εαξηλφ

Απφ ην ηκήκα Πιεξνθνξηθήο πξνζθέξνληαη ζην ηκήκα ηα εμήο καζήκαηα:


Λνγηζηηθή Η

θζηλνπσξηλφ



Λνγηζηηθή ΗΗ

εαξηλφ



Λνγηζηηθή Κφζηνπο

εαξηλφ



Πξνρσξεκέλε Υξεκαηννηθνλνκηθή ησλ Δπηρεηξήζεσλ

εαξηλφ

Απφ ην ηκήκα Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο πξνζθέξνληαη ζην ηκήκα ηα εμήο
καζήκαηα:


Πνζνηηθέο Μέζνδνη ΗΗΗ

θζηλνπσξηλφ



Γηνίθεζε Έξγσλ θαη Πξνγξακκάησλ

θζηλνπσξηλφ



Δθαξκνγέο Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο

θζηλνπσξηλφ



Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ θαη Σερλνινγία

θζηλνπσξηλφ



Σερλνινγίεο θαη Δθαξκνγέο Γηαδηθηχνπ

θζηλνπσξηλφ



Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα θαη Βάζεηο Γεδνκέλσλ

θζηλνπσξηλφ



Αλάπηπμε θαη Γηαρείξηζε πζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο

εαξηλφ



Γηνίθεζε Παξαγσγήο θαη Τπεξεζηψλ

εαξηλφ



Γηνίθεζε Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο

εαξηλφ



Γξακκηθή Άιγεβξα θαη Βειηηζηνπνίεζε

εαξηλφ

Μαζήκαηα πνπ πξνζθέξεη ην ηκήκα ζε άιια ηκήκαηα ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ
γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2007-2008:
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ε φια ηα ηκήκαηα ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ην ηκήκα πξνζθέξεη ηα θάησζη
καζήκαηα:
Γηδαθηηθή

θζηλνπσξηλφ

Δηζαγσγή ζην Μάξθεηηλγθ

θζηλνπσξηλφ

Παηδαγσγηθή

εαξηλφ

ην ηκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, ην ηκήκα πξνζθέξεη ηα θάησζη καζήκαηα:
Γηνίθεζε Πξνκεζεηψλ θαη Βηνκεραληθφ Μάξθεηηλγθ
(business to business marketing)

θζηλνπσξηλφ

Σηκνιφγεζε θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε

θζηλνπσξηλφ

Γηνίθεζε Πνηφηεηαο θαη Αιιαγψλ

θζηλνπσξηλφ

Γίθηπα Γηαλνκήο θαη Logistics

εαξηλφ

Πνζνηηθέο Μέζνδνη ΗΗ

εαξηλφ

Αλάπηπμε Πξνζσπηθψλ Γεμηνηήησλ

εαξηλφ

ην ηκήκα Πιεξνθνξηθήο, ην ηκήκα πξνζθέξεη ηα θάησζη καζήκαηα:
πκπεξηθνξά Καηαλαισηή

θζηλνπσξηλφ

Φπρνινγία

θζηλνπσξηλφ

Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ

εαξηλφ

Γηαθήκηζε

εαξηλφ

ην ηκήκα Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο, ην ηκήκα πξνζθέξεη ηα θάησζη καζήκαηα:
Πξνψζεζε Πσιήζεσλ θαη Άκεζν Μάξθεηηλγθ

θζηλνπσξηλφ

πκπεξηθνξά Καηαλαισηή

θζηλνπσξηλφ

Γηαθήκηζε

εαξηλφ

ηξαηεγηθφ Μάξθεηηλγθ

εαξηλφ

Γηαπξαγκαηεχζεηο θαη Δπίιπζε Γηαθσληψλ

εαξηλφ

Έξεπλα Μάξθεηηλγθ

εαξηλφ

Δηαηξηθή Δπηθνηλσληαθή ηξαηεγηθή

εαξηλφ

ην ηκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο, ην ηκήκα πξνζθέξεη ηα θάησζη καζήκαηα:
Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ

εαξηλφ

ην ηκήκα ηαηηζηηθήο πξνζθέξεη ην ηκήκα ηα θάησζη καζήκαηα:
Δηζαγσγή ζηε Γηνίθεζε ησλ Δπηρεηξήζεσλ

θζηλνπσξηλφ
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Γηαθήκηζε

εαξηλφ

Ζιεθηξνληθφ Μάξθεηηλγθ

εαξηλφ

Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ

εαξηλφ

πκπεξηθνξά Οξγαλψζεσλ

εαξηλφ

Μάξθεηηλγθ κε Κεξδνζθνπηθψλ Οξγαληζκψλ

εαξηλφ

Μέζα Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο

εαξηλφ

ηξαηεγηθφ Μάξθεηηλγθ

εαξηλφ

Μάξθεηηλγθ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ θαη Σξνθίκσλ

εαξηλφ

Σν ηκήκα Γηεζλψλ Δπξσπατθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ πνπδψλ θαη ην ηκήκα Οηθνλνκηθήο
Δπηζηήκεο, πξνζθέξνπλ ζηνπο θνηηεηέο ηνπο ηε δπλαηφηεηα επηινγήο έσο 3 καζεκάησλ απφ
φια ηα καζήκαηα ηνπ ηκήκαηνο καο.
3.I.2.9

Πνηεο μέλεο γιψζζεο δηδάζθνληαη ζην Σκήκα; Δίλαη ππνρξεσηηθά ηα ζρεηηθά καζήκαηα;

ινη νη θνηηεηέο ππνρξενχληαη λα παξαθνινπζήζνπλ επηηπρψο έμη καζήκαηα κηαο απφ ηηο ηξεηο
μέλεο γιψζζεο πνπ πξνζθέξνληαη ζην Παλεπηζηήκην: Αγγιηθά, Γαιιηθά θαη Γεξκαληθά. ην
πηζηνπνηεηηθφ αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο αλαγξάθεηαη ην κάζεκα ηεο μέλεο γιψζζαο ρσξίο
βαζκφ.
Απαιιάζζνληαη απφ φια ηα εμακεληαία καζήκαηα ηεο μέλεο γιψζζαο φζνη έρνπλ πηζηνπνηεηηθφ:


Proficiency ηνπ Cambridge ή Michigan (αγγιηθή γιψζζα),



Superieur III ή Sorbonne II (γαιιηθή γιψζζα),



Kleines Sprachdiplom ή Grosses Sprachdiplom (γεξκαληθή γιψζζα),



Κξαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 (γηα θάζε γιψζζα αληίζηνηρα).

Απαιιάζζνληαη απφ ηα πέληε πξψηα εμακεληαία καζήκαηα ηεο μέλεο γιψζζαο φζνη έρνπλ:


Κξαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1 (γηα θάζε γιψζζα αληίζηνηρα).

Απαιιάζζνληαη απφ ηα ηέζζεξα πξψηα εμακεληαία καζήκαηα ηεο μέλεο γιψζζαο, φζνη έρνπλ:


First Certificate in English, γηα ηελ αγγιηθή γιψζζα,



Superieur II ή Sorbonne I, γηα ηε γαιιηθή γιψζζα,



Mittelstufe Diplom, γηα ηε γεξκαληθή γιψζζα,



Κξαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 (γηα θάζε γιψζζα αληίζηνηρα).

Πεξηπηψζεηο θνηηεηψλ πνπ έρνπλ θάπνην άιιν πηζηνπνηεηηθφ θαη αηηνχληαη απαιιαγήο,
εμεηάδνληαη απφ ηε Γ, ε νπνία απνθαζίδεη ζηεξηδφκελε θαηά θαλφλα ζηε ζπκβνπιή ηνπ
ηκήκαηνο μέλσλ γισζζψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.
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Τν εμεηαζηηθφ ζχζηεκα

Δθαξκφδνληαη, θαη ζε πνηα έθηαζε, πνιιαπινί (ζε είδνο θαη ρξφλν) ηξφπνη
αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ; Πνηνη ζπγθεθξηκέλα;

Ζ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ είλαη επζχλε ηνπ θάζε δηδάζθνληνο θαη δηαθέξεη απφ κάζεκα ζε
κάζεκα.
Πέξα απφ ηηο γξαπηέο εμεηάζεηο (νη νπνίεο γίλνληαη ζε φια ηα καζήκαηα), ζε πνιιά καζήκαηα
αηνκηθέο ή/θαη νκαδηθέο εξγαζίεο απνηεινχλ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο αμηνιφγεζεο. Έηζη, θαηά κέζν
φξν, νη πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο θάλνπλ 20 κε 30 εξγαζίεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο.
ζνλ αθνξά ηηο γξαπηέο εμεηάζεηο, ζπλήζσο ππάξρεη επηινγή ζεκάησλ, ηα νπνία νη θνηηεηέο
αλαπηχζζνπλ κέζα ζε 3 ψξεο. Τπάξρνπλ φκσο θαη πην ζχληνκεο εμεηάζεηο, πξνθνξηθέο
εμεηάζεηο κε παξνπζηάζεηο εξγαζηψλ, θαζψο θαη εμεηάζεηο κε ρξήζε πνιιαπιψλ επηινγψλ
(multiple choice questions).
3.I.3.2

Πψο δηαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ;

Ζ βαζκνινγία θάζε καζήκαηνο αλαξηάηαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο Γξακκαηείαο.
Οπνηνζδήπνηε θνηηεηήο έρεη απνξία ή έλζηαζε γηα ηνλ βαζκφ ηνπ κπνξεί λα απεπζπλζεί ζηνλ
ππεχζπλν δηδάζθνληα, ν νπνίνο ηνπ ππνδεηθλχεη ηνπο ιφγνπο απνηπρίαο ηνπ. ηελ πεξίπησζε
πνπ δελ ηθαλνπνηείηαη απφ ηελ απάληεζε ηνπ δηδάζθνληνο, κπνξεί λα ππνβάιιεη ζρεηηθφ αίηεκα
ζηελ Γεληθή πλέιεπζε, ε νπνία εμεηάδεη ην ζέκα θαη έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη επαλεμέηαζε.
3.I.3.3

Τπάξρεη δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο εμεηαζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη πνηα είλαη απηή;

Ζ βαζκνινγία θάζε καζήκαηνο δεκνζηνπνηείηαη θαη είλαη δηαζέζηκε φρη κφλν ζηνλ Πξφεδξν ηνπ
ηκήκαηνο θαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε αιιά θαη ζηηο θνκκαηηθέο θνηηεηηθέο νξγαλψζεηο. Οη
ηειεπηαίεο αλαιχνπλ ηα απνηειέζκαηα θαη πηέδνπλ ζπζηεκαηηθά γηα πςειφηεξνπο βαζκνχο θαη
ρακειφηεξα πνζνζηά απνηπρίαο, εηδηθά ζηα καζήκαηα πνπ ην πνζνζηφ απνηπρίαο ππεξβαίλεη
ηνλ κέζν φξν. Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, θαη δεδνκέλεο ηεο γεληθήο ραιαξφηεηαο θαη
γεληθεπκέλεο ηάζεο αληηγξαθήο ζηηο πνιιαπιέο εμεηάζεηο πνπ επηηξέπεη ην ζχζηεκα αλψηαηεο
παηδείαο ζηε ρψξα καο, απηφ πνπ πξνέρεη λα δηαζθαιηζηεί είλαη ε απζηεξφηεηα ηεο εμεηαζηηθήο
δηαδηθαζίαο θαη ν έιεγρνο ηεο ειάρηζηεο απνδεθηήο πνηφηεηαο. Δπηπρψο, ε πιεηνλφηεηα ησλ
κειψλ ΓΔΠ αληηζηέθεηαη ζηηο πηέζεηο ησλ θνηηεηηθψλ παξαηάμεσλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε θαη
αλεζπρεί ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κφλν γηα καζήκαηα ππεξβνιηθά «εχθνια», κε βαζκνινγία
αηζζεηά πάλσ απφ ηνλ κέζν φξν.
Ζ πξφζθαηε δεκνζηνπνίεζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ φισλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ
παλεπηζηεκίνπ (ζρεηηθά κε ηνπο βαζκνχο πηπρίνπ ηνπο), βνεζά ζηελ αλαγλψξηζε ηάζεσλ γηα
«επθνιφηεξα» θαη κηθξφηεξεο αμίαο πηπρία θαη εληζρχεη ηελ αληίζηαζε ζηηο ζπλερείο πηέζεηο
νξηζκέλσλ θνηηεηηθψλ παξαηάμεσλ γηα δηαξθή ππνβάζκηζε ηνπ πηπρίνπ.
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Πφζν δηαθαλήο είλαη ε δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη εμέηαζεο ηεο πηπρηαθήο/ δηπισκαηηθήο
εξγαζίαο;

Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ δελ πξνβιέπεη πηπρηαθή/δηπισκαηηθή εξγαζία. Ζ εξγαζία πξαθηηθήο
εθαξκνγήο, πνπ κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη έλα απφ ηα 40 καζήκαηα, αλαηίζεηαη απφ ηε Γεληθή
πλέιεπζε ζε δηδάζθνληα πνπ εληδαθέξεηαη γηα ην ζέκα ζην νπνίν ν θνηηεηήο πξνηίζεηαη λα
εθπνλήζεη εξγαζία. Γεληθά, ην ελδηαθέξνλ ησλ θνηηεηψλ είλαη εμαηξεηηθά κηθξφ θαη ε αλάζεζε
εξγαζίαο πξαθηηθήο εθαξκνγήο είλαη ζπάληα.
3.I.3.5

Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο γηα ηελ πηπρηαθή/ δηπισκαηηθή
εξγαζία; Πνηεο;

Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ δελ πξνβιέπεη πηπρηαθή/δηπισκαηηθή εξγαζία. Ζ εξγαζία πξαθηηθήο
εθαξκνγήο, πνπ κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη έλα απφ ηα 40 καζήκαηα, απαηηεί πξνζπάζεηα απφ
κέξνπο ηνπ θνηηεηή ηνπιάρηζηνλ αλάινγε κε απηή πνπ ζεσξεηηθά απαηηείηαη γηα έλα κάζεκα,
δειαδή πεξίπνπ 100 ψξεο (4 ψξεο κάζεκα ηελ εβδνκάδα + 4 ψξεο δηάβαζκα = 8 ψξεο ηελ
εβδνκάδα Υ 13 ψξεο = 104 ψξεο). Έλα κέινο ΓΔΠ επνπηεχεη ηελ εξγαζία θαη απηφ είλαη
ππεχζπλν γηα ηελ πνηφηεηα ηεο ελ ιφγσ πηπρηαθήο/δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.
3.I.4

3.I.4.1

Δηεζλήο δηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ Σπνπδψλ.

Τπάξρεη ζπκκεηνρή δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ; ε πνην πνζνζηφ;

Γελ ππάξρεη ζπκκεηνρή δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ.
3.I.4.2

Τπάξρεη ζπκκεηνρή αιινδαπψλ θνηηεηψλ (απφιπηνο αξηζκφο θαη πνζνζηφ);

ην ηκήκα θνηηνχλ 64 αιινδαπνί θνηηεηέο (εθ ησλ νπνίσλ 39 Κχπξηνη) θαη απνηεινχλ ην 7%
ηνπ ζπλφινπ ησλ θνηηεηψλ.
3.I.4.3

Πφζα θαη πνηα καζήκαηα δηδάζθνληαη (θαη) ζε μέλε γιψζζα;

Σν Σκήκα πξνζθέξεη 12 καζήκαηα ζηελ Αγγιηθή ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ERASMUS:
Φζηλνπσξηλφ Δμάκελν:
1.-Marketing of Financial Services, P. Papastathopoulou
2.- Organizational Behaviour, M. Vakola
3.- Industrial Marketing, P. Argouslidis
4.- Electronic Commerce (reading course), S. Dimitriadis
5.- Sales Force Management, E. Katsikea
6.-Public Finance (reading course), V. Patsouratis
Δαξηλφ Δμάκελν:
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1.- Human Resource Management, L. Panayotopoulou,
2.- Public Relations (reading course), I. Christodoulakis
3.- Political Economy and Social Communication, A. Skouras
4.- Introduction to Marketing, K. Intounas
5.- Change Management, M. Vakola
6.- Negotiations and Dispute Resolution, F. Kokkinaki
ε πφζα (θαη πνηα) πξνγξάκκαηα δηεζλνχο εθπαηδεπηηθήο ζπλεξγαζίαο (π.ρ.
ERASMUS, LEONARDO, TEMPUS, ALPHA) ζε επίπεδν πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ
ζπκκεηέρεη ην Σκήκα;

3.I.4.4

Σν Πξφγξακκα ERASMUS άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ην αθαδεκατθφ έηνο 1987-88 ζην Οηθνλνκηθφ
Παλεπηζηήκην Αζελψλ. Σν ηκήκα καο ζπκκεηέρεη ελεξγά ζην πξφγξακκα απηφ θαη ζηηο δξάζεηο
ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ηειεπηαία 4 έηε, έρνπλ ζπκκεηάζρεη 148 θνηηεηέο καο πξνο φιεο
ζρεδφλ ηηο ρψξεο ηηο Δπξψπεο. Μηα απεηθφληζε ηνπ αξηζκνχ απηνχ αλά έηνο θαίλεηαη ζην
γξάθεκα πνπ αθνινπζεί.
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2005-06
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2007-08

ην ηξέρνλ αθαδεκατθφ έηνο (2007-08), ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην πξφγξακκα
κεηψζεθε ζεκαληηθά, ιφγσ ηνπ θιίκαηνο αβεβαηφηεηαο θαη ησλ δπζθνιηψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ
ηελ θαηάιεςε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ πέξπζη, θαηά ηελ πεξίνδν ησλ εγγξαθψλ ζηα μέλα ηδξχκαηα
Δπίζεο, ην ηκήκα καο έρεη δερηεί 122 θνηηεηέο φπσο θαίλεηαη απφ ην παξαθάησ γξάθεκα:
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Αξθεηά κέιε ΓΔΠ ηνπ ηκήκαηνο έρνπλ ιάβεη κέξνο ζε πνιιά Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα
Leonardo θαη θπξίσο Tempus. Σν ηκήκα έρεη επίζεο εγεζεί, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ESC
Grenoble, ελφο πξνγξάκκαηνο TACIS γηα ηελ αλακφξθσζε ησλ ζπνπδψλ νηθνλνκηθψλ θαη
δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ ζην παλεπηζηήκην ηνπ Kaliningrad ηεο Ρσζίαο.
3.I.4.5

Τπάξρνπλ ζπκθσλίεο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο κε ηδξχκαηα θαη θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ;
Πνηεο;

Τπάξρνπλ δηκεξείο ζπκθσλίεο κε πνιιά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, κε ζθνπφ ηελ ζπλεξγαζία ζην
πξφγξακκα ERASMUS. Σα ηδξχκαηα απηά κε κηθξέο παξαιιαγέο θάζε ρξφλν ζηέιλνπλ ηνπο
θνηηεηέο ηνπο πνπ επηζπκνχλ λα ζπνπδάζνπλ γηα πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν ζην ηκήκα καο. Ζ
ζπλεξγαζία απηή εμαζθαιίδεη φηη ηα ηδξχκαηα απηά δέρνληαη θάζε ρξφλν ηνπο δηθνχο καο
θνηηεηέο ζηηο εμήο 26 ρψξεο: Απζηξία, Βέιγην, Βνπιγαξία, Γαιιία, Γεξκαλία, Γαλία, Γεκνθξαηία
ηεο Σζερίαο, Διβεηία, Ζλσκέλν Βαζίιεην, Ηξιαλδία, Ηζιαλδία, Ηζπαλία, Ηηαιία, Καλαδάο,
Κχπξνο, Ληζνπαλία, Μάιηα, Ννξβεγία, Οιιαλδία, Οπγγαξία, Πνισλία, Πνξηνγαιία, ινβαθία,
ινβελία, νπεδία θαη Φηλιαλδία.
3.I.4.6

Τπάξρνπλ δηεζλείο δηαθξίζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ; Πνηεο;

Ο αξηζκφο ησλ μέλσλ θνηηεηψλ, πνπ απμάλεη απφ ρξφλν ζε ρξφλν θαη έρεη θζάζεη θέηνο ηνπο
47, δείρλεη φηη ην ηκήκα έρεη έλα θαιφ φλνκα ζηελ Δπξψπε. Δπίζεο, θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο καο
έρνπλ θαηά θαηξνχο δηαθξηζεί ζε δηεζλείο δηαγσληζκνχο (π.ρ. Economix Workshop, 2008 ζην
παλεπηζηήκην Bocconi – δεο ζρεηηθά ελεκεξσηηθφ δειηίν «ΔΝΖΜΔΡΧΝΟΤΜΔ» ζην
Παξάξηεκα).
3.I.4.7

Δθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα κεηαθνξάο δηδαθηηθψλ κνλάδσλ (ECTS);

ε ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνηηεηέο καο, ηνπο ζπκβνπιεχνπκε λα
αλαδεηήζνπλ


πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ πξνζαξκφδνληαη ζηα δηθά ηνπο πξνγξάκκαηα



πιήξε αθαδεκατθή αλαγλψξηζε, πνπ εγγπάηαη φηη δελ ζα ράζνπλ ρξφλν θαη
καζήκαηα ζπνπδάδνληαο ζην εμσηεξηθφ.
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Δπίζεο εμεγνχκε, ζε πξνζσπηθέο σξηαίεο ζπλαληήζεηο κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ην ξφιν ησλ
πηζησηηθψλ κνλάδσλ θαη πσο εθαξκφδνληαη.
Με βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο δνθηκαζηηθήο πεξηφδνπ, ην ECTS απνδείρζεθε φηη είλαη έλα
απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν γηα εμαζθάιηζε δηαθάλεηαο ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη
δηεπθφιπλζε ηεο αθαδεκατθήο αλαγλψξηζεο. ΄Έηζη ην ECTS εθαξκφζζεθε ζην Πξφγξακκα
Erasmus, ηνπ ηνκέα πνπ αθνξά ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζην Πξφγξακκα σθξάηεο (19951999). Οη θνηηεηέο καο πξηλ αλαρσξήζνπλ γηα ηελ ρψξα ππνδνρήο γλσξίδνπλ πσο ην ζχζηεκα
κεηαθνξάο δηδαθηηθψλ κνλάδσλ:


Δμαζθαιίδεη ηελ αθαδεκατθή αλαγλψξηζε ησλ ζπνπδψλ ζην εμσηεξηθφ.



Καζηζηά ηθαλή ηελ πξφζβαζε ζηα θαλνληθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ εληφπησλ
θνηηεηψλ, κε ην φθεινο ηεο πιήξνπο ζπκκεηνρήο ζηελ αθαδεκατθή δσή ηνπ
ηδξχκαηνο ππνδνρήο.



Γηεπθνιχλεη πεξαηηέξσ ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ, δηφηη ν θνηηεηήο κπνξεί λα
παξακείλεη ζην ίδξπκα ππνδνρήο πξνθεηκέλνπ λα ηχρεη ηνπ ηειηθνχ ηίηινπ
ζπνπδψλ ή λα κεηαθηλεζεί ζε έλα άιιν ίδξπκα γηα λα ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ.
Σα ίδηα ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα απνθαζίδνπλ πνηεο πξνυπνζέζεηο πξέπεη λα έρεη
ν ελδηαθεξφκελνο θνηηεηήο γηα λα γίλεη δεθηφο, λα ηχρεη ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπο ή
λα κεηαθέξεη ηελ εγγξαθή ηνπ ζε άιιν ίδξπκα.



Βαζίδεηαη ζην φηη 60 πηζησηηθέο κνλάδεο αληηπξνζσπεχνπλ ηνλ θφξην εξγαζίαο
ελφο αθαδεκατθνχ έηνπο, 30 ελφο εμακήλνπ θαη 20 ελφο ηξηκήλνπ ζπνπδψλ.

3.I.4.8

Τπάξρνπλ θαη δηαλέκνληαη ελεκεξσηηθά έληππα εθαξκνγήο ηνπ ECTS;

Σα «έληππα-θιεηδηά» πνπ ππάξρνπλ ζην ηκήκα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ιεηηνπξγήζεη ην
ECTS σο κεραληζκφο πξνο δηεπθφιπλζε ηεο αθαδεκατθήο αλαγλψξηζεο είλαη:
1. Ο πιεξνθνξηαθφο νδεγφο.
Απνηειεί ηελ ηαπηφηεηα ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ ηκήκαηνο ζην νπνίν αλαθέξεηαη. Αλαλεψλεηαη
εηεζίσο θαη παξέρεη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν παλεπηζηήκην, πιήξε ελεκέξσζε
γηα ην ηκήκα θαη ηα πξνζθεξφκελα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ κε ηα επί κέξνπο καζήκαηα θαη ηηο
ιεπηνκεξείο πεξηγξαθέο ηνπο. Δπίζεο, παξέρνληαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πφιε, ηε
ζηέγαζε, ηηο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο , θιπ.
2. Σν πκβφιαην Δθκάζεζεο.
Απηφ ην έγγξαθν πεξηγξάθεη ην πξφγξακκα πνπ ζα αθνινπζήζεη ν θνηηεηήο ζην ίδξπκα
ππνδνρήο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ θνηηεηή θαη ηνπο ζπληνληζηέο ησλ ηδξπκάησλ ππνδνρήο θαη
πξνέιεπζεο, πξηλ ηελ αλαρψξεζε ηνπ θνηηεηή γηα ην εμσηεξηθφ.
3. Σν Πηζηνπνηεηηθφ Αλαιπηηθήο Βαζκνινγίαο.
ε απηφ, αλαγξάθνληαη νη βαζκνί πνπ έρεη ιάβεη ν θνηηεηήο κέρξη ηελ αλαρψξεζή ηνπ γηα ην
εμσηεξηθφ. Δθδίδεηαη απφ ην ίδξπκα πξνέιεπζεο θαη απνζηέιιεηαη καδί κε ηελ αίηεζε
ζπκκεηνρήο θαη ην ζπκβφιαην εθκάζεζεο ζην ίδξπκα ππνδνρήο.
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Σν ίδην έληππν ζπκπιεξψλεηαη απφ ην ίδξπκα ππνδνρήο αλαθέξνληαο ηα καζήκαηα πνπ
παξαθνινχζεζε ν θνηηεηήο θαηά ην δηάζηεκα ηεο παξακνλήο ηνπ ζε απηφ, καδί κε ηε
βαζκνινγία θαη ηηο πηζησηηθέο κνλάδεο, θαη απνζηέιιεηαη ζην ίδξπκα πξνέιεπζεο. Έλα
αληίγξαθν απηνχ ηνπ εγγξάθνπ δίδεηαη ζην θνηηεηή γηα ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ θάθειν.
Δπίζεο, ππάξρεη κηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία πνπ εμαζθαιίδεη δηαθάλεηα σο πξνο ηελ επηινγή
ησλ θνηηεηψλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη θνηηεηέο πνπ
επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην Πξφγξακκα ΧΚΡΑΣΖ/ΔΡΑΜΟ, δηαλχνληαο κία πεξίνδν
ζπνπδψλ ζε θάπνην απφ ηα ζπλεξγαδφκελα επξσπατθά παλεπηζηήκηα, πξέπεη λα
αθνινπζήζνπλ ηελ εμήο δηαδηθαζία:
1. Να ιάβνπλ κέξνο ζηηο ελεκεξσηηθέο παξνπζηάζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
νξγαλψλνληαη απφ ηνπο ππεπζχλνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ησλ ηκεκάησλ.

πνπ

2. Να αλαδεηήζνπλ απφ ηνλ δηνηθεηηθφ ππεχζπλν ηνπ ηκήκαηφο ηνπο πιεξνθνξηαθνχο
νδεγνχο ησλ παλεπηζηεκίσλ πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ, γηα κία πξνζεθηηθή κειέηε.
3. Να εθνδηαζζνχλ απφ ηνλ δηνηθεηηθφ ππεχζπλν ηνπ ηκήκαηφο ηνπο κε ηα απαξαίηεηα
έληππα (αίηεζε ζπκκεηνρήο, ζπκβφιαην εθκάζεζεο), λα ηα ζπκπιεξψζνπλ θαη λα ηα
ππνβάινπλ εληφο ηεο θαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ζηνλ ππεχζπλν.
4. Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ζπκβνιαίνπ εθκάζεζεο πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ γηα ηα
καζήκαηα πνπ πξνζθέξεη ην ίδξπκα ππνδνρήο, κειεηψληαο ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή
ηνπο θαη λα πξνεπηιέμνπλ καζήκαηα ζηα πιαίζηα ηνπ θαλνληθνχ πξνγξάκκαηνο
ζπνπδψλ ηνπο. Καηφπηλ, νθείινπλ λα ζπλαληεζνχλ κε ηνλ αθαδεκατθφ ππεχζπλν ηνπ
ηκήκαηφο ηνπο, ν νπνίνο είλαη αξκφδηνο λα επηθπξψζεη ηηο πξνεπηινγέο ησλ καζεκάησλ,
αθνχ ππνδείμεη ελδερφκελεο αιιαγέο ή απνξξίςεη καζήκαηα πνπ επέιεμε ν θνηηεηήο,
αληηθαζηζηψληαο ηα κε άιια, πεξηζζφηεξν ζπλαθή κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ.
5. Να δεηήζνπλ απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο πηζηνπνηεηηθφ αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο,
ην νπνίν ζα ππνβάινπλ καδί κε ηελ αίηεζε θαη ην ζπκβφιαην εθκάζεζεο ζηνλ δηνηθεηηθφ
ππεχζπλν ηνπ ηκήκαηφο ηνπο.
Σα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο είλαη:


Δπηηπρήο πεξάησζε ησλ ζπνπδψλ ηνπ πξψηνπ έηνπο.



Τπεθνφηεηα ή κφληκε θαηνηθία ζε θξάηνο-κέινο ηεο ΔΔ.



Καιή αθαδεκατθή επίδνζε.



Πνιχ θαιή γλψζε ηεο γιψζζαο δηδαζθαιίαο ηνπ ηδξχκαηνο ππνδνρήο.



Τςειά θίλεηξα γηα ζπκκεηνρή ζην Πξφγξακκα.
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Πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ.

Τπάξρεη ν ζεζκφο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ; Δίλαη ππνρξεσηηθή ε
πξαθηηθή άζθεζε γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο;

3.I.5.1

Σν Πξφγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ Σκήκαηνο Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο ηνπ
Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ιεηηνπξγεί απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 1997 έσο ζήκεξα, θαη
δίλεη ηελ επθαηξία ζε 3εηείο/4εηείο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ηνπ Σκήκαηνο λα θάλνπλ πξαθηηθή
άζθεζε ζε Δπηρεηξήζεηο, Οξγαληζκνχο, Σξάπεδεο θαζψο θαη ζε αλεμάξηεηεο κνλάδεο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ φπσο ε Βηβιηνζήθε, Δξγαζηήξηα ηνπ Σκήκαηνο, ν χιινγνο θαη ην Γξαθείν
Φνηηεηψλ Erasmus. Πνιιέο απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ θνηηεηέο θαηά ηνπο
θαινθαηξηλνχο κήλεο βξίζθνληαη εθηφο Αζελψλ. Σν Πξφγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο δελ είλαη
ππνρξεσηηθφ γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο.
Αλ ε πξαθηηθή άζθεζε δελ είλαη ππνρξεσηηθή, πνην πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ ηελ
επηιέγεη; Πψο θηλεηνπνηείηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ θνηηεηψλ;

3.I.5.2

Μέρξη ζήκεξα έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζπλνιηθά 509 άηνκα ζην πξφγξακκα πξαθηηθήο άζθεζεο


178 άηνκα ηελ πεξίνδν απφ1/9/1997 έσο 31/12/1999



36 άηνκα ηελ πεξίνδν απφ 01/01/2000 έσο 31/08/2001



206 άηνκα ηελ πεξίνδν απφ 01/09/2001 έσο 31/12/2005



69 άηνκα ηελ πεξίνδν απφ 01/01/2006 έσο 31/12/2007, θαζψο επίζεο θαη



20 άηνκα πνπ έρνπλ μεθηλήζεη ην 2008.

Καηά κέζν φξν, νη θνηηεηέο πνπ ζπκκεηείραλ έσο ηψξα ζην Πξφγξακκα αλέξρνληαη ζε πεξίπνπ
50 αλά έηνο. Καιχπηνπλ δειαδή έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 40% πεξίπνπ, επί ησλ θνηηεηψλ
πνπ εηζάγνληαη κε παλειιήληεο εμεηάζεηο ζην Σκήκα εηεζίσο.
Γηα λα θηλεηνπνηεζεί ην ελδηαθέξνλ ησλ θνηηεηψλ, ηνπο γίλεηαη ζρεηηθή ελεκέξσζε 2-3 θνξέο ην
ρξφλν ζρεηηθά κε ηα νθέιε ηνπ Πξνγξάκκαηνο, απφ ηελ Δπηζηεκνληθή Τπεχζπλε ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Καζεγήηξηα Νάλζπ Παπαιεμαλδξή. ζνη θνηηεηέο επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο
ζην Πξφγξακκα ζπκπιεξψλνπλ ηελ «Αίηεζε πκκεηνρήο Φνηηεηψλ».
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο, γίλεηαη αλάξηεζε ζρεηηθψλ αλαθνηλψζεσλ ζηνπο
ρψξνπο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Πνιπκέζσλ θαη Δπηθνηλσλίαο ηνπ Σκήκαηνο θαη ζηε Γξακκαηεία,
ψζηε λα ελεκεξψλνληαη νη θνηηεηέο. Παξάιιεια, νη αλαθνηλψζεηο ηνπνζεηνχληαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο, ελψ πξνθνξηθέο δηεπθξηλήζεηο δίδνληαη απφ ηελ ππεχζπλε δηνηθεηηθήο
ππνζηήξημεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θα Αζελά θνπειίηε ζε θαζεκεξηλή βάζε.
3.I.5.3

Πψο θαιιηεξγείηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ θνηηεηψλ ζε πεξίπησζε πνπ ε πξαθηηθή άζθεζε
είλαη ππνρξεσηηθή;

Ζ πξαθηηθή άζθεζε δελ είλαη ππνρξεσηηθή.
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Πψο έρεη νξγαλσζεί ε πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο; Πνηα είλαη ε
δηάξθεηά ηεο; Τπάξρεη ζρεηηθφο εζσηεξηθφο θαλνληζκφο;

Ζ δηαδηθαζία πνπ ηεξείηαη είλαη ε εμήο: Γίλεηαη κηα αξρηθή επηθνηλσλία θαη ελεκέξσζε δηάθνξσλ
εηαηξεηψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί πνηεο απφ απηέο είλαη πξφζπκεο θαη έρνπλ αλάγθε λα
απαζρνιήζνπλ θνηηεηέο. ηε ζπλέρεηα απνζηέιιεηαη ελεκεξσηηθή επηζηνιή θαη θπιιάδην ηνπ
Πξνγξάκκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ γλσζηνί νη φξνη ζπκκεηνρήο ζε απηφ. Οη επηρεηξήζεηο,
εθ‟ φζνλ ζέινπλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην Πξφγξακκα, ζπκπιεξψλνπλ ην έληππν «Αίηεζε
πκκεηνρήο Δπηρείξεζεο».
Μεηά ηε ζπγθέληξσζε ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ αξηζκνχ ελδηαθεξνκέλσλ θαη απφ ηηο δπν πιεπξέο,
γίλεηαη πξνζπάζεηα λα ζηαιεί ν θαηάιιεινο θνηηεηήο ζηελ θαηάιιειε ζέζε.
Απφ ηε ζηηγκή πνπ ν θνηηεηήο γίλεη δεθηφο απφ θάπνηα εηαηξεία, πξνζθνκίδεη Αξηζκφ Μεηξψνπ
Αζθαιηζκέλνπ πνπ ιακβάλεη απφ ην ΗΚΑ, αθνχ επηδείμεη ηε «Βεβαίσζε Φνξέα Απαζρφιεζεο»,
έληππν πνπ ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ εηαηξεία ζηελ νπνία έρεη γίλεη δεθηφο. Σα αλσηέξσ
πξνζθνκίδνληαη ζηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ Κνλδπιίσλ θαη Έξεπλαο, έηζη ψζηε ν θνηηεηήο λα έρεη
αζθαιηζηηθή θάιπςε ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο. Λεπηνκέξεηεο γηα ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο
Πξαθηηθήο Άζθεζεο πεξηγξάθνληαη ζην ελεκεξσηηθφ θπιιάδην ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
Οη θνηηεηέο/ηξηεο απαζρνινχληαη κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζε δηάθνξεο Δπηρεηξήζεηο,
Οξγαληζκνχο θαη Σξάπεδεο. Ζ δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο είλαη 300 ψξεο, ηηο νπνίεο ν θνηηεηήο
κπνξεί λα θαιχςεη κε πιήξε ή κε κεξηθή απαζρφιεζε, αλάινγα κε ηηο θνηηεηηθέο ηνπ
ππνρξεψζεηο θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν ηεο άζθεζεο. Αθνχ νινθιεξψζεη ηελ πξαθηηθή ηνπ
άζθεζε, ιακβάλεη ηελ επηρνξήγεζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην ΔΠΔΑΔΚ, κέζσ ηνπ Δηδηθνχ
Λνγαξηαζκνχ Κνλδπιίσλ θαη Έξεπλαο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ.
3.I.5.5

Πνηεο είλαη νη θπξηφηεξεο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ην Σκήκα ζηελ νξγάλσζε ηεο
πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ;

Σν Σκήκα δελ αληηκεησπίδεη ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ζηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ
θπξηφηεξε αδπλακία ηνπ Πξνγξάκκαηνο βξίζθεηαη ζηε κηθξή δηάξθεηά ηνπ. Γπζηπρψο, ην ζχλνιν
ησλ σξψλ πνπ δηαηίζεληαη γηα ην πξφγξακκα δελ επαξθεί ψζηε λα κπνξέζεη ν θνηηεηήο λα
εμνηθεησζεί πιήξσο κε ην πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο. Απηφ ην γεγνλφο ζηεξεί ζπρλά απφ ηνλ
εθάζηνηε ππεχζπλν ηεο επηρείξεζεο ηε δπλαηφηεηα λα εκπηζηεπζεί πιήξσο ηνλ θνηηεηή, ψζηε
λα ηνπ αλαζέζεη ζεκαληηθά θαζήθνληα. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, ε επηρείξεζε δέρεηαη λα
απνδεκηψζεη ηνλ θνηηεηή γηα λα ζπλερίζεη ηελ Πξαθηηθή ηνπ θαη πέξαλ ηεο ζπκπιήξσζεο ησλ
πξνβιεπφκελσλ σξψλ. ην κέιινλ, γηα λα γίλεη πην ειθπζηηθφ ην Πξφγξακκα γηα ηηο
επηρεηξήζεηο, ζα πξέπεη λα απμεζνχλ νη ψξεο ηεο πξαθηηθήο αιιά κε αλάινγε απνδεκίσζε ησλ
θνηηεηψλ ψζηε λα ππάξρεη ην ζρεηηθφ θίλεηξν.
3.I.5.6

ε πνηεο ηθαλφηεηεο εθαξκνγήο γλψζεσλ ζηνρεχεη ε πξαθηηθή άζθεζε; Πφζν
ηθαλνπνηεηηθά θξίλεηε ηα απνηειέζκαηα; Πφζν επηηπρήο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ
αζθνπκέλσλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ θνξέα εθηέιεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο;

Οη ηθαλφηεηεο εθαξκνγήο γλψζεσλ, νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη κέζσ ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο
πεξηιακβάλνπλ ηελ εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε
ηφζν κε γλψζεηο ηνπ ηνκέα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο, φζν θαη κε ηελ αλάπηπμε
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επαγγεικαηηθψλ ηθαλνηήησλ δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο, αλάιεςεο επζχλεο, ζπλεξγαζίαο
ζηελ νκάδα, επίιπζεο πξνβιεκάησλ θιπ.
Σα απνηειέζκαηα ζην ζχλνιν ηνπο είλαη ηθαλνπνηεηηθά, δεδνκέλνπ φηη νη εληππψζεηο ησλ
θνηηεηψλ γηα ην Πξφγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο είλαη ζεηηθέο. Θεσξνχλ πνιχ ζεκαληηθφ ην
γεγνλφο φηη ηνπο δφζεθε ε επθαηξία λα κπνπλ ζηνλ επαγγεικαηηθφ ζηίβν κέζσ ηνπ
Πξνγξάκκαηνο. πσο θαίλεηαη απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ αλαθνξψλ ησλ θνηηεηψλ, ην 90% ησλ
θνηηεηψλ έκεηλαλ ηθαλνπνηεκέλνη ελψ κφιηο έλα 10% δελ ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη.
ηα ζρεηηθά ζρφιηα, ηνλίδεηαη σο πνιχ ζεηηθφ ην γεγνλφο φηη ήξζαλ ζε επαθή κε ηηο πξαγκαηηθέο
ζπλζήθεο εξγαζίαο, θάηη πνπ απαηηνχζε ππεπζπλφηεηα, ζπλέπεηα θαη πξαθηηθή εθαξκνγή
ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ. πσο ζεκεηψλνπλ νη θνηηεηέο, νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ήηαλ εμαηξεηηθέο,
θαζψο ππήξρε έληνλν ελδηαθέξνλ γηα αμηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ ησλ θνηηεηψλ απφ ηνπο θνξείο.
χκθσλα κε φζα αλαθέξνπλ θαη νη ίδηνη νη θνηηεηέο, κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο απηνχ
απνθνκίδνπλ αξθεηέο γλψζεηο πάλσ ζηελ εθαξκνγή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ κάξθεηηλγθ θαη ηεο
επηθνηλσλίαο, ελψ ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα γίλνπλ κέιε κηαο εξγαζηαθήο νκάδαο θαη λα
κάζνπλ πσο λα ιεηηνπξγνχλ θαη πσο λα ζπκπεξηθέξνληαη κέζα ζ‟ απηήλ. Σέινο, φπσο νη ίδηνη
ζρνιηάδνπλ, καζαίλνπλ πσο θάζε ελέξγεηα ή δξαζηεξηφηεηα, φζν απιή θαη αλ θαίλεηαη,
δηαδξακαηίδεη κεγάιν ξφιν ζηελ επίηεπμε ελφο ζηφρνπ.
Μπνξνχκε ελδεηθηηθά λα παξαζέζνπκε νξηζκέλεο απφςεηο θνηηεηψλ απφ ηελ αλαθνξά ηνπο
ζρεηηθά κε ην Πξφγξακκα:
«Θεσξώ όηη ε πξαθηηθή άζθεζε πξέπεη λα απνηειεί ζπκπιεξσκαηηθό θαη αλαπόζπαζην θνκκάηη
ηεο παλεπηζηεκηαθήο θαηάξηηζεο , θαζώο ηα νθέιε πνπ απνθνκίδεη ν θνηηεηήο είλαη εμαηξεηηθήο
ζεκαζίαο. Η δξαζηεξηνπνίεζε ζε έλαλ εξγαζηαθό ρώξν, έζησ θαη βξαρππξόζεζκα, ηνπ
πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ζηελ πξάμε ην αληηθείκελν ησλ ζπνπδώλ ηνπ
θαζώο επίζεο θαη ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο».
(Νίθε Ρίδνπ, S&B Βηνκεραληθά Οξπθηά Α.Δ,. 01/03/2007-01/05/2007)
«Τν πξόγξακκα πξαθηηθήο άζθεζεο ζεσξώ όηη κε βνήζεζε πάξα πνιύ θαη θέξδηζα πάξα πνιιά
πξάγκαηα από ηελ εξγαζία κνπ απηή. Καηαξράο ήηαλ κία πξώηε επαθή κε ηνλ θόζκν ησλ
επηρεηξήζεσλ. Έδεζα πώο γίλνληαη πξάμε όια απηά πνπ καζαίλνπκε σο θνηηεηέο όζνλ αθνξά
ηελ επηζηήκε ηνπ Μάξθεηηλγθ. Δπίζεο ήξζα ζε επαθή κε αλζξώπνπο πνπ έρνπλ κεγάιε θαξηέξα
ζην ρώξν θαη κνπ έδσζαλ ρξήζηκεο θαηεπζύλζεηο γηα ηελ κειινληηθή κνπ εμέιημε. Θεσξώ όηη ην
πξόγξακκα πξαθηηθήο άζθεζεο κνπ πξνζέθεξε κία πνιύηηκε εκπεηξία γηα ηελ κεηέπεηηα πνξεία
κνπ».
(Γεψξγηνο Φισξφπνπινο, 3Μ, 28/11/2006 – 23/2/2007)
Πξηλ από ηελ Πξαθηηθή κνπ Άζθεζε ζηε «ΓΑΦΝΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔΣ» είρα κηα κηθξή
πξνθαηάιεςε όζσλ αθνξά ηηο «κεγάιεο» εηαηξείεο. Δίρα ηελ εληύπσζε όηη νη ζρέζεηο κεηαμύ
ησλ αλζξώπσλ ζηηγκαηίδνληαη από ηελ ηεξαξρία θαη όηη ην πεξηβάιινλ κέζα ζ’ απηέο είλαη αξθεηά
απξόζσπν. Μπνξώ λα πσ όηη απηό πνπ ζπλάληεζα ζηε «ΓΑΦΝΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔΣ» κε
εμέπιεμε ζεηηθά. Ο θόζκνο κε αγθάιηαζε ζεξκά θαη γξήγνξα έλησζα κέινο κηαο νκάδαο. Οη
ζπλεξγάηεο κνπ ζην ηκήκα κνπ ζπκπεξηθέξζεθαλ ζαλ ηζάμην θαη κε ππνδερηήθαλε κε ζθνπό λα
κε βνεζήζνπλε λα απνθνκίζσ όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν από ηελ εκπεηξία ηεο πξαθηηθήο
άζθεζεο. Μνπ δώζαλε ππνρξεώζεηο, κνπ κάζαλε πώο λα ηηο θέξλσ εηο πέξαο θαη ην πην
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ζεκαληηθό απ’ όια, κνπ κάζαλε πσο απηέο νη ππνρξεώζεηο ζπκκεηέρνπλ ζηελ ζπλνιηθή
πξνζπάζεηα ηνπ ηκήκαηνο άξα θαη ηεο εηαηξείαο. Τν ζεηηθό θιίκα πνπ επηθξαηνύζε ζηελ νκάδα
(ζην ηκήκα δειαδή) κε ελζάξξπλε ζην λα αλαιακβάλσ πξσηνβνπιίεο ρσξίο θόβν θαη δηζηαγκό
(Ηάζνλαο Καπιάλεο).
3.I.5.7

πλδέεηαη ην αληηθείκελν απαζρφιεζεο θαηά ηελ πξαθηηθή άζθεζε κε ηελ εθπφλεζε
πηπρηαθήο / δηπισκαηηθήο εξγαζίαο;

ην Πξφγξακκα πνπδψλ πξνβιέπεηαη πξναηξεηηθά ε εθπφλεζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. ζνη
θνηηεηέο ηελ επηιέμνπλ, κπνξνχλ λα ηε ζπλδπάζνπλ κε ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε. ε θάζε
πεξίπησζε, νη θνηηεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Πξφγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο ππνβάιινπλ
κεηά ην ηέινο απηήο έγγξαθε αλαθνξά, κε πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο ηνπο θαη ησλ
επηπηψζεσλ πνπ έρεη ην Πξφγξακκα ζηε δηεχξπλζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο ηθαλνηήησλ.
3.I.5.8

Γεκηνπξγνχληαη κε ηελ πξαθηηθή άζθεζε επθαηξίεο γηα κειινληηθή απαζρφιεζε ησλ
πηπρηνχρσλ;

Αξθεηέο απφ ηηο εηαηξείεο βιέπνπλ ηνπο θνηηεηέο σο κειινληηθά ηνπο ζηειέρε, γη‟ απηφ θαη
επηδηψθνπλ λα πάξνπλ ζπλέληεπμε απφ ηνπο ππνςήθηνπο αζθνχκελνπο πξηλ ηελ ηειηθή
επηινγή.
Δπίζεο, έγηλαλ πξνηάζεηο ζε πνιινχο απφ ηνπο θνηηεηέο γηα λα εξγαζηνχλ πιένλ σο κφληκνη
ππάιιεινη ζηελ εηαηξεία πνπ έθαλαλ πξαθηηθή. Πνιινί απφ απηνχο απνδέρζεθαλ απηή ηελ
πξφηαζε, ηδίσο απηνί πνπ ρξσζηνχζαλ ιίγα κφλν καζήκαηα γηα λα πάξνπλ ην πηπρίν ηνπο.
Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη νλφκαηα εηαηξεηψλ πνπ πξνζέιαβαλ αζθνχκελνπο φπσο νη: 3Μ,
JOHNSON & JOHNSON, ΓΑΦΝΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ, ΚΑΡΗΔΡΑ, L‟OREAL, ICAP, ΔΚΓΟΔΗ
ΦΤΥΟΓΗΟ, Α.Γ. ΠΔΣΕΔΣΑΚΗ, ΑΝΣΔΝΝΑ ΣV A.E., SARA LEE COFFEE & TEA, AVON
COSMETICS GREECE, SKF HELLAS, ΓΑΦΝΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ., LOREAL, E- TRAVEL
(Pame Diakopes), TFC, FERRERO, FIAT, PR ΣEAM ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ, TASTY FOODS,
SKF HELLAS.
3.I.5.9

Έρεη αλαπηπρζεί δίθηπν δηαζχλδεζεο ηνπ Σκήκαηνο κε θνηλσληθνχο, πνιηηηζηηθνχο ή
παξαγσγηθνχο θνξείο κε ζθνπφ ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ;

Σν Σκήκα, κέζσ ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, έρεη ζπλδεζεί θπξίσο κε επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ
ηνκέα, κε ηξάπεδεο θξαηηθέο θαη ηδησηηθέο ελψ ζε κηθξφηεξν βαζκφ έρεη αλαπηχμεη ζπλεξγαζία
κε Οξγαληζκνχο Κνηλήο Χθειείαο, κε Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη κε κε
θεξδνζθνπηθνχο Οξγαληζκνχο.
Δλδεηθηηθφο πίλαθαο ησλ εηαηξεηψλ πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ην πξφγξακκα είλαη ν αθφινπζνο:

1

3Μ

28

PR TEAM DHMOSIES SXESEIS A.E

2

ANTENNA TV AE

29

RED BULL ΔΛΛΑ

3

APOPSIS

30

ROCHE

4

ATHENS VOICE

31

S&B ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΟΡΤΚΣΑ
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5

AVON COSMETICS GREECE

32

SARA LEE COFFEE & TEA

6

BAYER HELLAS AE

33

SKF HELLAS

7

CADBURY HELLAS A.E.

34

SONY

8

E- TRAVEL

35

STAR CHANNEL

9

ERASMUS STUDENT ASSOCIATION,
ΟΠΑ

36

TASTY FOODS

10

ERCO PROMOTION

37

VIDEOSONIC

11

EWORX A.E.

38

ΑΣΔ ΑΔΓΑΚ

12

FERRERO

39

ΓΗΑΣΡΟΗ ΥΧΡΗ ΤΝΟΡΑ

13

FIAT

40

ΓΑΦΝΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.

14

GENIKI BANK

41

ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ

15

HENKEL HELLAS

42

ΓΧΓΧΝΖ Α.Δ

16

ICAP

43

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

17

INTERSPORT ATHLETICS

44

ΔΘΝΗΚΟ ΘΔΑΣΡΟ

18

JOHNSON-JOHNSON HELLAS AEBE

45

ΔΚΓΟΔΗ ΦΤΥΟΓΗΟ

19

KRAFT FOODS HELLAS A.E.

46

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ

20

LOREAL

47

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ

21

LUSSILE

48

ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

22

MACRO CASH & CARRY

49

ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΜΖΜΑΣΟ
ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ, OΠΑ

23

MEGA SHIPPING LINE CORP

50

ΕΑΡΑ

24

MERCATOR

51

Η. ΜΠΟΤΣΑΡΖ & ΤΗΟ ΟΗΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ
Α.Δ.

25

NEOSET A.E.

52

ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ

26

NOVARTIS

53

ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ ΑΜΑΛΗΑ

27

OPEN 24

54

ΣΡΑΠΔΕΑ ΑΣΣΗΚΖ Α.Δ

3.I.5.10 Πνηεο πξσηνβνπιίεο αλαιακβάλεη ην Σκήκα πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ ζέζεηο
απαζρφιεζεο θνηηεηψλ (ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν);
Αλαθνηλψζεηο θαη έληππν πιηθφ κνηξάδεηαη ζε φια ηα ζπλέδξηα φπνπ ζπκκεηέρνπλ ζηειέρε
επηρεηξήζεσλ. Οξγαλψλεηαη εηεζίσο εθδήισζε δεκνζηφηεηαο. Σν Σκήκα ζπκκεηέρεη ζηηο
εκέξεο ζηαδηνδξνκίαο πνπ νξγαλψλεη ην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο ηνπ ΟΠΑ. Φνηηεηέο έρνπλ
απαζρνιεζεί ζην εμσηεξηθφ κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο LEONARDO ηεο AIESEC. Δπίζεο ζηα
πιαίζηα ηεο λέαο θάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ERASMUS, ην νπνίν πεξηιακβάλεη θαη
ρξεκαηνδφηεζε ηεο Γηα Βίνπ εθπαίδεπζεο, πξνβιέπεηαη ε απνζηνιή θνηηεηψλ γηα Πξαθηηθή
Άζθεζε ζην εμσηεξηθφ.
Σν Πξφγξακκα πξνβάιιεηαη απφ ηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο.
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3.I.5.11 Τπάξρεη ζηελή ζπλεξγαζία θαη επαθή κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ / επνπηψλ ηνπ
Σκήκαηνο θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ θνξέα εθηέιεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο;
Τπάξρεη ζηελή επαθή, κέζσ επηζθέςεσλ θαη ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο. πγθεθξηκέλα, θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ησλ θνηηεηψλ ζηηο εηαηξείεο ππάξρεη ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηνλ
ππεχζπλν ηεο θάζε εηαηξίαο πνπ ηνπο παξαθνινπζεί, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ ν θάζε
αζθνχκελνο είλαη ζπλεπήο ζηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα θαζήθνληά ηνπ, αλ απνδίδεη ζην έξγν πνπ
ηνπ έρεη αλαηεζεί, αλ είλαη ζπλεπήο ζην σξάξηφ ηνπ θαη αλ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ήηαλ ε
πξέπνπζα απέλαληη ζηνλ Πξντζηάκελν θαη ηνπο ππαιιήινπο ηεο εηαηξείαο.
3.I.5.12 Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο θαη απαηηήζεηο γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπ
Σκήκαηνο κε ηνπο θνξείο εθηέιεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο; Πνηεο;
Δίλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε, ν θνξέαο λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ησλ
επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ θνηηεηψλ θαη λα ηεξεί ηηο ηππηθέο δηαδηθαζίεο κέζσ ηεο
ζπκπιήξσζεο φισλ ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ. Δπίζεο, πξνζπάζεηα γίλεηαη θαηά ην δπλαηφ λα
ηνπνζεηνχληαη νη θνηηεηέο ζε θνξείο πνπ παξνπζηάδνπλ πξννπηηθέο κειινληηθήο απαζρφιεζεο
ησλ θνηηεηψλ.
3.I.5.13 Πψο παξαθνινπζνχληαη θαη ππνζηεξίδνληαη νη αζθνχκελνη θνηηεηέο;
Τπάξρεη ζπλερήο επηθνηλσλία ηεο επηζηεκνληθήο ππεπζχλνπ ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη ηεο
ππεπζχλνπ δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο, ηφζν κε ηνπο θνηηεηέο φζν θαη κε ηνπο θνξείο πινπνίεζεο
(Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνχο).

3.II

Μ.Π.Σ. Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλία κε Νέεο Τερλνινγίεο

Σν Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο ηδξχζεθε
κε ηελ αξ. 432-06/98 ππνπξγηθή απφθαζε θαη εληάρζεθε κε ηελ αξ. C (94) 1423/29-7-97
απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ζην Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο (ΔΠΔΑΔΚ)
ζηελ Διιάδα. Λεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 10 έσο θαη 12 ηνπ Ν.2083/1992
ελψ δφζεθε παξάηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ κε ηελ ππ. Αξηζκ.Β7/10219 (ΦΔΚ 565/η.Β΄/01.4.2008).
Αληηθείκελν ηνπ πξνηεηλφκελνπ ΠΜ είλαη ε παξνρή εηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ κεηαπηπρηαθνχ
επηπέδνπ πξνο πηπρηνχρνπο Α.Δ.Η. ζηνπο βαζηθνχο ηνκείο ηνπ Μάξθεηηλγθ θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο.
3.II.1

Τκήκαηα θαη Ιδξχκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ. 2

Σν ηκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ.

2

ηελ πεξίπησζε ιεηηνπξγίαο Γηαηκεκαηηθνχ ή Γηηδξπκαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ.
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Αληαπφθξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Τκήκαηνο θαη
ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο.

Σν ΠΜ Μάξθεηηλγθ & Δπηθνηλσλία κε Νέεο Σερλνινγίεο ηδξχζεθε κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία λέσλ
ζηειερψλ ζην κάξθεηηλγθ θαη ζηελ επηθνηλσλία θαη ηνλ εθνδηαζκφ ησλ ζεκεξηλψλ ζηειερψλ
επηρεηξήζεσλ κε ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα
αληαγσλίδνληαη κε επηηπρία ζην ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ
επηηπρία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ ηνπο. Σν ζπγθεθξηκέλν ΠΜ είλαη ην πξψην θαη
κνλαδηθφ πξφγξακκα ζηελ Διιάδα πνπ αζρνιείηαη κε ηηο επηζηήκεο ηνπ Μάξθεηηλγθ θαη ηεο
Δπηθνηλσλίαο θαη ήιζε λα θαιχςεη έλα πνιχ κεγάιν θελφ, πνπ ππήξρε ζηε ρψξα καο γηα
κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζε απηά ηα γλσζηηθά αληηθείκελα. ηα ιίγα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ, ην
Πξφγξακκα έρεη ζπκβάιεη ζηελ αλαβάζκηζε θαη εμεηδίθεπζε ηνπ ζηειερηαθνύ δπλακηθνύ ηεο
Διιεληθήο Οηθνλνκίαο θαη έρεη ζπγθεληξψζεη άξηζηεο θξηηηθέο ηφζν απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο,
φζν θαη απφ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν.
3.II.2.1 Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο αληαπφθξηζεο απηήο; Πφζν απνηειεζκαηηθέο είλαη;
Ζ αληαπφθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηηο αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο θαη ηεο θνηλσλίαο ειέγρεηαη κε ηε
δηεμαγσγή έξεπλαο ζηνπο απνθνίηνπο ψζηε λα δηαπηζησζεί ε ρξεζηκφηεηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ
ηφζν ζε πξαθηηθφ (πξναγσγή, εχξεζε θαιχηεξεο εξγαζίαο) φζν θαη ζε ζεσξεηηθφ (θαιχηεξε
γλψζε αληηθεηκέλνπ) επίπεδν. Δπίζεο, γίλνληαη πξνζπάζεηεο δηαηήξεζεο επαθήο κε ηνπο
απνθνίηνπο ψζηε λα ελεκεξσλφκαζηε γηα ηελ πνξεία ηνπο. ε απηφ ην πιαίζην έρεη ζπζηαζεί θαη
ιεηηνπξγεί ν ζχιινγνο απνθνίησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Σέινο, πνιιά κέιε ΓΔΠ ζπλεξγάδνληαη κε επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο απαζρνινχληαη απφθνηηνη
θαη θνηηεηέο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ, νπφηε ππάξρεη ελεκέξσζε γηα ηελ πνξεία ηνπο θαη feedback
γηα ην πξφγξακκα.
3.II.2.2 Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη αλαζεψξεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ;
Πφζν απνηειεζκαηηθέο είλαη;
ε θάζε κάζεκα δίλεηαη ζηνπο θνηηεηέο εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο ηνπ καζήκαηνο θαη ησλ
δηδαζθφλησλ, ηα νπνία επεμεξγάδεηαη ε γξακκαηεία θαη ηα απνηειέζκαηα θνηλνπνηνχληαη ζηνλ
Γηεπζπληή ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη κεηά ζε θάζε δηδάζθνληα.
Ο Γηεπζπληήο ηνπ ΜΠ απνθαζίδεη ηηο θαηάιιειεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ζηελ πεξίπησζε πνπ
νη αμηνινγήζεηο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθέο. Σα απνηειέζκαηα ησλ αμηνινγήζεσλ ρξεζηκεχνπλ γηα
αλαδηνξγάλσζε / αλαδηάξζξσζε ησλ καζεκάησλ θαη ηεο χιεο αιιά θαη νιφθιεξνπ ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ.
ην πιαίζην απηφ, θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2004-2005, ην πξφγξακκα ζπνπδψλ άιιαμε θαη
θάπνηα καζήκαηα επηινγήο (Γηαθήκηζε, Γηνίθεζε Πξντνληηθνχ Υαξηνθπιαθίνπ, Δηαηξηθή
Δπηθνηλσληαθή ηξαηεγηθή) ελζσκαηψζεθαλ ζηα καζήκαηα θνξκνχ ελψ, αθνινπζψληαο ηηο
απαηηήζεηο ηεο αγνξάο, δεκηνπξγήζεθαλ 3 λέεο εμεηδηθεχζεηο, Γηνίθεζε Πειαηψλ & Πσιήζεσλ,
Μάξθεηηλγθ Τπεξεζηψλ θαη Μάξθεηηλγθ Δκπνξηθψλ Δπηρεηξήζεσλ. Απφ ηηο αηηήζεηο πνπ δέρεηαη
ην πξφγξακκα αιιά θαη απφ ηηο αμηνινγήζεηο ησλ καζεκάησλ θάλεθε φηη νη αιιαγέο απηέο
ηφλσζαλ ην πξφγξακκα θαη ηθαλνπνηνχλ ηνπο θνηηεηέο.
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Μία δεχηεξε αλαζεψξεζε έγηλε ζην ηέινο ηνπ 2007 θαη ζα ηζρχζεη απφ ην θζηλφπσξν ηνπ 2008.
χκθσλα κε ηελ πξφζθαηε αλαζεψξεζε, αξρίδεη απφ ην επφκελν αθαδεκατθφ έηνο 2008-09 ε
ιεηηνπξγία αγγιφθσλεο θαηεχζπλζεο International Marketing θαη πξνεηνηκάδεηαη αληίζηνηρε
θαηεχζπλζε International Communication, ε νπνία ζα πξνζθεξζεί ζε έλα κε δχν ρξφληα απφ
ζήκεξα.
3.II.2.3 Πψο δεκνζηνπνηείηαη ην Πξφγξακκα πνπδψλ;
Ζ δεκνζηνπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ γίλεηαη κε πξνθήξπμε ζηνλ εζληθφ ηχπν, ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο, θαζψο θαη κε θπιιάδηα θαη ζπκκεηνρέο ζε εθζέζεηο ζηηο νπνίεο
ζπκκεηέρεη ην Παλεπηζηήκην. Μέζα απφ ηα ζηνηρεία πνπ δηαηεξεί ε Γξακκαηεία ηνπ ΜΠ έρνπκε
ηε δπλαηφηεηα λα δνχκε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηξφπσλ δεκνζηνπνίεζεο. (Οη αηηήζεηο
ησλ θνηηεηψλ αλαθέξνπλ ηνλ ηξφπν πιεξνθφξεζήο ηνπο).
3.II.2.4 Τπάξρεη δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο πνξείαο φζσλ απέθηεζαλ
ηίηιν Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ απφ ην Σκήκα;
Γίλνληαη πξνζπάζεηεο παξαθνινχζεζεο ηεο πνξείαο ησλ απνθνίησλ κέζσ ηειεθσληθήο
έξεπλαο (πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2004) θαη κέζσ ηνπ λενζχζηαηνπ ζπιιφγνπ απνθνίησλ, ν
νπνίνο ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηε γξακκαηεία ηνπ πξνγξάκκαηνο.
3.II.3

Δνκή, ζπλεθηηθφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ. 3

ην Πξφγξακκα ιεηηνπξγνχλ δχν Καηεπζχλζεηο «Μάξθεηηλγθ» θαη «Δπηθνηλσλία», ελψ ζην λέν
Πξφγξακκα πνπδψλ έρνπλ πξνζηεζεί νη αγγινθσλεο θαηεπζχλζεηο «Μάξθεηηλγθ κε Γηεζλή
Πξνζαλαηνιηζκφ» (International Marketing) θαη «Δπηθνηλσλία κε Γηεζλή Πξνζαλαηνιηζκφ»
(International Communication).
3.II.3.1 Πνην είλαη ην πνζνζηφ ησλ καζεκάησλ θνξκνχ / εηδίθεπζεο / θαηεπζχλζεσλ ζην
ζχλνιν ησλ καζεκάησλ;
ηηο θαηεπζχλζεηο «Μάξθεηηλγθ» θαη «Δπηθνηλσλία» νη θνηηεηέο πξέπεη λα παξαθνινπζήζνπλ 12
καζήκαηα θαη λα εθπνλήζνπλ δηπισκαηηθή εξγαζία. Σα 8 είλαη καζήκαηα θνξκνχ (66%) ελψ ηα
4 είλαη καζήκαηα επηινγήο. Σα καζήκαηα επηινγήο ρσξίδνληαη ζε θαηεχζπλζε κάξθεηηλγθ
(ζπλνιηθά 16 καζήκαηα) θαη ζε θαηεχζπλζε επηθνηλσλίαο (19 καζήκαηα) ελψ ππάξρνπλ 4
καζήκαηα θνηλά θαη γηα ηηο 2 θαηεπζχλζεηο. Δπίζεο, ζηελ θαηεχζπλζε κάξθεηηλγθ ππάξρνπλ νη 3
εμεηδηθεχζεηο (Μάξθεηηλγθ Τπεξεζηψλ, Μάξθεηηλγθ Δκπνξηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Γηνίθεζε
Πειαηψλ & Πσιήζεσλ) θαζεκία απφ ηηο νπνίεο πεξηιακβάλεη έλα «πξνεπηιεγκέλν παθέην» 4
καζεκάησλ απφ ηα ήδε ππάξρνληα. ηελ θαηεχζπλζε επηθνηλσλίαο ππάξρνπλ 2 εμεηδηθεχζεηο
(Γηαθήκηζε θαη Γεκφζηεο ρέζεηο) θαζεκία απφ ηηο νπνίεο πεξηιακβάλεη έλα «πξνεπηιεγκέλν
παθέην» 4 καζεκάησλ απφ ηα ήδε ππάξρνληα.
ηηο θαηεπζχλζεηο «Μάξθεηηλγθ κε Γηεζλή Πξνζαλαηνιηζκφ» θαη «Δπηθνηλσλία κε Γηεζλή
Πξνζαλαηνιηζκφ», νη θνηηεηέο πξέπεη λα παξαθνινπζήζνπλ 10 καζήκαηα θαη λα εθπνλήζνπλ

3

Πνιιέο απφ ηηο εξσηήζεηο απηέο κπνξνχλ λα απαληεζνχλ ζπγθεληξσηηθά ζπκπιεξψλνληαο ηνπο Πίλαθεο 7.5.1 θαη 7.5.2.
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δηπισκαηηθή εξγαζία. Σα 8 είλαη καζήκαηα θνξκνχ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 4 θνηλά θαη γηα ηηο 2
θαηεπζχλζεηο θαη ηα 2 είλαη καζήκαηα επηινγήο.
3.II.3.2 Πνην είλαη ην πνζνζηφ ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ / καζεκάησλ ππνρξεσηηθήο
επηινγήο / καζεκάησλ ειεχζεξεο επηινγήο ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ;
Σα καζήκαηα ηνπ ΜΠ, ζηηο θαηεπζχλζεηο «Μάξθεηηλγθ» θαη «Δπηθνηλσλία» ζην ζχλνιν, είλαη
39, εθ ησλ νπνίσλ: 8 καζήκαηα είλαη θνξκνχ (ππνρξεσηηθά), πνζνζηφ 20% επί ηνπ ζπλφινπ
ησλ καζεκάησλ θαη 31 είλαη καζήκαηα ειεχζεξεο επηινγήο, πνζνζηφ 80% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ
καζεκάησλ. Απφ ηα 31 καζήκαηα ειεχζεξεο επηινγήο, 12 καζήκαηα, δει. πνζνζηφ πεξίπνπ
40% είλαη καζήκαηα ηεο θαηεχζπλζεο Μάξθεηηλγθ, 15 καζήκαηα, δει. πνζνζηφ πεξίπνπ 48%
είλαη καζήκαηα ηεο θαηεχζπλζεο Δπηθνηλσλίαο θαη 4 καζήκαηα, δει. πνζνζηφ πεξίπνπ 12%
είλαη θνηλά καζήκαηα. ηελ πεξίπησζε πνπ νη θνηηεηέο επηιέμνπλ λα εμεηδηθεπζνχλ ζε θάπνηα
απφ ηηο πξνζθεξφκελεο εηδηθεχζεηο, ηφηε ε θαηαλνκή ησλ καζεκάησλ είλαη: 8 ππνρξεσηηθά
καζήκαηα (θνξκνχ), πνζνζηφ πεξίπνπ 65%, 3 καζήκαηα ππνρξεσηηθήο επηινγήο εηδίθεπζεο,
πνζνζηφ 25% θαη 1 κάζεκα ειεχζεξεο επηινγήο, πνζνζηφ πεξίπνπ 10%.
Οη θαηεπζχλζεηο «Μάξθεηηλγθ κε Γηεζλή Πξνζαλαηνιηζκφ» θαη «Δπηθνηλσλία κε Γηεζλή
Πξνζαλαηνιηζκφ» πξνζθέξνπλ 18 καζήκαηα ζην ζχλνιν. Σα ππνρξεσηηθά καζήκαηα (θνξκνχ)
είλαη 12, πνζνζηφ πεξίπνπ 66% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεκάησλ θαη θαηαλέκνληαη σο εμήο: 4
ππνρξεσηηθά καζήκαηα (θνξκνχ) είλαη θνηλά θαη ζηηο 2 θαηεπζχλζεηο, πνζνζηφ πεξίπνπ 22%
επί ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεκάησλ, 4 ππνρξεσηηθά καζήκαηα (θνξκνχ) αθνξνχλ ηελ θαηεχζπλζε
ηνπ «Μάξθεηηλγθ κε Γηεζλή Πξνζαλαηνιηζκφ», πνζνζηφ πεξίπνπ 22%, επί ηνπ ζπλφινπ ησλ
καζεκάησλ θαη 4 ππνρξεσηηθά καζήκαηα (θνξκνχ) αθνξνχλ ηελ θαηεχζπλζε «Δπηθνηλσλία κε
Γηεζλή Πξνζαλαηνιηζκφ», πνζνζηφ πεξίπνπ 22%, επί ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεκάησλ. Σα
καζήκαηα επηινγήο είλαη 6, πνζνζηφ πεξίπνπ 44% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεκάησλ θαη
θαηαλέκνληαη σο εμήο: 2 καζήκαηα επηινγήο θνηλά θαη ζηηο 2 θαηεπζχλζεηο, πνζνζηφ πεξίπνπ
11%, 2 καζήκαηα επηινγήο γηα ηελ θαηεχζπλζε ηνπ «Μάξθεηηλγθ κε Γηεζλή Πξνζαλαηνιηζκφ»,
πνζνζηφ πεξίπνπ 11% θαη 2 καζήκαηα επηινγήο γηα ηελ θαηεχζπλζε «Δπηθνηλσλία κε Γηεζλή
Πξνζαλαηνιηζκφ», πνζνζηφ πεξίπνπ 11%.
3.II.3.3 Πνηα είλαη ε πνζνζηηαία ζρέζε κεηαμχ καζεκάησλ ππνβάζξνπ, καζεκάησλ
επηζηεκνληθήο πεξηνρήο, καζεκάησλ γεληθψλ γλψζεσλ θαη καζεκάησλ αλάπηπμεο
δεμηνηήησλ ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ;
ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο «Δξεπλεηηθή Μεζνδνινγία & Έξεπλα Μάξθεηηλγθ» πξνζθέξεηαη
δηδαζθαιία ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο SPSS, ην νπνίν ρξεζηκεχεη θαη θαηά ηελ
εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο (κάζεκα ππνβάζξνπ).
ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο «Δηζαγσγή ζην Μάξθεηηλγθ & πκπεξηθνξά Καηαλαισηή»
δηεμάγεηαη ην παηρλίδη πξνζνκνίσζεο Marketing Game.
ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο «Δπηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή & ηξαηεγηθφ Μάξθεηηλγθ» δηεμάγεηαη ην
παηρλίδη πξνζνκνίσζεο MarkStrat.
ια ηα ππφινηπα καζήκαηα είλαη καζήκαηα επηζηεκνληθήο πεξηνρήο, εθηφο ηεο δηπισκαηηθήο
εξγαζίαο πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη αλάπηπμε δεμηνηήησλ.
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3.II.3.4 Πψο θαηαλέκεηαη ν ρξφλνο κεηαμχ ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο, αζθήζεσλ, εξγαζηεξίσλ,
άιισλ δξαζηεξηνηήησλ;
Σν θάζε κάζεκα δηαξθεί 36 ψξεο νη νπνίεο αθηεξψλνληαη θπξίσο γηα ζεσξεηηθή δηδαζθαιία. Με
πξσηνβνπιία ηνπ δηδάζθνληα, κπνξεί λα πξνζθιεζεί εμσηεξηθφο νκηιεηήο κε εκπεηξία ζην
αληηθείκελν ηνπ εθάζηνηε καζήκαηνο, ψζηε λα πξαγκαηνπνηήζεη δηάιεμε ζηνπο θνηηεηέο, λα
κεηαθέξεη ηηο εκπεηξίεο ηνπ θαη λα ζπδεηήζεη κε ηνπο θνηηεηέο. Οη δηαιέμεηο απηέο, ζπλήζσο δελ
μεπεξλνχλ ηηο 2 ζην ζχλνιν ησλ εηζεγήζεσλ ηνπ καζήκαηνο (ήηνη 6 ψξεο ζηηο 36 ζπλνιηθά ηνπ
καζήκαηνο).
Κάζε κάζεκα πεξηιακβάλεη εξγαζίεο. Οη εξγαζίεο απηέο γίλνληαη απφ ηνπο θνηηεηέο εθηφο ησλ
σξψλ δηδαζθαιίαο θαη είλαη είηε νκαδηθέο (ζηελ πιεηνςεθία ηνπο) είηε αηνκηθέο. Οη εξγαζίεο
απηέο παξαδίδνληαη ζηνπο δηδάζθνληεο γηα βαζκνιφγεζε, ελψ γηα θάπνηα καζήκαηα γίλνληαη
παξνπζηάζεηο ησλ εξγαζηψλ κέζα ζηελ ηάμε ή αηνκηθά ζηνλ δηδάζθνληα.
Σν SPSS δηδάζθεηαη εθηφο ησλ σξψλ ηνπ καζήκαηνο θαη ε παξαθνινχζεζε είλαη πξναηξεηηθή.
πλνιηθά, πξαγκαηνπνηνχληαη 6 καζήκαηα δηάξθεηαο 2 σξψλ ην θαζέλα.
3.II.3.5 Πψο νξγαλψλεηαη θαη ζπληνλίδεηαη ε χιε κεηαμχ ησλ καζεκάησλ; Τπάξρεη επηθάιπςε
χιεο κεηαμχ ησλ καζεκάησλ; Τπάξρνπλ θελά χιεο; Δίλαη νξζνινγηθή ε έθηαζε ηεο
χιεο ησλ καζεκάησλ; Τπάξρεη δηαδηθαζία επαλεθηίκεζεο, αλαπξνζαξκνγήο θαη
επηθαηξνπνίεζεο ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ;
ε θάζε κάζεκα ππάξρεη έλα κέινο ΓΔΠ πνπ έρεη νξηζηεί ζπληνληζηήο ηνπ καζήκαηνο. Ζ χιε
ησλ καζεκάησλ νξγαλψλεηαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο ησλ δηδαζθφλησλ ηνπ καζήκαηνο θαη
αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηνπ θάζε δηδάζθνληα. ε φια ζρεδφλ ηα καζήκαηα, νη δηδάζθνληεο
είλαη 2 ή θαη πεξηζζφηεξνη.
ην εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο ησλ καζεκάησλ, ππάξρεη εξψηεζε πξνο ηνπο θνηηεηέο γηα
ηελ επηθάιπςε θαη γεληθφηεξα γηα ηελ χιε ηνπο καζήκαηνο. ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο νη
θνηηεηέο δελ ζεσξνχλ φηη ππάξρεη ζεκαληηθή επηθάιπςε κεηαμχ ησλ καζεκάησλ, ελψ ζε θάπνηα
καζήκαηα βξίζθνπλ ππεξβνιηθή ηελ χιε πνπ δίλεηαη.
Οη δηδάζθνληεο αλαπξνζαξκφδνπλ ηελ χιε ηνπ καζήκαηφο ηνπο, ζηεξηδφκελνη ηφζν ζηα
απνηειέζκαηα ησλ αμηνινγήζεσλ αιιά θαη ζηηο λέεο δεκνζηεχζεηο ή ζηα απνηειέζκαηα λέσλ
εξεπλψλ πνπ κπνξεί λα έρνπλ πξνθχςεη ζην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο.
Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο, απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2008-09 θαζηεξψλεηαη:


Ζ δεκηνπξγία επηηξνπήο γηα ηνλ ζπληνληζκφ ηεο χιεο κεηαμχ ησλ καζεκάησλ.



ηελ αξρή ηνπ θάζε εμακήλνπ ζπλάληεζε κεηαμχ ησλ δηδαζθφλησλ γηα ζπληνληζκφ,
νξζνινγηθή έθηαζε ηεο χιεο, ησλ απαηηήζεσλ, θαζψο θαη ησλ πηζαλψλ ζπλεξγεηψλ κεηαμχ
ησλ καζεκάησλ.

3.II.3.6 Δθαξκφδεηαη ζχζηεκα πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ; Πφζν ιεηηνπξγηθφ είλαη;
Γελ εθαξκφδεηαη επηζήκσο ζχζηεκα πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ αιιά ε ρξνληθή ζεηξά
παξαθνινχζεζεο ησλ καζεκάησλ είλαη απζηεξά θαζνξηζκέλε θαη εμαζθαιίδεη ηελ
πξννδεπηηθφηεηα ησλ καζεκάησλ θνξκνχ (πνπ απνηεινχλ ηα 2/3 ηνπ ζπλφινπ ησλ
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καζεκάησλ). Δπίζεο, ε παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ επηινγήο επηηξέπεηαη κφλν κεηά ην
πξψην εμάκελν θαη αθνχ νη θνηηεηέο έρνπλ ήδε εμεηαζζεί ζε βαζηθά καζήκαηα θνξκνχ.
3.II.4

Τν εμεηαζηηθφ ζχζηεκα.

3.II.4.1 Δθαξκφδνληαη, θαη ζε πνηα έθηαζε, πνιιαπινί (ζε είδνο θαη ρξφλν) ηξφπνη
αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ; Πνηνη ζπγθεθξηκέλα;
ην ηέινο θάζε εμακήλνπ, νη θνηηεηέο εμεηάδνληαη ζηα καζήκαηα ηνπ εμακήλνπ. πλνιηθά
πξαγκαηνπνηνχληαη 2 εμεηαζηηθέο: κία θαηά ηελ πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ-Φεβξνπαξίνπ θαη κία ηνλ
Ηνχλην. Οη επαλαιεπηηθέο εμεηάζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη επίζεο θαηά ηηο 2 απηέο πεξηφδνπο.
ζνλ αθνξά ηα καζήκαηα επηινγήο, απηά δηαξθνχλ κηα εβδνκάδα (ζπλνιηθά 20 ψξεο), θαηά ηελ
ζεξηλή πεξίνδν Απγνχζηνπ θαη επηεκβξίνπ, θαη ζην ηέινο ηεο εβδνκάδαο, εκέξα άββαην,
δίλνληαη νη εμεηάζεηο.
Οη δηδάζθνληεο κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ ηνπο θνηηεηέο κε πνιιαπινχο ηξφπνπο, φπσο κε
γξαπηή εμέηαζε, κε αηνκηθέο θαη/ή νκαδηθέο εξγαζίεο, κε πξνθνξηθή ζπκκεηνρή. ηνπο πην
πάλσ αλαθεξφκελνπο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ δίδεηαη απφ ηνλ δηδάζθνληα
πνζνζηφ βαξχηεηαο, έηζη ψζηε ν ηειηθφο βαζκφο λα πξνθχπηεη απφ ηελ ζχλζεζε ησλ
δηαθνξεηηθψλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο. Γηα φια ηα καζήκαηα, ε ηειηθή βαζκνινγία βαζίδεηαη ζε
γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο δνθηκαζίεο θαη εξγαζίεο. Ο ζπλππνινγηζκφο ησλ βαζκψλ ησλ
πξνθνξηθψλ δνθηκαζηψλ θαη εξγαζηψλ ηζρχνπλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη εμαζθαιηζηεί
πξνβηβάζηκνο βαζκφο ζηε γξαπηή εμέηαζε.
Ζ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ είλαη ππνρξεσηηθή. Απνπζία πέξαλ ηνπ 30% απφ ηηο
δηαιέμεηο ησλ καζεκάησλ ζπληζηά αληηθεηκεληθφ ηεθκήξην απνηπρίαο ζην κάζεκα. Απνπζίεο απφ
ηηο δηαιέμεηο ησλ ζεξηλψλ καζεκάησλ επηινγήο δηθαηνινγνχληαη κφλν γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο.
πνηνο απνηχρεη ζε πεξηζζφηεξα απφ δχν καζήκαηα θνξκνχ δηαγξάθεηαη. πνηνο απνηχρεη ζε
κάζεκα θνξκνχ νηνπδήπνηε εμακήλνπ ππνρξενχηαη λα επαλεμεηαζζεί ζ' απηφ ην κάζεκα ζην
ηέινο ηνπ επφκελνπ εμακήλνπ. ε πεξίπησζε απνηπρίαο δηθαηνχηαη λα επαλαιάβεη ηελ εμέηαζε
κία αθφκε θνξά. ε πεξίπησζε θαη ηξίηεο απνηπρίαο, δηαγξάθεηαη απφ ην Σκήκα
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ. πνηνο απνηχρεη ζε δχν καζήκαηα θνξκνχ ζηηο ηκεκαηηθέο εμεηάζεηο
νηνπδήπνηε εμακήλνπ δηθαηνχηαη λα επαλεμεηαζζεί κηα θαη κνλαδηθή θνξά ζ' απηά ηα καζήκαηα.
ε πεξίπησζε θαη δεχηεξεο απνηπρίαο ζηα δχν απηά καζήκαηα, δηαγξάθεηαη απφ ην Σκήκα
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ. ε πεξίπησζε θαη δεχηεξεο απνηπρίαο ζην έλα απφ απηά ηα
καζήκαηα, κπνξεί λα επαλεμεηαζζεί κεηά απφ έγθξηζε ηεο ΓΔ.
Απνπζία ζηηο εμεηάζεηο ηζνδπλακεί κε απνηπρία εθηφο αλ νθείιεηαη ζε αλσηέξα βία.
πνηνο απνηχρεη ζε κάζεκα επηινγήο, δηθαηνχηαη λα εμεηαζζεί θαη πάιη ζην κάζεκα απηφ θαηά
ηελ επφκελε εμεηαζηηθή πεξίνδν. Μπνξεί φκσο, λα παξαθνινπζήζεη αλη' απηνχ θάπνην άιιν
πξνζθεξφκελν κάζεκα. ε πεξίπησζε ηξίηεο απνηπρίαο ζην ίδην κάζεκα, δηαγξάθεηαη απφ ην
Σκήκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ.
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3.II.4.2 Πψο δηαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ;
Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο αλαθνηλψλνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ηκήκαηνο. Ο θάζε
δηδάζθσλ, ζχκθσλα κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο Δηδηθήο χλζεζεο, είλαη
ππνρξεσκέλνο λα δίλεη επαλαπιεξνθφξεζε ζηνπο θνηηεηέο γηα ηηο εξγαζίεο θαη ηελ ηειηθή
αμηνιφγεζε. Οη θνηηεηέο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ λα δνπλ ην γξαπηφ ηνπο θαη λα ζπδεηήζνπλ κε
ηνλ δηδάζθνληα γηα ηελ αμηνιφγεζή ηνπο.
3.II.4.3 Τπάξρεη δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο εμεηαζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη πνηα είλαη απηή;
Μεηά ηελ θάζε εμεηαζηηθή πεξίνδν θαη πξηλ ηελ θνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηνπο
θνηηεηέο δηεμάγεηαη ην πκβνχιην Δηζεγεηψλ (Board of Examiners), θαηά ην νπνίν
αλαθνηλψλνληαη θαη ζπδεηνχληαη νη βαζκνινγίεο φισλ ησλ καζεκάησλ ελψπηνλ φισλ ησλ
δηδαζθφλησλ.
3.II.4.4 Πφζν δηαθαλήο είλαη ε δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη εμέηαζεο ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο;
Γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο νη θνηηεηέο πξέπεη λα εθπνλήζνπλ
δηπισκαηηθή εξγαζία. Ο Οδεγφο γηα ηελ Δθπφλεζε ηεο Δξγαζίαο παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο
πιεξνθνξίεο γηα ην πψο πξέπεη νη θνηηεηέο λα αληηκεησπίζνπλ ην ζέκα ηεο εξγαζίαο. Ζ
αλάζεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο εξγαζίαο γίλεηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή πνπδψλ, θαηφπηλ ζπκθσλίαο
ηνπ θνηηεηή κε ην κέινο ΓΔΠ πνπ ζα επηβιέςεη ηελ εξγαζία. Δίλαη επζχλε ηνπ θνηηεηή λα βξεη
ηφζν ην ζέκα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο φζν θαη ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή. Ο ξφινο ηνπ
Γηεπζπληή πνπδψλ θαη ησλ ινηπψλ κειψλ ΓΔΠ είλαη θαζαξά ζπκβνπιεπηηθφο / επεμεγεκαηηθφο
ζηε θάζε απηή (επηζήκαλζε εξεπλεηηθψλ ελδηαθεξφλησλ κειψλ ΓΔΠ, επθνιία ή δπζθνιία ηνπ
ζέκαηνο).
Ζ δηαθάλεηα ηεο εμέηαζεο ηεο εξγαζίαο, ε νπνία δηαξθεί 30 ιεπηά, εμαζθαιίδεηαη κε ηε ζχζηαζε
3κεινχο επηηξνπήο ε νπνία απνηειείηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα θαη 2 δηδάζθνληεο ζην ηκήκα. Ο
θνηηεηήο πξαγκαηνπνηεί 10ιεπηε παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο ηνπ θαη
απαληάεη ζε εξσηήζεηο – παξαηεξήζεηο ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο. Ο βαζκφο ζπκθσλείηαη θαη
ππνγξάθεηαη απφ φια ηα κέιε ηεο επηηξνπήο. ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο θνηηεηήο έρεη
παξάπνλν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ κπνξεί λα απεπζχλεη ζρεηηθή επηζηνιή ζηελ Γ.
. Δηδηθήο χλζεζεο, ε νπνία εμεηάδεη ην ζέκα θαη κπνξεί λα ζπζηήζεη επαλεμέηαζε. Πξέπεη λα
ζεκεησζεί, φηη νπδέπνηε ζηα 10 ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ ΜΠ έρεη πξνθχςεη επηζηνιή
παξαπφλσλ ζηελ Γ. . Δηδηθήο χλζεζεο.
3.II.4.5 Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο γηα ηε κεηαπηπρηαθή εξγαζία;
Τπάξρεη νδεγφο εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαη νη
πξνδηαγξαθέο εθπφλεζεο, ζπγγξαθήο θαη παξνπζίαζεο ηεο εξγαζίαο θαη ν νπνίνο
θνηλνπνηείηαη ζηνπο θνηηεηέο θαηά ηελ έλαξμε ηνπ 2νπ έηνπο ζπνπδψλ ηνπο (επηζπλάπηεηαη ζην
Παξάξηεκα 2). Δπίζεο, έλα απφ ηα αξραηφηεξα κέιε ΓΔΠ έρεη επηθνξηηζζεί κε ηελ επζχλε γηα
ηελ δηαζθάιηζε πνηφηεηαο θαη ζσζηήο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, δηαβάδεη
φιεο ηηο εξγαζίεο θαη ζπκκεηέρεη ζε φιεο ηηο επηηξνπέο αμηνιφγεζεο ελψ, γηα ιφγνπο
αληηθεηκεληθφηεηαο, δελ επηβιέπεη πξνζσπηθά θακία εξγαζία. Ζ ζπλεπήο άζθεζε απηνχ ηνπ
ξφινπ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία έρεη νδεγήζεη ζε ζεακαηηθή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ
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εξγαζηψλ. Πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί, φηη νη εξγαζίεο πξνεγνπκέλσλ εηψλ είλαη δηαζέζηκεο
ζηνπο θνηηεηέο θαη δείρλνπλ θαζαξά ηελ πνηφηεηα πνπ αλακέλεηαη.
3.II.5

Επηινγή ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ.

3.II.5.1 Πνηα είλαη ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία επηινγήο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ;
ζνλ αθνξά ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο πιήξνπο απαζρφιεζεο:


Καηάζεζε αίηεζεο θαη δηθαηνινγεηηθψλ



Έιεγρνο αίηεζεο θαη δηθαηνινγεηηθψλ



Α΄ θάζε επηινγήο βάζεη επίδνζεο ζην GMAT



Β΄ θάζε επηινγήο βάζεη ζπλεμέηαζεο φισλ ησλ θξηηεξίσλ

ζνλ αθνξά ην ηκήκα ηειερψλ Δπηρεηξήζεσλ:


Καηάζεζε αίηεζεο θαη δηθαηνινγεηηθψλ



Έιεγρνο αίηεζεο θαη δηθαηνινγεηηθψλ



Καηαρψξεζε ζηνηρείσλ γηα θάζε ππνςήθην - κνξηνδφηεζε



Α΄ θάζε επηινγήο βάζεη ησλ κνξίσλ πνπ ζπγθεληξψλεη ν θάζε ππνςήθηνο (δελ ππάξρεη
αλψηεξν – θαηψηεξν φξην)



Β΄ θάζε επηινγήο βάζεη ζπλέληεπμεο απφ ηξηκειή επηηξνπή πνπ απνηειείηαη απφ ην
Γηεπζπληή πνπδψλ θαη δχν κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο. ηε ζπλέληεπμε αμηνινγνχληαη
ζπλνιηθά ηα πξνζφληα ηνπ ππνςεθίνπ, ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ, νη ζπζηάζεηο ηνπ, θαζψο
θαη ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ, ε ηθαλφηεηα επηηπρνχο
παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ε δπλαηφηεηα ζπκβνιήο ζηε καζεζηαθή
δηαδηθαζία.

3.II.5.2 Με πνηα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα επηιέγνληαη νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο;
ζνλ αθνξά ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο πιήξνπο απαζρφιεζεο:


Δπίδνζε ζην GMAT (50%, ειάρηζην απνδεθηφ ζθνξ 550)



Βαζκφο πηπρίνπ (30%)



Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε (20% - εμεηάδεηαη ζπλνιηθά ην πξνθίι θαη νη ζπζηάζεηο ηνπ
ππνςεθίνπ)

ζνλ αθνξά ην ηκήκα ηειερψλ Δπηρεηξήζεσλ:


ε θάζε θξηηήξην πνπ αθνινπζεί απνδίδεηαη δηαθνξεηηθή βαξχηεηα, δειαδή θάζε
θξηηήξην πνιιαπιαζηάδεηαη κε δηαθνξεηηθφ ζπληειεζηή πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηνχλ ηα
κφξηα ηνπ ππνςεθίνπ.
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Θέζε εξγαζίαο (επίπεδν ππνδηεπζπληή ή αλάινγν 30 κφξηα, επίπεδν δηεπζπληή ή
αλάινγν 50 κφξηα)



Γλψζε αγγιηθψλ (επίπεδν lower 30 κφξηα, επίπεδν advanced 40 κφξηα, επίπεδν
proficiency 50 κφξηα)



ηε ζπλέληεπμε βαζκνινγνχληαη ζε 10-βάζκηα θιίκαθα ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηνπ
κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ, ε ηθαλφηεηα επηηπρνχο παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ε
δπλαηφηεηα ζπκβνιήο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Δπίζεο, αμηνινγνχληαη ε
πξνζσπηθφηεηα θαη νη ζπζηάζεηο ηνπ ππνςεθίνπ.

3.II.5.3 Πνην είλαη ην πνζνζηφ απνδνρήο ππνςεθίσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ; 4
ζνλ αθνξά ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο πιήξνπο απαζρφιεζεο, επηιέγνληαη 30-35
θνηηεηέο, νπφηε ην πνζνζηφ εμαξηάηαη θάζε θνξά απφ ηνλ αξηζκφ αηηήζεσλ. Δλδεηθηηθά, γηα ηε
ζεηξά εηζαγσγήο 2007-2008 ην πνζνζηφ ήηαλ 27,91 %, ελψ γηα ηε ζεηξά 2006-2007 ην
πνζνζηφ ήηαλ 35,58 %. Ο αξηζκφο ησλ αηηήζεσλ ήηαλ πνιχ κεγαιχηεξνο θαη ην πνζνζηφ
απνδνρψλ πνιχ κηθξφηεξν πξνηνχ (1) αλαθνηλσζεί φηη δελ δερφκαζηε αηηήζεηο κε GMAT
κηθξφηεξν απφ 550 θαη (2) επηβιεζεί ηέινο αηηήζεσο (application fee).
ζνλ αθνξά ην ηκήκα ηειερψλ Δπηρεηξήζεσλ, επηιέγνληαη 40 θνηηεηέο, νπφηε ην πνζνζηφ
εμαξηάηαη θάζε θνξά απφ ηνλ αξηζκφ αηηήζεσλ. Δλδεηθηηθά, γηα ηε ζεηξά εηζαγσγήο 2007-2008
δερζήθακε 69 αηηήζεηο. Καιέζακε γηα ζπλέληεπμε 63 ππνςεθίνπο απφ ηνπο νπνίνπο επηιέμακε
40. Γηα ηε ζεηξά εηζαγσγήο 2006-2007 δερζήθακε 83 αηηήζεηο, θαιέζακε γηα ζπλέληεπμε 69
ππνςεθίνπο θαη επηιέμακε 40.
3.II.5.4 Πψο δεκνζηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία, ηα θξηηήξηα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο επηινγήο
θνηηεηψλ;


Σα θξηηήξηα θαη ε δηαδηθαζία γλσζηνπνηνχληαη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ πξνγξάκκαηνο,
ηεο πξνθήξπμεο ζηνλ εζληθφ ηχπν θαη ησλ θπιιαδίσλ πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο
ελδηαθεξφκελνπο.



Σα απνηειέζκαηα γηα ηνπο επηηπρφληεο γλσζηνπνηνχληαη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαη ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο.

3.II.5.5 Πψο δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο
θνηηεηψλ;
Δμαζθαιίδνληαη κέζσ ηεο κεγάιεο βαξχηεηαο πνπ απνδίδεηαη ζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα (ζθνξ
GMAT θαη βαζκφο πηπρίνπ) θαζψο θαη κε ηελ δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ αιιά θαη ηε
ζπλνιηθή αμηνιφγεζε φισλ ησλ θξηηεξίσλ απφ ηξηκειείο επηηξνπέο. Οη ηξηκειείο επηηξνπέο

4

Ζ εξψηεζε απηή κπνξεί λα απαληεζεί ζπκπιεξψλνληαο ηνλ Πίλαθα 7.6
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απνηεινχληαη α) απφ ηνλ Γηεπζπληή πνπδψλ, β) ηνλ Αλαπιεξσηή Γηεπζπληή πνπδψλ, θαη γ)
κέιε ΓΔΠ πνπ δηδάζθνπλ ζην ΜΠ, ηα νπνία γλσξίδνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη
κπνξνχλ λα θξίλνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ππνςεθίσλ.
3.II.6

Φξεκαηνδφηεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ.

3.II.6.1 Πνηεο είλαη νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ;


Ζ ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζην θφζηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο (δίδαθηξα).

3.II.6.2 Πψο εμαζθαιίδεηαη ε βησζηκφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ;
Μέζσ ηεο θαηάξηηζεο αλαιπηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ (αλά ζεηξά εηζαγσγήο θνηηεηψλ), βάζεη ησλ
εζφδσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζπγθξάηεζεο ηνπ θφζηνπο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
3.II.6.3 Πψο ρξεζηκνπνηνχληαη νη πφξνη πνπ δηαηίζεληαη ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ
πνπδψλ;


ε ακνηβέο δηδαζθφλησλ ζην ΜΠ.



ε ακνηβέο δηνηθεηηθνχ θαη ππνζηεξηθηηθνχ πξνζσπηθνχ.



ε ππνηξνθίεο ππνςήθησλ δηδαθηφξσλ.



ε ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο.



ε δαπάλεο εθδειψζεσλ.



ε θξαηήζεηο ππέξ ησλ θνξέσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.

3.II.7

Δηεζλήο δηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ.

3.II.7.1 Τπάξρεη ζπκκεηνρή δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ; ε πνην πνζνζηφ;
Τπάξρεη ζε πνζνζηφ 4% αιιά πξφθεηηαη λα απμεζεί ζην κέιινλ κε ην μεθίλεκα ηεο θαηεχζπλζεο
International Marketing.
3.II.7.2 Τπάξρεη ζπκκεηνρή αιινδαπψλ θνηηεηψλ (απφιπηνο αξηζκφο θαη πνζνζηφ);
Γελ ππήξρε κέρξη ηψξα αιιά δεδνκέλνπ φηη ην International Marketing ζα δηδάζθεηαη εμ
νινθιήξνπ ζηελ αγγιηθή, ε πξφζεζε είλαη λα ζπκκεηάζρεη ζεκαληηθφο αξηζκφο αιινδαπψλ
θνηηεηψλ (ηειηθά κέρξη 50%).
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3.II.7.3 Πφζα θαη πνηα καζήκαηα δηδάζθνληαη (θαη) ζε μέλε γιψζζα;
Έλα κάζεκα επηινγήο: Σν κάζεκα Βηνκεραληθφ Mάξθεηηλγθ (Industrial Marketing) δηδάζθεηαη
ζηα αγγιηθά. Δπίζεο, παιαηφηεξα δηδάζθνληαλ ζηα αγγιηθά ην κάζεκα επηινγήο «Ζιεθηξνληθή
Δπηθνηλσλία».
3.II.7.4 Τπάξρνπλ ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κε ηδξχκαηα θαη θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ;
Με ηέζζεξα επξσπατθά παλεπηζηήκηα γηα ηελ θαηεχζπλζε International Marketing.
3.II.7.5 Τπάξρνπλ δηεζλείο δηαθξίζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ; Πνηεο;
Σν ΠΜ ήηαλ ν ζπληνληζηήο ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο PRIMA γηα ηε δεκηνπξγία θνηλψλ
syllabus, case-studies θαη ηειηθά κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζην International Marketing.

3.III
3.III.1

Μ.Π.Σ. ζηε Γηνίθεζε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ
Τκήκαηα θαη Ιδξχκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ. 5

πκκεηέρνπλ ηα ηκήκαηα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο θαη Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη
Σερλνινγίαο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ.
3.III.2

Αληαπφθξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Τκήκαηνο θαη
ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο.

3.III.2.1 Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο αληαπφθξηζεο απηήο; Πφζν απνηειεζκαηηθέο είλαη;


Μέζσ αμηνινγήζεσλ ηνπ καζήκαηνο θαη ησλ δηδαζθφλησλ απφ ηνπο θνηηεηέο.



Δθαξκνγή ηνπ επξσπατθνχ κνληέινπ πνηφηεηαο ηνπ EFQM (EUROPEAN
FOUNDATION OF QUALITY MANAGEMENT) θαη δηάθξηζε ζην επίπεδν “COMMITTED
TO EXCELLENCE”.



Γηεμαγσγή έξεπλαο ζηνπο απνθνίηνπο ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ εμέιημε κεηά ην
κεηαπηπρηαθφ.

3.III.2.2 Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη αλαζεψξεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ;
Πφζν απνηειεζκαηηθέο είλαη;

5



Γηεμαγσγή πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο έξεπλαο ζηα πιαίζηα ηνπ EFQM ζε φινπο ηνπο
θνηηεηέο θαη δηδάζθνληεο. Σα απνηειέζκαηα ρξεζίκεπζαλ ζηελ αμηνιφγεζε θαη
αλαζεψξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ.



Μέζσ αμηνινγήζεσλ ησλ καζεκάησλ θαη ησλ δηδαζθφλησλ απφ ηνπο θνηηεηέο.

ηελ πεξίπησζε ιεηηνπξγίαο Γηαηκεκαηηθνχ ή Γηηδξπκαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ.
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3.III.2.3 Πψο δεκνζηνπνηείηαη ην Πξφγξακκα πνπδψλ;


Μέζσ ηζηνζειίδαο



Μέζσ αλαθνηλψζεσλ ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά



Μέζσ ελεκέξσζεο ζε ζπλέδξηα θαη εθζέζεηο.

3.III.2.4 Τπάξρεη δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο πνξείαο φζσλ απέθηεζαλ
ηίηιν Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ απφ ην Σκήκα;
Τπάξρεη δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο πνξείαο ησλ απνθνίησλ πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη:


Μέζσ ηεο Γξακκαηείαο κε ηειεθσληθή επηθνηλσλία.



Μέζσ επηθνηλσλίαο κε ην ζχιινγν απνθνίησλ.



Με ηε ζπζηεκαηηθή επηθνηλσλία κε ηνπο απνθνίηνπο κέζσ ηεο Γξακκαηείαο θαη ηεο
Γηεπζχληξηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ (θ. Νάλζπ Παπαιεμαλδξή).

3.III.3

Δνκή, ζπλεθηηθφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ.6

3.III.3.1 Πνην είλαη ην πνζνζηφ ησλ καζεκάησλ θνξκνχ / εηδίθεπζεο / θαηεπζχλζεσλ ζην
ζχλνιν ησλ καζεκάησλ;
20 Τπνρξεσηηθά θαη 3 επηινγήο.
3.III.3.2 Πνην είλαη ην πνζνζηφ ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ / καζεκάησλ ππνρξεσηηθήο
επηινγήο / καζεκάησλ ειεχζεξεο επηινγήο ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ;
20 απφ ηα 23 Τπνρξεσηηθά

87%

3 απφ ηα 23 Δπηινγήο

13%

3.III.3.3 Πνηα είλαη ε πνζνζηηαία ζρέζε κεηαμχ καζεκάησλ ππνβάζξνπ, καζεκάησλ
επηζηεκνληθήο πεξηνρήο, καζεκάησλ γεληθψλ γλψζεσλ θαη καζεκάησλ αλάπηπμεο
δεμηνηήησλ ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ;
15% Τπφβαζξν, 15% Αλάπηπμε Γεμηνηήησλ, 20% Γεληθψλ Γλψζεσλ θαη 50% Μαζεκάησλ
Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο.

6

Πνιιέο απφ ηηο εξσηήζεηο απηέο κπνξνχλ λα απαληεζνχλ ζπγθεληξσηηθά ζπκπιεξψλνληαο ηνπο Πίλαθεο 7.5.1 θαη 7.5.2.
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3.III.3.4 Πψο θαηαλέκεηαη ν ρξφλνο κεηαμχ ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο, αζθήζεσλ, εξγαζηεξίσλ,
άιισλ δξαζηεξηνηήησλ;
400 Γηδαθηηθέο Ώξεο, 300 Ώξεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη Τπνρξεσηηθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία
(Σκήκα Πιήξνπο Φνίηεζεο).
Δθπφλεζε Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο ή ηξηψλ επηπιένλ καζεκάησλ (Δπηινγήο) γηα ην Σκήκα
Μεξηθήο Φνίηεζεο.
3.III.3.5 Πψο νξγαλψλεηαη θαη ζπληνλίδεηαη ε χιε κεηαμχ ησλ καζεκάησλ; Τπάξρεη επηθάιπςε
χιεο κεηαμχ ησλ καζεκάησλ; Τπάξρνπλ θελά χιεο; Δίλαη νξζνινγηθή ε έθηαζε ηεο
χιεο ησλ καζεκάησλ; Τπάξρεη δηαδηθαζία επαλεθηίκεζεο, αλαπξνζαξκνγήο θαη
επηθαηξνπνίεζεο ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ;


Ζ νξγάλσζε θαη ζπληνληζκφο ηεο χιεο κεηαμχ ησλ καζεκάησλ, γίλεηαη απφ ηε Γεληθή
πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο θαη απφ ηε δηεπζχληξηα ηνπ πξνγξάκκαηνο.



Τπάξρεη επηθάιπςε ζε θάπνηα καζήκαηα ιφγσ ζπλάθεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ.



Γελ ππάξρνπλ θελά χιεο.



Τπάξρεη δηαδηθαζία επαλεθηίκεζεο, αλαπξνζαξκνγήο θαη επηθαηξνπνίεζεο ηεο χιεο
κέζσ ησλ αμηνινγήζεσλ πνπ ππνβάιινπλ νη θνηηεηέο θαη νη νπνίεο εμεηάδνληαη απφ ηε
δηαηκεκαηηθή επηηξνπή. Δπίζεο γίλνληαη 2 εηήζηεο ζπλαληήζεηο (FOCUS GROUPS) ησλ
θνηηεηψλ κε ηε δηεπζχληξηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, φπνπ ζπδεηνχληαη θαη θαηαγξάθνληαη
φιεο νη πξνηάζεηο γηα βειηηψζεηο.

3.III.3.6 Δθαξκφδεηαη ζχζηεκα πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ; Πφζν ιεηηνπξγηθφ είλαη;
ρη, δελ εθαξκφδεηαη γηα ηα ηξία καζήκαηα ειεχζεξεο επηινγήο αιιά ε ζεηξά παξαθνινχζεζεο
ησλ είθνζη άιισλ καζεκάησλ είλαη απζηεξά θαζνξηζκέλε.
3.III.4

Τν εμεηαζηηθφ ζχζηεκα.

3.III.4.1 Δθαξκφδνληαη, θαη ζε πνηα έθηαζε, πνιιαπινί (ζε είδνο θαη ρξφλν) ηξφπνη
αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ; Πνηνη ζπγθεθξηκέλα;


Γξαπηέο Δμεηάζεηο.



Γηπισκαηηθή Δξγαζία.



Πνηθίιεο εξγαζίεο (γξαπηέο νκαδηθέο, γξαπηέο αηνκηθέο θαη πξνθνξηθή παξνπζίαζε).

3.III.4.2 Πψο δηαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ;
Μέζσ απζηεξήο επηηήξεζεο ησλ παξνπζηψλ ζηελ ηάμε θαη ζηελ δηεμαγσγή ησλ γξαπηψλ
εμεηάζεσλ δηαζθαιίδεηαη ε ζνβαξφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο. Σπρφλ παξάπνλα
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θνηηεηψλ γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο, κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ ζηελ Γηαηκεκαηηθή
Δπηηξνπή ε νπνία κπνξεί λα επηβάιιεη επαλεμέηαζε θαη απνηειεί ηνλ ηειηθφ θξηηή.
3.III.4.3 Τπάξρεη δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο εμεηαζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη πνηα είλαη απηή;
Αθνινπζεί ηα πξφηππα εμεηαζηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (ΟΠΑ)
θαη ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ. Ζ Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή θαη ε δηεπζχληξηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο πιεξνθνξνχληαη γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο εμεηαζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη κπνξνχλ
λα παξέκβνπλ δηνξζσηηθά φπνπ ρξεηάδεηαη.
3.III.4.4 Πφζν δηαθαλήο είλαη ε δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη εμέηαζεο ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο;
Γίλεηαη ηειηθή εμέηαζε ηνπ θνηηεηή απφ ηξηκειή επηηξνπή θαζεγεηψλ, ζε αλνηρηφ αθξναηήξην κε
ζπκκεηνρή θαη ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ, παξνπζία ηεο δηεπζχληξηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
3.III.4.5 Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο γηα ηε κεηαπηπρηαθή εξγαζία;
Τπάξρεη νδεγφο εθπφλεζεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο πνπ παξνπζηάδεηαη κε αλαιπηηθή
ελεκέξσζε απφ ηε δηεπζχληξηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη θνηηεηέο παξαθνινπζνχλ 20σξν
ζεκηλάξην άζθεζεο ζην πξφγξακκα SPSS.
3.III.5

Επηινγή ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ.

3.III.5.1 Πνηα είλαη ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία επηινγήο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ;


Αξρηθά γίλεηαη ππνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαηφπηλ δεκνζηεχζεσλ ησλ αληίζηνηρσλ
πξνθεξχμεσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ, ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά.



Αθνινπζεί αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο πνπ θαηαιήγεη ζε ζπλέληεπμε ησλ
ππνςεθίσλ απφ επηηξνπή θαζεγεηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο.

3.III.5.2 Με πνηα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα επηιέγνληαη νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο;
Γηα ην ηκήκα Πιήξνπο Φνίηεζεο:


Βαζκφο πηπρίνπ.



Βαζκφο GMAT.



πλέληεπμε.

Γηα ην ηκήκα ηειερψλ Δπηρεηξήζεσλ:


Βαζκφο πηπρίνπ.



Άξηζηε γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο.



Έηε πξνυπεξεζίαο.
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Δπίπεδν θαη ζπλάθεηα ζέζεο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπ κεηαπηπρηαθνχ.



2 έηε πξνυπεξεζίαο κεηά ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ.
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3.III.5.3 Πνην είλαη ην πνζνζηφ απνδνρήο ππνςεθίσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ;7
20 άηνκα απφ ηνπο 120 ππνςεθίνπο ζην ηκήκα Πιήξνπο Φνίηεζεο (Πνζνζηφ 16%).
40 απφ ηνπο 130 ππνςεθίνπο ζην ηκήκα Μεξηθήο Φνίηεζεο (πνζνζηφ 30%).
3.III.5.4 Πψο δεκνζηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία, ηα θξηηήξηα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο επηινγήο
θνηηεηψλ;
Ζ δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε θαη ζηελ ηζηνζειίδα. Σα
απνηειέζκαηα ηεο επηινγήο θνηηεηψλ θνηλνπνηνχληαη ζε φινπο ηνπ ελδηαθεξφκελνπο, κέζσ
επηζηνιήο θαη ηειεθσληθά.
3.III.5.5 Πψο δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο
θνηηεηψλ;


Μέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο κνξίσλ.



Μέζσ ζπλέληεπμεο κε ηελ παξνπζία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ θαζεγεηψλ.

3.III.6

Φξεκαηνδφηεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ.

3.III.6.1 Πνηεο είλαη νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ;
Μέρξη ην έηνο 2007-2008, ην ηκήκα Πιήξνπο Φνίηεζεο ειάκβαλε ρξεκαηνδφηεζε ηεο εηδηθήο
ππεξεζίαο ΔΠΔΑΔΚ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Απφ ηε λέα ρξνληά ζα ππάξρεη θαηαβνιή
δηδάθηξσλ. ην ηκήκα Μεξηθήο Φνίηεζεο ηζρχεη απφ ηελ αξρή ε θαηαβνιή δηδάθηξσλ.
3.III.6.2 Πψο εμαζθαιίδεηαη ε βησζηκφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ;
Μέζσ ηθαλνχ χςνπο δηδάθηξσλ πνπ γίλνληαη εθηθηά απφ ηελ αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ
Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ απφ ηε δηεπζχληξηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο.
3.III.6.3 Πψο ρξεζηκνπνηνχληαη νη πφξνη πνπ δηαηίζεληαη ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ
πνπδψλ;
Γηα ηηο ακνηβέο ηνπ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ, ππνηξνθίεο θνηηεηψλ, ελίζρπζε ηεο έξεπλαο,
δηνηθεηηθέο θαη άιιεο αλάγθεο ηνπ Π.Μ..

7

Ζ εξψηεζε απηή κπνξεί λα απαληεζεί ζπκπιεξψλνληαο ηνλ Πίλαθα 7.6
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Δηεζλήο δηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ.

3.III.7.1 Τπάξρεη ζπκκεηνρή δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ; ε πνην πνζνζηφ;


ε κηθξφ πνζνζηφ ζε επίπεδν δηδαζθφλησλ.



ε κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζε φηη αθνξά ηνπο νκηιεηέο πνπ πξνζθαινχληαη απφ ην
εμσηεξηθφ.

3.III.7.2 Τπάξρεη ζπκκεηνρή αιινδαπψλ θνηηεηψλ (απφιπηνο αξηζκφο θαη πνζνζηφ);
ρη, αιιά εμεηάδεηαη σο πξννπηηθή.
3.III.7.3 Πφζα θαη πνηα καζήκαηα δηδάζθνληαη (θαη) ζε μέλε γιψζζα;
Γελ δηδάζθνληαη καζήκαηα ζε μέλε γιψζζα αιιά ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ είλαη θπξίσο ζηα
αγγιηθά.
3.III.7.4 Τπάξρνπλ ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κε ηδξχκαηα θαη θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ;
ε εξεπλεηηθφ επίπεδν θαη ζε επίπεδν απνζηνιήο θνηηεηψλ ζην εμσηεξηθφ.
3.III.7.5 Τπάξρνπλ δηεζλείο δηαθξίζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ; Πνηεο;
Γηάθξηζε ζε πξψην επίπεδν πνηφηεηαο «COMMITTED TO EXCELLENCE» απφ ηνλ Δπξσπατθφ
Οξγαληζκφ Πνηφηεηαο (EUROPEAN FOUNDATION FOR QUALITY MANAGEMENT).

3.IV

Γηαηκεκαηηθό Μ.Π.Σ. ζηε Γηνίθεζε ησλ Δπηρεηξήζεσλ - ΜΒΑ

Σν Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηε Γηνίθεζε ησλ Δπηρεηξήζεσλ ΜΒΑ
ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηελ δηάηαμε ηεο Τ.Α. Β7/37437/11-7-2006, ΦΔΚ 1025/31-7-2006 η.Β‟ θαη
απφθαζε Δ.Γ.Δ. 1ε/19-12-2001. Σν ΜΒΑ απεπζχλεηαη ζε απνθνίηνπο Διιεληθψλ ΑΔΗ ή ΑΔΗ ηεο
αιινδαπήο (αλαγλσξηζκέλσλ ζην ΓΟΑΣΑΠ) θαη έρεη σο ζηφρν νη θνηηεηέο ηνπ λα απνθηνχλ
γλψζεηο θαη αλαπηχζζεη ηθαλφηεηεο επίιπζεο επηρεηξεζηαθψλ πξνβιεκάησλ, ιήςε απνθάζεσλ,
ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία κε ηα κέιε ησλ νκάδσλ πνπ αλήθνπλ θαη αλάιεςε εγεηηθνχ ξφινπ
ζε απηήλ.
3.IV.1

Τκήκαηα θαη Ιδξχκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ. 8

Σν ηκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο θαη ην ηκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ
ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ.

8

ηελ πεξίπησζε ιεηηνπξγίαο Γηαηκεκαηηθνχ ή Γηηδξπκαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ.

Τκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο, Ο.Π.Α.

3.IV.2

46

Αληαπφθξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Τκήκαηνο θαη
ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο.

Πξφζεζε απηψλ πνπ δηδάζθνπλ ζην ΜΒΑ είλαη λα παξαθνινπζνχλ ηηο ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο
ηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ ζε αλάινγα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ, λα εμεηάδνπλ
ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη λα ηηο πηνζεηνχλ γηα λα βνεζνχλ ηνπο
απνθνίηνπο λα είλαη ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθνί ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Σν ζπγθεθξηκέλν ΜΠ είλαη
ην πξψην πξφγξακκα ΜΒΑ ζηελ Διιάδα, κε ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία θαη γλψζε απφ ην 1985
έσο ζήκεξα. Χο ηδξπηηθφ κέινο ηνπ Διιεληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ (ΔΗΔΠ),
πξνζθέξεη πξφζβαζε ζε 101 θνξπθαίεο ειιεληθέο θαη δηεζλείο επηρεηξήζεηο. Κάζε ρξφλν νη
θνηηεηέο ηνπ ΜΒΑ γλσξίδνπλ παγθφζκηεο δηαθξίζεηο ζε δηεζλείο δηαγσληζκνχο φπσο ην Global
Management Challenge (2006, 4ε ζέζε παγθνζκίσο) θαη ην E-Strat, ην κεγαιχηεξν
επηρεηξεκαηηθφ παίγλην ηεο L‟Oreal (2006, πξφθξηζε ζηελ πέκπηε ζεηξά παγθνζκίσο).
Σν ΜΒΑ πξνζθέξεη έλα δπλακηθφ, πνιπδηάζηαην, ζχγρξνλν πξφγξακκα ζπνπδψλ κε επξχ
θάζκα καζεκάησλ επηινγψλ θαη δπλαηφηεηα εμεηδίθεπζεο ζε δηάθνξεο θαηεπζχλζεηο. ήκεξα
φινη νη απφθνηηνη ηνπ, έρνπλ αλαιάβεη πςειέο δηεπζπληηθέο ζέζεηο ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην
ηνκέα. ην Βήκα ησλ Δπηρεηξήζεσλ πξνζθαινχληαη θάζε εβδνκάδα ζηειέρε δηάθνξσλ θιάδσλ
απφ ηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα, δίλνληαο ηελ επθαηξία επηθνηλσλίαο κε ηελ Διιεληθή θαη
δηεζλή αγνξά. Σν Βήκα ησλ Δπηρεηξήζεσλ είλαη ε επαθή ησλ ζεσξηψλ κε ηελ πξάμε, ε πην
άκεζε επαθή ησλ θνηηεηψλ κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο ζε απηήλ,
πξνζθέξνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ζηνπο κειινληηθνχο απνθνίηνπο ηνπ ΜΒΑ εθφδηα δσήο.
3.IV.2.1 Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο αληαπφθξηζεο απηήο; Πφζν απνηειεζκαηηθέο είλαη;
Ζ ζηελή επαθή θαη ζπλεξγαζία κε ην χιινγν Απνθνίησλ ΜΒΑ, κέιε ηνπ νπνίνπ είλαη πνιιά
πςειφβαζκα ζηειέρε, πξνζθέξεη ελεκέξσζε γηα ηελ αληαπφθξηζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ.
Δπίζεο, ν χιινγνο Απνθνίησλ ΜΒΑ, πξνβάιιεη κε ηδηαίηεξε επηηπρία ην έξγν ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαη πξνσζεί ηα ζπκθέξνληα φισλ ησλ κειψλ ηνπ, νξγαλψλνληαο δηάθεξεο
θνηλσληθέο εθδειψζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο, θαη αλαιακβάλνληαο εθδφζεηο νη νπνίεο είλαη άμηεο
ζπγραξεηεξίσλ. Σέινο, πνιιά κέιε ΓΔΠ ζπλεξγάδνληαη κε επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο
αζρνινχληαη απφθνηηνη ηνπ κεηαπηπρηαθνχ, νπφηε ππάξρεη ελεκέξσζε γηα ηελ πνξεία ηνπο θαη
θξηηηθή γηα ην πξφγξακκα.
3.IV.2.2 Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη αλαζεψξεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ;
Πφζν απνηειεζκαηηθέο είλαη;
ε θάζε κάζεκα δίλεηαη ζηνπο θνηηεηέο εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο ηνπ καζήκαηνο θαη ησλ
δηδαζθφλησλ, ηα νπνία επεμεξγάδεηαη ε γξακκαηεία θαη ηα απνηειέζκαηα θνηλνπνηνχληαη ζηνλ
Γηεπζπληή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη κεηά ζε θάζε δηδάζθνληα. Ο Γηεπζπληήο ηνπ ΜΠ γλσζηνπνηεί
ηα απνηειέζκαηα ζηε Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή θαη απνθαζίδνληαη νη θαηάιιειεο δηνξζσηηθέο
ελέξγεηεο.
3.IV.2.3 Πψο δεκνζηνπνηείηαη ην Πξφγξακκα πνπδψλ;
Ζ δεκνζηνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γίλεηαη ζην ΦΔΚ, ζηνλ Οδεγφ πνπδψλ, ζηελ ηζηνζειίδα
ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην Internet (http://www.mba.aueb.gr) θαζψο θαη κε θπιιάδηα θαη
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ζπκκεηνρέο ζε εθζέζεηο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ην Παλεπηζηήκην. Μέζα απφ ηα ζηνηρεία πνπ
δηαηεξεί ε Γξακκαηεία ηνπ ΜΠ έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα δνχκε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ
ηξφπσλ δεκνζηνπνίεζεο (νη αηηήζεηο ησλ θνηηεηψλ αλαθέξνπλ ηνλ ηξφπν πιεξνθφξεζεο
ηνπο).
3.IV.2.4 Τπάξρεη δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο πνξείαο φζσλ απέθηεζαλ
ηίηιν Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ απφ ην Σκήκα;
Τπάξρεη επηθνηλσλία ησλ απνθνίησλ κε ηε Γξακκαηεία, θαζψο θαη κε ην ζχιινγν απνθνίησλ, ν
νπνίνο ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηε Γξακκαηεία ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Δπίζεο, ππάξρεη ζπλερήο
επαθή ηνπ Γηεπζπληή θαη ηνπ Αλαπιεξσηή Γηεπζπληή ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε ηνπο θνηηεηέο.
3.IV.3

Δνκή, ζπλεθηηθφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ.9

ην Πξφγξακκα ιεηηνπξγνχλ ηξεηο εμεηδηθεχζεηο: «Γηνίθεζε Μάξθεηηλγθ», «Υξεκαηννηθνλνκηθή
Γηνίθεζε» θαη «Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ».
3.IV.3.1 Πνην είλαη ην πνζνζηφ ησλ καζεκάησλ θνξκνχ / εηδίθεπζεο / θαηεπζχλζεσλ ζην
ζχλνιν ησλ καζεκάησλ;
Σν πξφγξακκα ΜΒΑ απαηηεί εμέηαζε ησλ θνηηεηψλ ζε 16 καζήκαηα θαη εθπφλεζε
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.
Σα καζήκαηα ησλ δχν πξψησλ εμακήλσλ είλαη θνηλά γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο: 5 καζήκαηα ζην
πξψην εμάκελν θαη 6 καζήκαηα ζην δεχηεξν εμάκελν. Απηά είλαη ηα 11 καζήκαηα θνξκνχ
(68,75%).
Κάζε εμεηδίθεπζε έρεη ηξία ππνρξεσηηθά καζήκαηα (18,75%). Δθηφο απφ ηα ηξία ππνρξεσηηθά
καζήκαηα θάζε εμεηδίθεπζεο, νη θνηηεηέο εμεηάδνληαη ζε δχν καζήκαηα επηινγήο (12,5%) απφ
ηηο άιιεο εμεηδηθεχζεηο ή ηνλ θαηάινγν καζεκάησλ επηινγψλ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη 14
καζήκαηα.
3.IV.3.2 Πνην είλαη ην πνζνζηφ ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ / καζεκάησλ ππνρξεσηηθήο
επηινγήο / καζεκάησλ ειεχζεξεο επηινγήο ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ;
Σα καζήκαηα ηνπ ΜΠ είλαη ζπλνιηθά 34, εθ ησλ νπνίσλ: 11 καζήκαηα είλαη θνξκνχ
(ππνρξεσηηθά), πνζνζηφ 32,35% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεκάησλ, πνζνζηφ 32,35% επί ηνπ
ζπλφινπ ησλ καζεκάησλ θαη 23 είλαη καζήκαηα επηινγήο, πνζνζηφ 67,65% επί ηνπ ζπλφινπ
ησλ καζεκάησλ. Απφ ηα 23 καζήκαηα επηινγήο, ηα 9 είλαη ππνρξεσηηθά καζήκαηα επηινγήο
ησλ ηξηψλ εμεηδηθεχζεσλ (ηξία καζήκαηα γηα θάζε εμεηδίθεπζε, πνζνζηφ 39,13% θαη ηα
ππφινηπα 14 καζήκαηα είλαη ειεχζεξεο επηινγήο, πνζνζηφ 60,87%.

9

Πνιιέο απφ ηηο εξσηήζεηο απηέο κπνξνχλ λα απαληεζνχλ ζπγθεληξσηηθά ζπκπιεξψλνληαο ηνπο Πίλαθεο 7.5.1 θαη 7.5.2.
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3.IV.3.3 Πνηα είλαη ε πνζνζηηαία ζρέζε κεηαμχ καζεκάησλ ππνβάζξνπ, καζεκάησλ
επηζηεκνληθήο πεξηνρήο, καζεκάησλ γεληθψλ γλψζεσλ θαη καζεκάησλ αλάπηπμεο
δεμηνηήησλ ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ;
ην πιαίζην ησλ καζεκάησλ «Πνζνηηθέο Μέζνδνη γηα ηε Λήςε Δπηρεηξεκαηηθψλ Απνθάζεσλ»
θαη «Δξεπλεηηθή Μεζνδνινγία θαη Έξεπλα Αγνξάο», πξνζθέξεηαη δηδαζθαιία πξνγξακκάησλ
ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη θαη θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο
εξγαζίαο (καζήκαηα ππνβάζξνπ). ια ηα ππφινηπα καζήκαηα είλαη καζήκαηα επηζηεκνληθψλ
πεξηνρψλ εθηφο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη αλάπηπμε δεμηνηήησλ.
3.IV.3.4 Πψο θαηαλέκεηαη ν ρξφλνο κεηαμχ ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο, αζθήζεσλ, εξγαζηεξίσλ,
άιισλ δξαζηεξηνηήησλ;
Ζ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο νξίδεηαη ζε 18 κήλεο. Οη ψξεο δηδαζθαιίαο ηνπ θάζε καζήκαηνο
νξίδνληαη ζε ηξεηο αλά εβδνκάδα. Με πξσηνβνπιία ηνπ δηδάζθνληα κπνξεί λα πξνζθιεζεί
εμσηεξηθφο νκηιεηήο κε εκπεηξία ζην αληηθείκελν ηνπ εθάζηνηε καζήκαηνο, ψζηε λα
πξαγκαηνπνηήζεη δηάιεμε ζηνπο θνηηεηέο, λα κεηαθέξεη ηηο εκπεηξίεο ηνπ θαη λα ζπδεηήζεη κε
ηνπο θνηηεηέο. Δπίζεο γίλνληαη παξνπζηάζεηο απφ επηηπρεκέλα ζηειέρε ειιεληθψλ
επηρεηξήζεσλ θάζε εβδνκάδα (Βήκα ησλ Δπηρεηξήζεσλ).
Κάζε κάζεκα πεξηιακβάλεη εξγαζίεο αηνκηθέο ή νκαδηθέο ζε πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ
ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα εμνηθεησζνχλ νη θνηηεηέο κε ηνλ ειιεληθφ επηρεηξεκαηηθφ
ρψξν, λα θαιιηεξγεζεί ζε απηνχο έλα πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη λα ηνπο δνζεί ε επθαηξία λα
αλαπηχμνπλ ηηο ηθαλφηεηεο ζχλζεζεο, αλάιπζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ δηάθνξσλ
επηρεηξεκαηηθψλ ζεκάησλ θαη πξνβιεκάησλ. Οη εξγαζίεο απηέο γίλνληαη απφ ηνπο θνηηεηέο
εθηφο ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο θαη παξαδίδνληαη ζηνπο δηδάζθνληεο γηα βαζκνιφγεζε, ελψ γηα
θάπνηα καζήκαηα γίλνληαη παξνπζηάζεηο ησλ εξγαζηψλ κέζα ζηελ ηάμε. Σέινο, ζην πιαίζην ησλ
καζεκάησλ, γίλνληαη αλαιχζεηο θαη ζπδεηήζεηο πξαγκαηηθψλ πεξηπηψζεσλ (case studies) θαη
εθαξκνγέο επηρεηξεκαηηθψλ παηγλίσλ (Business Games).
3.IV.3.5 Πψο νξγαλψλεηαη θαη ζπληνλίδεηαη ε χιε κεηαμχ ησλ καζεκάησλ; Τπάξρεη επηθάιπςε
χιεο κεηαμχ ησλ καζεκάησλ; Τπάξρνπλ θελά χιεο; Δίλαη νξζνινγηθή ε έθηαζε ηεο
χιεο ησλ καζεκάησλ; Τπάξρεη δηαδηθαζία επαλεθηίκεζεο, αλαπξνζαξκνγήο θαη
επηθαηξνπνίεζεο ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ;
ε θάζε κάζεκα, έλα κέινο ΓΔΠ έρεη νξηζηεί ππεχζπλνο ηνπ καζήκαηνο. Ζ χιε ησλ καζεκάησλ
νξγαλψλεηαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο ησλ δηδαζθφλησλ ηνπ καζήκαηνο θαη αλάινγα κε ην
αληηθείκελν ηνπ θάζε δηδάζθνληα. ηα πεξηζζφηεξα καζήκαηα, νη δηδάζθνληεο είλαη 2 ή θαη
πεξηζζφηεξνη.
ην εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο ησλ καζεκάησλ ππάξρεη εξψηεζε πξνο ηνπο θνηηεηέο γηα ηελ
επηθάιπςε θαη γεληθφηεξα γηα ηελ χιε ηνπο καζήκαηνο. ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο, νη
θνηηεηέο δελ ζεσξνχλ φηη ππάξρεη ζεκαληηθή επηθάιπςε κεηαμχ κεξηθψλ καζεκάησλ φπνπ
παξαηεξείηαη θάπνηα κηθξή επηθάιπςε, ελψ ηα πεξηζζφηεξα δελ έρνπλ επηθαιχςεηο.
Οη δηδάζθνληεο αλαπξνζαξκφδνπλ ηελ χιε ηνπ καζήκαηφο ηνπο ζηεξηδφκελνη ηφζν ζηα
απνηειέζκαηα ησλ αμηνινγήζεσλ αιιά θαη ζηηο λέεο δεκνζηεχζεηο ή ζηα απνηειέζκαηα λέσλ
εξεπλψλ πνπ κπνξεί λα έρνπλ πξνθχςεη ζην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο.
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ηελ αξρή θάζε εμακήλνπ, ζηε Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή, ζπδεηηνχληαη ζέκαηα ζπληνληζκνχ,
νξζνινγηθήο έθηαζεο ηεο χιεο, ησλ απαηηήζεσλ, θαζψο θαη ησλ πηζαλψλ ζπλεξγεηψλ κεηαμχ
ησλ καζεκάησλ. Δπίζεο ππάξρεη ζπλερήο επαθή ηνπ Γηεπζπληή ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηνπο
δηδάζθνληεο.
3.IV.3.6 Δθαξκφδεηαη ζχζηεκα πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ; Πφζν ιεηηνπξγηθφ είλαη;
Σν ΜΒΑ δελ έρεη πξναπαηηνχκελα καζήκαηα αιιά ηα 11 καζήκαηα θνξκνχ είλαη ζην πξψην
έηνο θαη πξνεγνχληαη ησλ καζεκάησλ επηινγήο πνπ πξνζθέξνληαη ζην δεχηεξν έηνο.
3.IV.4

Τν εμεηαζηηθφ ζχζηεκα.

3.IV.4.1 Δθαξκφδνληαη, θαη ζε πνηα έθηαζε, πνιιαπινί (ζε είδνο θαη ρξφλν) ηξφπνη
αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ; Πνηνη ζπγθεθξηκέλα;
Οη απαηηήζεηο ηνπ θάζε καζήκαηνο κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ πέξαλ ησλ εμεηάζεσλ θαη ηε
δηεμαγσγή εξγαζηψλ. ην ηέινο θάζε εμακήλνπ νη θνηηεηέο εμεηάδνληαη ζηα καζήκαηα ηνπ
εμακήλνπ. πλνιηθά πξαγκαηνπνηνχληαη 3 εμεηαζηηθέο, δχν θαηά ηελ πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ –
Φεβξνπαξίνπ (καζήκαηα θνξκνχ 1νπ εμακήλνπ θαη καζήκαηα ηεο εμεηδίθεπζεο 3νπ εμακήλνπ) θαη
κία ηνλ Ηνχλην (καζήκαηα θνξκνχ 2νπ εμακήλνπ).
Οη επαλαιεπηηθέο εμεηάζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη επίζεο ζε απηέο ηηο πεξηφδνπο. Ζ
παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο, ε δε απψιεηα
πέξαλ ηνπ 30% ησλ δηαιέμεσλ ζπλεπάγεηαη απηφκαηα θαη απνηπρία ζην κάζεκα. Απνπζία ζηηο
εμεηάζεηο ηζνδπλακεί κε απνηπρία εθηφο θαη αλ νθείιεηαη ζε αλσηέξα βία.
3.IV.4.2 Πψο δηαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ;
Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο αλαθνηλψλνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ηκήκαηνο. Ο θάζε
δηδάζθσλ, ζχκθσλα κε απφθαζε ηεο Γηαηκεκαηηθήο Δπηηξνπήο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα δίλεη
επαλαπιεξνθφξεζε ζηνπο θνηηεηέο γηα ηηο εξγαζίεο θαη ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε. Οη θνηηεηέο
κπνξνχλ λα δεηήζνπλ λα δνπλ ην γξαπηφ ηνπο θαη λα ζπδεηήζνπλ κε ηνλ δηδάζθνληα γηα ηελ
αμηνιφγεζή ηνπο.
3.IV.4.3 Τπάξρεη δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο εμεηαζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη πνηα είλαη απηή;
Γίλεηαη ηειηθή αμηνιφγεζε γηα φιν ην πξφγξακκα γεληθά απφ ηνπο θνηηεηέο.
3.IV.4.4 Πφζν δηαθαλήο είλαη ε δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη εμέηαζεο ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο;
Σν 4ν εμάκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ δηαηίζεηαη γηα ηε ζπγγξαθή ηεο κεηαπηπρηαθήο
εξγαζίαο. Γη‟ απηφ ην ιφγν ζην ηέινο ηνπ δεπηέξνπ εμακήλνπ ή ην αξγφηεξν ζε 30 εκέξεο απφ
ηελ έλαξμε ηνπ ηξίηνπ εμακήλνπ ν θνηηεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνηείλεη ην ζέκα ηεο
κεηαπηπρηαθήο ηνπ εξγαζίαο, ην νπνίν πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηνλ θαζ‟ χιε αξκφδην θαζεγεηή
θαη απφ ην Γηεπζπληή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ. Ο αξκφδηνο θαζεγεηήο
είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο, ε νπνία
είλαη αηνκηθή.
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Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία ππνβάιιεηαη γηα αμηνιφγεζε κέρξη ην ηέινο ηνπ ηεηάξηνπ εμακήλνπ.
χκθσλα κε ηνλ νδεγφ εθπφλεζεο δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ, ν θνηηεηήο πξέπεη λα πξνβεί ζηελ
επηινγή ηνπ επηβιέπνληνο, κεηαμχ ησλ δηδαζθφλησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ή άιισλ κειψλ ΓΔΠ
ησλ ηκεκάησλ Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο ηνπ
Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Δπίζεο είλαη επζχλε ηνπ θνηηεηή λα βξεη ην ζέκα ηεο
εξγαζίαο. Ο νδεγφο γηα ηελ Δθπφλεζε ηεο Δξγαζίαο, παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα
ην πψο πξέπεη νη θνηηεηέο λα αληηκεησπίζνπλ ην ζέκα ηεο εξγαζίαο.
Ζ πξνθνξηθή ππνζηήξημε ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη ελψπηνλ ηξηκεινχο επηηξνπήο, ζηελ νπνία
ζπκκεηέρεη ν επηβιέπσλ θαη δχν άιινη δηδάζθνληεο ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα. Ζ
πξνθνξηθή ππνζηήξημε ηεο εξγαζίαο γίλεηαη ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα πνπ δεκνζηεχεη ε
Γξακκαηεία. Ζ δηαδηθαζία δηαξθεί πεξίπνπ κηζή ψξα. Ζ δηαδηθαζία αξρίδεη κε ηελ παξνπζίαζε
ηνπ θνηηεηή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 8-10 ιεπηά. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, ηα κέιε ηεο
Δπηηξνπήο, ππνβάιινπλ εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ εξγαζία, ηηο νπνίεο ν θνηηεηήο πξέπεη λα
απαληήζεη ηθαλνπνηεηηθά. Ο βαζκφο ζπκθσλείηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ φια ηα κέιε ηεο
επηηξνπήο.
3.IV.4.5 Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο γηα ηε κεηαπηπρηαθή εξγαζία;
Τπάξρεη νδεγφο εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαη νη
πξνδηαγξαθέο εθπφλεζεο, ζπγγξαθήο θαη παξνπζίαζεο ηεο εξγαζίαο θαη ν νπνίνο
θνηλνπνηείηαη ζηνπο θνηηεηέο θαηά ηελ έλαξμε ηνπ 3νπ εμακήλνπ ζπνπδψλ ηνπο (επηζπλάπηεηαη).
Δπίζεο, δπν κέιε ΓΔΠ ηεο Γηαηκεκαηηθήο Δπηηξνπήο έρνπλ επηθνξηηζζεί κε ηελ επζχλε γηα ηελ
δηαζθάιηζε πνηφηεηαο θαη ζσζηήο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, κεηαμχ ηνπο
δηαβάδνπλ φιεο ηηο εξγαζίεο θαη ζπκκεηέρνπλ ζε φιεο ηηο επηηξνπέο αμηνιφγεζεο.
3.IV.5

Επηινγή ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ.

3.IV.5.1 Πνηα είλαη ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία επηινγήο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ;
Αξρηθά γίλεηαη ππνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαηφπηλ δεκνζηεχζεσλ ησλ αληίζηνηρσλ
πξνθεξχμεσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ, ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά. Ζ αίηεζε
ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: αληίγξαθν πηπρίνπ κε
αλαιπηηθή βαζκνινγία φισλ ησλ εηψλ, απνηειέζκαηα εμεηάζεσλ test GMAT (κε βαζκφ 550 θαη
άλσ), ηζνηηκία απφ ην ΓΟΑΣΑΠ γηα ηνπο πηπρηνχρνπο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, βηνγξαθηθφ
ζεκείσκα, κία (1) θσηνγξαθία θαη ζπζηαηηθέο επηζηνιέο επηζπκεηέο. Αθνινπζεί αμηνιφγεζε ησλ
αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο πνπ θαηαιήγεη ζε ζπλέληεπμε ησλ ππνςεθίσλ απφ επηηξνπή θαζεγεηψλ
ηνπ πξνγξάκκαηνο.
3.IV.5.2 Με πνηα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα επηιέγνληαη νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο;
Σα θξηηήξηα επηινγήο είλαη ν βαζκφο πηπρίνπ, ν βαζκφο ζην test GMAT θαη ε πξνζσπηθή
ζπλέληεπμε.
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3.IV.5.3 Πνην είλαη ην πνζνζηφ απνδνρήο ππνςεθίσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ;10
Απφ 240 πεξίπνπ αηηήζεσλ, 60 επηηπρφληεο (πνζνζηφ 25%).
3.IV.5.4 Πψο δεκνζηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία, ηα θξηηήξηα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο επηινγήο
θνηηεηψλ;
Ζ δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε θαη ζηελ ηζηνζειίδα, φπνπ
αλαθέξεηαη φηη ε επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ην ζπλππνινγηζκφ ηνπ
θαθέινπ ππνςεθηφηεηαο θαη πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο επηινγήο
θνηηεηψλ θνηλνπνηνχληαη ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηειεθσληθά, κε email θαη κέζα απφ ην
site.
3.IV.5.5 Πψο δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο
θνηηεηψλ;
Απφ ηηο ηξηκειήο επηηξνπέο ζπλεληεχμεσλ θαη ηελ επηθχξσζε ησλ επηηπρφλησλ θνηηεηψλ απφ ηε
Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή.
3.IV.6

Φξεκαηνδφηεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ.

3.IV.6.1 Πνηεο είλαη νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ;
Ζ ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζην θφζηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο (δίδαθηξα).
3.IV.6.2 Πψο εμαζθαιίδεηαη ε βησζηκφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ;
Μέζσ ηεο θαηάξηηζεο αλαιπηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ αλά ζεηξά εηζαγσγήο θνηηεηψλ κε ηελ
επηκέιεηα ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. ηφρνο είλαη ε
ζπγθξάηεζε ηνπ θφζηνπο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
3.IV.6.3 Πψο ρξεζηκνπνηνχληαη νη πφξνη πνπ δηαηίζεληαη ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ
πνπδψλ;
Οη πφξνη ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαηίζεληαη ζε: ακνηβέο θαζεγεηψλ γηα δηαιέμεηο θαη επίβιεςε
δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ, ππνηξνθίεο θνηηεηψλ θαη δαπάλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (ακνηβέο
δηνηθεηηθνχ θαη ππνζηεξηθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, δαπάλεο εθδειψζεσλ θαη
θξαηήζεσλ ππέξ ησλ θνξέσλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ).

10

Ζ εξψηεζε απηή κπνξεί λα απαληεζεί ζπκπιεξψλνληαο ηνλ Πίλαθα 7.6
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Δηεζλήο δηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ.

3.IV.7.1 Τπάξρεη ζπκκεηνρή δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ; ε πνην πνζνζηφ;
Έλαο δηδάζθσλ πεξίπνπ, θάζε ρξφλν (3,5% ζην ζχλνιν ησλ δηδαζθφλησλ). ην κέιινλ φκσο ν
αξηζκφο ησλ δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ ζα απμεζεί ιφγσ ηεο ζπλεξγαζίαο κε άιια
Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ εμσηεξηθνχ.
3.IV.7.2 Τπάξρεη ζπκκεηνρή αιινδαπψλ θνηηεηψλ (απφιπηνο αξηζκφο θαη πνζνζηφ);
Γελ ππάξρεη ζπκκεηνρή αιινδαπψλ θνηηεηψλ.
3.IV.7.3 Πφζα θαη πνηα καζήκαηα δηδάζθνληαη (θαη) ζε μέλε γιψζζα;
Έλα κφλν κάζεκα δηδάζθεηαη ζε μέλε γιψζζα θαη ζπγθεθξηκέλα ε «Υξεκαηννηθνλνκηθή
Λνγηζηηθή» (Financial Accounting). ην κέιινλ φκσο ν αξηζκφο ησλ καζεκάησλ ζα απμεζεί
ιφγσ ηεο ζπλεξγαζίαο κε άιια Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ εμσηεξηθνχ.
3.IV.7.4 Τπάξρνπλ ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κε ηδξχκαηα θαη θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ;
Τπάξρνπλ ζπκθσλίεο ζπλεξγαζηψλ κε 18 παλεπηζηήκηα, απφ δηάθνξεο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ
ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus.
3.IV.7.5 Τπάξρνπλ δηεζλείο δηαθξίζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ; Πνηεο;


1ε ζέζε αλάκεζα ζε 256 νκάδεο παλειιελίσο ζην πιαίζην ηνπ Γηαγσληζκνχ Global
Management Challenge θαη εθπξνζψπεζε ηεο Διιάδαο ζηνλ ηειηθφ ζην Βνπθνπξέζηη.



Κάζε ρξφλν ζπκκεηνρή ζηνλ ηειηθφ ζην Παξίζη ηνπ Γηαγσληζκνχ Δπηρεηξεκαηηθνχ
Παηγλίνπ E-Strat ηεο L‟ Oreal. Σν 2006 ην ΜΒΑ θαηέιαβε ηελ 4ε ζέζε ζηνλ ηειηθφ.

3.V

3.V.1

Μ.Π.Σ. ζηε Γηνίθεζε ησλ Δπηρεηξήζεσλ κε Γηεζλή
Πξνζαλαηνιηζκό (ΜΒΑ International)
Τκήκαηα θαη Ιδξχκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ.11

ην Μ.Π.. ζηε Γηνίθεζε ησλ Δπηρεηξήζεσλ κε Γηεζλή Πξνζαλαηνιηζκφ (MBA International)
ζπκκεηέρνπλ ηα αθφινπζα ηκήκαηα ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ:
1. Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο (επηζπεχδνλ)
2. Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ
3. Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο

11

ηελ πεξίπησζε ιεηηνπξγίαο Γηαηκεκαηηθνχ ή Γηηδξπκαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ.
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4. Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο
3.V.2

Αληαπφθξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Τκήκαηνο θαη
ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο.

3.V.2.1 Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο αληαπφθξηζεο απηήο; Πφζν απνηειεζκαηηθέο είλαη;
ξγαλν δηαρείξηζεο: Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή.
ΓΔ ησλ ηκεκάησλ ζηελ νπνία γίλεηαη ελεκέξσζε θαη ζπδήηεζε.
Business Advisory Council – Δηήζηα ζπλάληεζε κε ηελ Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή.
3.V.2.2 Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη αλαζεψξεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ;
Πφζν απνηειεζκαηηθέο είλαη;
Ναη. Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη αλαζεψξεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ιακβάλεη ρψξα
θάζε ρξφλν θαη έρεη σο εμήο: α) Δηζήγεζε απφ ηνλ Τπεχζπλν Αθαδεκατθψλ Τπνζέζεσλ β)
Έγθξηζε απφ ηελ Δπηηξνπή Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ θαη γ) Έγθξηζε απφ ηελ Δηδηθή
Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή ηνπ Πξνγξάκκαηνο. ηε δηαδηθαζία ιακβάλνληαη ππφςε δηάθνξα
ζηνηρεία ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, φπσο: ελδηαθέξνλ ησλ θνηηεηψλ γηα ηα
επηκέξνπο καζήκαηα, αμηνινγήζεηο καζεκάησλ θαη δηδαζθφλησλ, πξνηάζεηο απφ θνηηεηέο θαη
κέιε ΓΔΠ, άξηζηεο πξαθηηθέο απφ αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ, θιπ. Οη απνθάζεηο
πνπ ιακβάλνληαη πινπνηνχληαη ην επφκελν έηνο. Οη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη αλαζεψξεζεο
ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθέο.
3.V.2.3 Πψο δεκνζηνπνηείηαη ην Πξφγξακκα πνπδψλ;
Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ είλαη γλσζηφ απφ ηνλ πξνεγνχκελν Ηνχιην. Γίλεηαη γλσζηφ σο εμήο: α)
θνηλνπνηείηαη ζην Γηαδίθηπν, β) δεκνζηεχεηαη ζην θπιιάδην (κπξνζνχξα) ηνπ πξνγξάκκαηνο, γ)
δεκνζηεχεηαη ζηνλ Οδεγφ πνπδψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, δ) θνηλνπνηείηαη κέζσ email ζηνπο
δηδάζθνληεο θαη κέζσ ηεο επηζηνιήο απνδνρήο ζηνπο ππνςήθηνπο πνπ γίλνληαη δεθηνί, θαη ε)
επξίζθεηαη επίζεο ζην intranet ηνπ πξνγξάκκαηνο ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ ειεθηξνληθή
γξακκαηεία ηνπ πξνγξάκκαηνο.

3.V.2.4 Τπάξρεη δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο πνξείαο φζσλ απέθηεζαλ
ηίηιν Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ απφ ην Σκήκα;
Ναη. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ησλ κεηαπηπρηαθψλ απνθνίησλ ηνπ ηκήκαηνο γίλεηαη κε
ηνπο εμήο ηξφπνπο:


Τπάξρεη εμεηδηθεπκέλν Γξαθείν Απνθνίησλ (Alumni Relations Office) ζηα πιαίζηα ηνπ
Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, φπνπ παξαθνινπζείηαη ε πνξεία ησλ απνθνίησλ.
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Γηεμάγνληαη εηήζηεο έξεπλεο θαη θπθινθνξνχλ ηαθηηθά εξσηεκαηνιφγηα απφ ην γξαθείν
θαξηέξαο ηνπ ηκήκαηνο κέζσ email αλαθνξηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ
απνθνίησλ (ζέζε, εηαηξία, απνδνρέο, θιπ).



Τπάξρεη εμεηδηθεπκέλε ηζηνζειίδα ησλ απνθνίησλ (www.i-mba.aueb.gr), κε φια ηα
ζηνηρεία επαθήο ηνπο.



Tν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ησλ απνθνίησλ είλαη ζε πνιχ θνληηλή επαθή κε ηα κέιε ΓΔΠ
θαη ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Πξνγξάκκαηνο, νη δε απφθνηηνη ηεο θάζε ηάμεο έρνπλ
ζπλαζξνίζεηο (reunions) ζε ηαθηηθή βάζε.

3.V.3

Δνκή, ζπλεθηηθφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ. 12

3.V.3.1 Πνην είλαη ην πνζνζηφ ησλ καζεκάησλ θνξκνχ / εηδίθεπζεο / θαηεπζχλζεσλ ζην
ζχλνιν ησλ καζεκάησλ;
Απφ ην ζχλνιν ηνλ 42 δηδαθηηθψλ κνλάδσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν, ηα
πνζνζηά είλαη ηα εμήο:
Πξόγξακκα πιήξνπο
θνίηεζεο

12

Πξόγξακκα κεξηθήο
θνίηεζεο

Μαζήκαηα Κνξκνχ:

20 κνλάδεο (48%)

20 κνλάδεο (48%)

Μαζήκαηα
Αλάπηπμεο
Πξνζσπηθψλ
Ηθαλνηήησλ:

4 κνλάδεο (10%)

2 κνλάδεο (5%)

Μαζήκαηα
Δπηινγήο

13 κνλάδεο (30%)

15 κνλάδεο (35%)

Μαζήκαηα
Καηεχζπλζεο

8 κνλάδεο απφ ηηο 13 ησλ 8 κνλάδεο απφ ηηο 13 ησλ
καζεκάησλ επηινγήο (20% καζεκάησλ επηινγήο (20%
απφ ηα 30%)
απφ ηα 30%)

Μεηαπηπρηαθή
Δξγαζία

5 κνλάδεο (12%)

5 κνλάδεο (12%) (κπνξνχλ λα
αληηθαηαζηαζνχλ κε καζήκαηα
επηινγήο) (12%)

ΤΝΟΛΟ

42 κνλάδεο (100%)

42 κνλάδεο (100%)

Πνιιέο απφ ηηο εξσηήζεηο απηέο κπνξνχλ λα απαληεζνχλ ζπγθεληξσηηθά ζπκπιεξψλνληαο ηνπο Πίλαθεο 7.5.1 θαη 7.5.2.
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3.V.3.2 Πνην είλαη ην πνζνζηφ ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ / καζεκάησλ ππνρξεσηηθήο
επηινγήο / καζεκάησλ ειεχζεξεο επηινγήο ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ;
Τπνρξεσηηθά είλαη ηα καζήκαηα Κνξκνχ θαη Αλάπηπμεο Πξνζσπηθψλ Ηθαλνηήησλ ζχκθσλα κε
ηνλ παξαπάλσ πίλαθα. Απφ ηηο 8 κνλάδεο καζεκάησλ θαηεπζχλζεσλ, ηα 3 έσο 6 αθνξνχλ
ππνρξεσηηθά καζήκαηα θαηεπζχλζεσλ ζχκθσλα κε ηηο παηδαγσγηθέο απαηηήζεηο ηεο θάζε
θαηεχζπλζεο.
3.V.3.3 Πνηα είλαη ε πνζνζηηαία ζρέζε κεηαμχ καζεκάησλ ππνβάζξνπ, καζεκάησλ
επηζηεκνληθήο πεξηνρήο, καζεκάησλ γεληθψλ γλψζεσλ θαη καζεκάησλ αλάπηπμεο
δεμηνηήησλ ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ;
Βιέπε 1-V.3.1.
3.V.3.4 Πψο θαηαλέκεηαη ν ρξφλνο κεηαμχ ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο, αζθήζεσλ, εξγαζηεξίσλ,
άιισλ δξαζηεξηνηήησλ;
ε κέζν φξν πεξίπνπ 50% ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο θαη 50% αζθήζεσλ, εξγαζηεξίσλ θαη άιισλ
δξαζηεξηνηήησλ. Σν ηειεπηαίν πεξηιακβάλεη επηρεηξεκαηηθά παίγληα, πξνζνκνηψζεηο θαη νκηιίεο
απφ πξνζθεθιεκέλνπο εμσηεξηθνχο νκηιεηέο. Μεξηθά καζήκαηα επηινγήο φπσο
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (The Entrepreneurial Journey), Αλάπηπμε Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ,
(Developing a Successful Business Plan), Ζγεζία (Leadership) θαη Γηαπξαγκάηεπζε
(International Negotiations) πεξηιακβάλνπλ κέρξη 80% αζθήζεηο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο.
3.V.3.5 Πψο νξγαλψλεηαη θαη ζπληνλίδεηαη ε χιε κεηαμχ ησλ καζεκάησλ; Τπάξρεη επηθάιπςε
χιεο κεηαμχ ησλ καζεκάησλ; Τπάξρνπλ θελά χιεο; Δίλαη νξζνινγηθή ε έθηαζε ηεο
χιεο ησλ καζεκάησλ; Τπάξρεη δηαδηθαζία επαλεθηίκεζεο, αλαπξνζαξκνγήο θαη
επηθαηξνπνίεζεο ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ;
Σν Γηεζλέο Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα ζηε Γηνίθεζε ησλ Δπηρεηξήζεσλ - ΜBA International
Program αλαπηχρζεθε απφ ην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα ζηηο Δπηζηήκεο ησλ Απνθάζεσλ. Σν
ηειεπηαίν, πνπ ιεηηνχξγεζε απφ ην 1999, είρε ζρεδηαζζεί θαη αλαπηπρζεί κε βάζε ην ΠαλΔπξσπατθφ έξγν "ESPRIT" (ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή) ηνπ νπνίνπ
θχξην παξαδνηέν ήηαλ κηα έθζεζε πξνδηαγξαθψλ γηα θαιέο πξαθηηθέο θαη απνηειεζκαηηθφηεξν
πξφγξακκα ζπνπδψλ (Design of the MBA curriculum for the information society).
Χο εθ ηνχηνπ, ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ζρεδηάζηεθε ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο
θαη σο κηα ζχλζεζε ησλ θαιχηεξσλ ππαξρφλησλ πξνγξακκάησλ, ηξνπνπνηεκέλν βέβαηα ζηε
θιίκαθα ελφο MBA πξνγξάκκαηνο, πνπ πξνζθέξεηαη απφ έλα κεζαίνπ κεγέζνπο παλεπηζηήκην.
Σν απνηέιεζκα ήηαλ κηα ηζρπξή ζχλζεζε καζεκάησλ θνξκνχ θαη κηα κνλαδηθή ζε πινχην θαη
εχξνο γθάκα καζεκάησλ επηινγήο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο επηινγήο κεηαμχ πέληε
θαηεπζχλζεσλ.
Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2005 θαη κεηά απφ πιήξε θαη ζε βάζνο αμηνιφγεζε απφ ηνλ δηεζλή
νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζηε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ, ην
Association of MBAs – AMBA, ην πξφγξακκα MBA International απέθηεζε ηελ πιήξε
πηζηνπνίεζε AMBA. Ζ δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο θαη βειηίσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ

Τκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο, Ο.Π.Α.

56

απαηηνχληαλ ήηαλ κηα επθαηξία λα ηειεηνπνηεζεί ην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη φιεο νη δηαδηθαζίεο
αλάπηπμεο, ειέγρνπ, επαλαηξνθνδφηεζεο θαη δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζηνλ νξγαληζκφ ΑΜΒΑ κεηαθέξεη ηηο εμειίμεηο ησλ δηεζλψλ πξνγξακκάησλ θαη
ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο θαη έηζη ζπκβάιιεη ζηελ δηαξθή επηθαηξνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.
3.V.3.6 Δθαξκφδεηαη ζχζηεκα πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ; Πφζν ιεηηνπξγηθφ είλαη;
Δθαξκφδνληαη πξνπαξαζθεπαζηηθά καζήκαηα πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηα νπνία
πξνζθέξνπλ κηα εηζαγσγή / επαλάιεςε βαζηθψλ ελλνηψλ θαη ζεκειίσλ απαξαίηεηεο γηα ηελ
παξαθνινχζεζε ησλ πνζνηηθψλ καζεκάησλ θνξκνχ. Σα πξνπαξαζθεπαζηηθά καζήκαηα είλαη
ππνρξεσηηθά γηα ηνπο θνηηεηέο κε πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο ζε ζεσξεηηθέο επηζηήκεο.
ζνλ αθνξά ζηα πξναπαηηνχκελα καζήκαηα, ηα καζήκαηα θνξκνχ "Organizational Behaviour
and Human Resources Management", "Financial Accounting and Reporting", "Financial
Management" θαη "Data, Models and Decisions" είλαη απαξαίηεηα πξηλ ηελ παξαθνινχζεζε
καζεκάησλ επηινγήο (εμαηξείηαη ηo κάζεκα επηινγήο "Entrepreneurial Journey").
Τπάξρνπλ επίζεο θαη πνιιαπιά καζήκαηα πνπ ε αθαδεκατθή ηνπο αιιεινπρία επηβάιιεη ηελ
χπαξμε πξναπαηηνπκέλσλ.
3.V.4

Τν εμεηαζηηθφ ζχζηεκα.

3.V.4.1 Δθαξκφδνληαη, θαη ζε πνηα έθηαζε, πνιιαπινί (ζε είδνο θαη ρξφλν) ηξφπνη
αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ; Πνηνη ζπγθεθξηκέλα;
Ζ αμηνιφγεζε θαζξεθηίδεη ην πψο θαηαλέκεηαη ν ρξφλνο κεηαμχ ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο,
αζθήζεσλ, εξγαζηεξίσλ θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ θνηηεηψλ ζε θάζε κάζεκα (βιέπε 1ΗΗ.4.4). Ο βαζηθφο θαλφλαο, πνπ εθαξκφδεηαη ζηα πεξηζζφηεξα καζήκαηα θνξκνχ, είλαη: α)
Γξαπηή αηνκηθή εμέηαζε 65-70% β) Δξγαζία (αηνκηθή ή νκαδηθή) ή/θαη Μειέηεο πεξηπηψζεσλ
(case studies) 30-35%.
ζνλ αθνξά ζηα καζήκαηα επηινγήο, ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο πνηθίιεη ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο
εμειίμεηο θαη ηηο παηδαγσγηθέο αλάγθεο. Πεξηιακβάλεη ελδεηθηηθά: παηρλίδηα ξφισλ, εξγαζίεο πνπ
εθαξκφδνληαη ζε εηαηξείεο θαη νξγαληζκνχο, εθπφλεζε εξεπλψλ θαη εξγαζίεο πξνζνκνίσζεο.
3.V.4.2 Πψο δηαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ;
Απνηειεί ηκήκα ηεο αθαδεκατθήο δενληνινγίαο θαη επηηξέπεη ζην θνηηεηή λα δεη ην γξαπηφ ηνπ
κεηά ηελ εμέηαζε ψζηε λα θαηαλνήζεη ηελ βαζκνινγία ηνπ.
3.V.4.3 Τπάξρεη δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο εμεηαζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη πνηα είλαη απηή;
Δθηφο απφ ηελ ηειηθή γξαπηή εμέηαζε, νη άιινη ηξφπνη εμέηαζεο αμηνινγνχληαη απφ ηνπο
θνηηεηέο ζην ηέινο ηνπ θάζε καζήκαηνο.
ληαο ζε αλνηρηή γξακκή επηθνηλσλίαο, ζε πξψην βαζκφ, κε ηνλ Τπεχζπλν Αθαδεκατθψλ
Τπνζέζεσλ θαη ζε δεχηεξν κε ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Πξνγξάκκαηνο, νη θνηηεηέο κπνξνχλ λα
εθθξάζνπλ νπνηαδήπνηε άπνςε ζρεηηθά κε ηελ εμεηαζηηθή δηαδηθαζία θαη ηηο γξαπηέο εμεηάζεηο.
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πσο γηα ηα άιια ζέκαηα ηεο θνηηεηηθήο απηήο αμηνιφγεζεο, ηα απνηειέζκαηα αλαιχνληαη απφ
ηνλ Τπεχζπλν Αθαδεκατθψλ Τπνζέζεσλ θαη ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ζηελ
ζπλέρεηα ζπδεηνχληαη ζηελ Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή, ε νπνία ιακβάλεη ζρεηηθέο απνθάζεηο γηα
κειινληηθή πινπνίεζε.
ε θάζε πεξίπησζε, ηα απνηειέζκαηα ησλ αμηνινγήζεσλ ησλ θνηηεηψλ κνηξάδνληαη ζηνπο
δηδάζθνληεο κφλν κεηά απφ ηελ ππνβνιή ησλ βαζκψλ ζηελ γξακκαηεία θαη ηελ αλαθνίλσζή
ηνπο απφ ηελ ηειεπηαία.
3.V.4.4 Πφζν δηαθαλήο είλαη ε δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη εμέηαζεο ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο;
Ζ κεηαπηπρηαθή εξγαζία επηιέγεηαη απφ ηνπο θνηηεηέο κεηά απφ παξνπζίαζε αλαιπηηθήο
πεξηγξαθήο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη αλαθνίλσζεο ηνπ επηβιέπνληνο θαζεγεηή. ηελ πεξίπησζε
πνπ ε εξγαζία πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε επηρείξεζε, ην φλνκα θαη ε ζέζε ηνπ
ππεχζπλνπ απφ ηελ επηρείξεζε αλαθνηλψλεηαη καδί κε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ.
ζνλ αθνξά ηελ εμέηαζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηξία ζηαδία. Πξψηνλ, γίλεηαη αμηνιφγεζε ηεο
γξαπηήο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο απφ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή. Γεχηεξνλ, γίλεηαη
παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο κπξνζηά απφ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή θαη ηνπιάρηζηνλ έλα
δεχηεξν αμηνινγεηή-κέινο ΓΔΠ. Ζ παξνπζίαζε βαζκνινγείηαη απφ ηνπο δπν απηνχο θαζεγεηέο.
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο γξαπηήο εξγαζίαο θαη ηελ παξνπζίαζε ρξεζηκνπνηείηαη εηδηθφ θχιιν
αμηνιφγεζεο. Σξίηνλ, γίλεηαη ζπλνπηηθή εμέηαζε θαη ζχγθξηζε ησλ βαζκψλ απφ ηελ επηηξνπή
βαζκνιφγεζεο ησλ κεηαπηπρηαθψλ εξγαζηψλ. Ζ επηηξνπή απηή απνηειείηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή
ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηνλ ππεχζπλν ησλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ εθαξκνγήο θαη ηνπο επηθεθαιήο
ησλ θαηεπζχλζεσλ. ε πεξίπησζε πνπ ε εξγαζία πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε
επηρείξεζε, ν ππεχζπλνο απφ πιεπξάο ηεο εηαηξείαο ζπκπιεξψλεη θαη έλα αλαιπηηθφ θχιν
αμηνιφγεζεο θαη ε θξίζε ηνπ ιακβάλεηαη ππφςε ζηνπο βαζκνχο ηεο γξαπηήο έθζεζεο θαη ηεο
παξνπζίαζήο ηεο.
3.V.4.5 Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο γηα ηε κεηαπηπρηαθή εξγαζία;
Ναη, ππάξρεη νδεγφο πνπ κνηξάδεηαη θαη επεμεγείηαη ζηνπο θνηηεηέο.
3.V.5

Επηινγή ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ.

3.V.5.1 Πνηα είλαη ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία επηινγήο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ;
Σα ζηνηρεία ησλ θνηηεηψλ θαηαρσξνχληαη ζε ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ θαη ζηελ ζπλέρεηα
θαινχληαη γηα ζπλέληεπμε φινη φζνη θαιχπηνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα, δει. 3 ρξφληα εξγαζηαθήο
εκπεηξίαο, GMAT (>550-580). Ζ πξψηε ζπλέληεπμε πξαγκαηνπνηείηαη απφ δχν κέιε ΓΔΠ θαη
πην ζπγθεθξηκέλα ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηνλ ππεχζπλν επηινγήο. ηε ζπλέρεηα
δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη δεχηεξνο γχξνο ζπλεληεχμεσλ απφ ηνπο ππεχζπλνπο ησλ
θαηεπζχλζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Με ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπλεληεχμεσλ, ππνινγίδνληαη ηα
κφξηα, γίλεηαη ηεξάξρεζε θαη επηιέγνληαη νη πξψηνη ζηνπο νπνίνπο θαη γίλεηαη πξνζθνξά
(απνζηέιιεηαη επηζηνιή απνδνρήο ζην πξφγξακκα). Σαπηφρξνλα, ζπληάζζεηαη θαη ιίζηα
αλακνλήο γηα ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο/α δελ απνδερζεί ηελ πξνζθνξά.
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3.V.5.2 Με πνηα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα επηιέγνληαη νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο;
Σα δχν πξψηα θξηηήξηα επηινγήο, πξνθεηκέλνπ ν ππνςήθηνο λα θιεζεί γηα ζπλέληεπμε είλαη ηα 3
ρξφληα πξνυπεξεζίαο θαη βαζκνινγία ζην GMAT αλψηεξε ηνπ 550-580. ηελ δηάξθεηα ηεο
ζπλέληεπμεο νη ππνςήθηνη αμηνινγνχληαη ζηα αθφινπζα θξηηήξηα (κε ηελ αληίζηνηρε βαξχηεηα):
Αλαιπηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ιήςε απνθάζεσλ (Analytical Skills and Decision Making): 10%,
Δκπηζηνζχλε ζην εαπηφ ηνπ/ηεο (Assertiveness & Confidence): 15%, Φηινδνμία θαη
πξνζαλαηνιηζκφο ζε ζηφρνπο (Ambition & Goal Orientation): 25%, Ηθαλφηεηεο Ζγεζίαο
(Leadership Skills): 20%, Δπηκνλή (Persistence): 20% θαη Οκαδηθφηεηα (Team Player): 10%.
3.V.5.3 Πνην είλαη ην πνζνζηφ απνδνρήο ππνςεθίσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ; 13
Δμαξηάηαη απφ ηε ρξνληθή πεξίνδν θαη ηνλ ηχπν ηνπ πξνγξάκκαηνο (πιήξνπο ή κεξηθήο
θνίηεζεο). Γεληθά δελ μεπεξλά ην 40%.
3.V.5.4 Πψο δεκνζηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία, ηα θξηηήξηα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο επηινγήο
θνηηεηψλ;
Ζ δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο παξνπζηάδνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο,
φπσο επίζεο θαη ζηηο παξνπζηάζεηο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ. Σα απνηειέζκαηα ηεο επηινγήο
ζπδεηνχληαη ζηελ δηαηκεκαηηθή επηηξνπή ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηηο ΓΔ ησλ εκπιεθφκελσλ
ηκεκάησλ θαη ην Business Advisory Council.
3.V.5.5 Πψο δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο
θνηηεηψλ;
Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο δηαζθαιίδεηαη κειεηψληαο ηελ αθαδεκατθή
επίδνζε ησλ επηιεγέλησλ θνηηεηψλ, φπσο επίζεο θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε. Ζ
δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο δηαζθαιίδεηαη κε ηελ ελεκέξσζε ησλ ΓΔ ησλ εκπιεθφκελσλ
ηκεκάησλ θαη ηνπ Business Advisory Council.
3.V.6

Φξεκαηνδφηεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ.

3.V.6.1 Πνηεο είλαη νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ;
Γίδαθηξα θνηηεηψλ θαη ρνξεγίεο ππνηξνθηψλ απφ επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο.
3.V.6.2 Πψο εμαζθαιίδεηαη ε βησζηκφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ;
Με ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ πφξσλ, ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη
ησλ εζφδσλ/εμφδσλ, θαη ηε ζχληαμε/αλάιπζε ηνπ απνινγηζκνχ.

13

Ζ εξψηεζε απηή κπνξεί λα απαληεζεί ζπκπιεξψλνληαο ηνλ Πίλαθα 7.6
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3.V.6.3 Πψο ρξεζηκνπνηνχληαη νη πφξνη πνπ δηαηίζεληαη ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ
πνπδψλ;
Καηαξηίδεηαη πξνυπνινγηζκφο πνπ εγθξίλεηαη απφ ηε δηαηκεκαηηθή επηηξνπή θαη πινπνηείηαη
απφ ηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.
3.V.7

Δηεζλήο δηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ.

3.V.7.1 Τπάξρεη ζπκκεηνρή δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ; ε πνην πνζνζηφ;
Ναη, ζε πνζνζηφ 20%.
3.V.7.2 Τπάξρεη ζπκκεηνρή αιινδαπψλ θνηηεηψλ (απφιπηνο αξηζκφο θαη πνζνζηφ);
Ναη, ζε πνζνζηφ κέρξη 50% ηνπ πξνγξάκκαηνο πιήξνπο θνίηεζεο.
3.V.7.3 Πφζα θαη πνηα καζήκαηα δηδάζθνληαη (θαη) ζε μέλε γιψζζα;
ια ηα καζήκαηα (πεξίπνπ 60 καζήκαηα) δηδάζθνληαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα.
3.V.7.4 Τπάξρνπλ ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κε ηδξχκαηα θαη θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ;
Ναη, κε πνιιά ηδξχκαηα ζε φιν ηνλ θφζκν γηα αληαιιαγή θνηηεηψλ θαη αθαδεκατθή ζπλεξγαζία.
3.V.7.5 Τπάξρνπλ δηεζλείο δηαθξίζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ; Πνηεο;
Σν ΜΒΑ Ηnternational ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ είλαη έλα απφ ηα θνξπθαία
δηεζλή κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ ζηελ Δπξψπε. Πξνζειθχεη θνηηεηέο
απφ πάλσ απφ 20 ρψξεο (Αγγιία, Γαιιία, Ηζπαλία, Γεξκαλία, ΖΠΑ, Κίλα, Ηλδία, Οπγγαξία,
Ρνπκαλία, Βνπιγαξία, Σνπξθία, εξβία, Οπθξαλία, Λίβαλνο, Κχπξνο, θ.ά.) θαη ην επίπεδν ησλ
θνηηεηψλ θαη θαζεγεηψλ ηνπ είλαη απφ ηα πςειφηεξα ζηελ Δπξψπε. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ
δηεζλνχο ελδηαθέξνληνο γηα ην πξφγξακκα είλαη ην γεγνλφο φηη ζρεδφλ ην κηζφ ηεο θεηηλήο
ηάμεο απνηειείηαη απφ αιινδαπνχο θνηηεηέο. Αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά θάπνηεο απφ ηηο
πξφζθαηεο δηαθξίζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο.


Δίλαη ην κφλν MBA ειιεληθνχ παλεπηζηεκίνπ ην νπνίν έρεη ιάβεη πιήξε πηζηνπνίεζε
απφ ηνλ δηεζλή νξγαληζκφ Association of MBAs (AMBA). Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο
έθξηλε φηη ην ΜΒΑ Ηnternational έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αλαδεηρζεί ζε έλα απφ ηα 5
θνξπθαία MBA ηεο Δπξψπεο.



Σν ΜΒΑ Ηnternational απνηειεί εγθεθξηκέλν κέινο ηνπ πιαηζίνπ Global Compact ησλ
Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο.



Δίλαη ην κφλν ειιεληθφ ΜΒΑ πνπ έρεη ζπκκεηάζρεη θαη δηαθξηζεί ζε δηεζλή θαηάηαμε.
πγθεθξηκέλα, ζηε Γηεζλή Αμηνιφγεζε ην 2006 απφ ην Education Magazine (ReportED)
αλάκεζα ζε 250 ζρνιέο δηνίθεζεο ην ΜΒΑ Ηnternational θαηεηάγε ζηελ 10ε ζέζε ζηελ
Δπξψπε θαη ζηελ 30ε παγθφζκηα. ε φξνπο πνηφηεηαο ζπνπδψλ ην ΜΒΑ Ηnternational
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θαηαηάρζεθε ζηελ 4ε ζέζε ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ 18ε παγθνζκίσο κε ζρνιέο φπσο ην
Yale, Berkeley, Cornell, INSEAD, IMD, Oxford, Cambridge, ESADE and HEC.


Απφ πιεπξάο επηπέδνπ λενεηζεξρνκέλσλ θνηηεηψλ, νη κέζεο βαζκνινγίεο GMAT ησλ
ηάμεσλ ηνπ ΜΒΑ Ηnternational ην ηνπνζεηνχλ αλάκεζα ζηα 10 θαιχηεξα επξσπατθά
MBA.



Πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ νξγαληζκνχ GMAC® πνπ δηνξγαλψλεη ην ηεζη GMAT δείρλνπλ
φηη ην ΟΠΑ απνηειεί ηελ 3ε πην δεκνθηιή επηινγή θνηηεηψλ ζηελ Δπξψπε κεηά ην
INSEAD θαη ην LBS. ε παγθφζκην επίπεδν, απνηειεί ηελ 6ε πην δεκνθηιή επηινγή κεηά
ην INSEAD, LBS, Harvard, Columbia θαη Stanford.



Πξφζθαηα ζηνηρεία απφ ην Social Science Research Network (SSRN) θαηαηάζζνπλ ην
ΟΠΑ ζηελ 5ε ζέζε παγθνζκίσο απφ ηελ άπνςε ησλ ελεξγψλ εξεπλεηψλ, ζηελ 11ε
ζέζε παγθνζκίσο βάζεη ησλ πξφζθαησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ θαη ζηελ 35ε ζέζε
παγθνζκίσο βάζεη ησλ downloads εξγαζηψλ.



Ζ ηζηηνπιντθή νκάδα ηνπ MBA Ηnternational θαηέθηεζε ην θχπειιν ζην Cranfield
International Business School Reggata ην 2005 θαη πήξε ην αξγπξφ κεηάιιην ζηνπο
παγθφζκηνπο αγψλεο Global MBA Trophy ην 2007. ηνπο ειιεληθνχο ηειηθνχο ηνπ
επηρεηξεκαηηθνχ παίγληνπ Global Management Challenge ε νκάδα ηνπ ΟΠΑ έρεη
θαηαθηήζεη δπν θνξέο ηελ πξψηε ζέζε. Φνηηεηέο ηνπ ΜΒΑ Ηnternational έρνπλ ζην
παξειζφλ θεξδίζεη ην πξψην βξαβείν ζην Venture Capital Forum θαη έρνπλ δηαθξηζεί ζην
L'Oreal e-Strat Challenge Business Game.



Ζ δηεζλήο δηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο MBA International εληζρχεηαη απφ ην πκβνχιην
Δπηρεηξεκαηηθήο Αξηζηείαο - Business Advisory Council (BAC). ην ζπκβνπιεπηηθφ απηφ
φξγαλν ζπκκεηέρνπλ θάπνηνη απφ ηνπο επηθαλέζηεξνπο έιιελεο θαη μέλνπο managers
ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ θνπ Σάθε Αξάπνγινπ (Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο,
Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο). Σα κέιε πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηνπο: Sir Paul
Judge (President, AMBA, London), F.W. de Klerk (πξψελ Πξφεδξνο ηεο Ν. Αθξηθήο,
θάηνρνο ηνπ Βξαβείνπ Νφκπει Δηξήλεο), Rakesh Bakshi (CEO, RKV Consultants &
Engineers, N. Delhi), Γηνλχζεο Φηιηψηεο (CEO, Pharmaserv - Lilly, Αζήλα), Patrick
Fourteau, CEO, Pharma Sciele, Connecticut), Stelios Haji-Ioannou (CEO, EasyGroup of
Companies, London), Dr. Basil Heeb (Principal, McKinsey & Company, Zurich),
Γεψξγηνο Γεξάξδνο (CEO, Πιαίζην, Αζήλα), Dr. Gargi Keeni (VP, Tata Consultancy
Services, Calcutta), ηέθαλνο Μαξηλφπνπινο (Marinopoulos Group of Companies,
Athens), Γηάλλεο Παξάζρεο (CEO, Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελψλ), Αιέμαλδξνο Φίισλ
(Πξέζβεο, Αζήλα), Νίθνο ηαζφπνπινο ((Partner, BC Partners, London), Παλαγηψηεο
Σζάθνο (CEO, Tsakos Shipping and Trade, Αζήλα), Δπζχκηνο Βηδάιεο (CEO S&B
Οξπθηά), θ.α.
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Πξόγξακκα Γηδαθηνξηθώλ Σπνπδώλ
Αληαπφθξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δηδαθηνξηθψλ Σπνπδψλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Τκήκαηνο θαη
ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο.

3.VI.1.1 Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο αληαπφθξηζεο απηήο; Πφζν απνηειεζκαηηθέο είλαη;
Σν Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ (Π.Γ..) έρεη σο θχξην ζηφρν ηελ δεκηνπξγία
επηζηεκφλσλ πςεινχ επηπέδνπ ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Μάξθεηηλγθ θαη ηεο
Δπηρεηξεκαηηθήο Δπηθνηλσλίαο, νη νπνίνη λα είλαη ηθαλνί λα πξνάγνπλ ηελ δηεζλή έξεπλα θαη λα
εμειηρζνχλ ζε άμηα κέιε ΓΔΠ φρη κφλν ειιεληθψλ αιιά θαη ησλ θαιχηεξσλ δηεζλψλ
παλεπηζηεκίσλ.
Ζ ελεξγφο ζπκκεηνρή ζε δηεζλή ζπλέδξηα θαη ε δεκνζίεπζε εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ζε
αλαγλσξηζκέλα δηεζλή πεξηνδηθά είλαη ελδεηθηηθά ηεο ηθαλφηεηαο ησλ δηδαθηνξηθψλ θνηηεηψλ
καο λα πξνάγνπλ ηελ έξεπλα ζε δηεζλέο επίπεδν. Δπίζεο, αξθεηνί δηδάθηνξεο ηνπ ηκήκαηνο (6)
ήδε αθνινπζνχλ κε επηηπρία παλεπηζηεκηαθή θαξηέξα.
3.VI.1.2 Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη αλαζεψξεζεο απηνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο
πνπδψλ; Πφζν απνηειεζκαηηθέο είλαη;
Ζ αμηνιφγεζε ηνπ Π.Γ.. βαζίδεηαη ζηνλ αξηζκφ θαη πνηφηεηα ησλ δεκνζηεπκάησλ ππνςεθίσλ
δηδαθηφξσλ απφ γλσζηά δηεζλή πεξηνδηθά, θαζψο θαη ησλ εξγαζηψλ πνπ γίλνληαη δεθηέο γηα
παξνπζίαζε ζε ζεκαληηθά δηεζλή ζπλέδξηα.
Σν Π.Γ.. δελ απαηηεί παξαθνινχζεζε καζεκάησλ, εθηφο αλ ζεσξεζεί φηη θάπνηνο θνηηεηήο
ρξεηάδεηαη λα θαιχςεη ζπγθεθξηκέλεο ειιείςεηο. Οη δηδαθηνξηθνί θνηηεηέο παξαθνινπζνχλ κφλν
ην εξεπλεηηθφ θαη κεζνδνινγηθφ ζεκηλάξην ηνπ ηκήκαηνο θαη θαηά πεξίπησζε doctoral colloquia
ηεο European Marketing Academy Conference ή ζην πιαίζην άιισλ δηεζλψλ ζπλεδξίσλ.
Αλαζεψξεζε καζεκάησλ επνκέλσο δελ κπνξεί λα γίλεη αιιά νχηε αλαζεψξεζε ζηνπο θαλφλεο
πνπ δηέπνπλ ην Π.Γ.. έρνπλ γίλεη κέρξη ηψξα.
3.VI.1.3 Πψο δεκνζηνπνηείηαη ην Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ;
Σν Π.Γ.. δεκνζηνπνηείηαη κέζσ αλαθνηλψζεσλ ζηνλ ηχπν θαη ζην ειεθηξνληθφ site ηνπ
ηκεκαηνο.
3.VI.1.4 Τπάξρεη δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο πνξείαο φζσλ απέθηεζαλ
Γηδαθηνξηθφ δίπισκα απφ ην Σκήκα;
Γελ ππάξρεη επίζεκε δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο πνξείαο φζσλ
απέθηεζαλ δηδαθηνξηθφ δίπισκα απφ ην ηκήκα, αιιά ν ζρεηηθά πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο ηνπο
επηηξέπεη κέρξη ζήκεξα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπο.
ην κέιινλ, ε γξακκαηεία ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ηκήκαηνο ζα έξρεηαη ζε επαθή κε ηνπο δηδάθηνξεο
θαη ζα ελεκεξψλεη ην ζρεηηθφ αξρείν ζε εηήζηα βάζε.
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Δνκή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δηδαθηνξηθψλ Σπνπδψλ.

3.VI.2.1 Πξνζθέξνληαη καζήκαηα δηδαθηνξηθνχ θχθινπ; Πνηα είλαη απηά;
Γελ πξνζθέξνληαη καζήκαηα δηδαθηνξηθνχ θχθινπ πξνο ην παξφλ. ην κέιινλ, ππάξρεη ε
ζθέςε γηα καζήκαηα πάλσ ζε εξεπλεηηθέο κεζφδνπο θαη ζηαηηζηηθά εξγαιεία.
3.VI.2.2 Πξνζθέξνληαη καζήκαηα εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο; Πνηα είλαη απηά;
Γελ πξνζθέξνληαη καζήκαηα εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο πέξαλ ηνπ εξεπλεηηθνχ θαη
κεζνδνινγηθνχ ζεκηλαξίνπ θαη ησλ doctoral colloquia ηεο EMAC θαη άιισλ ζπλεδξίσλ. κσο,
είλαη αξθεηά πηζαλφ ζην εγγχο κέιινλ λα ζεζπηζηνχλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα εξεπλεηηθήο
κεζνδνινγίαο, δεδνκέλνπ ησλ απαηηήζεσλ γηα άξηζηε ρξήζε ησλ πην ζχγρξνλσλ εξεπλεηηθψλ
εξγαιείσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα θαιχηεξα δηεζλή πεξηνδηθά.
3.VI.3

Εμεηαζηηθφ ζχζηεκα.

3.VI.3.1 Τπάξρεη ζπκκεηνρή ζπλαθψλ ζεκαηηθά εηδηθψλ επηζηεκφλσλ απφ άιια ΑΔΗ ή
εξεπλεηηθά Ηδξχκαηα ζηε ζχλζεζε ησλ 7κειψλ θαη 3κειψλ επηηξνπψλ;
Δπηζηήκνλεο απφ άιια Α.Δ.Η. ρξεζηκνπνηνχληαη ζπζηεκαηηθά ζηε ζχλζεζε ησλ 7κειψλ
επηηξνπψλ αιιά πην ζπάληα ζηε ζχλζεζε 3κειψλ επηηξνπψλ.
3.VI.3.2 Πψο παξαθνινπζείηαη δηαρξνληθά ε επίδνζε θαη ε πξφνδνο ησλ ππνςεθίσλ
δηδαθηφξσλ;
Οη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο ππνρξενχληαη λα είλαη παξφληεο θαη δηαζέζηκνη ζην ηκήκα γηα 20 ψξεο
ηελ εβδνκάδα. Δπνκέλσο, ε θαζεκεξηλή ηνπο ελαζρφιεζε κπνξεί λα δηαπηζησζεί θαη είλαη
γλσζηή ηνπιάρηζηνλ ζηνλ θχξην επηβιέπνληα.
Γεδνκέλνπ φηη φινη νη θνηηεηέο είλαη πιήξνπο απαζρφιεζεο, ε παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ
ησλ απφ ηνπο επηβιέπνληεο δελ παξνπζηάδεη θαλέλα πξφβιεκα.
3.VI.3.3 Πψο δηαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ
δηδαθηφξσλ;
Ζ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο είλαη επζχλε ηνπ
επηβιέπνληνο, ν νπνίνο νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηελ Γεληθή πλέιεπζε θαη ηνλ Πξφεδξν ηνπ
ηκήκαηνο ζηελ πεξίπησζε κε ηθαλνπνηεηηθήο πξνφδνπ.
Ζ αμηνιφγεζε ηεο δηαηξηβήο γίλεηαη απφ επηακειή επηηξνπή ε νπνία, θαηά θαλφλα,
ζπκπεξηιακβάλεη εηδηθνχο φρη κφλν ηνπ ηκήκαηνο αιιά θαη άιισλ ηκεκάησλ θαη ηδξπκάησλ.
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3.VI.3.4 Δθαξκφδνληαη θνηλέο (κεηαμχ ησλ δηδαζθφλησλ) δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ησλ
ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ;
ινη νη δηδάζθνληεο πνπ επηβιέπνπλ δηδαθηνξηθνχο θνηηεηέο δεηνχλ εξεπλεηηθφ έξγν πνπ
κπνξεί λα παξνπζηαζζεί ζε δηεζλή ζπλέδξηα ή/θαη λα δεκνζηεπηεί ζε δηεζλή πεξηνδηθά.
3.VI.3.5 Πψο αμηνινγείηαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ;
Γεδνκέλνπ φηη ε πξφνδνο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ θξίλεηαη ζηε βάζε δηεζλνχο
αλαγλψξηζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ ηνπο έξγνπ, ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο αμηνινγείηαη νπζηαζηηθά
απφ ηε δηεζλή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα.
3.VI.3.6 Πφζν δηαθαλήο είλαη ε δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη εμέηαζεο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο;
Ζ δηαδηθαζία θαζνξίδεηαη απφ ηνλ λφκν θαη πξνυπνζέηεη ηνλ νξηζκφ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε
ηξηκεινχο επηηξνπήο επίβιεςεο θαη επηακεινχο επηηξνπήο εμέηαζεο πνπ απαξηίδνληαη απφ
εηδηθνχο επηζηήκνλεο. Ζ επηακειήο επηηξνπή ζπκπεξηιακβάλεη θαηά θαλφλα εηδηθνχο απφ άιια
ηκήκαηα θαη ηδξχκαηα.
3.VI.3.7 Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο γηα ηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή; Πνηεο;
Ζ δηδαθηνξηθή δηαηξηβή πξέπεη λα έρεη ηελ πνηφηεηα ψζηε λα νδεγεί ζε 2-3 δεκνζηεχκαηα απφ
αλαγλσξηζκέλα δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. ρη ζπάληα θάπνηα δεκνζηεχκαηα πξνεγνχληαη
ηελ απνλνκήο ηνπ δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ.
3.VI.4

Επηινγή ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ.

3.VI.4.1 Πνηα είλαη ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία επηινγήο ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ;
Οη ελδηαθεξφκελνη ζπλήζσο πιεζηάδνπλ κφλνη ηνπο ή κέζσ ηεο γξακκαηείαο ην κέινο ΓΔΠ πνπ
εηδηθεχεηαη ζην ρψξν πνπ επηζπκνχλ λα εθπνλήζνπλ ηελ δηαηξηβή ηνπο. Δάλ ην κέινο ΓΔΠ
ζεσξεί φηη έρνπλ ηα πξνζφληα θαη ηελ απαηηνχκελε ηθαλφηεηα, ηνπο δεηεί λα ζπληάμνπλ κηα
πιήξε εξεπλεηηθή πξφηαζε κε ηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία (ε νπνία απαηηεί κειέηε θαη εξεπλεηηθή
εξγαζία αξθεηψλ εβδνκάδσλ) θαη λα ηελ ππνβάιινπλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ηκήκαηνο
θαηφπηλ ηεο έγθξηζήο ηνπ.
Ζ Γεληθή πλέιεπζε εμεηάδεη ηελ πξφηαζε θαη, εάλ ηελ απνδερζεί, νξίδεη ηξηκειή επηηξνπή
επίβιεςεο. Ζ απνδνρή ηεο πξφηαζεο πξνυπνζέηεη φηη:
1. Ο ππνςήθηνο έρεη ζπκπιεξψζεη επηηπρψο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο επηπέδνπ Master ζε
ζρεηηθφ γλσζηηθφ αληηθείκελν.
2. Έρεη GMAT score ηνπιάρηζηνλ 600 βαζκψλ.
3. Έρεη θπζηθή παξνπζία ηνπιάρηζηνλ 20 σξψλ ηελ εβδνκάδα ζην παλεπηζηήκην,
απνδέρεηαη ηα θαζήθνληα πνπ ηνπ αλαζέηεη ην ηκήκα θαη ηεξεί ηνπο φξνπο πιήξνπο
θνίηεζεο.
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3.VI.4.2 Με πνηα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα επηιέγνληαη;
Σα θξηηήξηα απνδνρήο είλαη ή ζχζηαζε ηνπ κέινπο ΓΔΠ πνπ δέρεηαη λα επηβιέςεη ηελ
ζπγγξαθή ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο θαη ε ζεηηθή θξίζε ηεο εξεπλεηηθήο πξφηαζεο ηνπ
ππνςεθίνπ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε.
Δπηπιένλ, πξέπεη λα πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο νινθιήξσζεο Master, ηνπ πςεινχ
GMAT θαη ηεο πιήξνπο θνίηεζεο.
3.VI.4.3 Πνην είλαη ην πνζνζηφ απνδνρήο ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ;14
Δάλ δελ πιεξνχληαη φιεο νη αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο, κηα αίηεζε ζπάληα θζάλεη ζηε Γεληθή
πλέιεπζε, νπφηε ην πνζνζηφ απνδνρήο είλαη πνιχ πςειφ ζε απηφ ην ζηάδην. Βέβαηα κπνξεί
λα δεηεζεί πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηεο εξεπλεηηθήο πξφηαζεο αιιά απηφ δελ ζπληζηά ηειηθή
απφξξηςε εάλ νη ππφινηπεο πξνυπνζέζεηο ηθαλνπνηνχληαη.
ζνλ αθνξά ην πξνεγνχκελν ζηάδην, δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ππνςεθίσλ
πνπ θξίλνληαη απφ ηα κέιε ΓΔΠ φηη δελ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα ή δελ θαηαθέξλνπλ λα ζπληάμνπλ
εξεπλεηηθή πξφηαζε ε νπνία λα ηπγράλεη ηεο έγθξηζήο ησλ.
3.VI.4.4 Πψο δεκνζηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ;
Σα θξηηήξηα θαη νη πξνυπνζέζεηο επξίζθνληαη ζην ειεθηξνληθφ site ηνπ ηκήκαηνο. Οη
ελδηαθεξφκελνη νδεγνχληαη γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζηε γξακκαηεία ηνπ κεηαπηπρηαθνχ
ηκήκαηνο, ε νπνία ηνπο θαηεπζχλεη ζην θαηάιιειν κέινο ΓΔΠ θαη ηνπο βνεζά ζηε δηαδηθαζία.
3.VI.4.5 Πψο δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο
ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ;
Ο αξηζκφο πνιχ θαιψλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ (23 ζήκεξα) δείρλεη φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα
ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ηθαλνπνηεηηθή. Γελ έρνπλ ππάξμεη κέρξη ζηηγκήο παξάπνλα ή έζησ
αξλεηηθά ζρφιηα ζρεηηθά κε ηελ δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο.
3.VI.5

Σεκηλάξηα θαη νκηιίεο

3.VI.5.1 Τπάξρεη γεληθφ ζεκηλάξην ζε ηαθηή ρξνληθή βάζε (εβδνκαδηαίν, κεληαίν) φπνπ
θαζεγεηέο θαη εξεπλεηέο ζην Σκήκα παξνπζηάδνπλ ηε δνπιεηά ηνπο γηα ελεκέξσζε ησλ
ζπλαδέιθσλ ηνπο, αιιά θαη ησλ θνηηεηψλ;
Τπάξρεη εξεπλεηηθφ ζεκηλάξην, φπνπ παξνπζηάδεηαη ε έξεπλα κειψλ ηνπ ηκήκαηνο αιιά θαη
πξνζθεθιεκέλσλ εξεπλεηψλ απφ άιια παλεπηζηήκηα. Σν ζεκηλάξην νξγαλψλεηαη 2 κε 3 θνξέο
θάζε εμάκελν.

14

Ζ εξψηεζε απηή κπνξεί λα απαληεζεί ζπκπιεξψλνληαο ηνλ Πίλαθα 7.8
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3.VI.5.2 Τπάξρεη δπλαηφηεηα πξφζθιεζεο νκηιεηψλ απφ άιια παλεπηζηήκηα θαη εξεπλεηηθά
θέληξα γηα λα δψζνπλ νκηιίεο θαη λα ελεκεξψζνπλ γηα ην έξγν ηνπο;
Τπάξρεη δπλαηφηεηα πξφζθιεζεο νκηιεηψλ απφ άιια παλεπηζηήκηα θαη ζηα δχν πην πξφζθαηα
ζεκηλάξηα νη νκηιεηέο ήηαλ απφ ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο θαη ην Imperial
College - University of London.
3.VI.6

Δηεζλήο δηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δηδαθηνξηθψλ Σπνπδψλ.

3.VI.6.1 Τπάξρεη ζπκκεηνρή δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ ζηηο 7κειείο θαη 3κειείο επηηξνπέο;
ε πνην πνζνζηφ;
Μέρξη ζηηγκήο δελ ππάξρεη ζπκκεηνρή δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ ζηηο 7κειείο θαη 3κειείο
επηηξνπέο. ην κέιινλ αζθαιψο ζα ππάξμνπλ κέιε ησλ επηηξνπψλ απφ ην εμσηεξηθφ,
δεδνκέλνπ φηη ν λένο λφκνο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γηα ζπγγξαθή ηεο δηδαθηνξηθήο ζηελ
Αγγιηθή.
3.VI.6.2 Τπάξρεη ζπκκεηνρή αιινδαπψλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ;
Τπάξρεη κηα ππνςήθηα δηδάθησξ απφ ην Hong Kong.
3.VI.6.3 Παξέρεηαη δπλαηφηεηα εθπφλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζε μέλε γιψζζα;
Ζ δηδαθηνξηθή δηαηξηβή κπνξεί λα εθπνλεζεί ζηελ Αγγιηθή γιψζζα.
3.VI.6.4 Τπάξρνπλ ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κε ηδξχκαηα θαη θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ;
Τπάξρνπλ ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κε Δπξσπατθά Παλεπηζηήκηα ζηελ Αγγιία, Οιιαλδία,
Οπγγαξία θαη Πνξηνγαιία ζρεηηθά κε ην αγγιφθσλν ΜΠ International Marketing. Οη ζπκθσλίεο
απηέο κπνξνχλ εχθνια λα επεθηαζνχλ θαη ζην επίπεδν ησλ δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ. Σν ηκήκα
πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θαη κηα ηέηνηα εμέιημε είλαη πνιχ πηζαλή κέζα ζηα
επφκελα δχν ρξφληα.
3.VI.6.5 Παξέρνληαη απφ ην Σκήκα θίλεηξα ζηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο γηα ηελ ζπκκεηνρή
ηνπο ζε δηεζλή «Θεξηλά Πξνγξάκκαηα» (summer schools), δηεζλή εξεπλεηηθά
ζπλέδξηα, ππνβνιή άξζξσλ ζε έγθξηηα πεξηνδηθά, θιπ.;
Σν ηκήκα φρη κφλν ελζαξξχλεη αιιά απαηηεί ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ
ζηνπο δηεζλείο ρψξνπο ηεο έξεπλαο θαη θαιχπηεη ηα θφζηε ζπκκεηνρήο ζε δηεζλή ζπλέδξηα θαη
doctoral colloquia, θαζψο θαη ην θφζηνο ππνβνιήο άξζξσλ ζε δηεζλή πεξηνδηθά.
3.VI.6.6 Τπάξρνπλ δηεζλείο δηαθξίζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ; Πνηεο;
Οη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο έρνπλ κηα έληνλε παξνπζία ζηε δηεζλή έξεπλα, φπσο θαίλεηαη απφ
ηνλ παξαθάησ πίλαθα πνπ παξνπζηάδεη ην δεκνζηεπκέλν εξεπλεηηθφ έξγν ηνπο απφ ηνλ Μάην
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ηνπ 2006 κέρξη ζήκεξα. πνπ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο ζπγγξαθείο, ηα νλφκαηα ησλ
ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ καο είλαη ηνληζκέλα.
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Γηδαθηηθό έξγν15

4.I

Απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ.

4.I.1

70

Υπάξρεη δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ δηδαζθφλησλ απφ ηνπο θνηηεηέο; Πψο εθαξκφδεηαη;

Οη θνηηεηέο αμηνινγνχλ ηνπο δηδάζθνληεο, φπσο νξίδεη ν λφκνο, φηαλ νη δηδάζθνληεο θξίλνληαη
γηα πξναγσγή. Αμηνινγνχλ επίζεο έκκεζα ηνπο δηδάζθνληεο ζηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεκάησλ
πνπ γίλνληαη ζην ηέινο θάζε εμακήλνπ.
4.I.2

Πψο αμηνπνηνχληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηδαζθφλησλ απφ ηνπο θνηηεηέο;

Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο δελ αλαθνηλψλνληαη ζηνπο θνηηεηέο. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ θάζε
καζήκαηνο είλαη δηαζέζηκε ζηνλ δηδάζθνληα, θαζψο θαη ζηνλ πξφεδξν ηνπ ηκήκαηνο.
Αμηνπνηνχληαη απφ ηνλ δηδάζθνληα σο feedback θαη πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ ππνδνρή ηνπ
καζήκαηνο απφ ηνπο θνηηεηέο θαη ελδερνκέλσο γηα πξνζαξκνγή θαη βειηίσζε ηεο δηδαθηηθήο
πξαθηηθήο. Αμηνπνηνχληαη επίζεο απφ ηνλ πξφεδξν ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνην κάζεκα
παξνπζηάδεη πξφβιεκα. ‟ απηή ηελ πεξίπησζε, ν πξφεδξνο ζπδεηά ην πξφβιεκα κε ηνλ
δηδάζθνληα ψζηε λα γίλνπλ νη θαηάιιειεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ βειηίσζε ηνπ
καζήκαηνο.
4.I.3

Πνηνο είλαη ν κέζνο εβδνκαδηαίνο θφξηνο δηδαθηηθνχ έξγνπ ησλ κειψλ ηνπ αθαδεκατθνχ
πξνζσπηθνχ ηνπ Τκήκαηνο;

Πεξίπνπ 10 ψξεο ηελ εβδνκάδα.
4.I.4

Πφζα απφ ηα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Τκήκαηνο δηδάζθνπλ ζην Πξφγξακκα
Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ;

ια ηα κέιε ΓΔΠ δηδάζθνπλ ηνπιάρηζηνλ ζε έλα απφ ηα ΠΜ ζηα νπνία ζπκκεηέρεη ην ηκήκα.
4.I.5

Υπάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλεο απφ ην Τκήκα ππνηξνθίεο/βξαβεία δηδαζθαιίαο;

Τπάξρεη βξαβείν Γηδαθηηθήο Αξηζηείαο, ην νπνίν απνλέκεηαη θάζε δχν ρξφληα ζηε βάζε
αμηνιφγεζεο απφ ηνπο απνθνηηνχληεο θνηηεηέο (ην εξσηεκαηνιφγην πνπ ζπκπιεξψλνπλ νη
θνηηεηέο θαηά ηελ ηειεηή απνθνίηεζεο είλαη ζην Παξάξηεκα).

15

Ζ ελφηεηα απηή αθνξά ζην δηδαθηηθφ έξγν ηφζν ζε επίπεδν πξνπηπρηαθψλ φζν θαη κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ.
πνπ απαηηείηαη αλαθεξζείηε μερσξηζηά ζε πξνπηπρηαθέο θαη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο.

Τκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο, Ο.Π.Α.

4.I.6

71

Σπλεηζθέξνπλ ζην δηδαθηηθφ έξγν νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο ηνπ
Τκήκαηνο θαη ζε ηη πνζνζηφ;

ρη.

4.II
4.II.1

Πνηόηεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο.16
Πνηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο κέζνδνη ρξεζηκνπνηνχληαη;

Πέξα απφ ηελ θιαζζηθή κέζνδν ησλ δηαιέμεσλ (θαηά θαλφλα κε ρξήζε ππνινγηζηή θαη
πξνβνιηθνχ), ρξεζηκνπνηνχληαη εξγαζηήξηα γηα νξηζκέλα καζήκαηα πνπ απαηηνχλ πξαθηηθή
εμάζθεζε. ε πνιιά καζήκαηα δεηνχληαη εξγαζίεο (αηνκηθέο ή νκαδηθέο). Υξεζηκνπνηνχληαη
επίζεο θαηάιιεια βίληεν θαη ηαηλίεο, θαζψο θαη επηζθέπηεο νκηιεηέο απφ ην ρψξν ησλ
επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ΜΜΔ.
Γεληθά, θάζε δηδάζθσλ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμεη πξσηνβνπιία θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο
δηδαθηηθέο κεζφδνπο πνπ ζεσξεί πην ελδεδεηγκέλεο θαη απνηειεζκαηηθέο.
4.II.2

Υπάξρεη δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ θαη ησλ δηδαθηηθψλ
κεζφδσλ;

Ζ επηθαηξνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ θαη ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ γίλεηαη ζε
αηνκηθή βάζε απφ ηνπο δηδάζθνληεο. ηελ πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ πεξηερνκέλνπ ελφο
καζήκαηνο ελεκεξψλεηαη ν Οδεγφο πνπδψλ, ν νπνίνο δηαλέκεηαη ζηνπο θνηηεηέο ζηελ αξρή
ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο.
4.II.3

Πνην είλαη ην πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο εμεηάζεηο;

Γηαθέξεη απφ κάζεκα ζε κάζεκα, εηδηθά κεηαμχ ππνρξεσηηθψλ θαη επηινγψλ. Γεληθά, ην
πνζνζηφ είλαη κηθξφηεξν ζηα κεγαιχηεξα έηε θαη ζηα καζήκαηα επηινγήο (ηα νπνία δελ
ππάξρνπλ ζηα κηθξφηεξα έηε). Δπίζεο, ε δπλαηφηεηα εγγξαθήο ησλ θνηηεηψλ ζε φιν θαη
πεξηζζφηεξα καζήκαηα ζε κεγαιχηεξα έηε (π.ρ. 4 πεξηζζφηεξα απφ ηνλ θαλνληθφ αξηζκφ
καζεκάησλ θαηά ην ηέηαξην έηνο ζπνπδψλ), κεηψλεη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο.
Μηα εθηίκεζε γηα ηα ηειεπηαία 2 έηε ζπνπδψλ είλαη φηη θαηά κέζν φξν πεξίπνπ 3/4 ησλ
εγγεγξακκέλσλ θνηηεηψλ ζε έλα κάζεκα ζπκκεηέρνπλ ζηηο εμεηάζεηο.
4.II.4

Πνηα είλαη ηα πνζνζηά επηηπρίαο ησλ θνηηεηψλ ζηηο εμεηάζεηο;

Γηαθέξεη απφ κάζεκα ζε κάζεκα. Μηα ρνλδξηθή εθηίκεζε είλαη πεξίπνπ 80-90%. Οη θνηηεηηθέο
παξαηάμεηο, φρη κφλν ππνινγίδνπλ θαη δεκνζηνπνηνχλ ηα πνζνζηά γηα θάζε κάζεκα, αιιά θαη
πηέδνπλ δηαξθψο γηα πςειφηεξα πνζνζηά επηηπρίαο ζηα «δχζθνια» καζήκαηα.

16

Πνιιέο απφ ηηο εξσηήζεηο απηέο κπνξνχλ λα απαληεζνχλ ζπγθεληξσηηθά ζπκπιεξψλνληαο ηνπο Πίλαθεο 7.1.1, 7.1.2, 7.4, 7.5.1,
7.5.2 θαη 7.7.
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4.II.5
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Πνηνο είλαη ν κέζνο βαζκφο πηπρίνπ;

Πεξίπνπ 7,2 (δεο Πίλαθα 7.4.)
4.II.6

Πνηα είλαη ε κέζε δηάξθεηα ζπνπδψλ γηα ηε ιήςε πηπρίνπ;

Σν 80% ηειείσλε κέζα ζε 5 ρξφληα. Γπζηπρψο πέξπζη κε ηηο θαηαιήςεηο θαη ηελ γεληθφηεξε
αλαηαξαρή ζην ρψξν ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ην πζνζηφ έπεζε θάησ απφ ην 50%. (δεο
Πίλαθα 7.3.)

4.III
4.III.1

Οξγάλσζε θαη εθαξκνγή ηνπ δηδαθηηθνύ έξγνπ.
Πψο γλσζηνπνηείηαη ζηνπο θνηηεηέο ε χιε ησλ καζεκάησλ ζηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ;

Καη‟ αξράο, ιακβάλνπλ ηνλ Οδεγφ πνπδψλ, πνπ πεξηέρεη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή φισλ ησλ
καζεκάησλ. Δπίζεο, νη δηδάζθνληεο πιεξνθνξνχλ ηνπο θνηηεηέο ζηελ ηάμε ελψ γηα ηα
πεξηζζφηεξα καζήκαηα ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ βξίζθεηαη ζηνλ ηζηφηνπν e-class θαη
ζπκπεξηιακβάλεη ην πξφγξακκα δηδαζθαιίαο.
4.III.2

Πεξηγξάθνληαη νη καζεζηαθνί ζηφρνη ησλ καζεκάησλ θαη ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα;

Καηά θαλφλα λαη.
4.III.3

Υπάξρεη δηαδηθαζία κέηξεζεο ηεο επίηεπμεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ ησλ καζεκάησλ;

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ κε εξγαζίεο θαη εμεηάζεηο φρη κφλν ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ αιιά ζε
αξθεηά καζήκαηα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ.
4.III.4

Σε πνην βαζκφ ηεξείηαη ην σξνιφγην πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ;

Σεξείηαη πηζηά, θαηά θαλφλα.
4.III.5

Είλαη νξζνινγηθή ε νξγάλσζε θαη δνκή ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ;

Ζ ζηελφηεο ησλ ρψξσλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ είλαη ν θαζνξηζηηθφο παξάγσλ ζηελ νξγάλσζε θαη
δνκή ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ. Ζ δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη
νξζνινγηθή ζηνλ επηκεξηζκφ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρψξνπ κεηαμχ ησλ δηδαθηηθψλ αλαγθψλ ησλ
ηκεκάησλ.
4.III.6

Πφζα (θαη πνηα) απφ ηα βαζηθά εηζαγσγηθά Μαζήκαηα δηδάζθνληαη απφ κέιε ΔΕΠ/ΕΠ ησλ
δχν αλψηεξσλ βαζκίδσλ;

Έμη απφ ηα κέιε ΓΔΠ/ΔΠ ησλ δχν αλψηεξσλ βαζκίδσλ δηδάζθνπλ ζηα παξαθάησ βαζηθά
εηζαγσγηθά καζήκαηα.


Πνζνηηθέο Μέζνδνη Η



Οηθνλνκηθή θαη Δπηρεηξήζεηο Η
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Δηζαγσγή ζηελ Δπηθνηλσλία



Πνζνηηθέο Μέζνδνη ΗΗ



Δηζαγσγή ζην Μάξθεηηλγθ



Δπηθνηλσλία ζηελ Πξάμε



πκπεξηθνξά Καηαλαισηή



Έξεπλα Μάξθεηηλγθ

4.III.7
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Πφζα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Τκήκαηνο δηδάζθνπλ καζήκαηα πνπ δελ
εκπίπηνπλ ζην ζηελφ ή επξχηεξν γλσζηηθφ ηνπο πεδίν;

Δθηφο εηδηθψλ πεξηζηάζεσλ, θαλέλα.

4.IV
4.IV.1

Δθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα.
Είδε θαη αξηζκφο βνεζεκάησλ (π.ρ. βηβιία, ζεκεηψζεηο, πιηθφ ζε ηζηνζειίδεο, θιπ) πνπ
δηαλέκνληαη ζηνπο θνηηεηέο.

Βηβιία, ζεκεηψζεηο θαη πιηθφ ζε ηζηνζειίδεο (e-class) δηαλέκνληαη ζηνπο θνηηεηέο ζε φια ηα
καζήκαηα. Απφ ηνλ επφκελν ρξφλν, ζε φια ηα καζήκαηα νη θνηηεηέο ζα έρνπλ δπλαηφηεηα
επηινγήο κεηαμχ 2 ηνπιάρηζηνλ βνεζεκάησλ ελψ γηα ηα πεξηζζφηεξα καζήκαηα ππάξρεη θαη
πιηθφ ζε ηζηνζειίδεο.
4.IV.2

Υπάξρεη δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο ησλ βνεζεκάησλ; Πψο εθαξκφδεηαη;

Σα βνεζήκαηα επηθαηξνπνηνχληαη θαηά ηελ θξίζε ησλ δηδαζθφλησλ.
4.IV.3

Πψο θαη πφηε ζπγθεθξηκέλα δηαηίζεληαη ηα βνεζήκαηα;

Σα βηβιία δηαηίζεληαη απφ ηελ ππεξεζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ πνπ είλαη επηθνξηηζκέλε κε απηφ ην
θαζήθνλ. πλήζσο, απηφ ζπκβαίλεη κε θαζπζηέξεζε πνιιψλ εβδνκάδσλ κεηά ηελ αξρή ηνπ
εμακήλνπ. Ο ιφγνο είλαη ε θαζπζηέξεζε ζηελ εγγξαθή ησλ θνηηεηψλ ζηα καζήκαηα πνπ έρνπλ
ζθνπφ λα εμεηαζηνχλ.
Θεσξείηαη βαζηθφ «θεθηεκέλν» ησλ θνηηεηψλ λα δειψλνπλ ηα καζήκαηα φπνηε αηζζάλνληαη
έηνηκνη (θαη πάλησο κεηά παξέιεπζεο αξθεηψλ εβδνκάδσλ) θαη είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη παξά
ηελ παξαηεηακέλε δηνξία θαη ηε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο δήισζεο, έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο
θνηηεηψλ δελ θαηαθέξλεη λα δειψζεη εκπξφζεζκα. Γπζηπρψο, νη θνκκαηηθέο θνηηεηηθέο
παξαηάμεηο ζπληάζζνληαη πιήξσο θαη ππνζηεξίδνπλ κε θαλαηηζκφ ην θνηηεηηθφ δηθαίσκα γηα
εμεηαζηηθέο «δηεπθνιχλζεηο» (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο φρη κφλν ηεο εθπξφζεζκεο δήισζεο αιιά
αθφκε θαη ηεο αληηγξαθήο).
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Πνην πνζνζηφ ηεο δηδαζθφκελεο χιεο θαιχπηεηαη απφ ηα βνεζήκαηα;

Καηά θαλφλα 100%. Σν ζέκα φκσο δελ είλαη ε δηδαζθφκελε χιε αιιά ε εμεηαδφκελε, γηα ηελ
νπνία ε θνηηεηηθή πίεζε είλαη λα απνηειεί φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξν κέξνο ησλ βνεζεκάησλ.
4.IV.5

Παξέρεηαη βηβιηνγξαθηθή ππνζηήξημε πέξαλ ησλ δηαλεκφκελσλ ζπγγξακκάησλ;

πλήζσο γίλνληαη εθηελείο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο νη νπνίεο είλαη πξνζβάζηκεο απφ ηε
Βηβιηνζήθε. Γελ ζεσξνχληαη φκσο κέξνο ηεο εμεηαδφκελεο χιεο. (Άιιν έλα βαζηθφ θνηηεηηθφ
«θεθηεκέλν» είλαη ε εμεηαδφκελε χιε λα πξνζδηνξίδεηαη απζηεξά ζε ζπγθεθξηκέλεο ζειίδεο).

4.V

Μέζα θαη ππνδνκέο.

4.V.1

Αίζνπζεο δηδαζθαιίαο:

Λακβάλνληαο ππφςε φηη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ θνηηεηψλ δελ παξαθνινπζνχλ ηα καζήκαηά
ηνπο, ν αξηζκφο θαη ε ρσξεηηθφηεηα ησλ αηζνπζψλ πνπ πξνζθέξνληαη ζην ηκήκα είλαη επαξθήο.
Σν κεηνλέθηεκα είλαη φηη πξνζθέξνληαη αίζνπζεο κε ηξφπν πνπ δπζθνιεχεη ηελ θαηάξηηζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο.
4.V.1.1 Αξηζκφο θαη ρσξεηηθφηεηα.
Λακβάλνληαο ππφςε φηη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ θνηηεηψλ δελ παξαθνινπζνχλ ηα καζήκαηά
ηνπο, ν αξηζκφο θαη ε ρσξεηηθφηεηα ησλ αηζνπζψλ πνπ πξνζθέξνληαη ζην ηκήκα είλαη επαξθήο.
Φπζηθά, ζα ήηαλ πνιχ αλεπαξθήο εάλ έζησ ην 80-90% ησλ θνηηεηψλ παξαθνινπζνχζαλ ηα
καζήκαηα ζπζηεκαηηθά.
4.V.1.2 Δπάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα.
Οη αίζνπζεο πνπ πξνζθέξνληαη είλαη ζε γεληθέο γξακκέο αξθεηά θαιά εμνπιηζκέλεο. Μεξηθέο
θνξέο είλαη ζνξπβψδεηο, είηε ιφγσ γεηηλίαζεο κε ηνλ δξφκν είηε ιφγσ ησλ ζνξχβσλ θαη ηεο
κνπζηθήο πνπ εθπέκπνπλ νη θνηηεηηθέο θνκκαηηθέο παξαηάμεηο.
4.V.1.3 Βαζκφο ρξήζεο.
Ο βαζκφο ρξήζεο ησλ αηζνπζψλ είλαη πιήξεο.
4.V.1.4 Δπάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ εμνπιηζκνχ.
Οη πεξηζζφηεξεο αίζνπζεο έρνπλ θαηάιιειν θαη αξθεηά πνηνηηθφ εμνπιηζκφ. Μεξηθέο θνξέο
ππάξρνπλ πξνβιήκαηα επηζθεπήο ή αλαλέσζεο εμνπιηζκνχ, ιφγσ έιιεηςεο πφξσλ, πνπ είλαη
ζπλήζσο παξνδηθή. Πνιιά απφ ηα κεραλήκαηα έρνπλ αγνξαζζεί κε πφξνπο ησλ
κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ.
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Εθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα:

4.V.2.1 Αξηζκφο θαη ρσξεηηθφηεηα
Τπάξρνπλ ηξία ζεζκνζεηεκέλα εξγαζηήξηα, απφ ηα νπνία ην έλα είλαη θπξίσο εθπαηδεπηηθφ. Σν
εξγαζηήξην απηφ δηαζέηεη κηα αίζνπζα κέγηζηεο ρσξεηηθφηεηαο 48 αηφκσλ. Γεδνκέλνπ φηη ν
αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ θάζε έηνπο είλαη γχξσ ζηνπο 170, ρξεηάδεηαη λα ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο
νκάδεο γηα ηα καζήκαηα.
4.V.2.2 Δπάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ ρψξσλ.
Οη ρψξνη, αλ εμαηξέζνπκε ηνλ ζφξπβν θαη ηελ ζρεηηθή ζηελφηεηα, είλαη θαηάιιεινη.
4.V.2.3 Βαζκφο ρξήζεο.
Οη ρψξνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλερψο, είηε γηα καζήκαηα είηε γηα ηελ εθπφλεζε εξγαζηψλ απφ
ηνπο θνηηεηέο.
4.V.2.4 Δπάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ηνπ εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ.
Ο εξγαζηεξηαθφο εμνπιηζκφο είλαη ζήκεξα ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθφο. Ζ αλαλέσζή ηνπ ζα έπξεπε
λα γίλεηαη ζπρλφηεξα, γηαηί ππάξρνπλ πεξίνδνη πνπ είλαη πνιχ παξσρεκέλνο.
4.V.2.5 Δπάξθεηα απνζεθψλ (εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ, αληηδξαζηεξίσλ, θιπ)
Τπάξρεη ζρεηηθή αλεπάξθεηα απνζεθψλ, κε απνηέιεζκα λα έρεη ηεζεί εθηφο ιεηηνπξγίαο ε
βηληενζήθε ηνπ ηκήκαηνο, ε νπνία έρεη γεκίζεη κε άρξεζην πιηθφ, πνπ πξέπεη λα απνζεθεπηεί
γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα.
4.V.3

Είλαη δηαζέζηκα ηα εθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα γηα ρξήζε εθηφο πξνγξακκαηηζκέλσλ σξψλ;

Δίλαη δηαζέζηκα, κε θχιαμε απφ πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ζε επξσπατθά πξνγξάκκαηα θαη
πιεξψλεηαη απφ απηά.
4.V.4

Επάξθεηα θαη πνηφηεηα ησλ ρψξσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ θιηληθψλ.

Γελ ππάξρνπλ θιηληθέο.
4.V.5

Σπνπδαζηήξηα:

Γελ ππάξρνπλ ζπνπδαζηήξηα εθηφο ηεο θεληξηθήο βηβιηνζήθεο
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Πξνζσπηθφ Δηνηθεηηθήο/Τερληθήο/Εξεπλεηηθήο Υπνζηήξημεο

4.V.6.1 Αξηζκφο θαη εηδηθφηεηεο
Τπεξεηνχλ ζηα εξγαζηήξηα ηξία κέιε ΔΔΓΗΠ θαη έλα κέινο ΔΣΔΠ, κε εηδηθφηεηα ηελ
πιεξνθνξηθή.
4.V.6.2 Δπάξθεηα εηδηθνηήησλ
Τπεξεηνχλ ζηα εξγαζηήξηα κέιε δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηα νπνία ζηελ πξαγκαηηθφηεηα
πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ΔΔΓΗΠ θαη ΔΣΔΠ. Σα κέιε απηά κνληκνπνηήζεθαλ κε βάζε λφκνπο πνπ
δελ ηνπο επέηξεπαλ λα πάξνπλ ζέζεηο αληίζηνηρεο πξνο ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ.
4.V.7

Αμηνπνίεζε Τερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Επηθνηλσληψλ (ΤΠΕ).

4.V.7.1 Υξεζηκνπνηνχληαη ΣΠΔ ζηελ παξνπζίαζε ησλ καζεκάησλ; Πψο;
ε φια ζρεδφλ ηα καζήκαηα ηνπ ηκήκαηνο πξνβάιινληαη δηαθάλεηεο κε ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ,
θαζψο θαη βηληενηαηλίεο. Οη αίζνπζεο ηνπ ΟΠΑ, ζρεδφλ φιεο, δηαζέηνπλ ηνλ ζρεηηθφ εμνπιηζκφ,
ελψ ηα κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ έρνπλ θνξεηνχο ππνινγηζηέο ηνπο νπνίνπο ζπλδένπλ
κε ηα πξνβνιηθά κεραλήκαηα.
4.V.7.2 Υξεζηκνπνηνχληαη ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία; Πψο;
ε πάξα πνιιά καζήκαηα νη θνηηεηέο πξέπεη λα ζπιιέμνπλ πιηθφ απφ ην δηαδίθηπν, ελψ νη
παξνπζηάζεηο ησλ εξγαζηψλ ηνπο γίλνληαη κε νπηηθή ππνζηήξημε, φπσο θαη νη παξνπζηάζεηο
ησλ καζεκάησλ απφ ηνπο δηδάζθνληεο.
4.V.7.3 Υξεζηκνπνηνχληαη ΣΠΔ ζηελ εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε; Πψο;
ε φια ηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα, εθηφο απφ ηελ ππνζηήξημε κέζσ δηαθαλεηψλ,
ρξεζηκνπνηνχληαη εθαξκνγέο ζε ππνινγηζηέο.
4.V.7.4 Υξεζηκνπνηνχληαη ΣΠΔ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ; Πψο;
Οη εξγαζίεο ησλ θνηηεηψλ βαζίδνληαη θπξίσο ζε ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ
θαη επεμεξγάδνληαη κέζσ ινγηζκηθνχ πνπ ηξέρεη ζε Ζ/Τ. Οη παξνπζηάζεηο ηνπο γίλνληαη κε
ππνζηήξημε απφ δηαθάλεηεο πνπ πξνβάιινληαη ζηελ νζφλε ηεο αίζνπζαο.
4.V.7.5 Υξεζηκνπνηνχληαη ΣΠΔ ζηελ επηθνηλσλία ησλ θνηηεηψλ κε ηνλ δηδάζθνληα; Πψο;
Οη πεξηζζφηεξνη δηδάζθνληεο επηθνηλσλνχλ κε ηνπο θνηηεηέο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.
ε κεξηθά κάιηζηα καζήκαηα ιεηηνπξγνχλ blogs, κέζσ ησλ νπνίσλ νη θνηηεηέο ζρνιηάδνπλ ή
απαληνχλ ζε εξσηήκαηα πνπ ζέηνπλ νη θαζεγεηέο ηνπο. Δπίζεο, πνιιέο εξγαζίεο ππνβάιινληαη
ζε ειεθηξνληθή κνξθή, γηα λα κεηψλεηαη ν φγθνο ησλ ραξηηψλ πνπ ζπζζσξεχεηαη θάζε ρξφλν.
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4.V.7.6 Πνην ην χςνο ησλ επελδχζεσλ ηνπ Σκήκαηνο ζε ΣΠΔ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία;
Πεξίπνπ 75.000 επξψ.
4.V.8

Αλαινγία δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ θαη ε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία.

4.V.8.1 Αλαινγία δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ ζηα καζήκαηα.
Γηα ηα καζήκαηα θνξκνχ ή ζρέζε είλαη έλαο πξνο 175 (ζεσξεηηθά βέβαηα, δεδνκέλνπ φηη νη
θνηηεηέο δελ είλαη ππνρξεσκέλνη λα παξαθνινπζνχλ). Ζ ζρέζε απηή πνηθίιιεη αλάινγα κε ηνλ
ρξφλν, π.ρ. είλαη κεγαιχηεξε ζηελ αξρή ή ην ηέινο ησλ εμακήλσλ ζε ζχγθξηζε κε ηελ κέζε ησλ
εμακήλσλ, είλαη κεγαιχηεξε ην θζηλνπσξηλφ θαη κηθξφηεξε ην εαξηλφ εμάκελν. Πνηθίιιεη επίζεο
αλάινγα κε ην κάζεκα: καζήκαηα ζεσξεηηθά, φπνπ ην εγρεηξίδην θαιχπηεη ηθαλνπνηεηηθά ηελ
χιε, έρνπλ ιηγφηεξε παξαθνινχζεζε απφ καζήκαηα πην ηερληθά ή καζήκαηα, ζηα νπνία ν
δηδάζθσλ θάλεη γλσζηφ φηη παξαδίδεη κφλν πξνθνξηθά θάπνηα εμεηαζηέα ζέκαηα ή χιε.
4.V.8.2 Αλαινγία δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ ζηα εξγαζηήξηα.
Ζ αλαινγία απηή πεξηνξίδεηαη απφ ηηο ζέζεηο ησλ θνηηεηψλ ζηα εξγαζηήξηα θαη είλαη έλαο πξνο
40 - 48.
4.V.8.3 Έρνπλ νη δηδάζθνληεο αλαθνηλσκέλεο ψξεο γξαθείνπ γηα ζπλεξγαζία κε ηνπο θνηηεηέο;
Σηο ηεξνχλ; Αμηνπνηνχληαη απφ ηνπο θνηηεηέο;
ινη νη δηδάζθνληεο αλαθνηλψλνπλ δπν ψξεο γξαθείνπ ηελ εβδνκάδα γηα ζπλεξγαζία κε ηνπο
θνηηεηέο. Καηά θαλφλα ηηο ηεξνχλ. Οη θνηηεηέο ηηο αμηνπνηνχλ θπξίσο φηαλ πξφθεηηαη λα
δεηήζνπλ ζπζηαηηθέο επηζηνιέο ή φηαλ έρνπλ απνξίεο ζρεηηθά κε ηηο εξγαζίεο ε εθπφλεζε ησλ
νπνίσλ ηνπο έρεη αλαηεζεί.
4.V.9

Σχλδεζε ηεο δηδαζθαιίαο κε ηελ έξεπλα.

4.V.9.1 Πψο κεζνδεχεηαη ε εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία (π.ρ.
αλαδήηεζε θαη ρξήζε βηβιηνγξαθίαο);
ην κάζεκα θνξκνχ ηνπ δεπηέξνπ εμακήλνπ, ηκήκα ηνπ καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηελ Δπηθνηλσλία
αθηεξψλεηαη ζηελ αλαδήηεζε πιηθνχ κέζσ βηβιηνζεθψλ θαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ.
4.V.9.2 Παξέρεηαη ζηνπο θνηηεηέο δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε εξεπλεηηθά έξγα;
Ζ δπλαηφηεηα απηή είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλε γηα ηνπο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο. Σα κέιε ΓΔΠ
πξνηηκνχλ λα απεπζχλνληαη ζε κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο γηα ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά έξγα.
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Σπλεξγαζίεο κε εθπαηδεπηηθά θέληξα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ θαη κε ην θνηλσληθφ
ζχλνιν.

4.V.10.1 Με πνηα εθπαηδεπηηθά θέληξα ηνπ εζσηεξηθνχ ζπλεξγάδεηαη ην Σκήκα θαη πψο;
Σν ηκήκα ζπλεξγάδεηαη κε ην Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν κε ην νπνίν ζπλδηνξγαλψλεη έλα
κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζε Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ. πλεξγάδεηαη επίζεο κε ην
Μεζνγεηαθφ Αγξνλνκηθφ Ηλζηηηνχην Υαλίσλ, ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ νπνίνπ ρξεζηκνπνηεί επί
πνιιά έηε γηα ηελ δηεμαγσγή ζεξηλψλ καζεκάησλ.
4.V.10.2 Με πνηα εθπαηδεπηηθά θέληξα ηνπ εμσηεξηθνχ ζπλεξγάδεηαη ην Σκήκα θαη πψο;
Σν ηκήκα ζπλεξγάδεηαη κε πέληε παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ
κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο «Μάξθεηηλγθ κε δηεζλή πξνζαλαηνιηζκφ». Δπίζεο, ζηα πιαίζηα
εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηα κέιε ΓΔΠ ζπλεξγάδνληαη κε παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ,
θπξίσο επξσπατθψλ ρσξψλ. Μέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Cranet, ην ηκήκα ζπλεξγάδεηαη κε
κεγάιν αξηζκφ μέλσλ παλεπηζηεκίσλ ζην ρψξν ηεο δηνίθεζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ.
4.V.10.3 Αλαπηχζζνληαη
ζπγθεθξηκέλεο
εθπαηδεπηηθέο
πεξηθεξεηαθνχο ή εζληθνχο θνηλσληθνχο θνξείο;

ζπλεξγαζίεο

κε

ηνπηθνχο,

Σν ηκήκα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Διιεληθή Αθαδεκία Μάξθεηηλγθ θαη ν θαζεγεηήο θ. Γ. Απισλίηεο
είλαη πξφεδξνο ηεο Δπξσπατθήο Αθαδεκίαο Μάξθεηηλγθ. Σν Δξγαζηήξην Πνιπκέζσλ είλαη
ηδξπηηθφ κέινο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δπηθνηλσλίαο, ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ νπνίνπ ζπκκεηέρεη
κέινο ηνπ ηκήκαηνο.
4.V.11

Κηλεηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ θνηηεηψλ. 17

4.V.11.1 Τπάξρεη ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ Σκήκαηνο ζρεηηθά κε ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ κειψλ
ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο;
Σν ηκήκα ππνζηεξίδεη ζε πάγηα βάζε ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ κειψλ ΓΔΠ θαη ησλ θνηηεηψλ. ζνλ
αθνξά ηα κέιε ΓΔΠ, φρη κφλν ζπκκεηνρέο ζε ζπλέδξηα αιιά θαη επηζθέςεηο γηα δηαιέμεηο ή
έξεπλα ζε ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ ελζαξξχλνληαη θαη ππνζηεξίδνληαη. ζνλ αθνξά ηνπο
θνηηεηέο, ην ηκήκα έρεη ζπλάςεη έλα επξχ θάζκα ζπκθσληψλ κε Δπξσπατθά Παλεπηζηήκηα,
ψζηε νη θνηηεηέο λα κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ καζήκαηα ζε απηά, ζην πιαίζην ηνπ
πξνγξάκκαηνο Erasmus.
Δλ φςεη ησλ αγγιφθσλσλ ΜΠ, ην ηκήκα ζρεδηάδεη ηελ αλάπηπμε ζπκθσληψλ γηα ηε
δπλαηφηεηα αληαιιαγήο θνηηεηψλ θαη κειψλ ΓΔΠ φρη κφλν κε Δπξσπατθά Παλεπηζηήκηα αιιά
θαη παλεπηζηήκηα γεηηνληθψλ ρσξψλ, θαζψο θαη ηεο Ηλδίαο θαη Κίλαο.

17

Κάπνηεο απφ ηηο εξσηήζεηο απηέο κπνξνχλ λα απαληεζνχλ ζπγθεληξσηηθά ζπκπιεξψλνληαο ηνλ Πίλαθα 7.9.

Τκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο, Ο.Π.Α.

79

4.V.11.2 Πφζεο θαη πνηεο ζπκθσλίεο έρνπλ ζπλαθζεί γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ
δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ή/θαη ησλ θνηηεηψλ;
πκθσλίεο γηα αληαιιαγή κειψλ ΓΔΠ έρνπλ θαηαξρήλ ζπλαθζεί κε ηα ζπλεξγαδφκελα
παλεπηζηήκηα ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο PRIMA: University of Leicester (Αγγιία),
Corvinus University of Budapest (Οπγγαξία), Radboud University Nijmegen (Οιιαλδία) θαη
University of Minho (Πνξηνγαιία). κσο, αξθεηά κέιε ΓΔΠ έρνπλ αλαπηχμεη ζρέζεηο
ζπλεξγαζίαο θαη έρνπλ επηζθεθηεί παλεπηζηήκηα ζηελ Ηλδία, Υνλγθ Κνλγθ, Διβεηία, Ζλσκέλεο
Πνιηηείεο, θ.α.
πκθσλίεο γηα αληαιιαγή θνηηεηψλ έρνπλ ζπλαθζεί κε ηα εμήο παλεπηζηήκηα:
1. Απζηξία


Wirtschaftsuniversitat Wien



Universitat Wien



Universitat Innsbruck



Universitat Linz

2. Βέιγην


Universite Catholique de Louvain



Universiteiten Fakulteiten Sint Ignatius Antwerpen



Universiteit Gent



Katholieke Universiteit Leuven



Faculte Universitaire Catholique de Mons



Hautes Etudes Commerciales, Liege

3. Βνπιγαξία


Sofia University “St Kliment Ohrdski”

4. Γαιιία


Universite Montpellier I



Universite Nancy II



Universite Paris X - Nanterre



Ecole Superieure de Commerce de Rouen



Universite Catholique de l‟Ouest, Angers



Ecole Superieure de Commerce de Marseille Provence



Universite de Nice, Sophie-Antipolis
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Universite Louis Pasteur, Strasbourg I



Universite Paris I, Pantheon-Sorbonne



Universite Paris IX-Dauphine



Universite de Pau et des Pays de l‟ Adour



Universite Pierre Mendes France, Grenoble



Universite Robert Schuman, Strasbourg III



Ecole Superieure de Commerce de Montpellier



Ecole Superieure de Commerce de Bretagne, Brest



Universite Paris XIII-Nord



Universite Catholique de Lille



Ecole Superieure de Commerce de Lille



Conservatoire National des Arts et des Metiers



Universite de Montpellier II



Universite des Sciences Sociales, Toulouse I



Universite de Rennes I



Universite de Poitiers



Ecole Superieure de Commerce de Nantes Atlantique



Ecole Superieure de Commerce de Grenoble



Universite du Littoral Cote D‟Opale - Dunkerque



Universite d‟ Evry Val d‟Essone



Ecole Superieure de Commerce Amiens - Picardie



Ecole Superieure de Commerce de Bordeaux



Groupe ESSC Angers



Universite du Droit et de la Sante de Lille



Ecole Superieure de Commerce de Rennes

5. Γεξκαλία


Universitat Frankfurt am Main



Universitat Mannheim



Freie Universitat Berlin

80

Τκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο, Ο.Π.Α.



Universitat Leipzig



Universitat Konstanz



Universitat Paderborn



Universitat Jena



Universitat Giessen



Universitat Gottingen



Universitat Potsdam



Universitat Hohenheim



Universitat Dortmund



Universitat Regensburg



Technische Universitat Darmstadt



University of Applied Sciences, Osnabrueck



University of Munich



Universitat Augsburg



Universitat Magdeburg

6. Γαλία


University of Aarhus



Copenhagen Business School



University of Aalborg



The Royal Veterinary and Agricultural University

7. Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο


Prague School of Economics

8. Διβεηία


Universite de Lausanne



Universitat Bern

9. Ζλσκέλν Βαζίιεην


Lancaster University



University of Manchester- UMIST



University of Liverpool
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University of Essex



University of Birmingham



University of Strathclyde



University of Sheffield



University of Kent at Canterbury



University of Loughborough



University of Newcastle



Brunel University



University of Sussex



Cardiff Business School



University College London

10. Ηξιαλδία


University of Limerick



University of Dublin - Trinity College

11. Ηζιαλδία


University of Reykjavik

12. Ηζπαλία


Universidad de Barcelona



Universidad de Deusto



Universidad de Cordoba



Universidad de Granada



Universidad Rey Juan Carlos



Universidad Alcala de Henares



Universidad de Seville



Universidad Rovira i Virgili



Universidad Autonoma de Barcelona



Universidad Politecnica de Catalunya



Publica Universidad de Navarra
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Universidad de Salamanca



Universidad de Valencia



Universidad de Almeria

13. Ηηαιία


Universita degli studi di Firenze



Universita degli studi di Padova



Universita degli studi di Roma “La Sapienza”



LUISS Guido Carli – Roma



Cattolica Universita Sacro Cuore, Milano



Universita degli studi di Modena



Universita degli studi di Siena



Universita degli studi di Pavia



Universita degli studi di Perugia



Universita degli studi di Roma – Tor Vergata



Universita degli studi di Venezia – Ca Foscari



Universita degli studi di Verona



Universita degli studi di Lecce



Universita Carlo Cattaneo – LIUC

14. Καλαδάο


York University

15. Κχπξνο


University of Cyprus

16. Ληζνπαλία


Vilniaus Universitates



Vilniaus Gedimino Tecnicos Universitates



Kaunas University of Technology



Vytautas Magnus University

17. Μάιηα


University of Μalta
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18. Ννξβεγία


Norwegian School of Business Administration, Bergen



Norwegian School of Management – BI



Hogskolen I Agder

19. Οιιαλδία


Erasmus University of Rotterdam



University of Amsterdam



University of Groningen

20. Οπγγαξία


Corvinus University of Budapest



Janus Panonius University - Pecs

21. Πνισλία


Technical University of Lodz



University of Gdansk



The Poznan University of Economics

22. Πνξηνγαιία


Universidade de Coimbra



Universidade de Lisboa



Catolica Universidade Portugesa



Universidade Nova de Lisboa



Universidade do Minho

23. ινβαθία


Comenius University in Bratislava

24. ινβελία


Univerza V Mariborou

25. νπεδία


Uppsala University



Goteborg University



University of Skovde
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Lunds University



Swedish University of Agricultural Sciences



University of Umea

26. Φηλιαλδία


Swedish School of Economics and Business Administration, Helsinki



Aabo Akademi University



University of Vaasa



University of Tampere



Lappeeranta University of Technology

4.V.11.3 Πφζα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο κεηαθηλήζεθαλ πξνο άιια
Ηδξχκαηα ζην πιαίζην αθαδεκαïθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ ηειεπηαία
πεληαεηία;
ρεδφλ φια (γηα νκηιίεο θαη ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά ζεκηλάξηα θαη θπξίσο ζπλέδξηα).
4.V.11.4 Πφζα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ άιισλ Ηδξπκάησλ κεηαθηλήζεθαλ πξνο ην
Σκήκα ζην πιαίζην αθαδεκατθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ ηειεπηαία
πεληαεηία;
Γχν (απφ ηελ Αγγιία θαη θσηία) δίδαμαλ καζήκαηα ζην πιαίζην ηνπ ΜΠ Μάξθεηηλγθ θαη
Δπηθνηλσλία κε Νέεο Σερλνινγίεο. Μεηαθηλήζεηο μέλσλ ζπλεξγαηψλ ζην πιαίζην αηνκηθψλ
εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ κειψλ ΓΔΠ δελ γίλνληαη γλσζηέο ζην ηκήκα.
4.V.11.5 Πφζνη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο κεηαθηλήζεθαλ πξνο άιια Ηδξχκαηα ζην πιαίζην
αθαδεκαïθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία;
Σα ηειεπηαία 5 ρξφληα, 171 θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο, ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα ERASMUS θαη
παξαθνινχζεζαλ καζήκαηα ζε παλεπηζηήκηα κε ηα νπνία ην ηκήκα έρεη ζπλάςεη δηκεξήο
ζπκθσλίεο αληαιιαγψλ.
πγθεθξηκέλα, θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο:
2003-2004

ζπκκεηείραλ

25 θνηηεηέο

2004-2005

ζπκκεηείραλ

33 θνηηεηέο

2005-2006

ζπκκεηείραλ

31 θνηηεηέο

2006-2007

ζπκκεηείραλ

56 θνηηεηέο

2007-2008

ζπκκεηείραλ

26 θνηηεηέο
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ην αθαδεκατθφ έηνο 2007-2008, ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην πξφγξακκα κεηψζεθε
ζεκαληηθά, ιφγσ ησλ δπζθνιηψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ θαηάιεςε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
πέξπζη, θαηά ηελ πεξίνδν ησλ εγγξαθψλ ζηα μέλα ηδξχκαηα.
4.V.11.6 Πφζνη θνηηεηέο άιισλ Ηδξπκάησλ κεηαθηλήζεθαλ πξνο ην Σκήκα ζην πιαίζην
αθαδεκατθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία;
Σν ηκήκα ππνδέρηεθε 159 μέλνπο θνηηεηέο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ERASMUS.
4.V.11.7 Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο αλαγλψξηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε
ζε άιιν Ίδξπκα;
Σν ηκήκα καο είλαη απφ ηα πξψηα ηκήκαηα ζηελ Διιάδα πνπ εληάρζεθαλ ζην European Credit
Transfer System (ECTS) θαη ην εθπαηδεπηηθφ έξγν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε άιιν Δπξσπατθφ
Παλεπηζηήκην εληαγκέλν ζην ECTS αλαγλσξίδεηαη πιήξσο.
4.V.11.8 Πφζν ηθαλνπνηεηηθή είλαη ε ιεηηνπξγία θαη ε ζηειέρσζε ηνπ θεληξηθνχ Γξαθείνπ
Γηεζλψλ / Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ θαη ησλ ζπλδέζκσλ ηνπο;
Ζ ιεηηνπξγία θαη ζηειέρσζε (απφ 2 άηνκα) ηνπ Γξαθείνπ Γηεζλψλ ρέζεσλ είλαη εμαηξεηηθή. Δάλ
είραλ πεξηζζφηεξν πξνζσπηθφ ζα έθαλαλ (αθφκα κεγαιχηεξα) ζαχκαηα. Ζ ζπλεξγαζία καδί
ηνπο είλαη άςνγε.
4.V.11.9 Ση ελέξγεηεο γηα ηελ πξνβνιή θαη ελεκέξσζε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο γηα ηα
πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο αλαιακβάλεη ην Σκήκα;
Σν ηκήκα εθδίδεη έλα ελεκεξσηηθφ δειηίν θάζε 2 ρξφληα, κε ην νπνίν ελεκεξψλεη ηελ
αθαδεκατθή θνηλφηεηα γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεηαη θαη ε
θηλεηηθφηεηα ησλ κειψλ ηνπ. Πην ηαθηηθή ελεκέξσζε ππάξρεη απφ ηνλ ηζηφηνπν ηνπ ηκήκαηνο, ν
νπνίνο επηθαηξνπνηείηαη 1-2 θνξέο ην έηνο (ή ζπρλφηεξα αλ ρξεηαζηεί).
4.V.11.10
Οξγαλψλνληαη εθδειψζεηο γηα ηνπο εηζεξρφκελνπο θνηηεηέο απφ άιια
Ηδξχκαηα;
Οξγαλψλνληαη εθδειψζεηο απφ ην Γξαθείν Γηεζλψλ ρέζεσλ, ζηηο νπνίεο ην ηκήκα ζπκκεηέρεη
φηαλ ηνπ δεηεζεί.
4.V.11.11

Πψο ππνζηεξίδνληαη νη εηζεξρφκελνη θνηηεηέο;

Οη εηζεξρφκελνη θνηηεηέο ππνζηεξίδνληαη θπξίσο απφ ην Γξαθείν Γηεζλψλ ρέζεσλ αιιά θαη
απφ ηα κέιε ΓΔΠ πνπ ηνπο δηδάζθνπλ εηδηθά καζήκαηα ζηελ αγγιηθή γιψζζα.
4.V.11.12
Πφζα καζήκαηα δηδάζθνληαη ζε μέλε γιψζζα γηα εηζεξρφκελνπο αιινδαπνχο
ζπνπδαζηέο;
Γηδάζθνληαη ηα παξαθάησ 12 καζήκαηα ζηελ Αγγιηθή γιψζζα:

Τκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο, Ο.Π.Α.

87

Φζηλνπσξηλφ Δμάκελν:
1.-Marketing of Financial Services.
2.- Organizational Behaviour.
3.- Industrial Marketing.
4.- Electronic Commerce (reading course).
5.- Sales Force Management.
6.-Public Finance (reading course).
Δαξηλφ Δμάκελν:
1.- Human Resource Management.
2.- Public Relations (reading course).
3.- Political Economy and Social Communication.
4.- Introduction to Marketing.
5.- Change Management.
6.- Negotiations and Dispute Resolution.
4.V.11.13
Τπάξρεη πξφζζεηε (απφ ην Σκήκα ή/θαη ην Ίδξπκα) νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ
θνηηεηψλ θαη ησλ κειψλ ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηα
πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο;
Οη θνηηεηέο ιακβάλνπλ ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε πνπ πξνβιέπεη ην πξφγξακκα ERASMUS.
Σα κέιε ΓΔΠ ιακβάλνπλ κηα επηρνξήγεζε γηα ηηο εξεπλεηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο, ε νπνία
εμαξηάηαη απφ ηα έζνδα ηνπ ηκήκαηνο απφ ζπκκεηνρή ζε ΜΠ. Σελ επηρνξήγεζε απηή
κπνξνχλ ηα κέιε ΓΔΠ λα ηελ δηαζέζνπλ γηα δηάθνξνπο ζθνπνχο κεηαμχ ησλ νπνίσλ γηα
θηλεηηθφηεηα. Γελ ππάξρεη Πξφγξακκα Κηλεηηθφηεηαο ηνπ ηκήκαηνο, νχηε εηδηθά θνλδχιηα γηα
θηλεηηθφηεηα.
4.V.11.14
Πψο πξνσζείηαη ζην Σκήκα ε ηδέα ηεο θηλεηηθφηεηαο θνηηεηψλ θαη κειψλ ηνπ
αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηεο Δπξσπατθήο δηάζηαζεο γεληθφηεξα;
Πέξα απφ ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θάλεη ην Γξαθείν Γηεζλψλ ρέζεσλ, ην ηκήκα δελ αλαιακβάλεη
κέρξη ζηηγκήο ηδηαίηεξεο πξσηνβνπιίεο. Οη λενεηζεξρφκελνη θνηηεηέο πιεξνθνξνχληαη ζηελ
ηειεηή ππνδνρήο ζρεηηθά κε ηηο επθαηξίεο πνπ ππάξρνπλ γηα λα θάλνπλ κέξνο ησλ ζπνπδψλ
ηνπο ζε άιιε επξσπατθή ρψξα. ρεηηθέο πιεξνθνξίεο ππάξρνπλ αθφκα ζην ελεκεξσηηθφ δειηίν
«ΔΝΖΜΔΡΧΝΟΤΜΔ» θαη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ ηκήκαηνο. Λεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο θαη
νπζηαζηηθή βνήζεηα παξέρεη ην Γξαθείν Γηεζλψλ ρέζεσλ.
ζνλ αθνξά ηα κέιε ΓΔΠ, ε ηδέα ηεο θηλεηηθφηεηαο θαη ηεο Δπξσπατθήο δηάζηαζεο δελ
ρξεηάδεηαη πξνψζεζε. ινη έρνπλ εκπεηξία ζπλεδξίσλ, έξεπλαο θαη ζπνπδψλ ζην εμσηεξηθφ θαη
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γλσξίδνπλ φηη ην ηκήκα καο απνζθνπεί ζην λα έρεη ελεξγφ παξνπζία ζηνλ Δπξσπατθφ
παλεπηζηεκηαθφ ρψξν.
4.V.11.15
Πψο ειέγρεηαη ε πνηφηεηα (θαη φρη κφλνλ ε πνζφηεηα) ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ
αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ;
Ζ θηλεηηθφηεηα δελ είλαη απηνζθνπφο αιιά ην κέζν γηα θαιχηεξν εξεπλεηηθφ έξγν. Ζ πνηφηεηα
ηεο έξεπλαο ειέγρεηαη απφ ηα δηεζλή πεξηνδηθά ζηα νπνία ζηνρεχνπλ ηα κέιε ΓΔΠ ηνπ
ηκήκαηνο. Γεκνζίεπκα απφ δηεζλέο πεξηνδηθφ πςειήο πνηφηεηαο ή παξνπζίαζε εξγαζίαο ζε
αλαγλσξηζκέλν δηεζλέο ζπλέδξην κε ηελ πξννπηηθή δεκνζηεχκαηνο απφ πςεινχ θχξνπο
πεξηνδηθφ, είλαη νη ζηφρνη πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ θηλεηηθφηεηα.
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5

Δξεπλεηηθό έξγν

5.I

Πξναγσγή ηεο έξεπλαο ζην πιαίζην ηνπ Τκήκαηνο.

5.I.1

Υπάξρεη ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή πνιηηηθή ηνπ Τκήκαηνο; Πνηα είλαη;

Βαζηθή πνιηηηθή ηνπ ηκήκαηνο είλαη ε πξνζπάζεηα βαζχηεξεο θαη δηαξθνχο
δηεξεχλεζεο ησλ επηζηεκνληθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ κάξθεηηλγθ θαη ηεο επηθνηλσλίαο,
θαζψο θαη ηεο επξχηεξεο δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ (π.ρ. δηνίθεζε αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ, νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά). Ζ πξνζπάζεηα απηή αληαλαθιάηαη ζην θάζε
κέινο ΓΔΠ κεκνλσκέλα, ην νπνίν, κε βάζε ηελ επηζηεκνληθή ηνπ εμεηδίθεπζε,
θαιείηαη λα παξαθνινπζεί ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο θαη εμειίμεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζε
απηή.
5.I.2

Πψο παξαθνινπζείηαη ε πινπνίεζε ηεο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Τκήκαηνο;

ην ηέινο θάζε Ηνπλίνπ, πξαγκαηνπνηείηαη κηα ζπλάληεζε κεηαμχ ηνπ θάζε κέινπο
ΓΔΠ θαη κηαο επηηξνπήο πνπ απαξηίδεηαη απφ ηξεηο θαζεγεηέο. θνπφο ηεο
ζπλάληεζεο απηήο είλαη λα θαζνδεγήζεη θαη λα θαηεπζχλεη ην ζπγθεθξηκέλν κέινο
ΓΔΠ αλαθνξηθά κε ηηο εξεπλεηηθέο πξνηεξαηφηεηεο πνπ πξέπεη λα ζέζεη κέζα ζην
επφκελν αθαδεκατθφ έηνο (π.ρ. πξνηάζεηο γηα εξεπλεηηθά ζέκαηα πξνο δηεξεχλεζε,
πνηφηεηα θαη πνζφηεηα επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ).
5.I.3

Πψο δεκνζηνπνηείηαη ν απνινγηζκφο πινπνίεζεο ηεο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο ηνπ
Τκήκαηνο;

Κάζε δχν ρξφληα, ην ηκήκα εθδίδεη έλα πεξηνδηθφ (newsletter), ην νπνίν δηαλέκεηαη
ηφζν κέζα ζην ηκήκα φζν θαη ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη
ελεκεξψλεη, κεηαμχ άιισλ, αλαθνξηθά κε ηηο πξφζθαηεο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
ησλ κειψλ ΓΔΠ. Σν ειεθηξνληθφ site ηνπ ηκήκαηνο επηθαηξνπνηείηαη θάζε ρξφλν θαη
πεξηέρεη αλάινγεο πιεξνθνξίεο.
5.I.4

Παξέρνληαη θίλεηξα γηα ηε δηεμαγσγή έξεπλαο ζηα κέιε ηεο αθαδεκατθήο
θνηλφηεηαο; Πνηα είλαη απηά;

Σα θίλεηξα πνπ παξέρνληαη γηα ηε δηεμαγσγή έξεπλαο είλαη ηφζν πιηθήο φζν θαη κε
πιηθήο κνξθήο. Σα πιηθά θίλεηξα ζρεηίδνληαη κε ζπκβνιηθά πνζά (honoraria) πνπ
δηαηίζεληαη ζε θάζε κέινο ΓΔΠ θάζε δχν ρξφληα, κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ
επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ ζ‟ απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα. Σα κε πιηθά θίλεηξα
αθνξνχλ ηηο ελδεηθηηθέο πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο εξεπλεηηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ
έρνπλ ηεζεί γηα θάζε ζπγθεθξηκέλε επηζηεκνληθή βαζκίδα θαη απνηεινχλ έλα
ζεκαληηθφ νδεγφ ζηελ πξνζπάζεηα εμέιημεο ηνπ θάζε κέινπο ΓΔΠ.
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5.I.5

Πψο ελεκεξψλεηαη ην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ γηα δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο
ηεο έξεπλαο;

Μηα πεγή ελεκέξσζεο είλαη ε γξακκαηεία ηνπ ηκήκαηνο, ε νπνία απνζηέιιεη θαηά
θαηξνχο ζην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ ηηο επηζηνιέο δηαθφξσλ νξγαληζκψλ πνπ
πξνζθέξνπλ ηέηνηεο δπλαηφηεηεο (π.ρ. ΤΠ.Δ.Π.Θ. ζηα πιαίζηα δηαθξαηηθψλ
ζπλεξγαζηψλ, επηκειεηήξηα). Άιιε πεγή ελεκέξσζεο είλαη νη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο
ηνπ παλεπηζηεκίνπ, νη νπνίεο απνζηέιινπλ επίζεο ηέηνηεο επηζηνιέο. Μηα ηειεπηαία
πεγή ελεκέξσζεο πξνέξρεηαη απφ ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπ ίδηνπ ηνπ πξνζσπηθνχ, νη
νπνίεο αθνξνχλ ηελ αλαδήηεζε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ παξέρνπλ ηέηνηνπ
είδνπο ρξεκαηνδφηεζε (π.ρ. αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν ζε ηζηνζειίδεο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, επηθνηλσλία κε Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο).
5.I.6

Πψο ππνζηεξίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία;

Ζ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ππνζηεξίδεηαη απφ ηα ηξηα εξγαζηήξηα πνπ δηαζέηεη ην
ηκήκα. Απηφ αθνξά θπξίσο ηα κέιε ΓΔΠ, ησλ νπνίσλ ηα εξεπλεηηθά αληηθείκελα
ηαπηίδνληαη ή είλαη ζπλαθή κε απηά πνπ ππνζηεξίδνπλ ηα δχν εξγαζηήξηα. Χζηφζν,
φια ηα κέιε ΓΔΠ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα εξγαζηήξηα γηα ηελ ππνζηήξημε
δηαθνξεηηθψλ πηπρψλ ηεο εξεπλεηηθήο ηνπο πξνζπάζεηαο (π.ρ. πξαγκαηνπνίεζε
ηειεθσληθψλ ζπλεληεχμεσλ, εθηππψζεηο ηνπ απαξαίηεηνπ πιηθνχ). Δπηπιένλ,
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη νη ππεξεζίεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ φηαλ απηφ θξίλεηαη
αλαγθαίν (π.ρ. ηαρπδξνκηθή απνζηνιή εξσηεκαηνινγίσλ κέζσ ηεο ππεξεζίαο
πξσηνθφιινπ ηνπ παλεπηζηεκίνπ).
5.I.7

Υπάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλεο απφ ην Τκήκα ππνηξνθίεο έξεπλαο;

Τπάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλεο ππνηξνθίεο, νη νπνίεο δελ αθνξνχλ ηα κέιε ΓΔΠ αιιά
ηελ ππνζηήξημε ηεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ.
5.I.8

Πψο δηαρένληαη ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ζην εζσηεξηθφ ηνπ Τκήκαηνο;

Γχν κε ηξεηο θνξέο θάζε εμάκελν, πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ηκήκα εξεπλεηηθά
ζεκηλάξηα, ηα νπνία παξαθνινπζνχλ ηφζν ηα κέιε ΓΔΠ φζν θαη νη ππνςήθηνη
δηδάθηνξεο ηνπ ηκήκαηνο. ηα ζεκηλάξηα απηά, εηζεγεηέο είλαη κέιε ΓΔΠ ηνπ
ηκήκαηνο θαζψο θαη επηζηήκνλεο απφ άιια παλεπηζηήκηα, νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ
ηφζν δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο φζν θαη ηα απνηειέζκαηα
πξφζθαησλ εξεπλεηηθψλ ηνπο πξνζπαζεηψλ.
5.I.9

Πψο δηαρένληαη ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα εθηφο Τκήκαηνο, ζηελ ειιεληθή
θαη δηεζλή αθαδεκατθή θαη επηζηεκνληθή θνηλφηεηα;

Σα απνηειέζκαηα απηά δηαρένληαη κέζσ ηεο δεκνζίεπζήο ηνπο ζε έγθξηηα δηεζλή
επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, θαζψο θαη κέζσ ηεο παξνπζίαζήο ηνπο ζε δηεζλή θαη εζληθά
επηζηεκνληθά ζπλέδξηα.
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5.I.10

Πψο δηαρένληαη ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ζην ηνπηθφ θαη εζληθφ θνηλσληθφ
πεξηβάιινλ;

Αξθεηά κέιε ΓΔΠ ηνπ ηκήκαηνο δεκνζηεχνπλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηα
απνηειέζκαηα ηεο εξεπλεηηθήο ηνπο πξνζπάζεηαο ζε εθεκεξίδεο θαζψο θαη
εμεηδηθεπκέλα πεξηνδηθά, έρνληαο ζαλ ζηφρν λα ηνλίζνπλ ηηο πξαθηηθέο ζπλέπεηεο θαη
επηπηψζεηο ηνπο γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία γεληθφηεξα. Παξάιιεια, πξνο ηελ
ίδηα θαηεχζπλζε, νξηζκέλα κέιε παξαρσξνχλ ζπλεληεχμεηο ζε ηειενπηηθνχο θαη
ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο.

5.II

5.II.1

Δξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη έξγα πνπ εθηεινύληαη ζην
Τκήκα.
Πνηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο πινπνηήζεθαλ ή βξίζθνληαη
ζε εμέιημε θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία;



Δπξσπατθφ δίθηπν CRANET: πγθξηηηθή έξεπλα ζηε Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ
Γπλακηθνχ πνπ ζπληνλίδεη ην Παλεπηζηήκην ηνπ Cranfield Bξεηαλλίαο.



Γηεζλέο δίθηπν GLOBE. πγθξηηηθή έξεπλα ζε ζέκαηα Κνπιηνχξαο θαη
Ζγεζίαο πνπ ζπληνλίδεη ην Wharton School of Management, USA.



«Μειέηε ζηάζεο απέλαληη ζην Cause-related Marketing θαη πξνηεηλφκελεο
ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ».



«Μειέηε ζηάζεο απέλαληη ζηε δσξεά ηνπ κπεινχ ησλ νζηψλ θαη
πξνηεηλφκελεο ζηξαηεγηθέο θνηλσληθνχ κάξθεηηλγθ».



«Μειέηε πηνζέηεζεο ηνπ ERP απφ ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα».



«Μειέηε-έξεπλα θαηαγξαθήο ηεο δηείζδπζεο ησλ πξαθηηθψλ ηνπ
ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ ζηηο κεγάιεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο κέζσ
επαλαιεπηηθψλ ζπλεληεχμεσλ ζε αλψηαηα ζηειέρε πιεξνθνξηθήο»,
Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα „Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο‟, Έξγν: „Forum
Ζιεθηξνληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο‟, Project manager, Γηάξθεηα έξγνπ: 3
ρξφληα.



Μέηξεζε ηεο Δπηζηεκνληθήο θαη Σερλνινγηθήο Έξεπλαο ησλ Δπηρεηξήζεσλ,
Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο & Σερλνινγίαο, Κέληξν Έξεπλαο Οηθνλνκηθνχ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, 2004.



Μειέηε-Έξεπλα Καηαγξαθή ηεο Γηείζδπζεο ησλ Πξαθηηθψλ ηνπ Ζιεθηξνληθνχ
Δπηρεηξείλ ζηηο Μεγάιεο Διιεληθέο Δπηρεηξήζεηο κέζσ Δπαλαιεπηηθψλ
πλεληεχμεσλ ζε Αλψηαηα ηειέρε Πιεξνθνξηθήο», ΔΓΔΣ, Κέληξν Έξεπλαο
Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, 2004.



European Union Business to Business Sales Institute, Leonardo da Vinci,
Community Vocational Training Action Programme, Κέληξν Έξεπλαο
Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, 2005-2008.



Τπνζηήξημε γηα ηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ
ζπζηήκαηνο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα: Γνξπθφξνο
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Λνγαξηαζκνχ θαη Παξαηεξεηήξην
Αλαπηχμεσο, 2006-ζήκεξα.
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Σνπξηζκνχ,

Τπνπξγείν

Σνπξηζηηθήο



Βαξφκεηξν Γηνίθεζεο Πσιήζεσλ ζηελ Διιάδα, Δξγαζηήξην Μάξθεηηλγθ
Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, 2006.



PRIMA: Program in International Marketing», Δπξσπατθή Έλσζε, 2005.



«Έξεπλα θαη Μειέηε ηνπ Πεξηβάιινληνο Μεηαθνξψλ ζηνλ Άμνλα ΑζελψλΘεζζαινλίθεο», Οξγαληζκφο ηδεξνδξφκσλ Διιάδνο (ΟΔ), 2003.



«Μειέηε-Έξεπλα Καηαγξαθήο ηεο Γηείζδπζεο ησλ Πξαθηηθψλ ηνπ
Ζιεθηξνληθνχ Δπηρεηξείλ ζηηο Μεγάιεο Διιεληθέο Δπηρεηξήζεηο κέζσ
Δπαλαιεπηηθψλ πλεληεχμεσλ ζε Αλψηαηα ηειέρε Πιεξνθνξηθήο», Δζληθφ
Γίθηπν Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΔΓΔΣ), 2003.



«Ζ επίδξαζε ησλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο ζηελ
απηνεθηίκεζε».
Πξφγξακκα
Καξαζενδσξή,
Δπηηξνπή
Δξεπλψλ,
Παλεπηζηήκην Παηξψλ.



The Main Exported Products of Greece in 2000, Export Research Center,
Athens, September 2003.



Competition Greece Faces in Exports from the New Member Countries of
European Union, Export Research Center, Athens, September 2004.



Statistical Series of Greek Exports: 1945 - 2004, (with V. Kaldeli, and A.
Syngelakis), Export Research Center, Athens, November 2005.



The Exported Products of Greece in 2005: Analysis by Main Groups of
Commodities, Export Research Center, Athens, May 2006.



Changes in the Composition of Exported Products of Greece During the
Period 1988 - 2005, Export Research Center, Athens, January 2007.



The Exported Products of Greece in 2006: Analysis by Main Groups of
Commodities, Export Research Center, Athens, May 2007.



Καζνξηζκφο επηθνηλσληαθψλ πξνηεξαηνηήησλ θαη ζχκβνπινο ζηε
δηακφξθσζε πξνθήξπμεο γηα ηελ πινπνίεζε επηθνηλσληαθψλ ελεξγεηψλ γηα
ινγαξηαζκφ ηεο ΔΔΣΣ (Δζληθφ Γίθηπν Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο).



Πξφεδξνο επηηξνπήο παξαιαβήο παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ «Αμηνιφγεζε,
πξνψζεζε θαη δηάδνζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηθηπσζείηε», γηα ινγαξηαζκφ ηεο
ΔΓΔΣ.



ρεδηαζκφο κεζνδνινγίαο εθπφλεζεο επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ γηα ην
ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ (e-business plan) κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, γηα
ινγαξηαζκφ ηεο ΔΓΔΣ (Δζληθφ Γίθηπν Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο, ζηα πιαίζηα
ηνπ έξγνπ «Αμηνιφγεζε, πξνψζεζε θαη δηάδνζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Γηθηπσζείηε».



Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο ηνπ έξγνπ European Business to Business Sales
Institute (EUBBSI) ζηα πιαίζηα ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο Leonardo Da
Vinci.
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Μειέηε γηα ηηο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ησλ αγνξψλ πξντφλησλ πνπ
παξάγνληαη ζηελ πεξηνρή Leader+ Κπθιάδσλ θαη εθπφλεζε Marketing Plan
γηα ηα πξντφληα κε ηηο θαιχηεξεο πξννπηηθέο αλάπηπμεο – Αλαπηπμηαθή
εηαηξεία Κπθιάδσλ.



Μειέηε γηα ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο ησλ
αζθαιηζκέλσλ ζηα θχξηα αζθαιηζηηθά ηακεία απφ ηηο παξερφκελεο
ππεξεζίεο.



Έξεπλα αγνξάο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο εηθφλαο ησλ
Μεγάισλ Υνξεγψλ ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ απφ ηελ επηθνηλσληαθή ηνπο
πξνζπάζεηα (OKTAGON Α.Δ.).



πλεξγάηεο ηεο ΜΟΣΟΓΤΝΑΜΗΚΖ Α.Δ. ζε ζέκαηα Customer Relationship
Management.



Ζ πηνζέηεζε ησλ θαηλνηνκηθψλ θαλαιηψλ δηαλνκήο ζηνλ ρψξν ησλ
ππεξεζηψλ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Internet.



Έξεπλα αγνξάο γηα ηε ράξαμε εκπνξηθήο ζηξαηεγηθήο ηεο ΣΗΜΔΝΣΑ
ΥΑΛΤΦ.



ρεδηαζκφο ηξαηεγηθήο Μάξθεηηλγθ (Marketing Plan) γηα ηα ηνπηθά πξντφληα
ησλ Κπθιάδσλ (ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΚΤΚΛΑΓΧΝ Α.Δ.).



ρεδηαζκφο ηξαηεγηθήο Μάξθεηηλγθ γηα ην Claricid ηεο θαξκαθεπηηθήο
εηαηξείαο Abbot.



Αλάπηπμε πζηήκαηνο Αμηνιφγεζεο
Γηεχζπλζεο Πξνζσπηθνχ ηεο ΓΔΖ.



ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο Μάξθεηηλγθ
εκθηαισκέλνπ λεξνχ ΡΟΤΒΑ.



Μειέηε ηνπ επηπέδνπ e-skills ζηνλ Γεκφζην Σνκέα γηα ην ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟ
ΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ.



ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο Μάξθεηηλγθ γηα ηελ εμαγσγή εκθηαισκέλνπ θξαζηνχ
θαη αγλνχ παξζέλνπ ειαηφιαδνπ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ Αξράλσλ (Κξήηεο) ζηηο
αγνξέο ηεο Οπγγαξίαο, Πνισλίαο θαη Σζερίαο.



Παξνρή Τπεξεζηψλ ΣΤ γηα ην έξγν» «Αλάπηπμε θαη Λεηηνπξγία
Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ
Σνπξηζηηθνχ Σνκέα: Γνξπθφξνο Λνγαξηαζκφο (Γ.Λ.Σ.) θαη Παξαηεξεηήξην
Σνπξηζκνχ» Αλαζέηνπζα Αξρή: Κνηλσλία Σεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ. γηα ην
Τπνπξγείν Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο.



Δπηηπρεκέλε Δπηθνηλσληαθή ηξαηεγηθή γηα Νέα Βηνκεραληθά Πξντφληα.



Απνηειεζκαηηθή Βηνκεραληθή Γηαθήκηζε ζηνλ Κιάδν Βηνκεραληθνχ θαη
Ξελνδνρεηαθνχ Δμνπιηζκνχ ζηελ Διιάδα.



ηξαηεγηθή Μάξθεηηλγθ ζηα Γηάθνξα ηάδηα ηνπ Κχθινπ Εσήο ηνπ Πξντφληνο.

Πνηφηεηαο
γηα

ηελ

ησλ

Τπεξεζηψλ

εηαηξεία

ηεο

παξαγσγήο
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Γηεξεχλεζε
ηεο
Αιιειεμάξηεζεο
Δζσηεξηθνχ
θαη
Δμσηεξηθνχ
Πξνζαλαηνιηζκνχ: Έλα Οινθιεξσκέλν Μνληέιν γηα ηνλ Πξνζαλαηνιηζκφ,
ηελ Ηθαλνπνίεζε Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ Πειαηψλ & ηελ Δπηρεηξεζηαθή
Απφδνζε.



Δθαξκνγή ηνπ Μάξθεηηλγθ ζηηο Διιεληθέο Δπηρεηξήζεηο.



Πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ Δπσλπκία (Brand Orientation): Παξάγνληεο πνπ ηνλ
επεξεάδνπλ θαη ζπλέπεηεο απηνχ.



χγρξνλεο ηξαηεγηθέο Σηκνιφγεζεο Πξντφλησλ.

5.II.2

Πνην πνζνζηφ κειψλ ΔΕΠ/ΕΠ αλαιακβάλεη εξεπλεηηθέο πξσηνβνπιίεο;

ια ηα κέιε ΓΔΠ ηνπ ηκήκαηνο αλαιακβάλνπλ θαηά θαηξνχο εξεπλεηηθέο
πξσηνβνπιίεο.
5.II.3

Σπκκεηέρνπλ εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ή/θαη κεηαδηδαθηνξηθνί εξεπλεηέο ζηα
εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα;

πκκεηέρνπλ ζε εθείλα ηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ζηα νπνία θξίλεηαη αλαγθαίν απφ
ηνλ εθάζηνηε επηζηεκνληθφ ππεχζπλν.

5.III
5.III.1

Δξεπλεηηθέο ππνδνκέο.
Αξηζκφο θαη ρσξεηηθφηεηα εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ.

ην ηκήκα ιεηηνπξγνχλ ηξία εξγαζηήξηα (Μάξθεηηλγθ, Πνιπκέζσλ Δπηθνηλσλίαο,
Δπηρεηξεζηαθήο Δπηθνηλσλίαο θαη Γηνίθεζεο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ) ζπλνιηθήο
ρσξεηηθφηεηαο (πεξίπνπ) 120 m2, ζηα νπνία ππάξρνπλ, θαηά θαλφλα, πιηθνηερληθφο
εμνπιηζκφο (π.ρ. ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, εθηππσηέο, ηειέθσλα/θαμ, scanners),
βηβιηνζήθεο θαη γξαθεία εξγαζίαο γηα κέιε ΔΔΓΗΠ, ΔΣΔΠ, ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο
θαζψο θαη κεηαπηπρηαθνχο θαη πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο.
5.III.2

Επάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ ρψξσλ ησλ εξεπλεηηθψλ
εξγαζηεξίσλ.

Παξνπζηάδνληαη θάπνηα πξνβιήκαηα ηα νπνία ζρεηίδνληαη, θπξίσο κε ην κηθξφ
ζρεηηθά κέγεζφο ηνπο θαη έληνλε ρξήζε ηνπο, πνπ νδεγεί ζε ππεξζέξκαλζε ησλ
κεραλεκάησλ, ηε ρξήζε ρψξσλ γηα απνζεθεπηηθνχο ιφγνπο (π.ρ. εξγαζηήξην
Πνιπκέζσλ Δπηθνηλσλίαο), ην ζπλσζηηζκφ ησλ παξεπξηζθφκελσλ ζε νξηζκέλεο
πεξηφδνπο (π.ρ. ππνςήθηνη δηδάθηνξεο ζην εξγαζηήξην Μάξθεηηλγθ), ηελ παιαηφηεηα
θαη ηηο ζπλζήθεο θάπνησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ (π.ρ. ηνίρνη, ρακειά ηαβάληα,
θιηκαηηζκφο) ή ζεκείσλ πξφζβαζεο (π.ρ. αλειθπζηήξεο), ηε ζέζε ηνπο (π.ρ. πςειή
ζεξκνθξαζία ζην εξγαζηήξην Δπηρεηξεζηαθήο Δπηθνηλσλίαο θαη Γηνίθεζεο
Αλζξψπηλσλ Πφξσλ ιφγσ ηνπ φηη βξίζθεηαη ζηνλ φξνθν θάησ απφ ηελ ηαξάηζα).
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5.III.3

Επάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ηνπ εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ.

Λφγσ ηεο θχζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ, ν εξγαζηεξηαθφο εμνπιηζκφο απνηειείηαη
θπξίσο απφ ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, ππνινγηζηηθά πξνγξάκκαηα (π.ρ.
ζηαηηζηηθά, δηαρείξηζεο εγγξάθσλ), βάζεηο δεδνκέλσλ επηρεηξήζεσλ θαη
θαηαλαισηψλ, ηειέθσλα/θαμ, εθηππσηέο θαη scanners, ηα νπνία γίλεηαη κηα
πξνζπάζεηα λα αλαλεψλνληαη θάζε 4-5 ρξφληα (ή λσξίηεξα αλ απηφ είλαη
απαξαίηεην). Καηά ζπλέπεηα, δελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζε φ,ηη αθνξά ηελ
θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ απηνχ, κε δεδνκέλν ηνλ πεξηνξηζκέλν
ρψξν.
5.III.4

Καιχπηνπλ νη δηαζέζηκεο ππνδνκέο ηηο αλάγθεο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο;

ε γεληθέο γξακκέο ηηο θαιχπηνπλ. Δμαίξεζε απνηεινχλ νη εμεηδηθεπκέλεο έξεπλεο
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάγθε πξαγκαηνπνίεζεο εξγαζηεξηαθψλ πεηξακάησλ.
5.III.5

Πνηα εξεπλεηηθά αληηθείκελα δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο δηαζέζηκεο ππνδνκέο;

Γελ ππάξρεη θάπνην εξεπλεηηθφ αληηθείκελν πνπ λα κελ κπνξεί λα θαιπθζεί απφ ηηο
ππνδνκέο απηέο.
5.III.6

Πφζν εληαηηθή ρξήζε γίλεηαη ησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ;

Ζ ρξήζε απηή είλαη θαζεκεξηλή ζε φ,ηη αθνξά ηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο ηνπ
ηκήκαηνο θαη νξηζκέλα κέιε ΔΔΓΗΠ θαη ΔΣΔΠ. ε φ,ηη αθνξά ηα κέιε ΓΔΠ ηνπ
ηκήκαηνο, ε ρξήζε γίλεηαη ζε πην αξαηά δηαζηήκαηα αιιά γεληθά ε ρξήζε είλαη πνιχ
εληαηηθή.
5.III.7

Πφζν ζπρλά αλαλεψλνληαη νη εξεπλεηηθέο ππνδνκέο; Πνηα είλαη ε ειηθία ηνπ
ππάξρνληνο εμνπιηζκνχ θαη ε ιεηηνπξγηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη πνηεο νη ηπρφλ
αλάγθεο αλαλέσζεο/επηθαηξνπνίεζεο;

Οη εξεπλεηηθέο ππνδνκέο αλαλεψλνληαη πεξίπνπ θάζε 4-5 ρξφληα. Καηά ζπλέπεηα, ε
ειηθία ηνπ ππάξρνληνο εμνπιηζκνχ είλαη αληίζηνηρε, ελψ ε ιεηηνπξγηθή ηνπ
θαηάζηαζε ζρεηίδεηαη κε ηα θπζηνινγηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα
ρξήζε ηνπ ζηα πιαίζηα ηεο έιεπζεο ηνπ παξαπάλσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο (π.ρ.
ηαρχηεηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ). Οη αλάγθεο αλαλέσζεο θαη επηθαηξνπνίεζεο
ζρεηίδνληαη, θαηά θαλφλα, κε λέα πξνγξάκκαηα (software) πνπ κπνξεί λα
εκθαλίδνληαη θαη ηα νπνία θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ πξφνδν ηεο εξεπλεηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο, ηε ζπληήξεζε ησλ ππαξρνπζψλ ππνδνκψλ (π.ρ. αλαλέσζε
servers) ή θαη ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο (π.ρ. αγνξά πην ζχγρξνλσλ ππνινγηζηψλ).
Σαρχηεξνη ξπζκνί αλαλέσζεο αζθαιψο ζα βειηίσλαλ ηελ ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε
ησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ.
5.III.8

Πψο ρξεκαηνδνηείηαη ε πξνκήζεηα, ζπληήξεζε θαη αλαλέσζε ησλ εξεπλεηηθψλ
ππνδνκψλ;

Ζ ρξεκαηνδφηεζε είλαη απφ: α) δεκφζηεο επελδχζεηο θαη β) θνλδχιηα απφ ηνλ Δηδηθφ
Λνγαξηαζκφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ κέξνο ησλ πφξσλ πνπ
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απνθέξνπλ ζην παλεπηζηήκην νη δηδαθηηθέο θαη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ
κειψλ ΓΔΠ.

5.IV

Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεύζεηο ησλ κειώλ ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ
Τκήκαηνο θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία.18

ια ηα δεκνζηεχκαηα απφ ην 2000 κέρξη ζήκεξα παξνπζηάδνληαη ζηα ελεκεξσηηθά
δειηία «ΔΝΖΜΔΡΧΝΟΤΜΔ» (Σεχρνο 1 – Μάηνο 2004, Σεχρνο 2 – Μάηνο 2006,
Σεχρνο 3 – Μάηνο 2008) ηα νπνία επηζπλάπηνληαη ζηελ έθζεζε εζσηεξηθήο
αμηνιφγεζεο.
Σα δεκνζηεχκαηα ησλ κειψλ ΓΔΠ θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία παξνπζηάδνληαη
αλαιπηηθά παξαθάησ.
5.IV.1

Πφζα βηβιία/κνλνγξαθίεο δεκνζίεπζαλ ηα κέιε ΔΕΠ/ΕΠ ηνπ Τκήκαηνο;

Σα κέιε ΓΔΠ ηνπ ηκήκαηνο ζπλέηαμαλ ηηο θάησζη κνλνγξαθίεο θαη βηβιία:

18



Απιωλίηεο, Γ., Παπαζηαζνπνύινπ Π. θαη Καηζηθέα, Δ (2007) “International
Product Management”, PRIMA Project ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο Socrates.



Απνζπόξε, Δ. θαη Ραθαειίδνπ, Μ. Σν Φαηλφκελν ηεο Γπάιηλεο Οξνθήο
ζηελ Δμέιημε ησλ Γπλαηθψλ ζηηο Δπηρεηξήζεηο, Οη Γπλαίθεο ζηε Γηνίθεζε ησλ
Δπηρεηξήζεσλ, Αζήλα: ηδέξεο.



Απνζπόξε, Δ. (2006) Ζ Κνηλσληθή Καηαζθεπή ηνπ Φχινπ ζην Έκθπιε
Δγθιεκαηηθόηεηα (επηκέιεηα Νέζησξ Κνπξάθεο), Αζήλα: άθθνπιαο.



Απιωλίηεο, Γ. θαη ηαζαθόπνπινο, Β. (2008) Απνηειεζκαηηθή Οξγάλσζε
θαη Γηνίθεζε Πσιήζεσλ, 2ε βειηησκέλε έθδνζε, Αζήλα: ηακνχιεο.



Γνύλαξεο, ., (2006) Γηνίθεζε ηξαηεγηθψλ ρέζεσλ. Μάξθεηηλγθ θαη
Πσιήζεηο γηα Πειάηεο ηξαηεγηθήο εκαζίαο, Αζήλα: ηακνχιεο.



Βαθόια, Μ. θαη Απνζπόξε, Δ. (2008) Γπλαίθεο θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ:
Δκπφδηα, Μχζνη θαη Πξνζδνθίεο, (Δπηκέιεηα) Αζήλα: ηδέξεο



Καηζηθέα, Δ., Παλαγόπνπινο, Ν. θαη Γνύλαξεο, . (2007) "Managing
International Salesforce and Customers", PRIMA Project ζην πιαίζην ηνπ
Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο Socrates.



Ήληνπλαο, Κ. θαη Παπαβαζηιείνπ, Ν. (2007) “International Pricing”, PRIMA
Project ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο Socrates.



Halikias, I. (2007) Changes in the Composition of Exported Products of
Greece During the Period 1988 - 2005, Export Research Centre, Athens,
Greece.

ιεο νη εξσηήζεηο απηέο κπνξνχλ λα απαληεζνχλ ζπγθεληξσηηθά ζπκπιεξψλνληαο ηνλ Πίλαθα 7.11.
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Halikias, I. (2007) The Exported Products of Greece in 2006: Analysis by
Main Groups of Commodities, Export Research Centre, Athens, Greece.

Σα κέιε ΓΔΠ ηνπ ηκήκαηνο ζπλέηαμαλ ηηο αθφινπζεο παλεπηζηεκηαθέο παξαδφζεηο:


Αξγνπζιίδεο, Π. (2007). Μάξθεηηλγθ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ θαη Σξνθίκσλ,
Δθδφζεηο Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ.



Αξγνπζιίδεο, Π. (2007). Άκεζν Μάξθεηηλγθ, Δθδφζεηο Οηθνλνκηθνχ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ.



Μπάιηαο, Γ. (2007).
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ.



Μπάιηαο, Γ. (2008). Μνληέια Απνθάζεσλ
Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ.



Παπαζηαζνπνύινπ, Π. (2006). Μάξθεηηλγθ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη
Αζθαιηζηηθψλ Τπεξεζηψλ, ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ (Γηεχξπλζε ηεο Σξηηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο) ΣΔΗ Κξήηεο, Παξάξηεκα Αγίνπ Νηθνιάνπ, Σκήκα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο.

5.IV.2

Πξνψζεζε

Πσιήζεσλ,

Δθδφζεηο

Οηθνλνκηθνχ

Μάξθεηηλγθ,

Δθδφζεηο

Πφζεο εξγαζίεο δεκνζίεπζαλ ηα κέιε ΔΕΠ/ΕΠ;

5.IV.2.1 ε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο;
Οξηζκέλα απφ ηα αθφινπζα δεκνζηεχκαηα είλαη ζε θνξπθαία πεξηνδηθά κε πςεινχο
ζπληειεζηέο βαξχηεηαο (Impact Factor), φπσο ην Journal of Applied Psychology (I.F.
2,851), Journal of International Business Studies (I.F. 2,254), Acta Psychologica (I.F.
2,094), British Journal of Psychology (I.F. 1,641) θαη ην Journal of the Academy of
Marketing Science (I.F.1,463).
Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ππνινίπσλ
δεκνζηεπκάησλ είλαη ζε πςεινχ θχξνπο επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, ζχκθσλα κε ηνπο
δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνπο θαηαιφγνπο θαηάηαμεο ησλ πεξηνδηθψλ πνπ ηζρχνπλ
ζηνπο ζρεηηθνχο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο.
Σα νλόκαηα ηωλ κειώλ ηνπ ηκήκαηνο, είλαη ηνληζκέλα θαη θαζνξίδνπλ ηελ
αιθαβεηηθή ζεηξά πνπ αθνινπζείηαη.


Apospori, E., Nikandrou, I. and Panayotopoulou, L. (2006) “Mentoring and
Women‟s Career Advancement in Greece”, Human Resource Development
International, Vol. 9, pp. 509-528.



Apospori, E., Nikandrou, I., Brewster C. and Papalexandris N. (2008)
“HRM and Organizational Performance in Northern and Southern Europe”
International Journal of Human Resource Management, (Financial Times
Golden List), forth coming.



Argouslidis, P.C. and Baltas, G. (2007) “Structure in Product Line
Management: The Role of Formalization in Service Elimination Decisions”,
Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 35, No. 4, pp. 475-491.



Argouslidis, P.C. (2008) “Determinants of the Speed of Elimination Decisionmaking in Financial Services”, Journal of Services Marketing, forthcoming.
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Avlonitis, G. and Indounas, K. (2006) “How Are Prices Set? An Exploratory
Investigation in the Greek Services Sector”, Journal of Product and Brand
Management, Vol. 15, No. 3, pp. 203-213.



Avlonitis, G. and Indounas, K. (2006) “Pricing Practices of Service
Organizations”, Journal of Services Marketing, Vol. 20, No.5, pp 346-356.



Avlonitis, G. and Panagopoulos, N. (2006) “Role Stress Attitudes and Job
Outcomes in Business-to-Business Selling: Does the Type of Selling Situation
Matter?”, Journal of Personal Selling & Sales Management, Vol. 26, No. 1,
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113

5.IV.4

Πφζεο άιιεο εξγαζίεο (π.ρ. βηβιηνθξηζίεο) δεκνζίεπζαλ ηα κέιε ηνπ
αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Τκήκαηνο;

5.IV.5

Πφζεο αλαθνηλψζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα πνπ δελ εθδίδνπλ Πξαθηηθά
έθαλαλ ηα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Τκήκαηνο;

5.IV.5.1 ε ζπλέδξηα κε θξηηέο
5.IV.5.2 ε ζπλέδξηα ρσξίο θξηηέο

5.V

5.V.1

Αλαγλώξηζε ηεο έξεπλαο πνπ γίλεηαη ζην Τκήκα από
ηξίηνπο.19
Πφζεο εηεξναλαθνξέο (citations) ππάξρνπλ ζε δεκνζηεχζεηο κειψλ ΔΕΠ/ΕΠ ηνπ
Τκήκαηνο;

Αξηζκφο εηεξναλαθνξψλ (citations) πνπ ππάξρνπλ ζε
δεκνζηεπκέλεο εξγαζίεο, ζπλνιηθά θαη φρη γηα ηελ
ηειεπηαία 5εηία
5.V.2

Πφζεο αλαθνξέο ηνπ εηδηθνχ ή ηνπ επηζηεκνληθνχ ηχπνπ έγηλαλ ζε εξεπλεηηθά
απνηειέζκαηα κειψλ ΔΕΠ/ΕΠ ηνπ Τκήκαηνο θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία;

Αξηζκφο αλαθνξψλ ηνπ εηδηθνχ ή ηνπ επηζηεκνληθνχ
ηχπνπ πνπ έγηλαλ ζε εξεπλεηηθά απνηειέζκαηά θαηά ηελ
ηειεπηαία 5εηία.
5.V.3

199

Πφζεο βηβιηνθξηζίεο γηα βηβιία κειψλ ΔΕΠ/ΕΠ ηνπ Τκήκαηνο έρνπλ δεκνζηεπζεί
ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά;

Αξηζκφο θξίζεσλ γηα βηβιία πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί ζε
επηζηεκνληθά πεξηνδηθά (book reviews), ζπλνιηθά θαη φρη
γηα ηελ ηειεπηαία 5εηία

19

1.107

7

Πνιιέο απφ ηηο εξσηήζεηο απηέο κπνξνχλ λα απαληεζνχλ ζπγθεληξσηηθά ζπκπιεξψλνληαο ηνλ Πίλαθα 7.12.
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5.V.4

Πφζεο ζπκκεηνρέο κειψλ ΔΕΠ/ΕΠ ηνπ Τκήκαηνο ζε επηηξνπέο επηζηεκνληθψλ
ζπλεδξίσλ ππήξμαλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία; Να γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ
ειιεληθψλ θαη δηεζλψλ ζπλεδξίσλ.

5.V.5

Πφζεο ζπκκεηνρέο κειψλ ΔΕΠ/ΕΠ ηνπ Τκήκαηνο ζε ζπληαθηηθέο επηηξνπέο
επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ ππάξρνπλ; Να γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ ειιεληθψλ θαη
δηεζλψλ πεξηνδηθψλ.

Αξηζκφο ζπκκεηνρψλ ζε ζπληαθηηθέο επηηξνπέο (editorial
boards) δηεζλψλ επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ, ζπλνιηθά
θαη φρη γηα ηελ ηειεπηαία 5εηία

28

Αξηζκφο ζπκκεηνρψλ ζε ζπληαθηηθέο επηηξνπέο (editorial
boards) ειιεληθψλ επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ, ζπλνιηθά
θαη φρη γηα ηελ ηειεπηαία 5εηία

5

5.V.6

Πφζεο πξνζθιήζεηο κειψλ ΔΕΠ/ΕΠ ηνπ Τκήκαηνο απφ άιινπο αθαδεκατθνχο /
εξεπλεηηθνχο θνξείο γηα δηαιέμεηο/παξνπζηάζεηο θιπ. έγηλαλ θαηά ηελ ηειεπηαία
πεληαεηία;

Αξηζκφο πξνζθιήζεσλ απφ άιινπο αθαδεκατθνχο /
εξεπλεηηθνχο θνξείο γηα δηαιέμεηο / παξνπζηάζεηο θαηά
ηελ ηειεπηαία 5εηία.
5.V.7

Πφζα κέιε ΔΕΠ/ΕΠ ηνπ Τκήκαηνο θαη πφζεο θνξέο έρνπλ δηαηειέζεη θξηηέο ζε
επηζηεκνληθά πεξηνδηθά;

Αξηζκφο θνξψλ πνπ ηα κέιε ΓΔΠ έρνπλ δηαηειέζεη
θξηηέο ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά (ad hoc
reviewing), ζπλνιηθά θαη φρη γηα ηελ ηειεπηαία 5εηία.

5.VI
5.VI.1

126

280

Δξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο ηνπ Τκήκαηνο.
Υπάξρνπλ εξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο θαη πνηεο;

5.VI.1.1 Με άιιεο αθαδεκατθέο κνλάδεο ηνπ ηδξχκαηνο;
Τπάξρνπλ κέιε ΓΔΠ πνπ ζπλεξγάδνληαη εξεπλεηηθά κε ζπλαδέιθνπο πνπ
βξίζθνληαη ζε άιιεο αθαδεκατθέο κνλάδεο ηνπ ηδξχκαηνο ή θνξείο θαη ηδξχκαηα ηνπ
εζσηεξηθνχ. Χζηφζν, απηέο νη ζπλεξγαζίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα
αηνκηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη φρη επίζεκσλ ζεζκνζεηεκέλσλ ζπλεξγαζηψλ.
5.VI.1.2 Με θνξείο θαη ηδξχκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ;
Ζ Διιεληθή Αθαδεκία Μάξθεηηλγθ θαη ην Ηλζηηηνχην Δπηθνηλσλίαο είλαη δχν θνξείο κε
ηνπο νπνίνπο ππάξρεη κφληκε ζηελή ζπλεξγαζία.
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5.VI.1.3 Με θνξείο θαη ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ;
ηα πιαίζηα ηνπ ηκήκαηνο ιεηηνπξγεί ην Δξγαζηήξην Δπηρεηξεζηαθήο Δπηθνηλσλίαο
θαη Γηνίθεζεο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ. Σν εξγαζηήξην έρεη αλαιάβεη κέρξη ηψξα
εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ πεξηιακβάλεη κεηαμχ ησλ άιισλ ηα αθφινπζα:
πκκεηνρή ζην Δπξσπατθφ Πξφγξακκα FOCUS, γηα ηε κειέηε ηνπ Οξγαλσζηαθνχ
Κιίκαηνο θαη ηεο Οξγαλσηηθήο Κνπιηνχξαο. πκκεηνρή ζην Γηεζλέο Πξφγξακκα
GLOBE, γηα ηε κειέηε ηεο Οξγαλσζηαθήο πκπεξηθνξάο θαη ησλ Μνξθψλ Ζγεζίαο
κε ζπληνληζηή ηελ Wharton School of Business. University of Pennsylvania.
πκκεηνρή ζε ζπγθξηηηθή έξεπλα κε ζέκα: Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ ζηηο
Δπξσπατθέο Υψξεο, ε νπνία δηεμάγεηαη ζε 20 επξσπατθέο ρψξεο κε ζπληνληζκφ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Cranfield ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο.

5.VII Γηαθξίζεηο θαη βξαβεία εξεπλεηηθνύ έξγνπ πνπ έρνπλ
απνλεκεζεί ζε κέιε ηνπ Τκήκαηνο.
5.VII.1

Πνηα βξαβεία ή/θαη δηαθξίζεηο έρνπλ απνλεκεζεί ζε κέιε ΔΕΠ/ΕΠ ηνπ
Τκήκαηνο;

5.VII.1.1 ζε επίπεδν αθαδεκατθήο κνλάδαο;
Βξαβείν Γηδαθηηθήο Αξηζηείαο.
5.VII.1.2 ζε επίπεδν ηδξχκαηνο;
Σξία κέιε ηνπ ηκήκαηνο έρνπλ εθιεγεί θαη ππεξεηήζεη σο Αληηπξπηάλεηο (εθ ησλ
νπνίσλ νη δχν έρνπλ δηαηειέζεη πξφεδξνη ηνπ Κέληξνπ Έξεπλαο).
5.VII.1.3 ζε εζληθφ επίπεδν;
Πξνεδξία Διιεληθήο Αθαδεκίαο Μάξθεηηλγθ.
Μέινο ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ σο Βνπιεπηήο Δπηθξαηείαο.
Πξφεδξνο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.
Γηεπζπληήο ΚΔΠΔ.
5.VII.1.4 ζε δηεζλέο επίπεδν;
Πξνεδξία ηεο European Marketing Academy.
Councillor of the Royal Economic Society.
Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο θαη ηεο Δπηηξνπήο Κνηλσληθψλ
Δπηζηεκψλ ηνπ Council of National Academy Awards (Μεγάιε Βξεηαλία).
Fellow of the British Institute of Management.

115

Τκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο, Ο.Π.Α.
5.VII.2
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Πνηνη ηηκεηηθνί ηίηινη (επίηηκνη δηδάθηνξεο, επηζθέπηεο θαζεγεηέο, αθαδεκατθνί,
αληεπηζηέιινληα κέιε αθαδεκηψλ θιπ). έρνπλ απνλεκεζεί απφ άιια ηδξχκαηα ζε
κέιε ΔΕΠ/ΕΠ ηνπ Τκήκαηνο;



Πξφζθιεζε γηα δηαιέμεηο ζε Παλεπηζηήκηα ηεο Ηλδίαο.



Πξφζθιεζε σο αμηνινγήηξηαο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ην
Πξφγξακκα TUNING, ην Παλεπηζηήκην φθηαο θαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο ηεο
Κχπξνπ.



Δθπξφζσπνο ηεο πλφδνπ Πξπηάλεσλ Διιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ ζηελ EUA
(European University Association), 2004-2007.



Δθιεγκέλνο Πξφεδξνο ηνπ E.C.R. (Effective Consumer Response) Hellas
(1995-1998).



Απνλνκή Γηπιψκαηνο «Σηκήο Έλεθελ» απφ ην χιινγν Διιήλσλ
Λνγνηερλψλ πξνο Δπηβξάβεπζε Δμαίξεησλ Πξνζπαζεηψλ θαη Δπηηεχμεσλ
(1995).



Δθιεγκέλν Fellow ηνπ Chartered Institute of Marketing (UK) (1993).



Δθιεγκέλνο Αληηπξφεδξνο ζηελ Δπξσπατθή Αθαδεκία Μάξθεηηλγθ (19901993).



Δπηζθέπηεο θαζεγεηήο ζην παλεπηζηήκην Leuven Βειγίνπ.



Δπηζθέπηεο θαζεγεηήο ζην παλεπηζηήκην
πξφγξακκα ηκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο.

Αζελψλ

–

κεηαπηπρηαθφ

5.VIII Σπκκεηνρή ησλ θνηηεηώλ ζηελ έξεπλα.
5.VIII.1

Πφζνη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο ζπκκεηέρνπλ ζε εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
Τκήκαηνο; Πφζνη κεηαπηπρηαθνί θαη πφζνη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο;

ινη νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο ηνπ ηκήκαηνο ζπκκεηέρνπλ θαηά θαηξνχο ζε
εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Αληίζεηα, ην πνζνζηφ ησλ πξνπηπρηαθψλ θαη
κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζε ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο
είλαη κηθξφ (δελ δηαηίζεληαη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ αθξηβή αξηζκφ ηνπο).
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6

ρέζεηο κε θνηλωληθνύο / πνιηηηζηηθνύο
/ παξαγωγηθνύο (ΚΠΠ) θνξείο

6.I

Σπλεξγαζίεο ηνπ Τκήκαηνο κε ΚΠΠ θνξείο.

6.I.1

Πνηα έξγα ζπλεξγαζίαο κε ΚΠΠ θνξείο εθηεινχληαη ή εθηειέζζεθαλ ζην Τκήκα
θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία;

Σα κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο θαηαβάινπλ ελεξγή πξνζπάζεηα γηα ηελ αλάπηπμε
ζπλεξγαζηψλ κε ΚΠΠ θνξείο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο έρνπλ
εθηειέζεη, θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, κία ζεηξά έξγσλ κε ΚΠΠ θνξείο. ηε
ζπλέρεηα, παξαζέηνπκε ηνλ ΚΠΠ θνξέα θαζψο θαη ην είδνο ηνπ έξγνπ ή έξγσλ πνπ
εθηειέζηεθαλ.
ΦΟΡΔΑ
ΔΡΓΟ
Οξγαληζκφο Αζηηθψλ πγθνηλσληψλ Αζελψλ
Α.Δ.

Δηζήγεζε ζε Ζκεξίδα, Έξεπλα
ζηάζεο ρξεζηψλ

Διιεληθή Φπρνινγηθή Δηαηξεία

Δηζήγεζε ζε Ζκεξίδα

INFOTE

Δηζήγεζε ζε Ζκεξίδα

PriceWaterhouseCoopers

Δηζήγεζε ζε Ζκεξίδα

ΔΔΓΔ

Δηζήγεζε ζε Ζκεξίδα

ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΗΚΖ

Δηζήγεζε ζε Ζκεξίδα

ΑΗΜΟΠΔΣΑΛΔΗΟ

Δηζήγεζε ζε Ζκεξίδα

ΔΜΟΠ

Δηζήγεζε ζε Ζκεξίδα

ΔΒ

Δηζεγήζεηο ζε Ζκεξίδεο,
ζπκκεηνρή ζε νξγαλσηηθή
επηηξνπή ζπλεδξίνπ, ζπκκεηνρή
ζε πάλει νκηιεηψλ.

Τπνπξγείν Γεσξγίαο

Δηζήγεζε ζε Ζκεξίδα, Έξεπλα Μειέηε

Σξάπεδα Διιάδνο

Δηζήγεζε ζε Ζκεξίδα, Δπηινγή
πξνζσπηθνχ, Καηάξηηζε
εξγαδνκέλσλ

Ννκαξρία Αλαηνιηθήο Αηηηθήο

Δηζήγεζε ζε Ζκεξίδα

Διιεληθή Δηαηξεία Φνξνινγηθνχ Γηθαίνπ θαη
Γεκνζηνλνκηθψλ Μειεηψλ

Δηζήγεζε ζε Ζκεξίδα

Ηλζηηηνχην Δπηθνηλσλίαο

Δηζήγεζε ζε Ζκεξίδα
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Διιεληθή Έλσζε Δπηρεηξεκαηηψλ

Δηζήγεζε ζε Ζκεξίδα

Διιεληθή Δηαηξεία Δπηρεηξεζηαθψλ Δξεπλψλ

Δηζήγεζε ζε Ζκεξίδα

ΔΘΝΗΚΖ ΓΗΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ

Δηζήγεζε ζε Ζκεξίδα

ΟΡΓΑΝΧΖ ΑΜΠΔΛΟΤ & ΟΗΝΟΤ (ΔΓΟΑΟ)
Αλψηαην πκβνχιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ

Δπηινγή πξνζσπηθνχ

ΓΔΖ

Δπηινγή πξνζσπηθνχ

ΟΣΔ

Δπηινγή πξνζσπηθνχ, Καηάξηηζε
εξγαδνκέλσλ

ΔΛΣΑ

Δπηινγή πξνζσπηθνχ, Μειέηε
πνηνηηθνχ ειέγρνπ

Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ

Δπηινγή πξνζσπηθνχ

Οηθνλνκηθή & Κνηλσληθή Δπηηξνπή

Δπηινγή πξνζσπηθνχ

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο

Δπηινγή πξνζσπηθνχ, Μειέηε
αληαγσληζηηθφηεηαο

Philip Morris

Φνηηεηηθφο δηαγσληζκφο

L‟oreal

Φνηηεηηθφο δηαγσληζκφο

ΔΟΣ

Γηεζλήο δηαγσληζκφο γηα επηινγή
δηαθεκηζηηθήο εηαηξείαο

Τπνπξγείν Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ

Αλακφξθσζε Διιεληθνχ
Φνξνινγηθνχ πζηήκαηνο

Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο

Καηάξηηζε εξγαδνκέλσλ

ΣΟΤΟΣΑ

Καηάξηηζε εξγαδνκέλσλ

ΟΔ

Μειέηε -Έξεπλα

ΔΓΔΣ Α.Δ.

Μειέηε -Έξεπλα

ΓΓΔΣ

Μειέηε -Έξεπλα

Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ
Αζθαιίζεσλ

Μειέηε –Έξεπλα

TREK Consulting A.E.

Μειέηε –Έξεπλα

ΔΛ.ΟΣ.

Μειέηε –Έξεπλα

YAMAHA

Μειέηε –Έξεπλα

ABBOTT LABORATORIES

Μειέηε – Έξεπλα, Καηάξηηζε
εξγαδνκέλσλ

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Κπθιάδσλ

Μειέηε – Marketing Plan
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Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο

Μειέηε δεκνζηνλνκηθήο
εμπγίαλζεο

ΑΒ ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ

Καηάξηηζε εξγαδνκέλσλ

Φαξκαζέξβ-Λίιιπ ΑΔΒΔ

Καηάξηηζε εξγαδνκέλσλ

INTERΑMERICAN

Καηάξηηζε εξγαδνκέλσλ

KPMG

Δπηηξνπή Βξαβείσλ Αλζξψπηλνπ
Γπλακηθνχ

Τπνπξγείν Παηδείαο

Δηζεγήηξηα ζε Δπξσπατθέο
Ζκεξίδεο

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην

Δηζαγσγή ζε Ζκεξίδεο

Ηλζηηηνχην Μάλαηδκελη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ,
ΗΜΑΓ (ΔΔΓΔ)

Δηζεγήζεηο ζε Ζκεξίδεο

ΔΔΓΔ

Μέινο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο
Βξαβείνπ Manager of the Year

Οηθνλνκηθή Δπηζεψξεζε

Κέληξν Έξεπλαο Θεκάησλ Ηζφηεηαο

Γεληθή Γξακκαηεία Ηζφηεηαο

Μέινο Αμηνιφγεζεο Βξαβείνπ
Φνηηεηηθνχ Γηαγσληζκνχ
Μέινο Γ-Δηζεγήζεηο ζε Ζκεξίδεο

Δηζεγήζεηο ζε Ζκεξίδεο

ΓΔΔ

Καηάξηηζε ζπλδηθαιηζηψλ

VODAFONE

Καηάξηηζε πξνζσπηθνχ

Δκπνξηθή Σξάπεδα

Καηάξηηζε πξνζσπηθνχ - Μειέηε
Αλαδηνξγάλσζεο

χλδεζκνο ηειερψλ Γηνίθεζεο Πξνζσπηθνχ

Δηζήγεζε ζε πλέδξην

Αθαδεκία ηεο Δξγαζίαο – Γ..Δ.Δ.

Μέιε επηζηεκνληθνχ ζπκβνπιίνπ

Διιεληθή Δηαηξεία γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ
Πεξηβάιινληνο θαη ηεο Πνιηηηζηηθήο
Κιεξνλνκηάο

Δηζήγεζε ζε ζεηξά δηαιέμεσλ

Κίλεζε Πνιηηψλ γηα κηα Διεχζεξε Κνηλσλία

Δηζήγεζε ζε εκεξίδα, κέινο Γ..
θαη ηακίαο

«Ίδξπκα Καςάζθε»

Μέινο ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο
γηα ηελ απνλνκή βξαβείνπ
επηζηεκνληθήο κειέηεο.
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πσο γίλεηαη θαλεξφ απφ ηνλ αλσηέξσ Πίλαθα κπνξεί λα δηελεξγνχληαη πνιιαπιά
έξγα κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ΚΠΠ θνξέα.
6.I.2

Πφζα κέιε ΔΕΠ/ΕΠ ηνπ Τκήκαηνο ζπκκεηείραλ ζ’ απηά;

Έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο (16) κειψλ ΓΔΠ ηνπ ηκήκαηνο πινπνίεζε ή ζπκκεηείρε
ζηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ έξγσλ.
6.I.3

Πφζνη πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί θαη δηδαθηνξηθνί θνηηεηέο ηνπ Τκήκαηνο
ζπκκεηείραλ ζε απηά;

Σα κέιε ΓΔΠ ηνπ ηκήκαηνο θαηαβάιινπλ ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ εκπινθή
ησλ πξνπηπρηαθψλ, κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ θνηηεηψλ ηνπ ηκήκαηνο ζε
έξγα πνπ αλαιακβάλνπλ απφ ΚΠΠ θνξείο. Βέβαηα, ν ραξαθηήξαο θαη ε θχζε ηνπ
έξγνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ ζπκκεηνρή ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηψλ θνηηεηψλ. ε θάζε
πεξίπησζε, πεξηζζφηεξν ελεξγή είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ δηδαθηνξηθψλ θνηηεηψλ,
φπνπ ην ζχλνιφ ηνπο ζρεδφλ έρεη ζπκκεηάζρεη ζε θάπνην έξγν.
6.I.4

Πψο αλαγλσξίδεηαη θαη πξνβάιιεηαη ε επηζηεκνληθή ζπλεξγαζία ηνπ Τκήκαηνο
κε ΚΠΠ θνξείο;

Σν Σκήκα θαηαβάιιεη ζπληνληζκέλε θαη ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ ελεξγή
πξνβνιή ησλ ζπλεξγαζηψλ ηνπ κε ΚΠΠ θνξείο. Οη δξάζεηο πνπ αλαιακβάλνληαη
πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή παίξλνπλ ηηο εμήο κνξθέο:
 Ζκεξίδεο


πλέδξηα



Γεκνζηεχζεηο ζηνλ Σχπν θαη ζε Πεξηνδηθά



Αξζξνγξαθία ζηνλ Σχπν θαη ζε Πεξηνδηθά



Παξνπζηάζεηο ζηα ειεθηξνληθά ΜΜΔ



Μνλνγξαθίεο



Δλεκεξσηηθά έληππα θαη θπιιάδηα

6.II

Γπλακηθή ηνπ Τκήκαηνο γηα αλάπηπμε ζπλεξγαζηώλ κε
ΚΠΠ θνξείο.

6.II.1

Υπάξρνπλ κεραληζκνί θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ; Πφζν
απνηειεζκαηηθνί είλαη θαηά ηελ θξίζε ζαο;

Σν Σκήκα δελ δηαζέηεη ζεζκνζεηεκέλνπο κεραληζκνχο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ
αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε ΚΠΠ θνξείο. Οη φπνηεο ζπλεξγαζίεο, πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη, νθείινληαη ζηελ αηνκηθή πξσηνβνπιία θαη ην δίθηπν γλσξηκηψλ
(networking) ησλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ ηκήκαηνο.
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6.II.2

Πψο αληηκεησπίδνπλ ηα κέιε ΔΕΠ/ΕΠ ηνπ Τκήκαηνο ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ
ζπλεξγαζηψλ;

Σα κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο έρνπλ πνιχ ζεηηθή άπνςε γηα ηέηνηνπ είδνπο
ζπλεξγαζίεο γηα ηξεηο ιφγνπο. Πξψηνλ, ηέηνηεο ζπλεξγαζίεο εκπινπηίδνπλ θαη
δηεπξχλνπλ ην δηδαθηηθφ θαη εξεπλεηηθφ έξγν ησλ κειψλ ΓΔΠ. Γεχηεξνλ, απνηεινχλ
κία πνιιή θαιή επθαηξία λα θέξνπλ πην «θνληά» ηελ ζεσξία κε ηελ πξάμε. Σξίηνλ,
πξνβάιινπλ ην έξγν ηνπ ηκήκαηνο θαη θάλνπλ αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπ ζηελ
επξχηεξε θνηλσλία.
6.II.3

Πψο αληηκεησπίδνπλ νη ΚΠΠ θνξείο ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ ζπλεξγαζηψλ;

Δμίζνπ ζεηηθή είλαη ε αληηκεηψπηζε ηέηνησλ ζπλεξγαζηψλ απφ ηελ πιεπξά ησλ ΚΠΠ
θνξέσλ. Δλδεηθηηθφ ηεο παξαπάλσ πεπνίζεζεο απνηειεί ην γεγνλφο, φηη ζε πνιιέο
πεξηπηψζεηο είλαη νη ίδηνη νη ΚΠΠ θνξείο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε κέιε ΓΔΠ ηνπ
Σκήκαηνο γηα ηελ αλάπηπμε θάπνηαο κνξθήο ζπλεξγαζίαο.
6.II.4

Δηαζέηεη ην Τκήκα πηζηνπνηεκέλα εξγαζηήξηα γηα παξνρή ππεξεζηψλ;

ην Σκήκα ιεηηνπξγνχλ ηα αθφινπζα εξγαζηήξηα:
1. Δξγαζηήξην Πνιπκέζσλ θαη Δπηθνηλσλίαο. θνπφο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη
ε θαηάξηηζε, ε εθπαίδεπζε θαη ε επηκφξθσζε ζηειερψλ κε ηε ρξήζε λέσλ
εθπαηδεπηηθψλ / πνιπκέζσλ εθαξκνγψλ.
2. Δξγαζηήξην Μάξθεηηλγθ. θνπφο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη ε δηελέξγεηα
εξεπλεηηθψλ κειεηψλ ζε ζέκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν
ηνπ Μάξθεηηλγθ.
3. Δξγαζηήξην Δπηρεηξεζηαθήο Δπηθνηλσλίαο θαη Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ
Πφξσλ. θνπφο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη ε δηελέξγεηα εξεπλεηηθψλ κειεηψλ
πνπ αθνξνχλ ζέκαηα εηαηξηθήο επηθνηλσλίαο, εηαηξηθήο θνπιηνχξαο θαη
αλζξσπίλσλ πφξσλ.
Σα εξγαζηήξηα δελ δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε ISO αιιά ππάξρεη ηέηνηα ζθέςε εάλ
εμαζθαιηζηεί κηα ζηαζεξή ξνή εζφδσλ ζην κέιινλ.
Σα εξγαζηήξηα έρνπλ ζεκαληηθή εκπεηξία ζε έλα κεγάιν εχξνο έξγσλ πνπ έρνπλ
θαηά θαηξνχο αλαιεθζεί θαη εθηειεζζεί κε επηηπρία.
6.II.5

Αμηνπνηνχληαη νη εξγαζηεξηαθέο ππνδνκέο ηνπ Τκήκαηνο ζηηο ζπλεξγαζίεο κε
ΚΠΠ θνξείο;

Σα εξγαζηήξηα ηνπ Σκήκαηνο είλαη ππεχζπλα γηα ζεκαληηθφ αξηζκφ ησλ έξγσλ (βι.
4.1.1.) ηα νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο ζπλεξγαζίεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί κε ΚΠΠ
θνξείο.
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6.III

6.III.1

Γξαζηεξηόηεηεο ηνπ Τκήκαηνο πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο
αλάπηπμεο θαη ελίζρπζεο ζπλεξγαζηώλ κε ΚΠΠ θνξείο.
Αλαθνηλψλνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ έξγσλ ζπλεξγαζίαο ζε εηδηθά πεξηνδηθά ή
ζηνλ ηχπν;

Σν Σκήκα θαηαβάιιεη ζπζηεκαηηθή θαη ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα γηα ηελ πξνβνιή
ησλ ζπλεξγαζηψλ πνπ αλαπηχζζεη κε ηνπο ΚΠΠ θνξείο. ην πιαίζην απηφ,
πξαγκαηνπνηνχληαη νη θαηάιιειεο δεκνζηεχζεηο ηφζν ζε εμεηδηθεπκέλα πεξηνδηθά
(π.ρ. Marketing Week, HR Professional) φζν θαη ζηνλ ηχπν (π.ρ. ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΗΚΖ,
ΣΟ ΒΖΜΑ ηεο ΚΤΡΗΑΚΖ, Ζ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ).
6.III.2

Οξγαλψλεη ή ζπκκεηέρεη ην Τκήκα ζε εθδειψζεηο κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ΚΠΠ
θνξέσλ ζρεηηθά κε ηνπο ζθνπνχο, ην αληηθείκελν θαη ην παξαγφκελν έξγν ηνπ
Τκήκαηνο;

Σν Σκήκα επίζεο πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο δξάζεηο γηα ηελ πξνβνιή ηνπ
παξαγφκελνπ έξγνπ ηνπ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ην Σκήκα έρεη νξγαλψζεη ή
ζπκκεηάζρεη ζηηο αθφινπζεο κνξθέο εθδειψζεσλ:
a. Γεκφζηεο ζπδεηήζεηο.
b. πλέδξηα.
c. Ζκεξίδεο.
d. πκπφζηα.
e. Forums.
6.III.3

Υπάξρεη επαθή θαη ζπλεξγαζία κε απνθνίηνπο ηνπ Τκήκαηνο πνπ είλαη ζηειέρε
ΚΠΠ θνξέσλ;

Σν Πξφγξακκα ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ Σκήκαηνο ζηεξίδεηαη θαη ππνζηεξίδεηαη
ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ απνθνίηνπο ηνπ ηκήκαηνο πνπ απαζρνινχληαη ζε
δηάθνξνπο ΚΠΠ θνξείο.

6.IV

6.IV.1

Σύλδεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ΚΠΠ θνξείο κε ηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
Εληάζζνληαη νη εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ησλ θνηηεηψλ ζε ΚΠΠ ρψξνπο ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία;

Σν Σκήκα γεληθά δελ πξαγκαηνπνηεί εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ,
αλ θαη ζε νξηζκέλα καζήκαηα, νη δηδάζθνληεο έρνπλ θξίλεη ρξήζηκεο ηέηνηεο
επηζθέςεηο θαη έρνπλ αλαιάβεη ηελ ζρεηηθή πξσηνβνπιία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε
ηνπο.
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6.IV.2

Οξγαλψλνληαη νκηιίεο / δηαιέμεηο ζηειερψλ ΚΠΠ θνξέσλ;

Σα κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο ζηα καζήκαηά ηνπο πξνζθαινχλ ζπζηεκαηηθά ζηειέρε
ησλ ΚΠΠ θνξέσλ γηα λα δψζνπλ δηαιέμεηο ζηνπο θνηηεηέο.
6.IV.3

Απαζρνινχληαη ζηειέρε ΚΠΠ θνξέσλ σο δηδάζθνληεο;

Σν Σκήκα δελ απαζρνιεί ζηειέρε ησλ ΚΠΠ θνξέσλ σο δηδάζθνληεο.

6.V

6.V.1

Σπκβνιή ηνπ ηκήκαηνο ζηελ ηνπηθή, πεξηθεξεηαθή θαη
εζληθή αλάπηπμε.
Πφζν ζηαζεξέο θαη βηψζηκεο είλαη νη ππάξρνπζεο ζπλεξγαζίεο;

Οη ζπλεξγαζίεο βαζίδνληαη ζηηο αηνκηθέο πξσηνβνπιίεο θαη ζην δίθηπν γλσξηκηψλ ησλ
κειψλ ΓΔΠ ηνπ ηκήκαηνο θαη είλαη ζηαζεξέο θαη βηψζηκεο ζην βαζκφ πνπ θξίλνληαη
επσθειείο θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο. Αλ θαη δελ ππάξρεη εμαζθάιηζε βησζηκφηεηαο, ε
πιεζψξα ζπλεξγαζηψλ (ζπρλά κε ηνπο ίδηνπο θνξείο) δείρλεη ην κέγεζνο ηεο
ακνηβαίαο εθηίκεζεο.
6.V.2

Σπλάπηνληαη πξνγξακκαηηθέο ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Τκήκαηνο θαη
ΚΠΠ θνξέσλ;

Σν ηκήκα κέζσ ησλ εξγαζηεξίσλ, ζπλάπηεη θαηά θαηξνχο ζπκθσλίεο γηα ηελ
επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ (projects).
6.V.3

Εθπξνζσπείηαη ην Τκήκα ζε ηνπηθνχο θαη πεξηθεξεηαθνχο νξγαληζκνχο θαη
αλαπηπμηαθά φξγαλα;

Ζ φπνηα εθπξνζψπεζε ηνπ Σκήκαηνο γίλεηαη θαζαξά ζε αηνκηθφ επίπεδν ησλ κειψλ
ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο.
6.V.4

Σπκκεηέρεη ελεξγά ην Τκήκα ζηελ εθπφλεζε ηνπηθψλ /πεξηθεξεηαθψλ ζρεδίσλ
αλάπηπμεο;

Μέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο ζπκκεηέρνπλ ζε εθπφλεζε κειεηψλ ηνπηθήο /
πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο (π.ρ., εθπφλεζε Marketing Plan ή / θαη Business Plan).
6.V.5

Υπάξρεη δηάδξαζε ή/θαη ζπλεξγαζία ηνπ Τκήκαηνο κε ην πεξηβάιινλ ηνπ, ηδίσο
κε αληίζηνηρα Τκήκαηα άιισλ ηδξπκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο;

Γελ ππάξρεη αληίζηνηρν ηκήκα ζε άιιν ειιεληθφ ΑΔΗ. Σν Σκήκα θαηαβάιιεη
πξνζπάζεηεο γηα ζπλεξγαζία κε άιια νκνεηδή Σκήκαηα άιισλ ΑΔΗ ηεο ρψξαο θαη
ηνπ εμσηεξηθνχ, ηφζν ζε εξεπλεηηθφ φζν θαη ζε δηδαθηηθφ επίπεδν. Πην ζπγθεθξηκέλα,
κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο πξαγκαηνπνηνχλ θνηλά εξεπλεηηθά projects κε ζπλαδέιθνπο
άιισλ ΑΔΗ (π.ρ., Sterling University, University of Warwick). Δπίζεο, ην Σκήκα
πξνζθέξεη θαη δέρεηαη ππνζηήξημε ζην δηδαθηηθφ έξγν απφ άιια ΑΔΗ (π.ρ.,
Παλεπηζηήκην Πεηξαηά). Δπίζεο ζπλεξγάδεηαη ζην δηδαθηηθφ έξγν ζε κεηαπηπρηαθφ
επίπεδν κε ηέζζεξα (4) επξσπατθά ΑΔΗ.
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6.V.6

Αλαπηχζζεη ην Τκήκα θαη δηαηεξεί ζρέζεηο κε ηελ ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή
θνηλσλία, θαζψο θαη κε ηελ ηνπηθή, πεξηθεξεηαθή ή/θαη εζληθή νηθνλνκηθή
ππνδνκή;

Σν Σκήκα δελ δηαηεξεί ζρέζεηο κε ηελ ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή θνηλσλία ζε ζεζκηθφ
επίπεδν, αιιά ελίνηε πξνθχπηνπλ ζπλεξγαζίεο ζηε βάζε αηνκηθψλ πξσηνβνπιηψλ
ησλ κειψλ ΓΔΠ.
6.V.7

Πψο ζπκκεηέρεη ην Τκήκα ζηα κείδνλα πεξηθεξεηαθά, εζληθά θαη δηεζλή
εξεπλεηηθά θαη αθαδεκατθά δίθηπα;

Σν Σκήκα θαηαβάιιεη ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα γηα ζπκκεηνρή ζε δηεζλή εξεπλεηηθά
θαη αθαδεκατθά δίθηπα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην Σκήκα ζπκκεηέρεη ζηα αθφινπζα
δίθηπα:
 GLOBE: Ο ζθνπφο ηνπ δηθηχνπ απηνχ, ην νπνίν ζπληνλίδεηαη απφ ην Wharton
School, University of Pensylvania – USA, είλαη ε έξεπλα γηα ηελ επηρεηξεζηαθή
θνπιηνχξα θαη ην ζηπι εγεζίαο κεηαμχ γεληθψλ δηεπζπληψλ, επαγγεικαηηψλ
θαη επηρεηξεκαηηψλ.


CRANET: Σν εξεπλεηηθφ απηφ δίθηπν ζηνρεχεη ζηε κειέηε ησλ πξαθηηθψλ
δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.



PRIMA.: Σν Δπξσπατθφ απηφ δίθηπν απνζθνπεί ζηελ πινπνίεζε ελφο
δηεζλνχο Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ζην Μάξθεηηλγθ θαη ζπληνλίδεηαη απφ
ην ηκήκα.



EUBBSI: Σν Δπξσπατθφ απηφ δίθηπν (European Business to Business Sales
Institute) ζηνρεχεη ζηελ εθπαίδεπζε δηθηχσλ πσιήζεσλ δηαθφξσλ εηαηξεηψλ
θαη ζπληνλίδεηαη απφ ην ηκήκα.

6.V.8

Τν Τκήκα δηνξγαλψλεη ή/θαη ζπκκεηέρεη ζηε δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ
εθδειψζεσλ πνπ απεπζχλνληαη ζην άκεζν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ;

Σν Σκήκα δελ δηνξγαλψλεη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο. Δλ ηνχηνηο, ην Σκήκα ζπκκεηέρεη
κέζσ ησλ θνηηεηψλ ηνπ ζηηο πνιηηηζηηθέο νκάδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην Παλεπηζηήκην
(π.ρ., Θεαηξηθή Οκάδα, Υνξσδία, Παξαδνζηαθνί Υνξνί) θαη κέζσ ησλ κειψλ ΓΔΠ ζε
πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο.
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7

ηξαηεγηθή αθαδεκαϊθήο αλάπηπμεο

7.I

Υπάξρεη δηαδηθαζία δηακόξθσζεο ζπγθεθξηκέλνπ
βξαρύ-κεζνπξόζεζκνπ (ι.ρ. 5εηνύο) ζρεδίνπ
αλάπηπμεο; Πόζν απνηειεζκαηηθή θξίλεηε όηη είλαη ε
δηαδηθαζία απηή;

Γελ ππάξρεη 5εηέο ζρέδην αλάπηπμεο. κσο, ηα κέιε ΓΔΠ είραλ θαηά ην ηξέρνλ
αθαδεκατθφ έηνο κηα νινήκεξν Κπξηαθάηηθε ζπλάληεζε εθηφο παλεπηζηεκίνπ, γηα ηελ
εμέηαζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε ηνπ ηκήκαηνο.
ηε ζπλάληεζε απηή, ιήθζεθαλ ζεκαληηθέο απνθάζεηο φπσο ε άκεζε έληαμε ηνπ
ηκήκαηνο ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο ΑΓΗΠ θαη ζπκθσλήζεθαλ θξηηήξηα ζρεηηθά
κε ηηο δηάθνξεο βαζκίδεο ΓΔΠ αηζζεηά πςειφηεξα απφ απηά πνπ πξνβιέπεη ε
ειιεληθή λνκνζεζία.
Απνθάζεηο ηέηνηαο βαξχηεηαο, θαζψο θαη άιιεο πνπ αθνξνχζαλ ζηελ αλαζεψξεζε
ηνπ ΜΠ θαη ζηε δεκηνπξγία αγγιφθσλνπ πξνγξάκκαηνο, ραξάδνπλ ηελ πνξεία ηνπ
ηκήκαηνο γηα αξθεηά ρξφληα ζην κέιινλ. Ζ πξφζεζε ηνπ ηκήκαηνο είλαη λα
νξγαλψλνληαη ηέηνηεο ζπλαληήζεηο θάζε ρξφλν θαηά ην πξψην εμάκελν, ψζηε λα
ζπδεηνχληαη ζε βάζνο θαη λα ζπκθσλνχληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε ηνπ
ηκήκαηνο.

7.II

Υπάξρεη δηαδηθαζία παξαθνινύζεζεο απηνύ ηνπ
ζρεδίνπ αλάπηπμεο; Πόζν απνηειεζκαηηθή θξίλεηε όηη
είλαη;

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηνπ ηκήκαηνο γίλεηαη κέζα απφ ηα ζεζκνζεηεκέλα
δηνηθεηηθά φξγαλα (πξφεδξνο, Γεληθή πλέιεπζε, Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο
χλζεζεο) αιιά, φζνλ αθνξά ηελ κειινληηθή αλάπηπμε, θαη κέζσ ηεο άηππεο
εηήζηαο ζπλάληεζεο ησλ κειψλ ΓΔΠ.

7.III

Υπάξρεη δηαδηθαζία δεκνζηνπνίεζεο απηνύ ηνπ
ζρεδίνπ αλάπηπμεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ;

Δπίζεκν ζρέδην δελ ππάξρεη θαη επνκέλσο δελ ηίζεηαη ζέκα δεκνζηνπνίεζεο ηνπ.
κσο, νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζηε ζπλάληεζε ησλ κειψλ ΓΔΠ
επηθπξψλνληαη ελ θαηξψ απφ ηα ζεζκνζεηεκέλα φξγαλα δηνίθεζεο. Ζ δεκνζηνπνίεζε
ηνπο γίλεηαη, θαηά πεξίπησζε, απφ ην αξκφδνλ κέζνλ (πξαθηηθά Γεληθήο πλέιεπζεο
ή Γεληθήο πλέιεπζεο Δηδηθήο χλζεζεο, ηζηφηνπνο ηκήκαηνο, ελεκεξσηηθφ δειηίν
«ΔΝΖΜΔΡΧΝΟΤΜΔ», έθζεζε εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο).
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7.IV

Πνηα είλαη ε ζπκκεηνρή ηεο αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο
ζηε δηακόξθσζε θαη παξαθνινύζεζε ηεο πινπνίεζεο,
θαη ζηε δεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ
αλαπηπμηαθώλ ηνπ ζηξαηεγηθώλ;

Ζ αθαδεκατθή θνηλφηεηα ζπκκεηέρεη ζην βαζκφ θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ αξκφδεη ζε
θάζε απφθαζε. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε αλαζεψξεζε ηνπ ΜΠ θαη ην αγγιφθσλν
πξφγξακκα εγθξίλνληαη απφ ηε χγθιεην ελψ ε απφθαζε γηα ηα θξηηήξηα πνπ
ρξεζηκνπνηεί ην ηκήκα ζε πξναγσγή ή πξφζιεςε κειψλ ΓΔΠ θάζε βαζκίδαο,
αλαθνηλψλνληαη ζηνπο πξνέδξνπο ησλ ηκεκάησλ πνπ ελδηαθέξνληαη.

7.V

Σπγθεληξώλεη θαη αμηνπνηεί ην Τκήκα ηα απαηηνύκελα
γηα ηνλ απνηειεζκαηηθό ζρεδηαζκό ηεο αθαδεκατθήο
αλάπηπμήο ηνπ ζηνηρεία θαη δείθηεο;

Ναη. Πάληα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα ζηνηρεία πνπ κπνξεί θαλείο λα ζθεθζεί αιιά ην
θφζηνο ζπγθέληξσζήο ησλ (κε ηελ γξαθεηνθξαηία πνπ ζπρλά απαηηνχλ) μεπεξλνχλ
ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ην φθεινο πνπ πξνζθέξνπλ ζηε ιήςε ησλ ζσζηψλ
απνθάζεσλ.

7.VI

Τη πξνζπάζεηεο θάλεη ην Τκήκα πξνθεηκέλνπ λα
πξνζειθύζεη κέιε αθαδεκατθνύ πξνζσπηθνύ πςεινύ
επηπέδνπ;

Σν ηκήκα έρεη έληνλε παξνπζία ζην δηεζλή ρψξν ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ
θαιιηεξγεί. Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη ν πξφεδξνο ηεο Δπξσπατθήο Αθαδεκίαο Μάξθεηηλγθ
γηα ηελ πεξίνδν 2008-2010 είλαη θαζεγεηήο ηνπ ηκήκαηνο καο θαη φηη είλαη ε πξψηε
θνξά πνπ εθιέγεηαη πξφεδξνο απφ ρψξα ηεο Νφηηαο Δπξψπεο.
Έιιελεο παλεπηζηεκηαθνί ηνπ εμσηεξηθνχ, ζηα ζρεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα,
γλσξίδνπλ φηη κφλν ην ηκήκα καο έρεη ηέηνηα παξνπζία ζηε δηεζλή αθαδεκατθή ζθελή
θαη απηφ απνηειεί ην βαζηθφ κέζν πξνζέιθπζήο ησλ. Φπζηθά, ηα κέιε ΓΔΠ ηνπ
ηκήκαηνο γλσξίδνπλ πξνζσπηθά, κέζσ ησλ δηεζλψλ ζπλεδξίσλ, ζρεδφλ φινπο ηνπο
Έιιελεο παλεπηζηεκηαθνχο ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ είλαη εξεπλεηηθά ελεξγνί ζηα ζρεηηθά
επηζηεκνληθά πεδία θαη έηζη ην ηκήκα έρεη θαιή πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ην πνηνη
ελδηαθέξνληαη λα επηζηξέςνπλ ζηελ Διιάδα. Ζ πιεξνθφξεζε απηή ζπλεθηηκάηαη ζηηο
απνθάζεηο ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνθήξπμε λέσλ ζέζεσλ ΓΔΠ.

7.VII

Πώο ζπλδέεηαη ν πξνγξακκαηηζκόο πξνζιήςεσλ θαη
εμειίμεσλ κειώλ ηνπ αθαδεκατθνύ πξνζσπηθνύ κε ην
ζρέδην αθαδεκατθήο αλάπηπμεο ηνπ Τκήκαηνο;

Σα κέιε ΓΔΠ ηνπ ηκήκαηνο έρνπλ ζπκθσλήζεη ζε έλα κνληέιν θξηηεξίσλ σο πξνο ηηο
πξνζιήςεηο θαη εμειίμεηο ησλ κειψλ ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ, κε ζθνπφ ηελ
αθαδεκατθή αλάπηπμε ηνπ ηκήκαηνο. Σν κνληέιν απηφ, ην νπνίν ήδε αθνινπζείηαη,
πηζηεχνπκε φηη ζα επηβεβαησζεί πιήξσο απφ ηελ κειινληηθή πνξεία ηνπ ηκήκαηνο.
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Σα θξηηήξηα ηνπ κνληέινπ, πνπ εμαζθαιίδεη ηελ αθαδεκατθή αλάπηπμε, παξαηίζεληαη
θαησηέξσ.
ΠΛΑΗΗΟ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΛΟΓΖ / ΔΞΔΛΗΞΖ ΜΔΛΧΝ ΓΔΠ
ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ & ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ


Ζ εθινγή ή εμέιημε κέινπο ΓΔΠ ζα βαζίδεηαη θαηαξρήλ ζηνπο αθφινπζνπο
ηξεηο ππιψλεο: α) εξεπλεηηθφ έξγν, β) δηδαθηηθφ έξγν θαη γ) δηνηθεηηθφ έξγν.
Θα ζπλππνινγίδνληαη επίζεο κηα ζεηξά απφ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο
ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδνπλ ην έξγν ελφο κέινπο ΓΔΠ θαη νη νπνίεο
αλαθέξνληαη παξαθάησ μερσξηζηά γηα θάζε βαζκίδα.



Ο βαζηθφο ππξήλαο ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ είλαη νη δεκνζηεχζεηο ζε Γηεζλή
Δπηζηεκνληθά Πεξηνδηθά20. Βέβαηα, ζην ζπλνιηθφ ζπγγξαθηθφ έξγν ηνπ
ππνςεθίνπ ιακβάλνληαη ππφςε ηφζν νη πξσηφηππεο εξγαζίεο ζε πξαθηηθά
δηεζλψλ ζπλεδξίσλ κε θξηηέο φζν θαη ε ζπγγξαθή βηβιίνπ ή βηβιίσλ θαζψο
θαη θεθαιαίσλ ζε βηβιία πνπ εθδίδνληαη απφ αλαγλσξηζκέλνπο δηεζλείο
εθδνηηθνχο νίθνπο θαη ζπκβάιινπλ ζηελ πξναγσγή ηεο επηζηήκεο.



Οη δεκνζηεχζεηο θαιφ ζα ήηαλ λα ραξαθηεξίδνληαη εθηφο απφ ηελ εζηίαζε ζε
έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη απφ θάπνηα επξχηεηα εξεπλεηηθψλ ζεκάησλ.



Οη δεκνζηεχζεηο ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη κε citations ζε Γηεζλή
Δπηζηεκνληθά Πεξηνδηθά, Ξελφγισζζα Βηβιία θαη Πξαθηηθά Γηεζλψλ
πλεδξίσλ απφ ηα επίζεκα Citation Indices θαη ζπγθεθξηκέλα:



20

-

Emerald

-

ICI

-

EBSCO

-

Science Direct

-

SCOPUS

-

Google

-

Scholar Google

Ο αξηζκφο ησλ Citations ζε θάζε βαζκίδα είλαη ελδεηθηηθφο θαη ιακβάλεη
ππφςε:
-

ην γεγνλφο φηη ρξεηάδεηαη πνιχο ρξφλνο γηα λα γίλεη επξέσο γλσζηή
κηα δεκνζίεπζε θαη

-

φηη νξηζκέλεο εξεπλεηηθέο πεξηνρέο δελ είλαη ηφζν δεκνθηιείο.

Η αμηνιόγεζε ησλ δεκνζηεύζεσλ ζα ζηεξίδεηαη ζε ηξεηο πεγέο:
1. Journal Citation Reports πνπ εθδίδεηαη από ην ISI Web of Knowledge (JCR Social Sciences Edition 2006)
2. Academic Journal Quality Guide πνπ εθδίδεη ην Association of Business Schools (ABS)
3. Journal Quality List (JQL) Compiled & Edited by Dr Anne-Wil Harzing, University of Melbourne φπνπ
ζπγθεληξψλνληαη 16 ιίζηεο αμηνιφγεζεο πεξηνδηθψλ
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Πην αλαιπηηθά, ηα πξναπαηηνχκελα γηα θάζε βαζκίδα θσδηθνπνηνχληαη ελδεηθηηθά σο
εμήο:
ΒΑΘΜΗΓΑ ΛΔΚΣΟΡΑ
Α) Σνπιάρηζηνλ 5 δεκνζηεχζεηο ζε πεξηνδηθά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ιίζηεο ABS
θαη JQL.
ή
Σνπιάρηζηνλ 4 δεκνζηεχζεηο ζηηο παξαπάλσ ιίζηεο κε αμηνιφγεζε B or C.
ή
Σνπιάρηζηνλ 3 δεκνζηεχζεηο ζε πεξηνδηθά κε Impact Factor (IF).
Β) ηνηρεία ηεθκεξίσζεο απνδεθηνχ δηδαθηηθνχ έξγνπ.
ΒΑΘΜΗΓΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ
Α) Σνπιάρηζηνλ 11 δεκνζηεχζεηο εθ ησλ νπνίσλ:


Tνπιάρηζηνλ 5 δεκνζηεχζεηο ζε πεξηνδηθά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ιίζηεο
ABS θαη JQL.



Σνπιάρηζηνλ 4 δεκνζηεχζεηο ζε πεξηνδηθά κε αμηνιφγεζε B or C ζηηο ιίζηεο
ABS θαη JQL ή ζε πεξηνδηθά κε IF.



Σνπιάρηζηνλ 2 δεκνζηεχζεηο ζε πεξηνδηθά κε IF ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ 0,5.
ή



Σνπιάρηζηνλ 8 δεκνζηεχζεηο ζε πεξηνδηθά κε IF.

Β) Πεξίπνπ 20 citations
Γ) πκκεηνρή ζε Γηεζλή πλέδξηα κε Κξηηέο σο ζπγγξαθέαο ή/θαη session chair
Γ) ηνηρεία ηεθκεξίσζεο Καινχ Γηδαθηηθνχ Έξγνπ
Δ) Δθηέιεζε Γηνηθεηηθνχ Έξγνπ
Σ) Reviewer εξγαζηψλ πνπ ππνβάιινληαη γηα δεκνζίεπζε ζε αλαγλσξηζκέλα
δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά.
Ε) πκκεηνρή ζε Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα, Δζληθά (π.ρ. αθαδεκατθέο έξεπλεο κέζσ
εξγαζηεξίσλ, ΓΓΔΣ, ΔΓΔΣ θιπ) ή Γηεζλή (π.ρ. δηάθνξα επξσπατθά πξνγξάκκαηα –
Leonardo, Socrates θιπ).
Ζ) πκκεηνρή ζε ζπκβνπιεπηηθά έξγα – εθπφλεζε κειεηψλ γηα επηρεηξήζεηο θαη
νξγαληζκνχο ηνπ ηδησηηθνχ θαη επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα.
Γηα ηε κνληκνπνίεζε ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή ζα εθηηκάηαη ε
ζπλεηζθνξά ζην δηδαθηηθφ θαη δηνηθεηηθφ έξγν ηνπ ηκήκαηνο θαζψο θαη ε πξφνδνο
ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ απφ ηελ νπνία ζα πξέπεη λα ζπλάγεηαη ε δπλαηφηεηα εμέιημεο
ζε αλψηεξεο βαζκίδεο.
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ΒΑΘΜΗΓΑ ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ
Α) Σνπιάρηζηνλ 20 δεκνζηεχζεηο εθ ησλ νπνίσλ:


Tνπιάρηζηνλ 8 δεκνζηεχζεηο ζε πεξηνδηθά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ιίζηεο
ABS θαη JQL.



Σνπιάρηζηνλ 7 δεκνζηεχζεηο ζε πεξηνδηθά κε αμηνιφγεζε B or C ζηηο ιίζηεο
ABS θαη JQL ή ζε πεξηνδηθά κε IF.



Σνπιάρηζηνλ 5 δεκνζηεχζεηο ζε πεξηνδηθά κε IF ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ 0,5.
ή



Σνπιάρηζηνλ 15 δεκνζηεχζεηο ζε πεξηνδηθά κε IF.

Απφ ηηο παξαπάλσ δεκνζηεχζεηο ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο γχξσ ζην 40% λα κέρξη
δχν ζπγγξαθείο θαη γχξσ ζην 20% απηνδχλακεο.
Β) Πεξίπνπ 60 citations.
Γ) πκκεηνρή ζε Γηεζλή πλέδξηα κε θξηηέο σο ζπγγξαθέαο ή/θαη Session Chair ή/θαη
Track Chair.
Γ) ηνηρεία Σεθκεξίσζεο Πνιχ Καινχ Γηδαθηηθνχ Έξγνπ.
Δ) Δθηέιεζε Γηνηθεηηθνχ Έξγνπ.
Σ) Δπηηήξεζε Γηδαθηνξηθήο Έξεπλαο ή Γηδαθηνξηθψλ Δξεπλψλ
Ε) Μέινο Σξηκειψλ Δπηηξνπψλ ή/θαη κέινο 7κειψλ Δπηηξνπψλ αμηνιφγεζεο
Τπνςήθησλ Γηδαθηφξσλ.
Ζ) Reviewer εξγαζηψλ πνπ ππνβάιινληαη γηα δεκνζίεπζε ζε αλαγλσξηζκέλα δηεζλή
επηζηεκνληθά πεξηνδηθά (member of editorial review board and/or ad hoc reviewer).
Θ) Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ζε Δξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα / projects Δζληθά (π.ρ.
αθαδεκατθέο έξεπλεο κέζσ εξγαζηεξίσλ, ΓΓΔΣ, ΔΓΔΣ θιπ) ή Γηεζλή (π.ρ. δηάθνξα
επξσπατθά πξνγξάκκαηα – Leonardo, Socrates θιπ).
Η) πκκεηνρή ζε Οξγαλσηηθέο Δπηηξνπέο πλεδξίσλ, πκπνζίσλ, Ζκεξίδσλ θ.ιπ.
Κ) Δθπφλεζε ζπκβνπιεπηηθψλ έξγσλ – εθπφλεζε κειεηψλ γηα επηρεηξήζεηο θαη
νξγαληζκνχο ηνπ ηδησηηθνχ θαη επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα.
ΒΑΘΜΗΓΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ
Α) Σνπιάρηζηνλ 28 δεκνζηεχζεηο εθ ησλ νπνίσλ:


Σνπιάρηζηνλ 10 δεκνζηεχζεηο ζε πεξηνδηθά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ιίζηεο
ABS θαη JQL φπνπ 50% λα είλαη κέρξη δχν ζπγγξαθείο θαη 20% απηνδχλακεο.



Σνπιάρηζηνλ 8 δεκνζηεχζεηο ζε πεξηνδηθά κε αμηνιφγεζε B or C ζηηο ιίζηεο
ABS, JQL ή ζε πεξηνδηθά κε IF απφ ηηο νπνίεο ζην 50% λα είλαη κέρξη δχν
ζπγγξαθείο θαη ην 25% λα είλαη απηνδχλακεο.
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Σνπιάρηζηνλ 8 δεκνζηεχζεηο κε IF 0,5-1,4 απφ ηηο νπνίεο ζην 50% λα είλαη
κέρξη δχν ζπγγξαθείο θαη ην 25% λα είλαη απηνδχλακεο.



Σνπιάρηζηνλ 2 δεκνζηεχζεηο κε IF κεγαιχηεξν ηνπ 1,5, απφ ηηο νπνίεο ε 1 λα
είλαη απηνδχλακε.
ή



Σνπιάρηζηνλ 22 δεκνζηεχζεηο ζε πεξηνδηθά κε IF εθ ησλ νπνίσλ ησλ 40% λα
είλαη κέρξη δπν ζπγγξαθείο θαη ην 25% λα είλαη απηνδχλακεο.

Β) Πεξίπνπ 100 citations.
Γ) πκκεηνρή ζε Γηεζλή πλέδξηα κε θξηηέο σο ζπγγξαθέαο ή/θαη Session Chair ή/θαη
Track Chair.
Γ) ηνηρεία Σεθκεξίσζεο Πνιχ Καινχ Γηδαθηηθνχ Έξγνπ.
Δ) Δθηέιεζε Γηνηθεηηθνχ Έξγνπ.
Σ) Δπηηήξεζε Γηδαθηνξηθήο Έξεπλαο ή Γηδαθηνξηθψλ Δξεπλψλ
Ε) Μέινο Σξηκειψλ Δπηηξνπψλ ή/θαη κέινο 7κειψλ Δπηηξνπψλ αμηνιφγεζεο
Τπνςήθησλ Γηδαθηφξσλ.
Ζ) Reviewer εξγαζηψλ πνπ ππνβάιινληαη γηα δεκνζίεπζε ζε αλαγλσξηζκέλα δηεζλή
επηζηεκνληθά πεξηνδηθά (member of editorial review board and/or ad hoc reviewer).
Θ) Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ζε Δξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα / projects Δζληθά (π.ρ.
αθαδεκατθέο έξεπλεο κέζσ εξγαζηεξίσλ, ΓΓΔΣ, ΔΓΔΣ θιπ) ή Γηεζλή (π.ρ. δηάθνξα
επξσπαίθά πξνγξάκκαηα – Leonardo, Socrates θιπ).
Η) πκκεηνρή ζε Οξγαλσηηθέο Δπηηξνπέο πλεδξίσλ, πκπνζίσλ, Ζκεξίδσλ θ.ιπ.
Κ) Δθπφλεζε ζπκβνπιεπηηθψλ έξγσλ – εθπφλεζε κειεηψλ γηα επηρεηξήζεηο θαη
νξγαληζκνχο ηνπ ηδησηηθνχ θαη επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα.

7.VIII Πόζνπο θνηηεηέο δεηάεη ηεθκεξησκέλα ην Τκήκα αλά
έηνο; Πόζνη θνηηεηέο ηειηθά ζπνπδάδνπλ αλά έηνο θαη
πνηα είλαη ε πξνέιεπζή ηνπο αλά ηξόπν εηζαγσγήο
(εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο, κεηεγγξαθέο, εηδηθέο
θαηεγνξίεο, θιπ);
Σν ηκήκα δεηνχζε πάληα ζπζηεκαηηθά 60 θνηηεηέο απφ ηηο παλειιήληεο εηζαγσγηθέο
εμεηάζεηο. Σν Τπνπξγείν ζπζηεκαηηθά ηνπ έδηλε ηνπο δηπινχο θαη κε ηα δηαθφξσλ
εηδψλ «παξάζπξα» έθζαλε ζηνπο 160 κε 200.
Ο ζσζηφο αξηζκφο θνηηεηψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ην πξνζσπηθφ, ηηο ππνδνκέο θαη
θπξίσο ηνπο ρψξνπο (αίζνπζεο θαη εξγαζηήξηα) πνπ δηαζέηεη ην παλεπηζηήκην ζην
ηκήκα, είλαη ζπλνιηθά 100 θνηηεηέο.
Σνλ αξηζκφ απηφ εηζεγήζεθε θέηνο ην ηκήκα ζηνλ ηεηξαεηή πξνγξακκαηηζκφ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ, ειπίδνληαο φηη ε λέα απηή αξρή ζηελ παλεπηζηεκηαθή απηνδηνίθεζε
ζα ζέζεη ηέξκα ζηελ απζαηξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ.
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7.IX

Τη πξνζπάζεηεο θάλεη ην Τκήκα πξνθεηκέλνπ λα
πξνζειθύζεη θνηηεηέο πςεινύ επηπέδνπ;

Απφ ην 1992, πνπ ην ηκήκα δέρηεθε ηνπο πξψηνπο θνηηεηέο, νη βάζεηο εηζαγσγήο
ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο είλαη ζηαζεξά πάλσ απφ 18.000 κφξηα. Σν ηκήκα είλαη
έλα απφ ηα δεκνθηιέζηεξα ηκήκαηα ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη πνιιέο
εθαηνληάδεο ππνςεθίσλ θνηηεηψλ ην δειψλνπλ σο ηελ πξψηε ηνπο επηινγή.
Δπνκέλσο, ην ηκήκα δελ έρεη αλάγθε επηζεηηθήο πνιηηηθήο αιιά δηαηήξεζε ηεο θαιήο
ηνπ εηθφλαο. Οη πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη κέρξη ζηηγκήο πεξηνξίδνληαη ζηελ
επηθνηλσλία θαη ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ κέζσ ηνπ ηζηφηνπνπ ηνπ ηκήκαηνο,
ηνπ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ, εηδηθψλ εληχπσλ (ηξίπηπρν, θιπ) γηα ππνςήθηνπο
θνηηεηέο, θαζψο θαη νκηιίεο ζε καζεηέο πνπ επηζθέπηνληαη ην παλεπηζηήκην ή
επηζθέςεηο κειψλ ηνπ ηκήκαηνο γηα ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ ζηα ζρνιεία.
Δπηπιένλ, κέιε ηνπ ηκήκαηνο πξνβάιινπλ ην ηκήκα θαη ελεκεξψλνπλ ηελ θνηλή
γλψκε ζρεηηθά κε ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ ηκήκαηνο κε άξζξα ζε εθεκεξίδεο θαη
πεξηνδηθά, θαζψο θαη κε ζπκκεηνρή ζε ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα (δεο ελδεηθηηθά ηα
δεκνζηεχκαηα ησλ κειψλ ΓΔΠ ζηνλ εκεξήζην θαη πεξηνδηθφ ηχπν πνπ παξαηίζεληαη
θαησηέξσ).
Σέινο, ην ηκήκα έρεη ζπζηήζεη, επηηξνπή πνπ ζπκπεξηιακβάλεη θνηηεηέο γηα ηελ
εθπφλεζε εηζήγεζεο ζρεηηθά κε ηελ αθνινπζεηέα επηθνηλσληαθή πνιηηηθή γηα ηελ
πξνβνιή ηνπ ηκήκαηνο θαη ηελ πξνζέιθπζε θαιχηεξσλ θνηηεηψλ.
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8

Γηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο

8.I

Απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ δηνηθεηηθώλ θαη ηερληθώλ
ππεξεζηώλ.

8.I.1

Πψο είλαη ζηειερσκέλε θαη νξγαλσκέλε ε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο θαη ησλ
Τνκέσλ;

ην ηκήκα δελ ππάξρνπλ ηνκείο. Αληηζέησο, ε γξακκαηεία ηνπ ηκήκαηνο είλαη
ρσξηζκέλε ζε γξακκαηεία ηνπ πξνπηπρηαθνχ, κε πέληε ππαιιήινπο θαη ζε
γξακκαηείεο κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ κε πέληε ππαιιήινπο. Οη ππάιιεινη ησλ
γξακκαηεηψλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ εμππεξεηνχλ θαη ηα εξγαζηήξηα ηνπ
ηκήκαηνο καδί κε κέιε ΔΣΔΠ θαη ΔΔΓΗΠ. Ζ θπξηφηεξε έιιεηςε πνπ παξαηεξείηαη είλαη
ε έιιεηςε γξακκαηέσο ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ηκήκαηνο. Σν θελφ θαιχπηεη ζήκεξα ε
γξακκαηέαο ελφο απφ ηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα. Δπίζεο, ε ιεηηνπξγία
αγγιφθσλνπ πξνγξάκκαηνο απφ ην επφκελν αθαδεκατθφ έηνο ζα απαηηήζεη
ηνπιάρηζηνλ έλα αθφκε ππάιιειν γξακκαηείαο.
8.I.2

Πφζν απνηειεζκαηηθέο ζεσξείηε πσο είλαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη ην
σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Τκήκαηνο θαη ησλ Τνκέσλ γηα ηελ
εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ θνηηεηψλ;

Δπεηδή ε γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Μ&Δ πξσηνπφξεζε ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη
ιεηηνπξγία κεραλνγξάθεζεο ησλ πεξηζζνηέξσλ ιεηηνπξγηψλ ηεο, ζα κπνξνχζακε λα
πνχκε φηη νη αλάγθεο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ θνηηεηψλ εμππεξεηνχληαη
ηθαλνπνηεηηθά. Οπσζδήπνηε, ιφγσ κηθξφηεξεο αλαινγίαο θνηηεηψλ πξνο
πξνζσπηθφ, νη γξακκαηείεο ησλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ιεηηνπξγνχλ πην
απνηειεζκαηηθά. Οη ειιείςεηο πξνζσπηθνχ πάλησο δελ αθνξνχλ ηφζν ην δηνηθεηηθφ
πξνζσπηθφ ησλ γξακκαηεηψλ (ρξεηάδνληαη 2 αθφκε άηνκα) φζν ην πξνζσπηθφ ησλ
εξγαζηεξίσλ. Κάπνηεο αλάγθεο ηθαλνπνηνχληαη απφ έθηαθην πξνζσπηθφ πνπ
ακείβεηαη απφ πξνγξάκκαηα ηνπ ΚΠ αιιά ρξεηάδεηαη λα εμαζθαιηζηεί κηα πην
ζηαζεξή θαη κφληκε ιχζε.
8.I.3

Πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη ε ζπλεξγαζία ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ
Τκήκαηνο κε εθείλεο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ηνπ Ιδξχκαηνο; Πφζν
ηθαλνπνηεηηθή γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Τκήκαηνο είλαη;

Σν Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ είλαη έλα ζρεηηθά κηθξφ θαη ρσξνηαμηθά
«ζπκκαδεκέλν» παλεπηζηήκην. Ζ ζπλεξγαζία ησλ θεληξηθψλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ
κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ ηκήκαηνο είλαη ζρεηηθά απνηειεζκαηηθή.
8.I.3.1

ε νξγάλσζε θαη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο Βηβιηνζήθεο;

Γεδνκέλνπ ησλ ζπλζεθψλ, νξγάλσζε θαη ην σξάξην ηεο Βηβιηνζήθεο είλαη
ηθαλνπνηεηηθά, δηφηη αξθεηφ πξνζσπηθφ ακείβεηαη απφ επξσπατθά πξνγξάκκαηα.
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Βέβαηα ε επέθηαζε ηνπ σξαξίνπ ζα ήηαλ επηζπκεηή αιιά ηελ εκπνδίδεη ην σξάξην
ιεηηνπξγίαο ησλ θηηξίσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ε αδπλακία εμαζθάιηζεο
ζηνηρεησδψλ θαλφλσλ αζθάιεηαο θαη ηάμεο ζηνπο ρψξνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ηδίσο
ηηο λπθηεξηλέο ψξεο. Ζ νπζία ηνπ πξνβιήκαηνο βξίζθεηαη ζηελ απνπζία ελφο
παλεπηζηεκηαθνχ ζψκαηνο θχιαμεο θαη αζθάιεηαο, θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ πνπ
αληηιακβάλνληαη νη θνκκαηηθέο θνηηεηηθέο παξαηάμεηο ηελ έλλνηα ηνπ
παλεπηζηεκηαθνχ αζχινπ.
8.I.3.2

ησλ Τπεξεζηψλ Πιεξνθφξεζεο;

Οη ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο – δίθηπα, πιεξνθφξεζε απφ ΔΛΚΔ, γξαθείν
δηαζχλδεζεο, γξαθείν δηακεζνιάβεζεο – ιεηηνπξγνχλ ηθαλνπνηεηηθά.
8.I.3.3

Πψο είλαη ζηειερσκέλα θαη πψο νξγαλψλνληαη ηα Δξγαζηήξηα ή/θαη ηα
πνπδαζηήξηα ηνπ Σκήκαηνο;

Σα ηξία ζεζκνζεηεκέλα εξγαζηήξηα ηνπ ηκήκαηνο, ζηειερψλνληαη απφ:
α) ηξία κέιε Δ.Δ.ΓΗ.Π. ΗΗ (Δηδηθφ Δξγαζηεξηαθφ Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ), ηα νπνία
θάλνπλ βνεζεηηθφ δηδαθηηθφ έξγν θπξίσο ζε καζήκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ ρξήζε
εξγαζηεξίσλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ,
β) έλα κέινο ΔΣΔΠ (Δηδηθφ Σερληθφ Πξνζσπηθφ), ππεχζπλν γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ
ππνδνκψλ ηνπ εξγαζηεξίνπ Μάξθεηηλγθ (δίθηπν ππνινγηζηψλ, ππνινγηζηηθφ
ζχζηεκα δηελέξγεηαο ηειεθσληθψλ εξεπλψλ),
γ) ηέζζεξηο Γηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο, νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία
ππνδνκψλ ησλ εξγαζηεξίσλ Πνιπκέζσλ Δπηθνηλσλίαο θαη Αλζξσπίλσλ Πφξσλ
(δίθηπα ππνινγηζηψλ, ζπληήξεζε ινγηζκηθνχ ζηαζκψλ εξγαζίαο ε/π, ζπληήξεζε
ελεκέξσζε δηαδηθηπαθψλ εμππεξεηεηψλ ησλ εξγαζηεξίσλ θαη ηνπ ηκήκαηνο,
παξαγσγή ινγηζκηθνχ, βνεζεηηθφ δηδαθηηθφ έξγν θαη δηνηθεηηθφ έξγν),
δ) κε πεξηζηαζηαθά εξγαδφκελνπο (ζήκεξα ηξεηο) πνπ ακείβνληαη απφ ζπκβάζεηο
έξγνπ ρξεκαηνδνηνχκελεο απφ εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηα νπνία δηαρεηξίδεηαη ν
Δ.Λ.Κ.Δ. ηνπ παλεπηζηεκίνπ, απαζρνινχκελνη θπξίσο ζηε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ησλ
εξγαζηεξίσλ, ηε θχιαμε ησλ ρψξσλ, ππνζηήξημε πξνγξάκκαηνο πξαθηηθήο άζθεζεο
θνηηεηψλ, ππνζηήξημε βηληενζήθεο ηκήκαηνο, θ.α.
ε) Γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ εξγαζηεξίσλ, ζεκαληηθή είλαη ε ζπλεηζθνξά ησλ
ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ, νη νπνίνη πεξηζηαζηαθά εμππεξεηνχλ αλάγθεο θχιαμεο ησλ
ρψξσλ, βνήζεηα ζηελ εθπφλεζε θνηηεηηθψλ εξγαζηψλ, ππνζηήξημε δηελεξγνχκελσλ
εξεπλψλ θ.α.
πνπδαζηήξηα δελ ππάξρνπλ ζην ηκήκα.
8.I.4

Πφζν απνηειεζκαηηθή ζεσξείηε πσο είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπο;

Ζ ιεηηνπξγία ησλ εξγαζηεξίσλ θξίλεηαη γεληθά πνιχ απνηειεζκαηηθή. Θα βνεζνχζε
ζεκαληηθά ην έξγν ησλ εξγαζηεξίσλ, αλ θάπνηνη ππάιιεινη πνπ έρνπλ κνληκνπνηεζεί
σο δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, κπνξνχζαλ λα αιιάμνπλ ηδηφηεηα θαη λα κεηαηαρζνχλ σο
κέιε ΔΣΔΠ (Δηδηθφ Σερληθφ Πξνζσπηθφ), δηφηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πξνζθέξνπλ
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έξγν ηερληθήο ππνζηήξημεο ζηα εξγαζηήξηα πνπ εξγάδνληαη θαη ε αληηζηνηρία απηή
δεκηνπξγεί δηνηθεηηθέο αλαθνινπζίεο.
8.I.5

Πψο ππνζηεξίδνληαη νη ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο θαη
ηειεπηθνηλσληψλ ηνπ Τκήκαηνο; Πφζν απνηειεζκαηηθέο είλαη;

Οη ππνδνκέο θαη νη ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο, ππνζηεξίδνληαη επηηπρψο απφ ην
πξνζσπηθφ πνπ πεξηγξάθεθε αλσηέξσ θαη θπζηθά απφ Κέληξν Γηαρείξηζε Γηθηχσλ
ηνπ παλεπηζηεκίνπ.
Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα ησλ εξγαζηεξίσλ – θαη γεληθφηεξα ηνπ Οηθνλνκηθνχ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ – είλαη ε έιιεηςε ρψξσλ. Οη θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο
ρξεζηκνπνηνχλ, γηα ηηο εθαξκνγέο θάπνησλ απφ ηα δηδαζθφκελα καζήκαηα,
ινγηζκηθφ πνπ ιεηηνπξγεί ζε ππνινγηζηέο εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ (γεσγξαθηθά
ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ, εηδηθά ζρεδηαζηηθά πξνγξάκκαηα, θιπ).
Απαηηνχληαη ζεκαληηθνί πφξνη γηα ηελ πξνκήζεηα αδεηψλ ινγηζκηθνχ, φρη κφλν
εμεηδηθεπκέλσλ ινγηζκηθψλ, αιιά θαη γηα ινγηζκηθά απνιχησο απαξαίηεηα γηα
δηεθπεξαίσζε ζηνηρεησδψλ δηνηθεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, γηα δηδαζθαιία θαη εθπφλεζε
θνηηεηηθψλ εξγαζηψλ (πρ. ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, ινγηζηηθψλ θχιισλ,
πξνγξακκάησλ παξνπζηάζεσλ, ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη άιια πνιιά).
Οη ρψξνη πνπ δηαζέηεη ην ηκήκα, είλαη ππνδεέζηεξνη ησλ απαηηήζεσλ ζχκθσλα κε
ηνλ φγθν ησλ εμππεξεηνχκελσλ θνηηεηψλ. Γηα παξάδεηγκα, γηα ηελ δηδαζθαιία
καζεκάησλ κε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ πνπ γίλεηαη ζε εξγαζηήξηα, νη
θνηηεηέο ρσξίδνληαη ζε πνιιά ηκήκαηα γηα λα εμππεξεηεζνχλ, θάηη πνπ δελ κπνξεί
λα γίλεη πάληα ιφγσ έιιεηςεο βνεζεηηθνχ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. Δπίζεο, ε
θαηάηκεζε απηή επηθέξεη θαη κεγάιε δπζθνιία ζηελ νξγάλσζε ηνπ σξνιφγηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ιφγσ θαη ηνπ αλεπαξθνχο αξηζκνχ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο.
8.I.6

Πψο ππνζηεξίδνληαη νη ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο θαη
ηειεπηθνηλσληψλ ηνπ Τκήκαηνο; Πφζν απνηειεζκαηηθέο είλαη;

Οη ππνδνκέο θαη νη ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ ηνπ ηκήκαηνο είλαη
απηέο πνπ δηαζέηεη ην ΟΠΑ. ηεξίδνληαη απφ ην θέληξν δηθηχσλ ην νπνίν
ρξεκαηνδνηείηαη απφ επξσπατθά πξνγξάκκαηα. ε γεληθέο γξακκέο κπνξνχκε λα
πνχκε φηη είλαη απνηειεζκαηηθέο.

8.II
8.II.1

Υπεξεζίεο θνηηεηηθήο κέξηκλαο.
Πψο εθαξκφδεηαη ν ζεζκφο ηνπ Σχκβνπινπ Καζεγεηή;

Ο ζεζκφο απηφο εθαξκφδεηαη, αιιά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη εθαξκφδεηαη
ππνηνληθά, δεδνκέλνπ φηη ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο θνηηεηψλ δελ ηνλ αμηνπνηεί.
8.II.2

Πφζν απνηειεζκαηηθά ππνζηεξίδεηαη ε πξφζβαζε ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο
θνηλφηεηαο ζηε ρξήζε Τερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Επηθνηλσληψλ;

Σα πεξηζζφηεξα κέιε ηνπ ηκήκαηνο είλαη λεαξάο ειηθίαο θαη ρξεζηκνπνηνχλ ρσξίο
δπζθνιία ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. Σν πξνζσπηθφ ησλ
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εξγαζηεξίσλ βνεζάεη πνιιέο θνξέο κε ηηο γλψζεηο ηνπ θαη κεξηθέο θνξέο κε ηερληθή
εμππεξέηεζε ηα κέιε ηνπ ηκήκαηνο, φηαλ αληηκεησπίδνπλ ζρεηηθά πξνβιήκαηα.
8.II.3

Υπάξρεη ππεξεζία ππνζηήξημεο ησλ εξγαδφκελσλ θνηηεηψλ; Πφζν
απνηειεζκαηηθή είλαη ε ιεηηνπξγία ηεο;

Γελ ππάξρεη ππεξεζία ππνζηήξημεο εξγαδνκέλσλ θνηηεηψλ. Γεδνκέλνπ κάιηζηα φηη
ηα ειιεληθά ΑΔΗ είλαη ζηελ νπζία ηδξχκαηα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο (εθφζνλ ε
παξνπζία είλαη ηειείσο πξναηξεηηθή), ε έιιεηςε ππνζηήξημεο θαη εθπαηδεπηηθνχ
πιηθνχ γηα θνηηεηέο πνπ δελ παξαθνινπζνχλ ηα καζήκαηα απνηειεί βαζηθφ
πξφβιεκα ζηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο πνπ παξέρνπλ.
8.II.4

Υπάξρεη ππεξεζία ππνζηήξημεο ησλ πεξηζζφηεξν αδχλακσλ θνηηεηψλ θαη
εθείλσλ πνπ δελ νινθιεξψλνπλ εκπξφζεζκα ηηο ζπνπδέο ηνπο; Πφζν
απνηειεζκαηηθή είλαη ε ιεηηνπξγία ηεο;

Γελ ππάξρεη ηέηνηα ππεξεζία, νχηε έρεη πνηέ γίλεη ζθέςε δεκηνπξγίαο ηεο. Σν ηκήκα
Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο είλαη απφ ηα δεκνθηιέζηεξα ηκήκαηα ηνπ ρψξνπ ηνπ θαη
πξνζειθχεη ζπνπδαζηέο κε πνιχ πςειή βαζκνινγία. Αδχλακνη θνηηεηέο ζα
κπνξνχζαλ λα είλαη απηνί πνπ εηζάγνληαη κε ραξηζηηθέο δηαηάμεηο («απφ ην
παξάζπξν»), νη νπνίνη δελ είλαη θαη «θαινδερνχκελνη» ψζηε λα ζρεδηαζηεί εηδηθή
ππνζηήξημε γη‟ απηνχο. Ζ κέζε δηάξθεηα ζπνπδψλ ζην ηκήκα είλαη 4,5 - 5 έηε θαη έρεη
παξαηεξεζεί φηη νη ζπνπδαζηέο πνπ αξγνχλ λα απνθνηηήζνπλ ην θάλνπλ γηα άιινπο
ιφγνπο (εξγαζία, παξνδηθή ή κφληκε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ην αληηθείκελν ησλ
ζπνπδψλ). Ζ θαζπζηέξεζε απνθνίηεζεο δελ έρεη απαζρνιήζεη ην ηκήκα κέρξη ηψξα.
8.II.5

Παξέρνληαη ππνηξνθίεο ζηνπο άξηζηνπο θνηηεηέο ή ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο
θνηηεηψλ (πέξαλ ησλ ππνηξνθηψλ ηνπ ΙΚΥ);

ρη. Παξέρεηαη φκσο δπλαηφηεηα εξγαζίαο ζηε βηβιηνζήθε θαη ζε εξγαζηήξηα ζηε
βάζε βαζκψλ θαη νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο.
8.II.6

Υπάξρεη ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή ηνπ Τκήκαηνο γηα ηελ νκαιή έληαμε ησλ
λενεηζεξρφκελσλ ζην Τκήκα θνηηεηψλ; Πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη;

ρη, πέξαλ ηεο ηειεηήο γηα ηελ ππνδνρή ησλ λέσλ θνηηεηψλ ζηελ αξρή ηνπ
αθαδεκατθνχ έηνπο θαη ηεο δπλαηφηεηαο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ πκβνχισλ
Καζεγεηψλ.
8.II.7

Πψο ζπκκεηέρνπλ νη θνηηεηέο ζηε δσή ηνπ Τκήκαηνο θαη ηνπ Ιδξχκαηνο
γεληθφηεξα;

Οη ζπνπδαζηέο ζπκκεηέρνπλ ζηα ζεζκνζεηεκέλα ζπιινγηθά φξγαλα δηνίθεζεο θαη ζε
δηάθνξνπο ζπιιφγνπο, πνιηηηθνχο, θαιιηηερληθνχο, αζιεηηθνχο, θιπ. Δπεηδή νη
θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο εθπνλνχλ κεγάιν αξηζκφ νκαδηθψλ εξγαζηψλ ζην ηκήκα –
πεξίπνπ ηξηάληα νκαδηθέο εξγαζίεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο – έξρνληαη
ζε ζπρλή επαθή κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Δπίζεο ζε θάπνηα καζήκαηα
ιεηηνπξγνχλ blogs ή chatrooms φπνπ νη θνηηεηέο αληαιιάζζνπλ γλψκεο ζρεηηθά κε
ηα καζήκαηα ή άιια ζέκαηα.
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8.II.8

Πψο ππνζηεξίδνληαη εηδηθά νη αιινδαπνί θνηηεηέο πνπ κεηαθηλνχληαη πξνο ην
Τκήκα;

Σν ηκήκα δηεζλψλ ζρέζεσλ εμππεξεηεί ηνπο θνηηεηέο πνπ έξρνληαη απφ ηηο ρψξεο
ηεο Κνηλφηεηαο κε ηξφπν ηθαλνπνηεηηθφ, δεδνκέλνπ φηη κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη ζην
εμσηεξηθφ, αιιά θαη ν δηαξθψο απμαλφκελνο αξηζκφο αηηήζεσλ, δείρλνπλ φηη ην
Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ ήηαλ πνιχ δεκνθηιέο κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ ησλ
ρσξψλ απηψλ. Φνηηεηέο φκσο πνπ πξνέξρνληαη απφ άιιεο ρψξεο δελ έρνπλ εηδηθή
ππνζηήξημε απφ ην ηκήκα πέξαλ απηήο πνπ παξέρεη ην ηκήκα Γεκνζίσλ ρέζεσλ.
Πάλησο, ε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα Γηεζλψλ ρέζεσλ είλαη ηδηαίηεξα ζηελή θαη
αξκνληθή, δεδνκέλνπ φηη κέιε ηνπ ηκήκαηνο έρνπλ πξσηνζηαηήζεη θαη ελεξγά
ππνζηεξίμεη ηελ δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε ηνπ ηκήκαηνο Γηεζλψλ ρέζεσλ.

8.III
8.III.1

Υπνδνκέο πάζεο θύζεσο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Τκήκα.
Επάξθεηα θαη πνηφηεηα ησλ ηεθκεξίσλ ηεο βηβιηνζήθεο.

Γεληθά ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηεο βηβιηνζήθεο είλαη ηθαλνπνηεηηθή. Ζ ζχλδεζε
ηεο βηβιηνζήθεο κε ηηο ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ έρεη δηεπθνιχλεη ζεκαληηθά
ηελ πξφζβαζε ζε λέα γλψζε θαη κφλν θαηά δηαζηήκαηα, κεηαμχ έλαξμεο θαη ιήμεο
ησλ ζρεηηθψλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ, δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα.
8.III.2

Επάξθεηα θαη πνηφηεηα θνηλφρξεζηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ.

Μεηά θαη ηελ πξφζθαηε αλαλέσζε ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ ππνινγηζηηθνχ
θέληξνπ κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη ν θνηλφρξεζηνο εμνπιηζκφο είλαη πνηνηηθά
ηθαλνπνηεηηθφο. Βέβαηα, ε έιιεηςε ρψξσλ πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηελ ρξήζε ηνπ
εμνπιηζκνχ απφ ηνπο θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο.
8.III.3

Επάξθεηα θαη πνηφηεηα ρψξσλ θαη εμνπιηζκνχ ζπνπδαζηεξίσλ.

πνπδαζηήξηα δελ ππάξρνπλ ζην ηκήκα. Ο ηερληθφο εμνπιηζκφο ησλ εξγαζηεξίσλ
αλαβαζκίδεηαη ζπλήζσο κε πφξνπο ησλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ. Αλ ππήξραλ
πξφζζεηνη πφξνη ζα κπνξνχζε λα αλαλεψλεηαη ζπρλφηεξα δεδνκέλεο ηεο ξαγδαίαο
εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο. Καη πάιη βέβαηα, ε έιιεηςε ρψξσλ πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηελ
ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ απφ ηνπο θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο.
8.III.4

Επάξθεηα θαη πνηφηεηα γξαθείσλ δηδαζθφλησλ.

ην ΟΠΑ γεληθφηεξα παξαηεξείηαη κεγάιε έιιεηςε γξαθείσλ δηδαζθφλησλ. Οη
λενπξνζιακβαλφκελνη δηδάζθνληεο αλακέλνπλ επί πνιχ ρξφλν γηα λα απνθηήζνπλ
γξαθείν, κεξηθνί δε ζηεγάδνληαη ζε ζρεηηθά απνκαθξπζκέλα απφ ην θεληξηθφ θηίξηα,
πξάγκα πνπ δελ δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζή ηνπο ζε θνηλφρξεζηεο ππεξεζίεο –
θσηνηππηθά, βηβιηνζήθε, θ.ιπ. Σα ππάξρνληα γξαθεία, εηδηθά απηά πνπ βξίζθνληαη
ζηα θεληξηθά θηίξηα είλαη ηθαλνπνηεηηθά απφ άπνςε ρψξσλ θαη εμνπιηζκνχ. Ο
εμνπιηζκφο ηνπο ρξεκαηνδνηείηαη απφ έζνδα ηνπ ηκήκαηνο, ηα νπνία πξνέξρνληαη
απφ παξαθξάηεζε 3% επί ησλ δηδάθηξσλ πνπ πιεξψλνπλ νη θνηηεηέο ησλ
κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ.
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144

Επάξθεηα θαη πνηφηεηα ρψξσλ Γξακκαηείαο Τκήκαηνο θαη Τνκέσλ.

Οη ρψξνη ηεο γξακκαηείαο ηνπ ηκήκαηνο είλαη ηθαλνπνηεηηθνί – πνζνηηθά θαη πνηνηηθά.
Σνκείο δελ ππάξρνπλ.
8.III.6

Επάξθεηα θαη πνηφηεηα ρψξσλ ζπλεδξηάζεσλ.

Οη ρψξνη ζπλεδξηάζεσλ ηνπ ηκήκαηνο είλαη ηθαλνπνηεηηθνί – πνζνηηθά θαη πνηνηηθά.
Φπζηθά, δηαηίζεληαη ζε απζηεξά θαζνξηζκέλεο εκέξεο θαη ψξεο.
8.III.7

Επάξθεηα θαη πνηφηεηα άιισλ ρψξσλ (δηδαζθαιεία, πεηξακαηηθά ζρνιεία,
κνπζεία, αξρεία, αγξνθηήκαηα, εθζεζηαθνί ρψξνη θιπ).

Γελ έρνπλ επί ηνπ παξφληνο παξνπζηαζζεί άιιεο αλάγθεο ζε ρψξνπο.
8.III.8

Επάξθεηα θαη πνηφηεηα ππνδνκψλ ΑΜΕΑ.

Σν Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ έρεη θξνληίζεη γηα ηελ εμππεξέηεζε ΑΜΔΑ.
8.III.9

Πψο εμαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ζε
ππνδνκέο θαη εμνπιηζκφ ηνπ Ιδξχκαηνο;

Γελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζηελ πξφζβαζε ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο
θνηλφηεηαο ζηηο ππνδνκέο θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ Ηδξχκαηνο, πέξαλ ησλ πεξηνξηζκψλ
πνπ επηβάιιεη ε έιιεηςε ρψξσλ.

8.IV

Αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηώλ από ηηο δηάθνξεο
ππεξεζίεο ηνπ Τκήκαηνο (πιελ εθπαηδεπηηθνύ θαη
εξεπλεηηθνύ έξγνπ).

8.IV.1

Πνηεο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Τκήκαηνο ππνζηεξίδνληαη απφ ΤΠΕ;

Τπάξρεη ειεθηξνληθή γξακκαηεία, πνπ επηηξέπεη ζε θνηηεηέο θαη θαζεγεηέο λα
βιέπνπλ ηελ θαξηέια κε ηνπο βαζκνχο ηνπο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, θαζψο θαη ζρεηηθέο
ζηαηηζηηθέο κε απηήλ (κέζνο βαζκφο, ζέζε ζηελ θιίκαθα βαζκνινγίαο, θιπ).
Δπηηξέπεη ζηνπο θνηηεηέο λα ππνβάινπλ ηε δήισζε καζεκάησλ ηνπο εμ
απνζηάζεσο. ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ηκήκαηνο αλαξηψληαη δηάθνξεο πιεξνθνξίεο γηα
ηα καζήκαηα θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ ππάξρνπλ ειεθηξνληθέο ζειίδεο κε ην
εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ησλ πεξηζζνηέξσλ καζεκάησλ. ινη νη θνηηεηέο, κε ηελ εγγξαθή
ηνπο, απνθηνχλ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ζην παλεπηζηήκην θαη ρξεζηκνπνηνχλ ην
ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ζρεδφλ ρσξίο θακηά εμαίξεζε.
Ο αθφινπζνο πίλαθαο παξνπζηάδεη ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
ππνζηεξίδνληαη
Λεηηνπξγίεο Μέζν

Πεξηγξαθή

Γηδαθηηθφ
έξγν

Ζιεθηξνληθή δηάζεζε
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ησλ
καζεκάησλ ηνπ ηκήκαηνο

Υψξνο ηειε-εθπαίδεπζεο e-class
http://eclass.aueb.gr/
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(δηαθάλεηεο, πξφγξακκα
δηδαζθαιίαο, εξγαζίεο, κειέηεο
πεξηπηψζεσλ, θιπ)
Γηνηθεηηθφ
έξγν

Ηζηνζειίδα ηκήκαηνο

Δξεπλεηηθφ
έξγν

Ηζηνζειίδα ειεθηξνληθήο βηβιηνζήθεο
ηνπ ΟΠΑ http://www.lib.aueb.gr/

Πξφζβαζε ζε πιήξεηο
θαηαιφγνπο ειεθηξνληθψλ
βάζεσλ επηζηεκνληθψλ
δεκνζηεχζεσλ

Γηάρπζε
εξεπλεηηθνχ
έξγνπ

Ηζηνζειίδα ηκήκαηνο

Παξνπζίαζε εξεπλεηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ,
δεκνζηεχζεσλ θαη έξγσλ ηνπ
ηκήκαηνο. Δπθαηξίεο
ζπλεξγαζίαο κε ηνλ
επηρεηξεκαηηθφ θφζκν

http://www.mbc.aueb.gr/default.aspx

http://www.mbc.aueb.gr/default.aspx
θαη ηζηνζειίδεο εξεπλεηηθψλ
εξγαζηεξίσλ ηνπ ηκήκαηνο

Αλάξηεζε πάζεο θχζεο
ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη
πιηθνχ (πξαθηηθά Γ, δηνηθεηηθά
έληππα, αλαθνηλψζεηο,
δειψζεηο καζεκάησλ, θιπ)

http://www.mbc.aueb.gr/laboratory.aspx
Δπηθνηλσλία
κεηαμχ
κειψλ ΓΔΠ

Ηζηνζειίδα ηκήκαηνο

Δπηθνηλσλία
ηκήκαηνο –
θνηηεηψλ &
ππνςήθησλ
θνηηεηψλ

Ηζηνζειίδα ηκήκαηνο

http://www.mbc.aueb.gr/default.aspx

http://www.mbc.aueb.gr/default.aspx

Ζιεθηξνληθφο ρψξνο
ζπλεξγαζίαο ΓΔΠ (εκεξνιφγην,
αληαιιαγέο εγγξάθσλ,
ηαπηφρξνλε ρξήζε εθαξκνγψλ,
θιπ)
Αλαθνηλψζεηο, ελεκέξσζε
ηξέρνληνο αθαδεκατθνχ έηνπο
πξνο ηνπο θνηηεηέο
ειίδεο αθηεξσκέλεο ζηελ
ελεκέξσζε ησλ ππνςήθησλ
θνηηεηψλ
Ζιεθηξνληθή έθδνζε ηνπ
Newsletter»Δλεκεξψλνπκε»ηνπ
ηκήκαηνο

Δπηθνηλσλία
κεηαμχ
θνηηεηψλ
8.IV.2

Ηζηνζειίδα ηκήκαηνο
http://www.mbc.aueb.gr/default.aspx

Ηδηαίηεξνο ρψξνο αληαιιαγήο
λέσλ (θνηηεηηθή δσή) κεηαμχ
θνηηεηψλ

Πνηεο απφ απηέο θαη πφζν ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο, ηνπο
θνηηεηέο θαη ην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ ηνπ Τκήκαηνο;

πσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ πην πάλσ πίλαθα, ζηηο ιεηηνπξγίεο πνπ ππνζηεξίδνληαη
απφ ηηο ΣΠΔ ζπκκεηέρεη πιήξσο ε γξακκαηεία ηνπ ηκήκαηνο, φια ηα κέιε ΓΔΠ θαη ε
πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ.

Τκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο, Ο.Π.Α.
Δπεηδή φιν ην πξνζσπηθφ, δηνηθεηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ, αιιά θαη νη θνηηεηέο ηνπ
ηκήκαηνο, είλαη εμνηθεησκέλν κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ επηθνηλσλίαο, ε
ρξήζε ηνπο είλαη ζρεδφλ θαζνιηθή.
8.IV.3

Πφζα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Τκήκαηνο δηαζέηνπλ ηζηνζειίδα
ζην δηαδίθηπν;

Οη πιεξνθνξίεο θαη ηα βηνγξαθηθά ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο
βξίζθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ηκήκαηνο http://www.mbc.aueb.gr/humandep3.aspx
Δθηεηακέλα βηνγξαθηθά φισλ ησλ κειψλ ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ππάξρνπλ
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ηκήκαηνο θαη ησλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζηα ειιεληθά
θαη ζηα αγγιηθά.
8.IV.4

Πφζν ζπρλά αλαλεψλεηαη ν ηζηφηνπνο ηνπ Τκήκαηνο ζην δηαδίθηπν;

Ο ηζηφηνπνο ηνπ ηκήκαηνο αλαλεψλεηαη φπνηε παξνπζηάδνληαη λέα ζηνηρεία θαη
πάλησο θάζε εμάκελν. Ο ηζηφηνπνο ηεο ειεθηξνληθήο γξακκαηείαο αλαλεψλεηαη ηελ
επνρή πνπ δεκνζηεχνληαη νη βαζκνινγίεο θάζε εμακήλνπ.
Ζ ζπρλφηεηα αλαλέσζεο πνηθίιεη αλάινγα κε ην είδνο ηεο πιεξνθνξίαο. Δλδεηθηηθά
αλαθέξνπκε:


Οη αλαθνηλψζεηο ηεο γξακκαηείαο θαη ηα λέα ηνπ ηκήκαηνο αλαλεψλνληαη
θαζεκεξηλά.



Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ κειψλ ΓΔΠ θαη θνηηεηψλ, κεηαμχ θνηηεηψλ, θαη κεηαμχ
κειψλ ΓΔΠ είλαη ζπλερήο.



Σν αθαδεκατθφ εκεξνιφγην θαη πξφγξακκα, ην πιηθφ ησλ καζεκάησλ θάζε
εμάκελν.



Οη πιεξνθνξίεο γηα ηα κέιε ΓΔΠ θαη ηα βηνγξαθηθά ηνπο θάζε έηνο.

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ
ηηο ελέξγεηεο επηθνηλσλίαο ηνπ ηκήκαηνο ζπκπεξηιακβάλνληαη επίζεο:


Σν Newsletter «Δλεκεξψλνπκε» ηνπ ηκήκαηνο (ζπγθεληξσηηθή έθδνζε θάζε
δηεηία).



Δλεκεξσηηθά θπιιάδηα παξνπζίαζεο ηνπ ηκήκαηνο γηα ηνπο ππνςήθηνπο
θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο.



Παξνπζηάζεηο ηνπ ηκήκαηνο, ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ησλ
επαγγεικαηηθψλ ηνπ πξννπηηθψλ ζε καζεηέο ζε ιχθεηα θαη ζην ρψξν ηνπ
παλεπηζηεκίνπ.
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8.V

8.V.1

Γηαθάλεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ζηε ρξήζε
ππνδνκώλ θαη εμνπιηζκνύ.
Γίλεηαη νξζνινγηθή ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ ππνδνκψλ ηνπ Τκήκαηνο; Πψο
δηαζθαιίδεηαη;

Οη ηειεθσληθέο θαη δηαδηθηπαθέο ππνδνκέο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα κέιε ηνπ
ηκήκαηνο ζρεδφλ ειεχζεξα, ηφζν απφ ηα γξαθεία φζν θαη εμ απνζηάζεσο. Γελ
παξαηεξνχληαη ηειεπηαία κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο ζηελ εμππεξέηεζε. Οη θνηηεηέο
κπνξνχλ θαη απηνί λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο δηαδηθηπαθέο (φρη ηηο ηειεθσληθέο)
ππνδνκέο ηνπ ηκήκαηνο ειεχζεξα.
8.V.2

Γίλεηαη νξζνινγηθή ρξήζε ηνπ δηαζέζηκνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Τκήκαηνο; Πψο
δηαζθαιίδεηαη;

Γελ έρνπλ παξαηεξεζεί θαηαρξήζεηο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ηκήκαηνο. Οη θνηηεηέο
πξνέβαιαλ ην αίηεκα ρξεζηκνπνίεζεο ησλ εθηππσηψλ ηνπ εξγαζηεξίνπ πνιπκέζσλ
γηα λα εθηππψλνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο θέξλνληαο ην ραξηί. Γελ έρνπλ παξαηεξεζεί
θαηαρξήζεηο.

8.VI

8.VI.1

Γηαθάλεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ζηε δηαρείξηζε
νηθνλνκηθώλ πόξσλ.
Πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία ζχληαμεο θαη εθηέιεζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ
Τκήκαηνο; Πφζν απνηειεζκαηηθά εθαξκφδεηαη;

Σν ηκήκα δελ δηαζέηεη πξνυπνινγηζκφ απφ ηνπο θξαηηθνχο πφξνπο. Έρεη έλαλ
πξνυπνινγηζκφ πνπ αληιεί έζνδα απφ ηελ παξαθξάηεζε επί ησλ εζφδσλ ησλ
κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζηα νπνία ζπκκεηέρεη. Ο πξνυπνινγηζκφο είλαη
δηεηήο, ζπληάζζεηαη απφ ηνλ πξφεδξν θαη εγθξίλεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ηνπ
Σκήκαηνο. Δπεηδή ηα θνλδχιηα κνηξάδνληαη ζηα κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ,
ζηε γξακκαηεία θαη ζηα εξγαζηήξηα ν πξνυπνινγηζκφο εθαξκφδεηαη αξθεηά
απνηειεζκαηηθά.
8.VI.2

Πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία θαηαλνκήο πφξσλ; Πφζν απνηειεζκαηηθά
εθαξκφδεηαη;

πσο πξναλαθέξζεθε, αθνινπζείηαη κηα δηαδηθαζία θαηαλνκήο ησλ πφξσλ. Σα
θξηηήξηα θαηαλνκήο αλά κέινο ΓΔΠ, πέξαλ ελφο θνηλνχ ζηαζεξνχ πνζνχ
επηβξαβεχνπλ ηα κέιε πνπ έρνπλ κεγάιν αξηζκφ δεκνζηεχζεσλ θαη πνηφηεηα
δηδαζθαιίαο. Ο πξνυπνινγηζκφο εθαξκφδεηαη απνηειεζκαηηθά.
8.VI.3

Πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία απνινγηζκνχ; Πφζν απνηειεζκαηηθά εθαξκφδεηαη;

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε δηαδηθαζία απηή έρεη ζεζπηζηεί πξφζθαηα θαη ν πξψηνο
απνινγηζκφο ζα γίλεη θέηνο. Ο απνινγηζκφο γίλεηαη καδί κε ηνλ λέν πξνυπνινγηζκφ
θαη ηα θνλδχιηα πνπ έρνπλ πεξηζζέςεη εληάζζνληαη ζηνλ λέν πξνυπνινγηζκφ, αιιά
αλήθνπλ ζηα άηνκα θαη ηηο κνλάδεο ζηα νπνία είραλ εμ αξρήο θαηαλεκεζεί.
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9

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

9.I

Θεηηθά θαη Αξλεηηθά Σεκεία όπσο πξνθύπηνπλ από ηελ
΄Δθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Ζ ίδξπζε ηνπ ηκήκαηνο Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο ήξζε λα θαιχςεη έλα κεγάιν
θελφ πνπ ππήξρε ζηελ ρψξα καο φζνλ αθνξά ηηο ηαρχηαηα εμειηζζφκελεο ζην
δηεζλή ρψξν επηζηήκεο ηνπ Μάξθεηηλγθ θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο.
Δπεηδή αθξηβψο ην ηκήκα δεκηνπξγήζεθε σο απάληεζε ζηηο ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηελ
αγνξά εξγαζίαο θαηάθεξε γξήγνξα λα γίλεη δεκνθηιέο θαη λα πξνζειθχζεη πςειφ
επίπεδν ζπνπδαζηψλ κέζα απφ ηελ δηαδηθαζία ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ. H
κεγάιε πιεηνςεθία ησλ απνθνίησλ ηνπ ηκήκαηνο νινθιεξψλνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο
ζηα 4 έηε.
ε φια ηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ, βξίζθεηαη ζε πιήξε αθνινπζία κε ηνπο αξρηθνχο
ηνπ ζηφρνπο ελψ παξαθνινπζεί επηηπρψο ηηο εμειίμεηο ησλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ
πνπ ζεξαπεχεη θαη σο εθ ηνχηνπ έρεη αλαζεσξήζεη κε επηηπρία ην πξφγξακκα
ζπνπδψλ ηνπ (ζπλνιηθά 4 θνξέο), αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο, ζχκθσλα κε ηελ
θξίζε ησλ κειψλ ΓΔΠ θαη κε βάζε ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο.
Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ εληζρχεη ηελ θαιή θήκε ηνπ ηκήκαηνο θαη ηελ
γεληθφηεξε αλαγλψξηζε ηνπ πηπρίνπ πνπ πξνζθέξεη είλαη νη ζηελέο ζρέζεηο πνπ
δηαηεξνχλ ηα κέιε ΓΔΠ κε ηνλ επξχηεξν επηρεηξεκαηηθφ θφζκν θαζψο θαη ε
αλάιεςε απφ κέξνπο ηνπο κεγάινπ αξηζκνχ εξεπλεηηθψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ έξγσλ
πνπ δηαηεξνχλ ηελ ελεξγφ ζρέζε ηνπ ηκήκαηνο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ
νηθνλνκία ηεο ρψξαο.
Σν ηκήκα αμηνπνηεί κε επηηπρία εθπαηδεπηηθνχο ζεζκνχο πνπ ζπκβάινπλ ζε ζέκαηα
θηλεηηθφηεηαο κε εζληθή ή επξσπατθή δηάζηαζε, φπσο ην Πξφγξακκα Πξαθηηθήο
Άζθεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ή ην Δπξσπατθφ Πξφγξακκα αληαιιαγήο
θνηηεηψλ ERASMUS.
πγθεθξηκέλα
πξνζθέξεη πξναηξεηηθφ πξφγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο
πνπ
ιεηηνπξγεί ζε γεληθέο γξακκέο κε επηηπρία, ε νπνία απνηππψλεηαη ζηα ζεηηθά
ζρφιηα ησλ θνηηεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ, αιιά θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο κφληκεο
πξφζιεςεο θνηηεηψλ απφ εηαηξείεο πνπ εξγάζηεθαλ σο αζθνχκελνη ελψ βξίζθνληαλ
πνιχ θνληά ζηελ απφθηεζε πηπρίνπ.
ε επίπεδν επξσπατθήο ζπλεξγαζίαο έρεη απνθηήζεη θαιή θήκε ζην εμσηεξηθφ ελψ
ηα πνζνζηά ησλ θνηηεηψλ πνπ δέρεηαη θάζε αθαδεκατθφ έηνο ζην πιαίζην ηνπ
πξνγξάκκαηνο αληαιιαγήο θνηηεηψλ ERASMUS απμάλνληαη. Οη θνηηεηέο καο
ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζην πξφγξακκα ERASMUS θαη ην ηκήκα ζπλεξγάδεηαη γηα
απηφλ ην ζθνπφ κε κεγάιν αξηζκφ Δπξσπατθψλ Παλεπηζηεκίσλ. Φνηηεηέο ηνπ
ηκήκαηνο έρνπλ επίζεο δηαθξηζεί ζε δηεζλείο δηαγσληζκνχο θαη αξθεηά απφ ηα κέιε
ΓΔΠ έρνπλ ιάβεη κέξνο θαη ζε άιια Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα ζπλεξγαζίαο φπσο ην
Leonardo θαη θπξίσο ην Tempus.
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Σν ηκήκα ζπκκεηέρεη ζε κηα ζεηξά απφ Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ θαη
έρεη ηελ ζπλνιηθή επζχλε γηα ην ΜΠ: Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλία κε Νέεο
Σερλνινγίεο (Πιήξνπο θαη Μεξηθήο Φνίηεζεο). Σν ελ ιφγσ κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα
ηδξχζεθε κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία λέσλ ζηειερψλ ζην κάξθεηηλγθ θαη ζηελ
επηθνηλσλία θαη ηνλ εθνδηαζκφ ησλ ζεκεξηλψλ ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ κε ηηο
γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα αληαγσλίδνληαη κε
επηηπρία ζην ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ
επηηπρία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ ηνπο. Δίλαη ην πξψην θαη κνλαδηθφ
πξφγξακκα ζηελ Διιάδα πνπ αζρνιείηαη κε ηηο επηζηήκεο ηνπ Μάξθεηηλγθ θαη ηεο
Δπηθνηλσλίαο ελψ ζηα ιίγα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ, έρεη ζπκβάιεη ζηελ αλαβάζκηζε
θαη εμεηδίθεπζε ηνπ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο θαη έρεη
ζπγθεληξψζεη άξηζηεο θξηηηθέο ηφζν απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, φζν θαη απφ ηνλ
επηρεηξεκαηηθφ θφζκν.
Σν ηκήκα παξέρεη Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ (Π.Γ..) κε θχξην ζηφρν ηελ
δεκηνπξγία επηζηεκφλσλ πςεινχ επηπέδνπ ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Μάξθεηηλγθ
θαη ηεο Δπηρεηξεκαηηθήο Δπηθνηλσλίαο, νη νπνίνη λα είλαη ηθαλνί λα πξνάγνπλ ηελ
δηεζλή έξεπλα θαη λα εμειηρζνχλ ζε άμηα κέιε ΓΔΠ ειιεληθψλ θαη δηεζλψλ
παλεπηζηεκίσλ. Ζ ελεξγφο ζπκκεηνρή ζε δηεζλή ζπλέδξηα θαη ε δεκνζίεπζε
εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ζε αλαγλσξηζκέλα δηεζλή πεξηνδηθά είλαη ελδεηθηηθά ηεο
ηθαλφηεηαο ησλ δηδαθηνξηθψλ θνηηεηψλ καο λα πξνάγνπλ ηελ έξεπλα ζε δηεζλέο
επίπεδν. Δπίζεο, αξθεηνί δηδάθηνξεο ηνπ ηκήκαηνο (6) ήδε αθνινπζνχλ κε επηηπρία
παλεπηζηεκηαθή θαξηέξα. ην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο πνπ έρεη αλαπηπρζεί ζην
αγγιφθσλν ΜΠ International Marketing κε Δπξσπατθά Παλεπηζηήκηα ζηελ Αγγιία,
Οιιαλδία, Οπγγαξία θαη Πνξηνγαιία ην ηκήκα πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο ηελ επέθηαζε
απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ζε επίπεδν δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ.
Σν ηκήκα έρεη ελεξγφ παξνπζία ζηνλ Δπξσπατθφ θαη Γηεζλή αθαδεκατθφ ρψξν φζνλ
αθνξά ηελ έξεπλα ελψ ε πξνζπάζεηα απηή αληαλαθιάηαη ζην θάζε κέινο ΓΔΠ
κεκνλσκέλα, ην νπνίν, κε βάζε ηελ επηζηεκνληθή ηνπ εμεηδίθεπζε, παξαθνινπζεί ηηο
ζχγρξνλεο ηάζεηο θαη εμειίμεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζε απηή θαη έρεη λα επηδείμεη
δεκνζηεχζεηο ζε δηεζλή θαη έγθξηηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαζψο θαη ηαθηηθή
ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα. Σν ηκήκα ζπκκεηέρεη ζε πιήζνο εζληθψλ θαη δηεζλψλ
εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ην εξεπλεηηθφ ηνπ έξγν ππνζηεξίδνπλ ηα ηξία
εξγαζηήξηα ηνπ. Αξθεηά κέιε ΓΔΠ ηνπ ηκήκαηνο ζπκκεηέρνπλ ζε εκεξίδεο θαη
ζπκπφζηα θαη αξζξνγξαθνχλ ηαθηηθά ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά ή παξαρσξνχλ
ζπλεληεχμεηο ζε ηειενπηηθνχο θαη ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο, έρνληαο ζαλ ζηφρν λα
ηνλίζνπλ ηηο πξαθηηθέο ζπλέπεηεο θαη επηπηψζεηο ηνπ εξεπλεηηθνχ ηνπο έξγνπ ζηελ
νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία γεληθφηεξα. Σέινο ιεηηνπξγεί ν ζεζκφο ησλ εξεπλεηηθψλ
ζεκηλαξίσλ ζε θάζε εμάκελν, ζηα νπνία γίλνληαη εηζεγήζεηο απφ κέιε ΓΔΠ θαζψο
θαη απφ επηζηήκνλεο άιισλ ηδξπκάησλ, πνπ παξνπζηάδνπλ πξφζθαηεο εξεπλεηηθέο
πξνζπάζεηεο θαη δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο, ελψ
παξέρνληαη ζεζκνζεηεκέλα θίλεηξα πιηθήο θαη κε πιηθήο κνξθήο ζηα κέιε ΓΔΠ ηνπ
ηκήκαηνο γηα ηε δηεμαγσγή έξεπλαο.
ζνλ αθνξά ηα αξλεηηθά ζεκεία φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ έθζεζε αμηνιφγεζεο ην
ηκήκα είλαη ζπρλά αληηκέησπν κε θάπνηα απφ ηα επξχηεξα πξνβιήκαηα ηεο
ειιεληθήο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Δπηγξακκαηηθά αλαθέξνπκε ηα παξαθάησ:
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Ζ ζπλερήο
εκπινθή ησλ θνηηεηηθψλ θνκκαηηθψλ παξαηάμεσλ ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε αηηήκαηα δηεπθνιχλζεσλ γηα ηελ απφθηεζε
πηπρίνπ πνπ ζηελ νπζία κεηψλνπλ ηελ εγθπξφηεηα ηνπ πξνζθεξφκελνπ
πηπρίνπ π.ρ. ππνζηήξημε ηεο θαζπζηεξεκέλεο εγγξαθήο ζε καζήκαηα πνπ
κε ηελ ζεηξά ηεο θαζπζηεξεί ππεξβνιηθά ηελ δηαλνκή ζπγγξακκάησλ,
απαίηεζε γηα νξηζκέλε ζε ζειίδεο εμεηαζηέα χιε , αληίζεζε ζηελ θαζηέξσζε
πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ, θ.α.



Ζ θαηαζηξαηήγεζε ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ αζχινπ, θαη νη θαηαζηξνθέο πνπ
επηθέξεη ζην παλεπηζηήκην θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.



Ο κε ππνρξεσηηθφο ραξαθηήξαο παξαθνινχζεζεο ησλ πξνπηπρηαθψλ
καζεκάησλ πνπ νδεγεί ζε πνιχ κηθξή παξαθνινχζεζε αξθεηψλ καζεκάησλ
θαη κεηαηξέπεη ην παλεπηζηήκην ζε έλα „θέληξν εμ‟ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο‟.
Αλ θαη γηα ηελ ψξα ε κηθξή παξαθνινχζεζε καζεκάησλ θαιχπηεη ειιείςεηο
ζε ππνδνκέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (π.ρ. επάξθεηα ρψξσλ δηδαζθαιίαο),
νπζηαζηηθά ππνβαζκίδεη ην επίπεδν ζπνπδψλ.



Ζ έιιεηςε πφξσλ πνπ ζα επέηξεπαλ,
α) ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπ ηκήκαηνο π.ρ. αλαλέσζε
παιαηψλ πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ, έιιεηςε εξγαζηεξηαθνχ πξνζσπηθνχ,
ρψξσλ δηδαζθαιίαο θαη απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ.
β) ηελ αξηηφηεξε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε αλαγθψλ ηνπ ηκήκαηνο πνπ δελ
έρνπλ κελ επείγνληα ραξαθηήξα είλαη φκσο νπζηαζηηθέο σο πξνο ηελ ράξαμε
καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ φπσο π.ρ. ε έιιεηςε γξακκαηέσο Πξνέδξνπ πνπ
γηα ηελ ψξα θαιχπηεη έθηαθηα Γηνηθεηηθή Τπάιιεινο ηνπ ΜΠ ή ε ειιηπήο
ηήξεζε ρξήζηκσλ ζηνηρείσλ (π.ρ. αξρείν απνθνίησλ ηνπ ηκήκαηνο), ιφγσ ηνπ
επηβαξπκέλνπ θφξηνπ εξγαζίαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ.

Σέινο έλα γεληθφηεξν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εκπεηξία ηεο εζσηεξηθήο
αμηνιφγεζεο είλαη φηη αλ θαη ην ηκήκα έρεη έλαλ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ εμσζηξέθεηαο
πξνο ηελ θνηλσλία θαη έρεη λα επηδείμεη αμηφινγν εξεπλεηηθφ θαη δηδαθηηθφ έξγν, νη ελ
ιφγσ δξάζεηο ζηεξίδνληαη θαηά πνιχ ζε αηνκηθέο πξσηνβνπιίεο θαη ππάξρνπλ αθφκα
ζεκαληηθά βήκαηα πνπ κπνξεί λα θάλεη σο πξνο ηνλ ζρεδηαζκφ, ηνλ ζπληνληζκφ θαη
ηελ πξνβνιή ησλ δξάζεσλ ηνπ θαζψο θαη σο πξνο ηελ ράξαμε καθξνπξφζεζκεο
ζηξαηεγηθήο.
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10

ΥΔΓΗΑ ΒΔΛΣΗΧΖ

10.I

Βξαρππξόζεζκν θαη κεζνπξόζεζκν ζρέδην δξάζεο γηα
ηελ άξζε ησλ αξλεηηθώλ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ ζεηηθώλ
ζεκείσλ.
Σν ηκήκα πξνζπαζεί κέζσ ησλ εληζρπηηθψλ πφξσλ πνπ δηαζέηεη απφ ηα
κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ λα εληζρχζεη ηελ έξεπλα, ηελ δηδαζθαιία θαη
ηηο επξχηεξεο δξάζεηο ηνπ σο εμήο:
i.

ii.

iii.
iv.
v.

10.II

ζνλ αθνξά ηελ έξεπλα ππάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλα θίλεηξα πιηθήο θαη
κε πιηθήο βνήζεηαο ησλ κειψλ ΓΔΠ γηα ζπγγξαθή επηζηεκνληθψλ
άξζξσλ, ζπκκεηνρή ζε δηεζλή ζπλέδξηα θαη ζε εζληθά θαη επξσπατθά
εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα.
ζνλ αθνξά ηελ δηδαζθαιία ην ηκήκα πξνζπαζεί λα αλαλεψλεη ην
πιηθφ
δηδαζθαιίαο
ηνπ
κε
ηελ
πξνκήζεηα
ζχγρξνλνπ
νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ, case studies θαη επηρεηξεκαηηθψλ παηγλίσλ
γηα ηελ θαιχηεξε εθκάζεζε ησλ θνηηεηψλ ζε έλα ζχγρξνλν,
ξεαιηζηηθφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ.
Οη γλψζεηο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ εληζρχνληαη κε ηελ απφθηεζε
λέσλ ζπγγξακκάησλ κέζσ ηεο βηβιηνζήθεο.
Σν ηκήκα έρεη ζεζπίζεη πςεινχ επηπέδνπ θξηηήξηα ζρεηηθά κε ηηο
βαζκίδεο ΓΔΠ.
ε φηη αθνξά ηηο επξχηεξεο δξάζεηο ηνπ ηκήκαηνο, ην ηκήκα εμεηάδεη
ζε εηήζηα βάζε πξφγξακκα επηθνηλσληαθήο πνιηηηθήο γηα ηελ
θαιχηεξε δηάρπζε ηεο γλψζεο ηνπ Μάξθεηηλγθ θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο
ζηελ Κνηλσλία. Ζ πνιηηηθή απηή εθηφο απφ ηηο δξάζεηο ησλ κειψλ
ΓΔΠ (ζπκκεηνρή ζε εκεξίδεο, ζπκπφζηα, ζπλεληεχμεηο, αξζξνγξαθία
ζηνλ ηχπν) πεξηιακβάλεη εθδειψζεηο κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ
π.ρ. εζεινληηθέο δξάζεηο, επηζθέςεηο κειψλ ΓΔΠ ζε ζρνιεία ηεο
Αηηηθήο, απνζηνιή έληππνπ θαη ςεθηαθνχ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ θ.ιπ.

Πξνηάζεηο πξνο ηελ Γηνίθεζε ηνπ Ιδξύκαηνο θαη ηελ
Πνιηηεία
Δίλαη ζαθέο απφ ηελ έθζεζε αμηνιφγεζεο φηη νη ζπγθεθξηκέλνη πφξνη δελ
επαξθνχλ γηα λα θαιχςνπλ φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο αλάγθεο
ηνπ ηκήκαηνο, ελψ ε έιιεηςε θεληξηθήο ρξεκαηνδφηεζεο κε καθξνπξφζεζκε
ζηξαηεγηθή νδεγεί θαηά θαηξνχο ζε αζπλέρεηεο, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηνλ
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ηερληθφ εμνπιηζκφ ηνπ ηκήκαηνο θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ παξέρεη
εξγαζηεξηαθή ππνζηήξημε. Σν ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα κπνξεί λα αλαδεηρζεί
ζε κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ην ηκήκα θαζψο νη επηζηήκεο ηνπ Μάξθεηηλγθ θαη
ηεο Δπηθνηλσλίαο, αθνινπζνχλ απφ θνληά θαη δηακνξθψλνληαη παξάιιεια κε
ηηο ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο.
Ζ Γ θαη ε ΓΔ ηνπ ηκήκαηνο αμηνινγεί θαη ειέγρεη επηηπρψο ηηο ζηξαηεγηθέο
θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ην ηκήκα γηα ηελ επίηεπμε ηεο απνζηνιήο
θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ. Μπνξνχλ φκσο λα θαζηεξσζνχλ ζπρλφηεξνη έιεγρνη θαη
αληαιιαγέο απφςεσλ θαζψο θαη πιεξέζηεξε θαη θαιχηεξα ζπληνληζκέλε
επηθνηλσληαθή πνιηηηθή. Ζ πξναλαθεξζείζα έιιεηςε πφξσλ επεξεάδεη
ζεκαληηθά ηελ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία φζνλ αθνξά ηνλ πινπνηήζηκν
ραξαθηήξα ηδεψλ θαη πξνηάζεσλ.
ε επίπεδν Ηδξχκαηνο θαη Πνιηηείαο νη πξνηάζεηο καο αθνξνχλ ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο ψζηε λα έρνπκε κεγαιχηεξε επειημία ζηηο
απνθάζεηο καο θαη δεχηεξνλ ηελ ράξαμε καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθήο
ρξεκαηνδφηεζεο ψζηε λα κπνξνχκε λα πινπνηήζνπκε ζηφρνπο θαη
ζηξαηεγηθέο πνπ ζα βειηηψζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα καο.
Σέινο ηελ εμαζθάιηζε ηεο απηνλνκίαο καο ζε θαίξηα δεηήκαηα φπσο γηα
παξάδεηγκα ν αξηζκφο θνηηεηψλ πνπ δερφκαζηε θάζε ρξφλν πνπ θαηά
θαλφλα δελ αθνινπζεί ηηο ζπζηάζεηο ηνπ ηκήκαηνο κε βάζε ηηο ππνδνκέο ηνπ
αιιά νξίδεηαη θεληξηθά απφ ηελ Πνιηηεία.
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Πίλαθεο

Οη πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ αθνξνχλ ζε ππνδείγκαηα θαη παξαηίζεληαη ζε νξηδφληηα δηάηαμε
ζειίδαο.

(Σν ππφινηπν ηεο ζειίδαο είλαη εζθεκκέλα θελφ)
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Πίλαθαο 11-1: Δμέιημε ηνπ Πξνζσπηθνύ
ηνπ ηκήκαηνο
Καζεγεηέο

χλνιν

2006-2007

2005-2006

2004-2005

2003-2004

2002-2003

5

5

5

5

5

4

4

4

3

2

Απφ εμέιημε*
Νέεο πξνζιήςεηο*
πληαμηνδνηήζεηο*
Παξαηηήζεηο*
Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο

χλνιν
Απφ εμέιημε*

1

Νέεο πξνζιήςεηο*

1

πληαμηνδνηήζεηο*
Παξαηηήζεηο*
Δπίθνπξνη Καζεγεηέο

χλνιν

3

3

3

5

4

Απφ εμέιημε*
Νέεο πξνζιήςεηο*

1

πληαμηνδνηήζεηο*
Παξαηηήζεηο*
Λέθηνξεο

1

χλνιν

10

9

7

6

Νέεο πξνζιήςεηο*

1

2

1

2

6

πληαμηνδνηήζεηο*
Παξαηηήζεηο*

1

Μέιε ΔΔΓΗΠ

χλνιν

3

3

3

3

2

Γηδάζθνληεο επί ζπκβάζεη**

χλνιν

14

17

16

17

11

Σερληθφ πξνζσπηθφ εξγαζηεξίσλ

χλνιν

1

1

1

1

2

Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ

χλνιν

5

5

5

5

5
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* Αλαθέξεηαη ζην ηειεπηαίν έηνο
** Αλαθέξεηαη ζε αξηζκφ ζπκβάζεσλ – φρη δηδαζθφλησλ (π.ρ. αλ έλαο δηδάζθσλ έρεη δχν ζπκβάζεηο, ρεηκεξηλή θαη εαξηλή, ηφηε κεηξψληαη δχν ζπκβάζεηο)
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Πίλαθαο 11-2.1. Δμέιημε ησλ
εγγεγξακκέλσλ θνηηεηώλ
ηνπ Τκήκαηνο ζε όια ηα έηε
ζπνπδώλ
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2006-2007

2005-2006

2004-2005

2003-2004

2002-2003

Πξνπηπρηαθνί

885

887

897

901

891

Μεηαπηπρηαθνί

193

183

179

179

177

Γηδαθηνξηθνί

22

18

15

11

10

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο αθαδ. έηνπο 2007-2008
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Πίλαθαο 11.2.2.
Δμέιημε ησλ
εηζεξρνκέλσλ
πξνπηπρηαθώλ
θνηηεηώλ ηνπ
ηκήκαηνο
Δηζαγσγηθέο εμεηάζεηο

157

2006-2007

2005-2006

2004-2005

2003-2004

2002-2003

127

130

128

126

128

Μεηεγγξαθέο

-

-

-

-

-

Πηπρηνχρνη ΑΔΗ/ΣΔΗ

10

6

7

5

13

Άιιεο θαηεγνξίεο

19

22

31

34

27

χλνιν

156

158

166

165

168

Δπεμεγήζεηο:
– Σηε γξακκή»Μεηεγγξαθέο»αλαγξάθεηαη ν θαζαξόο αξηζκόο κεηεγγξαθόκελσλ θνηηεηώλ (εηζξνέο-εθξνέο πξνο θαη από ην Τκήκα)
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Πίλαθαο 11.3α: Δμέιημε ηνπ αξηζκνύ αηηήζεσλ, πξνζθνξώλ ζέζεσλ από ην Τκήκα,
εηζαθηέσλ (εγγξαθώλ) θαη απνθνίησλ ζην Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ (ΜΠΣ)
Σίηινο ΜΠ:

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΜΔ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΣΜΖΜΑ ΜΔΡΗΚΖ ΦΟΗΣΖΖ
2006-2007

2005-2006

2004-2005

2003-2004

2002-2003

83

89

86

123

140

(α) Πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο

0

0

0

1

0

(β) Πηπρηνχρνη άιισλ Σκεκάησλ

Αηηήζεηο (α+β)

83

89

86

122

140

Πξνζθνξέο

47

46

47

44

48

Δγγξαθέο

40

40

40

40

39

Απφθνηηνη**

50

24

47

44

24

** σο απφθνηηνη λννχληαη απηνί πνπ απνθνίηεζαλ ην ζπγθεθξηκέλν αθαδεκατθφ έηνο θαη δε ζέιεη λα αλαθέξνπκε πφζνη απνθνίηεζαλ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά πνπ έθαλε
αίηεζε ην 2006-2007

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο αθαδ. έηνπο 2007-2008
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Πίλαθαο 11.3β: Δμέιημε ηνπ αξηζκνύ αηηήζεσλ, πξνζθνξώλ ζέζεσλ από ην Τκήκα, εηζαθηέσλ
(εγγξαθώλ) θαη απνθνίησλ ζην Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ (ΜΠΣ).
ΣΗΣΛΟ ΜΠ: "ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ & ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΜΔ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ" ΠΛΖΡΟΤ ΦΟΗΣΖΖ
2006-2007

2005-2006

2004-2005

2003-2004

2002-2003

Αηηήζεηο (α+β)

114

149

144

161

181

(α) Πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο

0

4

11

6

12

(β) Πηπρηνχρνη άιισλ Σκεκάησλ

114

145

133

155

169

41

37

42

32

Πξνζθνξέο
Δγγξαθέο

37

36

33

34

31

Απφθνηηνη

36

36

33

34

31

* Ζ θαηεύζπλζε ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΑΝΣΟΛΗΜΟ ηνπ ΠΜ Μάξθεηηλγθ & Δπηθνηλωλία κε Νέεο Σερλνινγίεο ιεηηνύξγεζε γηα πξώηε θνξά ην αθ.έηνο
2008-2009. Χο εθ ηνύηνπ, δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ηα έηε πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ ζρεηηθό πίλαθα (11.3).
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Πίλαθαο 7.6 α (Αλάιπζε Κξηηεξίσλ Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο Αθαδεκατθώλ κνλάδσλ, Έθδνζε 2).
Καηαλνκή βαζκνινγίαο θαη κέζνο βαζκόο πηπρίνπ ησλ απνθνίησλ ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ
Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ
Σίηινο
ΜΠ:

«Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλωλία Με Νέεο Σερλνινγίεο Σκήκα Μεξηθήο θνίηεζεο»
Καηαλνκή Βαζκψλ (%)

Έηνο Απνθνίηεζεο

5.0-5.9

6.0-6.9

7.0-8.4

8.5-10.0

Μέζνο όξνο Βαζκνινγίαο
(Σύλνιν απόθνηησλ)

2002-2003

2

23

14

-

6,73

2003-2004

3

22

13

-

6,68

2004-2005

-

17

21

-

6,97

2005-2006

-

7

16

-

7,07

Σύλνιν

5

69

64

-

6,86

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο αθαδ. έηνπο 2007-2008
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Πίλαθαο 7.6 β (Αλάιπζε Κξηηεξίσλ Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο Αθαδεκατθώλ κνλάδσλ, Έθδνζε 2).
Καηαλνκή βαζκνινγίαο θαη κέζνο βαζκόο πηπρίνπ ησλ απνθνίησλ ηνπ
Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ
ΜΠ "ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ & ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΜΔ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ" ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΤ ΦΟΗΣΖΖ
Έηνο Απνθνίηεζεο

Καηαλνκή Βαζκώλ (%)

Μέζνο όξνο

(ζύλνιν

βαζκνινγίαο

απόθνηηωλ)

5.0-5.9

6.0-6.9

7.0-8.4

8.5-10.0

2002-2003

0%

39%

61%

0%

7,08

31

100%

2003-2004

0%

29%

71%

0%

7,23

34

100%

2004-2005

0%

42%

58%

0%

7,14

33

100%

2005-2006

0%

25%

75%

0%

7,26

36

100%

ύλνιν

0%

33%

66%

0%

7,18

134

100%

* Ζ θαηεύζπλζε Μάξθεηηλγθ κε Γηεζλή Πξνζαλαηνιηζκό ηνπ ΠΜ Μάξθεηηλγθ & Δπηθνηλωλία κε Νέεο Σερλνινγίεο ιεηηνύξγεζε γηα πξώηε θνξά ην αθ.έηνο 20082009. Χο εθ ηνύηνπ, δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ηα έηε πνπ αλαγξάθνληαη ζηνπο παξαπάλω πίλαθεο (7.6).
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Πίλαθαο 11.4: Δμέιημε ηνπ
αξηζκνύ αηηήζεσλ,
πξνζθνξώλ ζέζεσλ από ην
Τκήκα, εηζαθηέσλ
(εγγξαθώλ) θαη απνθνίησλ
ζην Πξόγξακκα
Γηδαθηνξηθώλ Σπνπδώλ
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2006-2007

2005-2006

2004-2005

2003-2004

2002-2003

Αηηήζεηο (α+β)

7

3

8

1

1

(α) Πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο

2

2

6

1

(β) Πηπρηνχρνη άιισλ Σκεκάησλ

5

1

2

1

Πξνζθνξέο
Δγγξαθέο

6

Απφθνηηνη

2

3

Μέζε δηάξθεηα ζπνπδψλ απνθνίησλ

4

5

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο αθαδ. έηνπο 2007-2008

7
1

1
3 έηε
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Πίλαθαο 11-5.1: Μαζήκαηα Πξνπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ
ΜΑΘΖΜΑ

Ηζηόηνπνο

ειίδα
Οδεγνύ
πνπδώλ

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

13,17

Γηδάζθνληεο (πλεξγάηεο)

Τπνρξεωηηθό /
Καη'επηινγήλ

Αμηνιόγεζε
από θνηηεηή
(Ναη / Όρη)

Γηαιέμεηο

Τπνρξεσηηθφ (θνξκνχ)

ΝΑΗ

13

Τπνρξεσηηθφ (θνξκνχ)

ΝΑΗ

13

Τπνρξεσηηθφ (θνξκνχ)

ΝΑΗ

13

Τπνρξεσηηθφ (θνξκνχ)

ΝΑΗ

13

Τπνρξεσηηθφ (θνξκνχ)

ΝΑΗ

13

Τπνρξεσηηθφ

ΝΑΗ

13

Πξόγξακκα Κνξκνύ
1ν Δμάκελν
5401
Δηζαγσγή ζηε Γηνίθεζε
Δπηρεηξήζεσλ

ΝΗΚΑΝΓΡΟΤ
ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΜΠΡΗΝΗΑ
ΚΟΚΚΗΝΑΚΖ
ΑΠΟΠΟΡΖ
ΥΑΛΗΚΗΑ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ
ΦΗΛΟΤΣΗΚΟΤ
ΚΑΦΔΕΑ
ΜΑΓΓΟΤ
ΜΠΑΛΑΦΟΤΣΖ
ΠΑΣΟΤΡΑΣΖ
ΜΗΥΑ

5701

Φπρνινγία

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

13,30

5101

Πνζνηηθέο Μέζνδνη Η

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

13,20

5201

Δξγαιεία Ζιεθηξνληθήο
Δπηθνηλσλίαο Η

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

13,21

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

13,22

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

10,13

πκπεξηθνξά
Οξγαλψζεσλ
Δηζαγσγή ζηελ
Δπηθνηλσλία
Πνζνηηθέο Μέζνδνη ΗΗ

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

13,17

ΝΗΚΑΝΓΡΟΤ

Τπνρξεσηηθφ (θνξκνχ)

ΝΑΗ

13

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

13,30

Τπνρξεσηηθφ (θνξκνχ)

ΝΑΗ

13

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

13,20

Τπνρξεσηηθφ (θνξκνχ)

ΝΑΗ

13

5202

Δξγαιεία Ζιεθηξνληθήο
Δπηθνηλσλίαο ΗΗ

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

13,21

Τπνρξεσηηθφ (θνξκνχ)

ΝΑΗ

13

5601

Δηζαγσγή ζην Μάξθεηηλγθ

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

13,24

ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΑΠΟΠΟΡΖ
ΥΑΛΗΚΗΑ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ
ΦΗΛΟΤΣΗΚΟΤ
ΚΑΦΔΕΑ
ΚΑΛΛΗΑΜΠΔΣΟ
ΜΑΓΓΟΤ
ΜΠΑΛΑΦΟΤΣΖ
ΑΤΛΧΝΗΣΖ
ΓΟΤΝΑΡΖ
ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΖ

Τπνρξεσηηθφ (θνξκνχ)

ΝΑΗ

13

Οηθνλνκηθή θαη
Δπηρεηξήζεηο Η

Ξέλε Γιψζζα
2ν Δμάκελν
5301

5402
5702
5102
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Πίλαθαο 11-5.1: Μαζήκαηα Πξνπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ
ΜΑΘΖΜΑ

Ξέλε Γιψζζα
3ν Δμάκελν

Ηζηόηνπνο

ειίδα
Οδεγνύ
πνπδώλ

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

10,13

Γηδάζθνληεο (πλεξγάηεο)

Τπνρξεωηηθό /
Καη'επηινγήλ

Αμηνιόγεζε
από θνηηεηή
(Ναη / Όρη)

Γηαιέμεηο

Τπνρξεσηηθφ

ΝΑΗ

13

5501

Λνγηζηηθή Η

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

13,19

ΣΕΟΒΑ

Τπνρξεσηηθφ (θνξκνχ)

ΝΑΗ

13

5703

Δπηθνηλσλία ζηελ Πξάμε

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

13,30

Τπνρξεσηηθφ (θνξκνχ)

ΝΑΗ

13

5103

Πνζνηηθέο Μέζνδνη ΗΗΗ

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

13,20

ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΛΤΜΠΔΡΟΠΟΤΛΟ
Π.Γ.407/80

Τπνρξεσηηθφ (θνξκνχ)

ΝΑΗ

13

Τπνρξεσηηθφ (θνξκνχ)

ΝΑΗ

13

Τπνρξεσηηθφ (θνξκνχ)

ΝΑΗ

13

Τπνρξεσηηθφ

ΝΑΗ

13

ΒΑΚΟΛΑ
ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΚΑΦΔΕΑ

Τπνρξεσηηθφ (θνξκνχ)

ΝΑΗ

13

Τπνρξεσηηθφ (θνξκνχ)

ΝΑΗ

13

ΠΑΠΑΣΑΘΟΠΟΤΛΟΤ
ΑΡΓΟΤΛΗΓΖ
(ηκήκα ΛΟ&ΥΡΖ)

Τπνρξεσηηθφ (θνξκνχ)

ΝΑΗ

13

Τπνρξεσηηθφ (θνξκνχ)

ΝΑΗ

13

ΣΑΘΑΚΟΠΟΤΛΟ
ΜΠΑΛΣΑ

Τπνρξεσηηθφ (θνξκνχ)

ΝΑΗ

13

Τπνρξεσηηθφ

ΝΑΗ

13

Τπνρξεσηηθφ (θνξκνχ)

ΝΑΗ

13

Τπνρξεσηηθφ (θνξκνχ)

ΝΑΗ

13

Τπνρξεσηηθφ (θνξκνχ)

ΝΑΗ

13

5203

Δξγαιεία Ζιεθηξνληθήο
Δπηθνηλσλίαο ΗΗΗ

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

13,21

5602

πκπεξηθνξά Καηαλαισηή

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

13,25

Ξέλε Γιψζζα

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

10,13

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

13,17

5704

Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ
Πφξσλ
Ζιεθηξνληθή Δπηθνηλσλία

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

13,31

5613

Πνιηηηθή Πξντφληνο

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

13,28

5502

Λνγηζηηθή ΗΗ

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

13,19

5603

Έξεπλα Μάξθεηηλγθ

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

13,25

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

10,13

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

13,22

5706

Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα
Γηνίθεζεο
Γεκφζηεο ρέζεηο

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

13,31

5503

Υξεκαηνδνηηθή Γηνίθεζε

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

13,19



ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟΤ
ΚΑΛΛΗΑΜΠΔΣΟ
ΛΤΜΠΔΡΟΠΟΤΛΟ
ΜΠΑΛΣΑ
ΠΑΠΑΣΑΘΟΠΟΤΛΟΤ

4ν Δμάκελν
5403


Ξέλε Γιψζζα
5ν Δμάκελν
5204

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο αθαδ. έηνπο 2007-2008

ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟΤ
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Πίλαθαο 11-5.1: Μαζήκαηα Πξνπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ
Ηζηόηνπνο

ειίδα
Οδεγνύ
πνπδώλ

Γηδάζθνληεο (πλεξγάηεο)

Τπνρξεωηηθό /
Καη'επηινγήλ

Αμηνιόγεζε
από θνηηεηή
(Ναη / Όρη)

Γηαιέμεηο

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

13,25

ΣΑΘΑΚΟΠΟΤΛΟ

Τπνρξεσηηθφ (θνξκνχ)

ΝΑΗ

13

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

10,13

Τπνρξεσηηθφ

ΝΑΗ

13

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

13,31

ΚΟΤΡΑ

Τπνρξεσηηθφ (θνξκνχ)

ΝΑΗ

13

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

13,23

ΠΑΣΟΤΡΑΣΖ

Τπνρξεσηηθφ (θνξκνχ)

ΝΑΗ

13

5606

Μέζα Μαδηθήο
Δπηθνηλσλίαο
Οηθνλνκηθή θαη
Δπηρεηξήζεηο ΗΗ
Ζιεθηξνληθφ Μάξθεηηλγθ

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

13,26

Τπνρξεσηηθφ (θνξκνχ)

ΝΑΗ

13

5605

Γηαθήκηζε

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

13,26

ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΖ
ΚΑΦΔΕΑ
ΠΑΠΑΒΑΗΛΔΗΟΤ
ΚΟΚΚΗΝΑΚΖ

Τπνρξεσηηθφ (θνξκνχ)

ΝΑΗ

13

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

10,13

Τπνρξεσηηθφ

ΝΑΗ

13

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

13,18

ΠΑΠΑΓΑΚΖ

Τπνρξεσηηθφ (θνξκνχ)

ΝΑΗ

13

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

13,26

ΑΤΛΧΝΗΣΖ
ΣΑΘΑΚΟΠΟΤΛΟ
ΓΟΤΝΑΡΖ

Τπνρξεσηηθφ (θνξκνχ)

ΝΑΗ

13

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

14,27

Τπνρξεσηηθφ θαηεχζπλζεο
Μάξθεηηλγθ

ΝΑΗ

13

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

14,27

ΑΤΛΧΝΗΣΖ
ΓΟΤΝΑΡΖ
ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΖ
ΓΟΤΝΑΡΖ
ΚΑΡΑΝΣΗΝΟΤ
ΚΟΡΗΣΟ

Τπνρξεσηηθφ θαηεχζπλζεο
Μάξθεηηλγθ

ΝΑΗ

13

ΜΑΘΖΜΑ
5604

Οξγάλσζε Πσιήζεσλ


Ξέλε Γιψζζα
6ν Δμάκελν
5705
5302


Ξέλε Γιψζζα
7ν Δμάκελν
5405

Δπηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή

8ν Δμάκελν
5608

ηξαηεγηθφ Μάξθεηηλγθ

Πξόγξακκα
Καηεύζπλζεο Μάξθεηηλγθ
7ν Δμάκελν
Υπνρξεσηηθά εηδίθεπζεο
5609

5610

Γηνίθεζε Πξνκεζεηψλ θαη
Βηνκεραληθφ (Β2Β)
Μάξθεηηλγθ
Μάξθεηηλγθ Τπεξεζηψλ

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο αθαδ. έηνπο 2007-2008
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Πίλαθαο 11-5.1: Μαζήκαηα Πξνπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ
Ηζηόηνπνο

ειίδα
Οδεγνύ
πνπδώλ

Γηδάζθνληεο (πλεξγάηεο)

Τπνρξεωηηθό /
Καη'επηινγήλ

Σηκνιφγεζε θαη
Υξεκαηννηθνλνκηθή
Αλάιπζε
Δπηιέμηκα εηδίθεπζεο

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

14,27

ΠΑΠΑΒΑΗΛΔΗΟΤ
ΖΝΣΟΤΝΑ

Μάξθεηηλγθ Ληαληθνχ θαη
Υνλδξηθνχ Δκπνξίνπ
5615
Πξνψζεζε Πσιήζεσλ θαη
Άκεζν Μάξθεηηλγθ
5620
ρεδηαζκφο Γεκηνπξγηθνχ
θαη Γηαθεκηζηηθψλ Μέζσλ
5000
Δθπφλεζε Δξγαζίαο
Πξαθηηθήο Δθαξκνγήο
8ν Δμάκελν

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

14,27

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

14,28

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

14,30

ΠΑΠΑΒΑΗΛΔΗΟΤ
ΜΠΑΛΣΑ
ΜΠΑΛΣΑ
ΑΡΓΟΤΛΗΓΖ
δε δηδάζθεηαη

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

14-15,35

ΜΔ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ ΜΔΛΖ
ΓΔΠ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

14,28

ΚΑΣΗΚΔΑ

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

14,26

ΠΑΠΑΒΑΗΛΔΗΟΤ
ΓΟΤΝΑΡΖ
ΚΟΡΗΣΟ

ΜΑΘΖΜΑ
5611

5612

Αμηνιόγεζε
από θνηηεηή
(Ναη / Όρη)

Γηαιέμεηο

Τπνρξεσηηθφ θαηεχζπλζεο
Μάξθεηηλγθ

ΝΑΗ

13

Δπηινγήο θαηεχζπλζεο
Μάξθεηηλγθ
Δπηινγήο θαηεχζπλζεο
Μάξθεηηλγθ
Δπηινγήο θαηεχζπλζεο
Μάξθεηηλγθ
Δπηινγήο θαηεχζπλζεο
Μάξθεηηλγθ & Δπηθνηλσλίαο

ΝΑΗ

13

ΝΑΗ

13

-

-

-

-

Τπνρξεσηηθφ θαηεχζπλζεο
Μάξθεηηλγθ
Τπνρξεσηηθφ θαηεχζπλζεο
Μάξθεηηλγθ

ΝΑΗ

13

ΝΑΗ

13

ΓΟΤΝΑΡΖ
ΚΑΣΗΚΔΑ
ΠΑΠΑΒΑΗΛΔΗΟΤ
ΑΡΓΟΤΛΗΓΖ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ
ΠΑΠΑΣΑΘΟΠΟΤΛΟΤ
ΖΝΣΟΤΝΑ

Δπηινγήο θαηεχζπλζεο
Μάξθεηηλγθ
Δπηινγήο θαηεχζπλζεο
Μάξθεηηλγθ

ΝΑΗ

13

ΝΑΗ

13

Δπηινγήο θαηεχζπλζεο
Μάξθεηηλγθ

ΝΑΗ

13

ΜΠΑΛΣΑ

Δπηινγήο θαηεχζπλζεο
Μάξθεηηλγθ

ΝΑΗ

13

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

Υπνρξεσηηθά εηδίθεπζεο
5614
5607

Γηεζλέο θαη Δμαγσγηθφ
Μάξθεηηλγθ
Γίθηπα Γηαλνκήο θαη
Logistics

Δπηιέμηκα εηδίθεπζεο
5616

Σνπξηζηηθφ Μάξθεηηλγθ

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

14,28

5617

Μάξθεηηλγθ Αγξνηηθψλ
Πξντφλησλ θαη Σξνθίκσλ

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

14,29

5618

Μάξθεηηλγθ κε
Κεξδνζθνπηθψλ
Οξγαληζκψλ
Μνληέια Απνθάζεσλ
Μάξθεηηλγθ

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

14,29

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

14,29

5619

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο αθαδ. έηνπο 2007-2008
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Πίλαθαο 11-5.1: Μαζήκαηα Πξνπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ
Ηζηόηνπνο

ειίδα
Οδεγνύ
πνπδώλ

Γηδάζθνληεο (πλεξγάηεο)

Τπνρξεωηηθό /
Καη'επηινγήλ

Αμηνιόγεζε
από θνηηεηή
(Ναη / Όρη)

Γηαιέμεηο

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

14-15,35

ΜΔ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ ΜΔΛΖ
ΓΔΠ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ

Δπηινγήο θαηεχζπλζεο
Μάξθεηηλγθ & Δπηθνηλσλίαο

-

-

Γίθαην ησλ Δπηρεηξήζεσλ
θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο
5710
ρεδίαζε Γηαδξαζηαθψλ
Δθαξκνγψλ
Δπηιέμηκα εηδίθεπζεο

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

15,24

ΛΑΕΑΡΑΚΟ

ΝΑΗ

13

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

15,32

ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟΤ
ΚΑΛΛΗΑΜΠΔΣΟ

Τπνρξεσηηθφ θαηεχζπλζεο
Δπηθνηλσλίαο
Τπνρξεσηηθφ θαηεχζπλζεο
Δπηθνηλσλίαο

ΝΑΗ

13

Γηαδίθηπν θαη Δθπαίδεπζε

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

15,34

ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟΤ

ΝΑΗ

13

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

15,34

ΚΟΤΡΑ

ΝΑΗ

13

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

15,32

ΠΑΣΔΛΖ

ΝΑΗ

13

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

14-15,35

ΜΔ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ ΜΔΛΖ
ΓΔΠ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ

Δπηινγήο θαηεχζπλζεο
Δπηθνηλσλίαο
Δπηινγήο θαηεχζπλζεο
Δπηθνηλσλίαο
Δπηινγήο θαηεχζπλζεο
Δπηθνηλσλίαο
Δπηινγήο θαηεχζπλζεο
Μάξθεηηλγθ & Δπηθνηλσλίαο

-

-

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

15,32

ΑΠΟΠΟΡΖ

ΝΑΗ

13

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

15,32

ΚΟΚΚΗΝΑΚΖ

ΝΑΗ

13

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

15,33

ΝΗΚΑΝΓΡΟΤ

Τπνρξεσηηθφ θαηεχζπλζεο
Δπηθνηλσλίαο
Τπνρξεσηηθφ θαηεχζπλζεο
Δπηθνηλσλίαο
Τπνρξεσηηθφ θαηεχζπλζεο
Δπηθνηλσλίαο

ΝΑΗ

13

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

15,34

ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟΤ

Δπηινγήο θαηεχζπλζεο
Δπηθνηλσλίαο

ΝΑΗ

13

ΜΑΘΖΜΑ
Δθπφλεζε Δξγαζίαο
Πξαθηηθήο Δθαξκνγήο
Πξόγξακκα
Καηεύζπλζεο Δπηθνηλσλίαο
7ν Δμάκελν
5000

Υπνρξεσηηθά εηδίθεπζεο
5801

5714

Πνιηηηθή Οηθνλνκία θαη
Δπηθνηλσλία
5709
Ζιεθηξνληθή
Γεκνζηνγξαθία
5000
Δθπφλεζε Δξγαζίαο
Πξαθηηθήο Δθαξκνγήο
8ν Δμάκελν
5303

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

Υπνρξεσηηθά εηδίθεπζεο
5707

Γηαπνιηηηζκηθή Δπηθνηλσλία

Γηαπξαγκαηεχζεηο θαη
Δπίιπζε Γηαθσληψλ
5711
Δηαηξηθή Δπηθνηλσληαθή
ηξαηεγηθή
Δπηιέμηκα εηδίθεπζεο
5708

5713

ρεδίαζε Ηζηνπέδσλ

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο αθαδ. έηνπο 2007-2008

Τκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο, Ο.Π.Α.
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Πίλαθαο 11-5.1: Μαζήκαηα Πξνπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ
ΜΑΘΖΜΑ

Ηζηόηνπνο

ειίδα
Οδεγνύ
πνπδώλ

Γηδάζθνληεο (πλεξγάηεο)

Αμηνιόγεζε
από θνηηεηή
(Ναη / Όρη)

Γηαιέμεηο

Δπηινγήο θαηεχζπλζεο
Δπηθνηλσλίαο

ΝΑΗ

13

ΝΑΗ

13

-

-

Τπνρξεωηηθό /
Καη'επηινγήλ

5712

Δηδηθά Θέκαηα Δηαηξηθήο
Δπηθνηλσλίαο

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

15,33

5715

Σέρλε θαη Δπηθνηλσλία

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

15,34

5000

Δθπφλεζε Δξγαζίαο
Πξαθηηθήο Δθαξκνγήο

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

14-15,35

ΜΔ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ ΜΔΛΖ
ΓΔΠ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ

Δπηινγήο θαηεχζπλζεο
Δπηθνηλσλίαο
Δπηινγήο θαηεχζπλζεο
Μάξθεηηλγθ & Δπηθνηλσλίαο

Μαζεκαηηθά γηα ηε
Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ
(3ν)
5304
Αμηνιφγεζε Δπελδπηηθψλ
ρεδίσλ (5ν)
5404
Γηνίθεζε Πνηφηεηαο θαη
Αιιαγψλ (5ν)
5205
Δθαξκνγέο
Πιεξνθνξηαθψλ
πζηεκάησλ (7ν)
5902
Γηνίθεζε Έξγσλ θαη
Πξνγξακκάησλ (7ν)
εαξηλό εμάκελν

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

16,21

Π.Γ.407/80

Δπηινγήο

ΝΑΗ

13

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

16,23

ΠΑΣΟΤΡΑΣΖ

Δπηινγήο

ΝΑΗ

13

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

16,17

ΒΑΚΟΛΑ

Δπηινγήο

ΝΑΗ

13

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

16,22

δε δηδάζθεηαη

Δπηινγήο

-

-

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

16,18

ΕΧΓΡΑΦΟ (ηκήκα ΓΔΣ)

Δπηινγήο

ΝΑΗ

13

Οηθνλνκηθή Θεσξία ηεο
Δπηρείξεζεο (2ν)
Αλάιπζε Υξεκαηαγνξψλ
θαη Κεθαιαηαγνξψλ (6ν)
Κιαδηθή Βηνκεραληθή
Έξεπλα (6ν)

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

16,23

δε δηδάζθεηαη

Δπηινγήο

-

-

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

16,20

(ηκήκα ΟΓΔ)

Δπηινγήο

ΝΑΗ

13

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

16,23

ΠΑΣΟΤΡΑΣΖ

Δπηινγήο

ΝΑΗ

13

ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΛΤΜΠΔΡΟΠΟΤΛΟ
ΔΤΑΓΓΔΛΑΣΟ
ΠΑΣΔΛΖ

Πξναηξεηηθά καζήκαηα ηκήκαηνο
θζηλνπωξηλό εμάκελν
5104

5305
5504
5307

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο αθαδ. έηνπο 2007-2008
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Πίλαθαο 11-5.1: Μαζήκαηα Πξνπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ
Ηζηόηνπνο

ειίδα
Οδεγνύ
πνπδώλ

Γηδάζθνληεο (πλεξγάηεο)

Τπνρξεωηηθό /
Καη'επηινγήλ

Αμηνιόγεζε
από θνηηεηή
(Ναη / Όρη)

Γηαιέμεηο

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

16,24

δε δηδάζθεηαη

Δπηινγήο

-

-

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

16,18

(ηκήκα ΓΔΣ)

Δπηινγήο

ΝΑΗ

13

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

16,18

ΠΑΣΟΤΡΑΣΖ
ΥΑΛΗΚΗΑ
ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΖ
ΓΑΛΑΝΑΚΖ

Δπηινγήο

ΝΑΗ

13

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

16

ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ
(ηκήκα ΠΛΖΡ)

Δπηινγήο

ΝΑΗ

13

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

16

ΝΑΗ

13

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

16

Δπηινγήο

ΝΑΗ

13

1193

Αξρέο Κνηλσληνινγίαο (1ν)

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

16

Δπηινγήο

ΝΑΗ

13

3124

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

16

Δπηινγήο

ΝΑΗ

13

3341

Βηνκεραληθή Οξγάλσζε θαη
Πνιηηηθή (3ν)
Γίθηπα Δπηθνηλσληψλ (7ν)

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

16

Δπηινγήο

ΝΑΗ

13

3435

Σερλεηή Ννεκνζχλε (7ν)

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

16

Δπηινγήο

ΝΑΗ

13

3342

ρεδηαζκφο Βάζεσλ
Γεδνκέλσλ (7ν)

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

16

ΚΑΟΤΡΑ
(ηκήκα ΟΗΚ)
ΠΟΤΡΝΑΡΑΚΖ
(ηκήκα ΟΗΚ)
ΚΑΒΟΤΝΗΓΖ
(ηκήκα ΟΗΚ)
ΒΔΝΣΟΤΡΑ
(ηκήκα ΟΓΔ)
ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ
(ηκήκα ΠΛΖΡ)
ΑΝΓΡΟΤΣΟΠΟΤΛΟ
(ηκήκα ΠΛΖΡ)
ΓΗΑΝΝΑΚΟΤΓΑΚΖ
(ηκήκα ΠΛΖΡ)

Δπηινγήο

1271

Αλάιπζε θαη ρεδίαζε
Δπηρεηξεζηαθψλ
Δθαξκνγψλ (1ν)
Αξρέο Πνιηηηθήο
Δπηζηήκεο (1ν)
Γηεζλήο Οηθνλνκηθή (1ν)

Δπηινγήο

ΝΑΗ

13

ΜΑΘΖΜΑ
5308
5906
5406

European Economic
Policies and Greece (6ν)
Γηνίθεζε Παξαγσγήο θαη
Τπεξεζηψλ (8ν)
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (8ν)

Πξναηξεηηθά καζήκαηα άιισλ
ηκεκάησλ
θζηλνπωξηλό εμάκελν
3261

1191

εαξηλό εμάκελν

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο αθαδ. έηνπο 2007-2008
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ΜΑΘΖΜΑ

1341

Θεσξία Οηθνλνκηθήο
Πνιηηηθήο (2ν)
Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα
(6ν)
Πξνρσξεκέλε
Υξεκαηννηθνλνκηθή ησλ
Δπηρεηξήζεσλ (6ν)
Υξήκα θαη Σξαπεδηθή (6ν)

3331

Βάζεηο Γεδνκέλσλ (8ν)

1312
3334
70785

Πξναηξεηηθά καζήκαηα, κε
πξνζκεηξήζηκα
8052
Γηδαθηηθή
8051

Παηδαγσγηθή

Ηζηόηνπνο

ειίδα
Οδεγνύ
πνπδώλ

Γηδάζθνληεο (πλεξγάηεο)

Τπνρξεωηηθό /
Καη'επηινγήλ

Αμηνιόγεζε
από θνηηεηή
(Ναη / Όρη)

Γηαιέμεηο

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

16

(ηκήκα ΟΗΚ)

Δπηινγήο

ΝΑΗ

13

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

16

(ηκήκα ΠΛΖΡ)

Δπηινγήο

ΝΑΗ

13

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

16

(ηκήκα ΛΟ&ΥΡΖ)

Δπηινγήο

ΝΑΗ

13

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

16

(ηκήκα ΟΗΚ)

Δπηινγήο

ΝΑΗ

13
13

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

16

(ηκήκα ΠΛΖΡ)

Δπηινγήο

ΝΑΗ

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

16

Δπηινγήο

ΝΑΗ

13

http://www.mbc.aueb.gr/directory.aspx

16

ΕΑΒΛΑΝΟ
ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟΤ
ΕΑΒΛΑΝΟ
ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟΤ

Δπηινγήο

ΝΑΗ

13
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Γεληθέο αξρέο ζπνπδώλ
Σν ηκήκα πξνζθέξεη έλα θνηλφ πηπρίν γηα φινπο ηνπο ζπνπδαζηέο, ππάξρεη φκσο ε δπλαηφηεηα εηδίθεπζεο ζην Μάξθεηηλγθ ή ζηελ Δπη θνηλσλία θαηά ηα δχν ηειεπηαία εμάκελα
ζπνπδψλ. Ζ θαηεχζπλζε ζπνπδψλ δελ αλαγξάθεηαη ζην πηπρίν αιιά κφλν ζηα πηζηνπνηεηηθά αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο.
ινη νη θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο παξαθνινπζνχλ έλα θνηλφ πξφγξακκα κε ηξηάληα (30) ππνρξεσηηθά καζήκαηα θνξκνχ. Απφ ηα 30 απηά καζήκαηα:


Πέληε καζήκαηα εληάζζνληαη ζην ρψξν ηνπ κάλαηδκελη.



Σέζζεξα καζήκαηα εληάζζνληαη ζην ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο.



Σξία καζήκαηα εληάζζνληαη ζην ρψξν ησλ πνζνηηθψλ κεζφδσλ.



Γχν καζήκαηα εληάζζνληαη ζην ρψξν ηεο ινγηζηηθήο.



Γχν καζήκαηα εληάζζνληαη ζην ρψξν ηεο νηθνλνκηθήο.



Έλα κάζεκα εληάζζεηαη ζην ρψξν ηεο ρξεκαηνδνηηθήο δηνίθεζεο.



Γεθαηξία καζήκαηα εληάζζνληαη ζηνλ επηζηεκνληθφ ρψξν ηνπ κάξθεηηλγθ θαη ηεο επηθνηλσλίαο.

ηα παξαπάλσ πξνζηίζεληαη δέθα καζήκαηα επηινγήο. Ζ επηινγή αθνξά θαηαξρήλ ηελ θαηεχζπλζε θαη πεξαηηέξσ ην βαζκφ εμεηδίθεπζεο. Πέληε απφ ηα καζήκαηα είλαη ηα
ππνρξεσηηθά καζήκαηα εηδίθεπζεο γηα ηελ θαηεχζπλζε πνπ επηιέγεηαη: Μάξθεηηλγθ ή Δπηθνηλσλία. Σα ππφινηπα πέληε επηιέγνληαη απφ άιια καζήκαηα ηεο εηδίθεπζεο,
καζήκαηα ηεο άιιεο θαηεχζπλζεο, θαζψο θαη πξναηξεηηθά καζήκαηα.
Ο ζπνπδαζηήο δηθαηνχηαη επίζεο λα επηιέμεη Μηθηή θαηεχζπλζε, αλ ζέιεη λα εμαζθαιίζεη ζρεηηθά κεγαιχηεξε ειεπζεξία επηινγψλ.
Ξέλεο γιώζζεο
ινη νη θνηηεηέο ππνρξενχληαη λα παξαθνινπζήζνπλ επηηπρψο έμη καζήκαηα κηαο απφ ηηο ηξεηο μέλεο γιψζζεο πνπ πξνζθέξνληαη ζην Παλεπηζηήκην: Αγγιηθά, Γαιιηθά θαη
Γεξκαληθά. ην πηζηνπνηεηηθφ αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο αλαγξάθεηαη ην κάζεκα ηεο μέλεο γιψζζαο ρσξίο βαζκφ.
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Aπαιιάζζνληαη απφ φια ηα εμακεληαία καζήκαηα ηεο μέλεο γιψζζαο φζνη έρνπλ πηζηνπνηεηηθφ:


Proficiency ηνπ Cambridge ή Michigan (αγγιηθή γιψζζα),



Superieur III ή Sorbonne II (γαιιηθή γιψζζα),



Kleines Sprachdiplom ή Grosses Sprachdiplom (γεξκαληθή γιψζζα),



Κξαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 (γηα θάζε γιψζζα αληίζηνηρα).

Απαιιάζζνληαη απφ ηα πέληε πξψηα εμακεληαία καζήκαηα ηεο μέλεο γιψζζαο φζνη έρνπλ:


Κξαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1 (γηα θάζε γιψζζα αληίζηνηρα).

Απαιιάζζνληαη απφ ηα ηέζζεξα πξψηα εμακεληαία καζήκαηα ηεο μέλεο γιψζζαο, φζνη έρνπλ:


First Certificate in English, γηα ηελ αγγιηθή γιψζζα,



Superieur II ή Sorbonne I, γηα ηε γαιιηθή γιψζζα,



Mittelstufe Diplom, γηα ηε γεξκαληθή γιψζζα,



Κξαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 (γηα θάζε γιψζζα αληίζηνηρα).

5000 Δθπόλεζε Δξγαζίαο Πξαθηηθήο Δθαξκνγήο
Ζ Δθπφλεζε Δξγαζίαο Πξαθηηθήο Δθαξκνγήο κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη έλα κάζεκα επηινγήο θαηά ην ηέηαξην έηνο ζπνπδψλ ηνπ θνηηεηή. Ο θνηηεηήο ζα πξέπεη λα επηιέμεη
έλα ζέκα ην νπνίν ζα εμεηάζεη ζπλδπάδνληαο επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο κε εκπεηξηθή έξεπλα. Σν πξνηεηλφκελν ζέκα ζπκθσλείηαη κε ηνλ θαζεγεηή πνπ ζα αλαιάβεη ηελ
επνπηεία ηνπ θαη ππνβάιιεηαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ηκήκαηνο, ζπλνδεπφκελν απφ ηνπο ηίηινπο ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηε κεζνδνινγία θαη ηε βηβιηνγξαθία ηεο, πξνθεηκέλνπ
λα εγθξηζεί. Ο ηειηθφο βαζκφο ηεο εξγαζίαο πξνηείλεηαη απφ ηνλ επφπηε θαζεγεηή θαη εγθξίλεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ηκήκαηνο.
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8052 Γηδαθηηθή – 8051 Παηδαγωγηθή
Οη θνηηεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, εθφζνλ ην επηζπκνχλ, λα παξαθνινπζήζνπλ ηα καζήκαηα 8052 Γηδαθηηθή θαη 8051 Παηδαγσγηθή. Σα καζήκαηα απηά δελ πξνζκεηξψληαη
νχηε ζηηο ππνρξεψζεηο απφθηεζεο ηνπ πηπρίνπ νχηε ζην βαζκφ ηνπ πηπρίνπ
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Μάζεκα

Δγγεγξακκέλνη
θνηηεηέο

Αξηζκόο
Φνηηεηώλ πνπ
ζπκκεηείραλ
ζηηο εμεηάζεηο
ηνπ καζήκαηνο
(αθαδ. έηνο
2006-2007)

Δπάξθεηα
Δθπαηδεπηηθώλ
Μέζωλ
Ναη/Όρη

Αξηζκόο
Φνηηεηώλ πνπ
πέξαζε
επηηπρώο ζηελ
θαλνληθή θαη
ζηελ
επαλαιεπηηθή
εμέηαζε (αθαδ.
έηνο 2006-2007)

Πνιιαπιή
Βηβιηνγξαθία

ύλνιν
Χξώλ

Γηδαθηηθέο
Μνλάδεο

Τπόβαζξνπ (Τ)
Δπηζηεκνληθήο
Πεξηνρήο (ΔΠ)
Γεληθώλ
Γλώζεωλ (ΓΓ)
Αλάπηπμεο
Γεμηνηήηωλ (ΑΓ)

ΝΑΗ

4

6

ΔΠ 1

Κνξκνχ

195

186

ΝΑΗ

122

ΝΑΗ
ΝΑΗ
ΝΑΗ

4
4
6

6
6
6

ΔΠ 7
ΔΠ 3
ΔΠ 4

Κνξκνχ
Κνξκνχ
Κνξκνχ

201
233
200

192
174
167

ΝΑΗ
ΝΑΗ
ΝΑΗ

153
140
133

ΝΑΗ

4

6

ΔΠ 5

Κνξκνχ

204

170

ΝΑΗ

104

ΝΑΗ

4

0

19

2

ΝΑΗ

1

ΝΑΗ

4

6

ΔΠ 1

Κνξκνχ

198

162

ΝΑΗ

110

ΝΑΗ

4

6

ΔΠ 7

Κνξκνχ

177

147

ΝΑΗ

130

ΝΑΗ
ΝΑΗ

4
6

6
6

ΔΠ 3
ΔΠ 4

Κνξκνχ
Κνξκνχ

260
254

118
191

ΝΑΗ
ΝΑΗ

79
110

Κνξκνύ (Κν)
Δηδίθεπζεο (Δ)
Καηεύζπλζεο
(Κα)

Πξόγξακκα Κνξκνύ
1ν Δμάκελν
5401
Δηζαγσγή ζηε
Γηνίθεζε
Δπηρεηξήζεσλ
5701
Φπρνινγία
5101
Πνζνηηθέο Μέζνδνη Η
5201
Δξγαιεία
Ζιεθηξνληθήο
Δπηθνηλσλίαο Η
5301
Οηθνλνκηθή θαη
Δπηρεηξήζεηο Η

Ξέλε Γιψζζα
2ν Δμάκελν
5402
πκπεξηθνξά
Οξγαλψζεσλ
5702
Δηζαγσγή ζηελ
Δπηθνηλσλία
5102
Πνζνηηθέο Μέζνδνη ΗΗ
5202
Δξγαιεία
Ζιεθηξνληθήο
Δπηθνηλσλίαο ΗΗ
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Μάζεκα

Δηζαγσγή ζην
Μάξθεηηλγθ

Ξέλε Γιψζζα
3ν Δμάκελν
5501
Λνγηζηηθή Η
5703
Δπηθνηλσλία ζηελ
Πξάμε
5103
Πνζνηηθέο Μέζνδνη ΗΗΗ
5203
Δξγαιεία
Ζιεθηξνληθήο
Δπηθνηλσλίαο ΗΗΗ
5602
πκπεξηθνξά
Καηαλαισηή

Ξέλε Γιψζζα
4ν Δμάκελν
5403
Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ
Πφξσλ
5704
Ζιεθηξνληθή
Δπηθνηλσλία
5613
Πνιηηηθή Πξντφληνο
5502
Λνγηζηηθή ΗΗ
5603
Έξεπλα Μάξθεηηλγθ

Ξέλε Γιψζζα
5601

Δγγεγξακκέλνη
θνηηεηέο

Αξηζκόο
Φνηηεηώλ πνπ
ζπκκεηείραλ
ζηηο εμεηάζεηο
ηνπ καζήκαηνο
(αθαδ. έηνο
2006-2007)

Δπάξθεηα
Δθπαηδεπηηθώλ
Μέζωλ
Ναη/Όρη

244

200

ΝΑΗ

Αξηζκόο
Φνηηεηώλ πνπ
πέξαζε
επηηπρώο ζηελ
θαλνληθή θαη
ζηελ
επαλαιεπηηθή
εμέηαζε (αθαδ.
έηνο 2006-2007)
97

15

2

ΝΑΗ

2

Πνιιαπιή
Βηβιηνγξαθία

ύλνιν
Χξώλ

Γηδαθηηθέο
Μνλάδεο

Τπόβαζξνπ (Τ)
Δπηζηεκνληθήο
Πεξηνρήο (ΔΠ)
Γεληθώλ
Γλώζεωλ (ΓΓ)
Αλάπηπμεο
Γεμηνηήηωλ (ΑΓ)

ΝΑΗ

4

6

ΔΠ 6

ΝΑΗ

4

0

ΝΑΗ
ΝΑΗ

4
4

6
6

ΔΠ 2
ΔΠ 7

Κνξκνχ
Κνξκνχ

190
156

146
152

ΝΑΗ
ΝΑΗ

116
122

ΝΑΗ
ΝΑΗ

4
4

6
6

ΔΠ 3
ΔΠ 4

Κνξκνχ
Κνξκνχ

185
213

142
117

ΝΑΗ
ΝΑΗ

102
95

ΝΑΗ

4

6

ΔΠ 6

Κνξκνχ

178

149

ΝΑΗ

126

ΝΑΗ

4

0

29

9

ΝΑΗ

9

ΝΑΗ

4

6

ΔΠ 1

Κνξκνχ

189

130

ΝΑΗ

89

ΝΑΗ

4

6

ΔΠ 7

Κνξκνχ

213

141

ΝΑΗ

84

ΝΑΗ
ΝΑΗ
ΝΑΗ
ΝΑΗ

4
4
4
4

6
6
6
0

ΔΠ 6
ΔΠ 2
ΔΠ 6

Κνξκνχ
Κνξκνχ
Κνξκνχ

235
183
155
17

208
108
135
5

ΝΑΗ
ΝΑΗ
ΝΑΗ
ΝΑΗ

118
88
123
5

5ν Δμάκελν
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Μάζεκα

Πιεξνθνξηαθά
πζηήκαηα Γηνίθεζεο
5706
Γεκφζηεο ρέζεηο
5503
Υξεκαηνδνηηθή
Γηνίθεζε
5604
Οξγάλσζε
Πσιήζεσλ

Ξέλε Γιψζζα
6ν Δμάκελν
5705
Μέζα Μαδηθήο
Δπηθνηλσλίαο
5302
Οηθνλνκηθή θαη
Δπηρεηξήζεηο ΗΗ
5606
Ζιεθηξνληθφ
Μάξθεηηλγθ
5605
Γηαθήκηζε

Ξέλε Γιψζζα
7ν Δμάκελν
5405
Δπηρεηξεζηαθή
ηξαηεγηθή
8ν Δμάκελν
5608
ηξαηεγηθφ
Μάξθεηηλγθ
Πξόγξακκα
Καηεύζπλζεο Μάξθεηηλγθ
7ν Δμάκελν
Υπνρξεσηηθά εηδίθεπζεο
5204

Πνιιαπιή
Βηβιηνγξαθία

ύλνιν
Χξώλ

Γηδαθηηθέο
Μνλάδεο

Τπόβαζξνπ (Τ)
Δπηζηεκνληθήο
Πεξηνρήο (ΔΠ)
Γεληθώλ
Γλώζεωλ (ΓΓ)
Αλάπηπμεο
Γεμηνηήηωλ (ΑΓ)

ΝΑΗ

4

6

ΔΠ 4

Κνξκνχ

235

132

ΝΑΗ

Αξηζκόο
Φνηηεηώλ πνπ
πέξαζε
επηηπρώο ζηελ
θαλνληθή θαη
ζηελ
επαλαιεπηηθή
εμέηαζε (αθαδ.
έηνο 2006-2007)
120

ΝΑΗ
ΝΑΗ

4
4

6
6

ΔΠ 7
ΔΠ 2

Κνξκνχ
Κνξκνχ

164
179

141
141

ΝΑΗ
ΝΑΗ

129
111

ΝΑΗ

4

6

ΔΠ 6

Κνξκνχ

184

139

ΝΑΗ

125

ΝΑΗ

4

0

71

26

ΝΑΗ

26

ΝΑΗ

4

6

ΔΠ 7

Κνξκνχ

220

205

ΝΑΗ

141

ΝΑΗ

4

6

ΔΠ 5

Κνξκνχ

195

165

ΝΑΗ

124

ΝΑΗ

4

6

ΔΠ 6

Κνξκνχ

189

160

ΝΑΗ

128

ΝΑΗ
ΝΑΗ

4
4

6
0

ΔΠ 6

Κνξκνχ

177
77

151
42

ΝΑΗ
ΝΑΗ

116
24

ΝΑΗ

4

6

ΔΠ 1

Κνξκνχ

168

137

ΝΑΗ

94

ΝΑΗ
ΝΑΗ

4
4

6
6

ΔΠ 6

Κνξκνχ

175

175

ΝΑΗ

126

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο αθαδ. έηνπο 2007-2008

Κνξκνύ (Κν)
Δηδίθεπζεο (Δ)
Καηεύζπλζεο
(Κα)

Δγγεγξακκέλνη
θνηηεηέο

Αξηζκόο
Φνηηεηώλ πνπ
ζπκκεηείραλ
ζηηο εμεηάζεηο
ηνπ καζήκαηνο
(αθαδ. έηνο
2006-2007)

Δπάξθεηα
Δθπαηδεπηηθώλ
Μέζωλ
Ναη/Όρη
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Πνιιαπιή
Βηβιηνγξαθία

ύλνιν
Χξώλ

Γηδαθηηθέο
Μνλάδεο

Τπόβαζξνπ (Τ)
Δπηζηεκνληθήο
Πεξηνρήο (ΔΠ)
Γεληθώλ
Γλώζεωλ (ΓΓ)
Αλάπηπμεο
Γεμηνηήηωλ (ΑΓ)

Γηνίθεζε Πξνκεζεηψλ
θαη Βηνκεραληθφ (Β2Β)
5610
Μάξθεηηλγθ
Τπεξεζηψλ
5611
Σηκνιφγεζε θαη
Υξεκαηννηθνλνκηθή
Αλάιπζε
Δπηιέμηκα εηδίθεπζεο
5612
Μάξθεηηλγθ Ληαληθνχ
θαη Υνλδξηθνχ
Δκπνξίνπ
5615
Πξνψζεζε
Πσιήζεσλ θαη
Άκεζν Μάξθεηηλγθ
5620
ρεδηαζκφο
Γεκηνπξγηθνχ θαη
Γηαθεκηζηηθψλ Μέζσλ

ΝΑΗ

4

6

ΔΠ 6

Καηεχζπλζεο

76

64

ΝΑΗ

Αξηζκόο
Φνηηεηώλ πνπ
πέξαζε
επηηπρώο ζηελ
θαλνληθή θαη
ζηελ
επαλαιεπηηθή
εμέηαζε (αθαδ.
έηνο 2006-2007)
17

ΝΑΗ

4

6

ΔΠ 6

Καηεχζπλζεο

125

74

ΝΑΗ

61

ΝΑΗ

4

6

ΔΠ 6

Καηεχζπλζεο

139

131

ΝΑΗ

112

ΝΑΗ

4

6

ΔΠ 6

Καηεχζπλζεο

150

77

ΝΑΗ

67

ΝΑΗ

4

6

ΔΠ 6

Καηεχζπλζεο

187

141

ΝΑΗ

120

ΝΑΗ

4

6

ΔΠ 6

Καηεχζπλζεο

-

-

ΝΑΗ

-

Δθπφλεζε Δξγαζίαο
Πξαθηηθήο Δθαξκνγήο
8ν Δμάκελν
Υπνρξεσηηθά εηδίθεπζεο
5614
Γηεζλέο θαη Δμαγσγηθφ
Μάξθεηηλγθ

ΝΑΗ

4

6

ΑΓ

Καηεχζπλζεο

-

-

ΝΑΗ

-

ΝΑΗ

4

6

ΔΠ 6

Καηεχζπλζεο

135

117

ΝΑΗ

107

Μάζεκα

5609

Κνξκνύ (Κν)
Δηδίθεπζεο (Δ)
Καηεύζπλζεο
(Κα)

Δγγεγξακκέλνη
θνηηεηέο

Αξηζκόο
Φνηηεηώλ πνπ
ζπκκεηείραλ
ζηηο εμεηάζεηο
ηνπ καζήκαηνο
(αθαδ. έηνο
2006-2007)

Δπάξθεηα
Δθπαηδεπηηθώλ
Μέζωλ
Ναη/Όρη

*

5000

*

δελ δηδάζθεηαη

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο αθαδ. έηνπο 2007-2008
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Μάζεκα

Γίθηπα Γηαλνκήο θαη
Logistics
Δπηιέμηκα εηδίθεπζεο
5616
Σνπξηζηηθφ
Μάξθεηηλγθ
5617
Μάξθεηηλγθ
Αγξνηηθψλ
Πξντφλησλ θαη
Σξνθίκσλ
5618
Μάξθεηηλγθ κε
Κεξδνζθνπηθψλ
Οξγαληζκψλ
5619
Μνληέια Απνθάζεσλ
Μάξθεηηλγθ
5000
Δθπφλεζε Δξγαζίαο
Πξαθηηθήο Δθαξκνγήο
5607

Πνιιαπιή
Βηβιηνγξαθία

ύλνιν
Χξώλ

Γηδαθηηθέο
Μνλάδεο

Τπόβαζξνπ (Τ)
Δπηζηεκνληθήο
Πεξηνρήο (ΔΠ)
Γεληθώλ
Γλώζεωλ (ΓΓ)
Αλάπηπμεο
Γεμηνηήηωλ (ΑΓ)

ΝΑΗ

4

6

ΔΠ 6

Καηεχζπλζεο

82

27

ΝΑΗ

Αξηζκόο
Φνηηεηώλ πνπ
πέξαζε
επηηπρώο ζηελ
θαλνληθή θαη
ζηελ
επαλαιεπηηθή
εμέηαζε (αθαδ.
έηνο 2006-2007)
21

ΝΑΗ

4

6

ΔΠ 6
ΔΠ 6

Καηεχζπλζεο

110

42

ΝΑΗ

36

ΝΑΗ

4

6

ΔΠ 6

Καηεχζπλζεο

96

67

ΝΑΗ

60

ΝΑΗ

4

6

ΔΠ 6

Καηεχζπλζεο

79

30

ΝΑΗ

25

ΝΑΗ

4

6

ΔΠ 6

Καηεχζπλζεο

61

29

ΝΑΗ

29

ΝΑΗ

4

6

ΑΓ

Καηεχζπλζεο

-

-

ΝΑΗ

-

ΝΑΗ

4

6

ΔΠ 7

Καηεχζπλζεο

115

70

ΝΑΗ

51

Κνξκνύ (Κν)
Δηδίθεπζεο (Δ)
Καηεύζπλζεο
(Κα)

Δγγεγξακκέλνη
θνηηεηέο

Αξηζκόο
Φνηηεηώλ πνπ
ζπκκεηείραλ
ζηηο εμεηάζεηο
ηνπ καζήκαηνο
(αθαδ. έηνο
2006-2007)

Δπάξθεηα
Δθπαηδεπηηθώλ
Μέζωλ
Ναη/Όρη

Πξόγξακκα
Καηεύζπλζεο Δπηθνηλσλίαο
7ν Δμάκελν
Υπνρξεσηηθά εηδίθεπζεο
5801
Γίθαην ησλ
Δπηρεηξήζεσλ θαη ηεο
Δπηθνηλσλίαο

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο αθαδ. έηνπο 2007-2008
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Μάζεκα

ρεδίαζε
Γηαδξαζηαθψλ
Δθαξκνγψλ
Δπηιέμηκα εηδίθεπζεο
5714
Γηαδίθηπν θαη
Δθπαίδεπζε
5303
Πνιηηηθή Οηθνλνκία
θαη Δπηθνηλσλία
5709
Ζιεθηξνληθή
Γεκνζηνγξαθία
5000
Δθπφλεζε Δξγαζίαο
Πξαθηηθήο Δθαξκνγήο
8ν Δμάκελν
Υπνρξεσηηθά εηδίθεπζεο
5707
Γηαπνιηηηζκηθή
Δπηθνηλσλία
5708
Γηαπξαγκαηεχζεηο θαη
Δπίιπζε Γηαθσληψλ
5711
Δηαηξηθή
Δπηθνηλσληαθή
ηξαηεγηθή
Δπηιέμηκα εηδίθεπζεο
5713
ρεδίαζε Ηζηνπέδσλ
5712
Δηδηθά Θέκαηα
Δηαηξηθήο
Δπηθνηλσλίαο
5715
Σέρλε θαη Δπηθνηλσλία
5710

Πνιιαπιή
Βηβιηνγξαθία

ύλνιν
Χξώλ

Γηδαθηηθέο
Μνλάδεο

Τπόβαζξνπ (Τ)
Δπηζηεκνληθήο
Πεξηνρήο (ΔΠ)
Γεληθώλ
Γλώζεωλ (ΓΓ)
Αλάπηπμεο
Γεμηνηήηωλ (ΑΓ)

ΝΑΗ

4

6

ΔΠ 7

Καηεχζπλζεο

65

33

ΝΑΗ

Αξηζκόο
Φνηηεηώλ πνπ
πέξαζε
επηηπρώο ζηελ
θαλνληθή θαη
ζηελ
επαλαιεπηηθή
εμέηαζε (αθαδ.
έηνο 2006-2007)
29

ΝΑΗ

4

6

ΔΠ 7
ΔΠ 7

Καηεχζπλζεο

48

31

ΝΑΗ

31

ΝΑΗ

4

6

ΔΠ 7

Καηεχζπλζεο

36

6

ΝΑΗ

6

ΝΑΗ

4

6

ΔΠ 7

Καηεχζπλζεο

108

38

ΝΑΗ

38

ΝΑΗ

4

6

ΑΓ

Καηεχζπλζεο

-

-

ΝΑΗ

-

ΝΑΗ

4

6

ΔΠ 7

Καηεχζπλζεο

94

72

ΝΑΗ

70

ΝΑΗ

4

6

ΔΠ 7

Καηεχζπλζεο

119

89

ΝΑΗ

77

ΝΑΗ

4

6

ΔΠ 7

Καηεχζπλζεο

62

37

ΝΑΗ

37

ΝΑΗ
ΝΑΗ

4
4

6
6

ΔΠ 7
ΔΠ 7

Καηεχζπλζεο
Καηεχζπλζεο

53
55

31
33

ΝΑΗ
ΝΑΗ

31
33

ΝΑΗ

4

6

ΔΠ 7

Καηεχζπλζεο

85

36

ΝΑΗ

32

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο αθαδ. έηνπο 2007-2008

Κνξκνύ (Κν)
Δηδίθεπζεο (Δ)
Καηεύζπλζεο
(Κα)

Δγγεγξακκέλνη
θνηηεηέο

Αξηζκόο
Φνηηεηώλ πνπ
ζπκκεηείραλ
ζηηο εμεηάζεηο
ηνπ καζήκαηνο
(αθαδ. έηνο
2006-2007)

Δπάξθεηα
Δθπαηδεπηηθώλ
Μέζωλ
Ναη/Όρη

Τκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο, Ο.Π.Α.
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Μάζεκα

Δθπφλεζε Δξγαζίαο
Πξαθηηθήο Δθαξκνγήο
Πξναηξεηηθά καζήκαηα
ηκήκαηνο
θζηλνπωξηλό εμάκελν
5104
Μαζεκαηηθά γηα ηε
Γηνίθεζε
Δπηρεηξήζεσλ (3ν)
5304
Αμηνιφγεζε
Δπελδπηηθψλ
ρεδίσλ (5ν)
5404
Γηνίθεζε Πνηφηεηαο
θαη Αιιαγψλ (5ν)
5205
Δθαξκνγέο
Πιεξνθνξηαθψλ
πζηεκάησλ (7ν)
5902
Γηνίθεζε Έξγσλ θαη
Πξνγξακκάησλ (7ν)
5000

εαξηλό εμάκελν
5305
Οηθνλνκηθή Θεσξία
ηεο Δπηρείξεζεο (2ν)
5504
Αλάιπζε
Υξεκαηαγνξψλ θαη
Κεθαιαηαγνξψλ (6ν)
5307
Κιαδηθή Βηνκεραληθή
Έξεπλα (6ν)

Πνιιαπιή
Βηβιηνγξαθία

ύλνιν
Χξώλ

Γηδαθηηθέο
Μνλάδεο

Τπόβαζξνπ (Τ)
Δπηζηεκνληθήο
Πεξηνρήο (ΔΠ)
Γεληθώλ
Γλώζεωλ (ΓΓ)
Αλάπηπμεο
Γεμηνηήηωλ (ΑΓ)

ΝΑΗ

4

6

ΑΓ

Καηεχζπλζεο

-

-

ΝΑΗ

Αξηζκόο
Φνηηεηώλ πνπ
πέξαζε
επηηπρώο ζηελ
θαλνληθή θαη
ζηελ
επαλαιεπηηθή
εμέηαζε (αθαδ.
έηνο 2006-2007)
-

ΝΑΗ

4

6

ΔΠ 3

Γεληθήο Δπηινγήο

14

0

ΝΑΗ

0

ΝΑΗ

4

6

ΔΠ 5

Γεληθήο Δπηινγήο

16

2

ΝΑΗ

2

ΝΑΗ

4

6

ΔΠ 1

Γεληθήο Δπηινγήο

-

-

ΝΑΗ

-

ΝΑΗ

4

6

ΔΠ 4

Γεληθήο Δπηινγήο

-

-

ΝΑΗ

-

ΝΑΗ

4

6

ΔΠ 1

Γεληθήο Δπηινγήο

7

0

ΝΑΗ

0

ΝΑΗ

4

6

ΔΠ 5

Γεληθήο Δπηινγήο

-

-

ΝΑΗ

-

ΝΑΗ

4

6

ΔΠ 2

Γεληθήο Δπηινγήο

7

1

ΝΑΗ

0

ΝΑΗ

4

6

ΔΠ 5

Γεληθήο Δπηινγήο

4

0

ΝΑΗ

0

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο αθαδ. έηνπο 2007-2008

Κνξκνύ (Κν)
Δηδίθεπζεο (Δ)
Καηεύζπλζεο
(Κα)

Δγγεγξακκέλνη
θνηηεηέο

Αξηζκόο
Φνηηεηώλ πνπ
ζπκκεηείραλ
ζηηο εμεηάζεηο
ηνπ καζήκαηνο
(αθαδ. έηνο
2006-2007)

Δπάξθεηα
Δθπαηδεπηηθώλ
Μέζωλ
Ναη/Όρη
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Μάζεκα

5308

European Economic
Policies and Greece
(6ν)
5906
Γηνίθεζε Παξαγσγήο
θαη Τπεξεζηψλ (8ν)
5406
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα
(8ν)
Πξναηξεηηθά καζήκαηα
άιισλ ηκεκάησλ
θζηλνπωξηλό εμάκελν
3261
Αλάιπζε θαη ρεδίαζε
Δπηρεηξεζηαθψλ
Δθαξκνγψλ (1ν)
1191
Αξρέο Πνιηηηθήο
Δπηζηήκεο (1ν)
1271
Γηεζλήο Οηθνλνκηθή
(1ν)
1193
Αξρέο Κνηλσληνινγίαο
(1ν)
3124
Βηνκεραληθή
Οξγάλσζε θαη
Πνιηηηθή (3ν)
3341
Γίθηπα Δπηθνηλσληψλ
(7ν)
3435
Σερλεηή Ννεκνζχλε
(7ν)

Πνιιαπιή
Βηβιηνγξαθία

ύλνιν
Χξώλ

Γηδαθηηθέο
Μνλάδεο

Τπόβαζξνπ (Τ)
Δπηζηεκνληθήο
Πεξηνρήο (ΔΠ)
Γεληθώλ
Γλώζεωλ (ΓΓ)
Αλάπηπμεο
Γεμηνηήηωλ (ΑΓ)

ΝΑΗ

4

6

ΔΠ 5

Γεληθήο Δπηινγήο

-

-

ΝΑΗ

Αξηζκόο
Φνηηεηώλ πνπ
πέξαζε
επηηπρώο ζηελ
θαλνληθή θαη
ζηελ
επαλαιεπηηθή
εμέηαζε (αθαδ.
έηνο 2006-2007)
-

ΝΑΗ

4

6

ΔΠ 1

Γεληθήο Δπηινγήο

13

0

ΝΑΗ

0

ΝΑΗ

4

6

ΔΠ 1

Γεληθήο Δπηινγήο

45

12

ΝΑΗ

12

ΝΑΗ

4

6

ΔΠ4

Γεληθήο Δπηινγήο

10

0

ΝΑΗ

0

ΝΑΗ

4

6

ΔΠ5

Γεληθήο Δπηινγήο

40

14

ΝΑΗ

9

ΝΑΗ

4

6

ΔΠ5

Γεληθήο Δπηινγήο

30

0

ΝΑΗ

0

ΝΑΗ

4

6

ΔΠ5

Γεληθήο Δπηινγήο

100

29

ΝΑΗ

19

ΝΑΗ

4

6

ΔΠ5

Γεληθήο Δπηινγήο

31

22

ΝΑΗ

17

ΝΑΗ

4

6

ΔΠ4

Γεληθήο Δπηινγήο

3

0

ΝΑΗ

0

ΝΑΗ

4

6

ΔΠ4

Γεληθήο Δπηινγήο

10

0

ΝΑΗ

0

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο αθαδ. έηνπο 2007-2008

Κνξκνύ (Κν)
Δηδίθεπζεο (Δ)
Καηεύζπλζεο
(Κα)

Δγγεγξακκέλνη
θνηηεηέο

Αξηζκόο
Φνηηεηώλ πνπ
ζπκκεηείραλ
ζηηο εμεηάζεηο
ηνπ καζήκαηνο
(αθαδ. έηνο
2006-2007)

Δπάξθεηα
Δθπαηδεπηηθώλ
Μέζωλ
Ναη/Όρη
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Πίλαθαο 11-5.2: Μαζήκαηα Πξνπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ

Μάζεκα

Πνιιαπιή
Βηβιηνγξαθία

ύλνιν
Χξώλ

Γηδαθηηθέο
Μνλάδεο

Τπόβαζξνπ (Τ)
Δπηζηεκνληθήο
Πεξηνρήο (ΔΠ)
Γεληθώλ
Γλώζεωλ (ΓΓ)
Αλάπηπμεο
Γεμηνηήηωλ (ΑΓ)

ΝΑΗ

4

6

ΔΠ4

Γεληθήο Δπηινγήο

7

0

ΝΑΗ

Αξηζκόο
Φνηηεηώλ πνπ
πέξαζε
επηηπρώο ζηελ
θαλνληθή θαη
ζηελ
επαλαιεπηηθή
εμέηαζε (αθαδ.
έηνο 2006-2007)
0

ΝΑΗ

4

6

ΔΠ5

Γεληθήο Δπηινγήο

11

0

ΝΑΗ

0

ΝΑΗ

4

6

ΔΠ4

Γεληθήο Δπηινγήο

2

0

ΝΑΗ

0

ΝΑΗ

4

6

ΔΠ2

Γεληθήο Δπηινγήο

3

0

ΝΑΗ

0

ΝΑΗ

4

6

ΔΠ5

Γεληθήο Δπηινγήο

6

0

ΝΑΗ

0

ΝΑΗ

4

6

ΔΠ4

Γεληθήο Δπηινγήο

3

0

ΝΑΗ

0

ΝΑΗ
ΝΑΗ

4
4

0
0

ΑΓ
ΑΓ

Γεληθήο Δπηινγήο
Γεληθήο Δπηινγήο

30
21

5
6

ΝΑΗ
ΝΑΗ

5
5

ρεδηαζκφο Βάζεσλ
Γεδνκέλσλ (7ν)
εαξηλό εμάκελν
1312
Θεσξία Οηθνλνκηθήο
Πνιηηηθήο (2ν)
3334
Λεηηνπξγηθά
πζηήκαηα (6ν)
70785 Πξνρσξεκέλε
Υξεκαηννηθνλνκηθή
ησλ
Δπηρεηξήζεσλ (6ν)
1341
Υξήκα θαη Σξαπεδηθή
(6ν)
3331
Βάζεηο Γεδνκέλσλ
(8ν)
Πξναηξεηηθά καζήκαηα, κε
πξνζκεηξήζηκα
8052
Γηδαθηηθή
8051
Παηδαγσγηθή
3342

Δπηζηεκνληθέο Πεξηνρέο
ΔΠ 1

Γηνίθεζεο

ΔΠ 2

Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηνδφηεζεο

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο αθαδ. έηνπο 2007-2008

Κνξκνύ (Κν)
Δηδίθεπζεο (Δ)
Καηεύζπλζεο
(Κα)

Δγγεγξακκέλνη
θνηηεηέο

Αξηζκόο
Φνηηεηώλ πνπ
ζπκκεηείραλ
ζηηο εμεηάζεηο
ηνπ καζήκαηνο
(αθαδ. έηνο
2006-2007)

Δπάξθεηα
Δθπαηδεπηηθώλ
Μέζωλ
Ναη/Όρη
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ΔΠ 3

Πνζνηηθψλ Μεζφδσλ - ηαηηζηηθήο

ΔΠ 4

Τπνινγηζηψλ – Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ

ΔΠ 5

Οηθνλνκίαο - Γηθαίνπ

ΔΠ 6

Μάξθεηηλγθ

ΔΠ 7

Δπηθνηλσλίαο

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο αθαδ. έηνπο 2007-2008
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Πίλαθαο 11-6.1: Καηαλνκή βαζκνινγίαο θαη κέζνο βαζκόο πηπρίνπ
ησλ απνθνίησλ ηνπ Πξνπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ
Καηαλνκή Βαζκψλ (%)
Έηνο Απνθνίηεζεο

5.0-5.99

6.0-6.99

7.0-8.49

8.5-10.0

Μέζνο όξνο Βαζκνινγίαο
(Σύλνιν απόθνηησλ)

2001-2002

6

62

73

3

7.06 (144)

2002-2003

3

63

80

1

7.08 (147)

2003-2004

4

55

101

2

7.20 (162)

2004-2005

5

46

97

12

7.33 (160)

2005-2006

5

50

84

10

7.31 (149)

Σύλνιν

23

276

435

28

7.196 (762)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο αθαδ. έηνπο 2007-2008
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Πίλαθαο 11-6.2: Δμέιημε ηνπ αξηζκνύ ησλ απνθνίησλ ηνπ Πξνπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο
Σπνπδώλ θαη δηάξθεηα ζπνπδώλ
Γηάξθεηα ζπνπδψλ (Έηε)
Κ

Κ+1

Κ+2

Κ+3

Κ+4

Κ+5

≥Κ+6

Γελ έρνπλ
απνθνηηήζεη αθφκα

Σύλνιν

2000-2001

107

38

21

5

3

1

-

24

100%

2001-2002

107

30

6

4

2

-

-

22

100%

2002-2003

92

38

9

2

-

-

-

21

100%

2003-2004

56

61

8

-

-

-

-

31

100%

2004-2005

78

29

-

-

-

-

-

52

100%

2005-2006

27

-

-

-

-

-

-

120

100%

2006-2007

-

-

-

-

-

-

-

154

100%

Έηνο εηζαγσγήο

Δπεμεγήζεηο:
– πνπ Κ = Καλνληθή δηάξθεηα ζπνπδψλ (ζε έηε) ζην Σκήκα. (π.ρ. Αλ ε θαλνληθή δηάξθεηα ζπνπδψλ είλαη 4 έηε, ηφηε Κ=4, Κ+1=5, Κ+2=6,..., Κ+6=10)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο αθαδ. έηνπο 2007-2008
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Πίλαθαο 11.7.1α: Μαζήκαηα Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ
Σίηινο ΜΠ: «Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλωλία Με Νέεο Σερλνινγίεο Σκήκα Μεξηθήο θνίηεζεο»
Mάζεκα

Ηζηόηνπνο

Δηζαγσγή ζην κάξθεηηλγθ &
ζπκπεξηθνξά θαηαλαισηή

http://www.executivement.aueb.gr/intro.asp?id=31546&lcid=1032

5

http://www.executivement.aueb.gr/intro.asp?id=31545&lcid=1032

5

http://www.executivement.aueb.gr/intro.asp?id=31547&lcid=1032

5

Σερληθέο επηθνηλσλίαο

http://www.executivement.aueb.gr/intro.asp?id=31548&lcid=1032

5

Πνιηηηθή πξντφληνο

http://www.executivement.aueb.gr/intro.asp?id=31551&lcid=1032

5

Γηαθήκηζε

http://www.executivement.aueb.gr/intro.asp?id=31549&lcid=1032

5

Δπηρεηξεζηαθή
ζηξαηεγηθή
θαη ζηξαηεγηθφ κάξθεηηλγθ

http://www.executivement.aueb.gr/intro.asp?id=31552&lcid=1032

5

Δηαηξηθή
ζηξαηεγηθή

http://www.executivement.aueb.gr/intro.asp?id=31569&lcid=1032

5

http://www.executivement.aueb.gr/intro.asp?id=40141&lcid=1032

7

http://www.executivement.aueb.gr/intro.asp?id=40106&lcid=1032

7

Γηνίθεζε & νξγαλσζηαθή
ζπκπεξηθνξά
Δξεπλεηηθή κεζνδνινγία &
έξεπλα κάξθεηηλγθ

Οξγάλσζε
πσιήζεσλ

Δπηθνηλσληαθή
&

δηνίθεζε

Βηνκεραληθφ Β2Β κάξθεηηλγθ
Γηνίθεζε
αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ
Γηνίθεζε δηθηχσλ δηαλνκήο
& logistics
Δμαγσγηθφ
θαη
δηεζλέο
κάξθεηηλγθ
Ζιεθηξνληθφ
εκπφξην
&
κάξθεηηλγθ
Μάξθεηηλγθ εκπνξίνπ

http://www.executivement.aueb.gr/intro.asp?id=40160&lcid=1032

7

http://www.executivement.aueb.gr/intro.asp?id=40136&lcid=1032

7

http://www.executivement.aueb.gr/intro.asp?id=40137&lcid=1032

7

http://www.executivement.aueb.gr/intro.asp?id=40138&lcid=1032

7

http://www.executivement.aueb.gr/intro.asp?id=40139&lcid=1032

7

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο αθαδ. έηνπο 2007-2008

ειίδα
Οδεγνύ

Γηδάζθνληεο

Τπνρξεωηηθό/

Αμηνιόγεζε
από θνηηεηή

πνπδώλ

(πλεξγάηεο)

Καη' επηινγήλ

(Ναη / Όρη)

Γ. Απισλίηεο
Γ. Μπάιηαο
. Γνχλαξεο
Β. Παπαδάθεο
Δ. Νηθάλδξνπ
Γ. Μπάιηαο
Α. Κνπξεκέλνο
Μ. Κσλζηαληνπνχινπ
Δ. Καθέδα
Γ. Λπκπεξνφπνπινο
Γ. Απισλίηεο
Π. Παπαζηαζνπνχινπ
Π. Αξγνπζιίδεο
. Κνέλ
Ν. Παπαβαζηιείνπ
Γ. Παλεγπξάθεο
Β. Παπαδάθεο
Β. ηαζαθφπνπινο
Δ. Απνζπφξε
Δ. Νηθάλδξνπ
Γ. Λπκπεξφπνπινο
Γ. Απισλίηεο
Ν. Παλαγφπνπινο
Γ. Απισλίηεο
Δ. Νηθάλδξνπ
Λ. Παλαγησηνπνχινπ
Ν. Παπαβαζηιείνπ
. Γνχλαξεο
Δ. Καηζηθέα
. Γεκεηξηάδεο
Δ. Καθέδα
Ν. Παπαβαζηιείνπ
Γ. Μπάιηαο

Γηαιέμεηο

Τπνρξεωηηθό

Ναη

12

Τπνρξεωηηθό

Ναη

12

Τπνρξεωηηθό

Ναη

12

Τπνρξεωηηθό

Ναη

12

Τπνρξεωηηθό

Ναη

12

Τπνρξεωηηθό

Ναη

12

Τπνρξεωηηθό

Ναη

12

Τπνρξεωηηθό

Ναη

12

Καη' επηινγήλ

Ναη

5

Καη' επηινγήλ

Ναη

5

Καη' επηινγήλ

Ναη

5

Καη' επηινγήλ

Ναη

5

Καη' επηινγήλ

Ναη

5

Καη' επηινγήλ

Ναη

5

Καη' επηινγήλ

Ναη

5
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Πίλαθαο 11.7.1α: Μαζήκαηα Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ
Σίηινο ΜΠ: «Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλωλία Με Νέεο Σερλνινγίεο Σκήκα Μεξηθήο θνίηεζεο»
Mάζεκα

Ηζηόηνπνο

ειίδα
Οδεγνύ

Γηδάζθνληεο

Τπνρξεωηηθό/

Αμηνιόγεζε
από θνηηεηή

πνπδώλ

(πλεξγάηεο)

Καη' επηινγήλ

(Ναη / Όρη)

Γηαιέμεηο

Μάξθεηηλγθ ππεξεζηψλ

http://www.executivement.aueb.gr/intro.asp?id=40140&lcid=1032

7

. Γνχλαξεο

Καη' επηινγήλ

Ναη

5

Γηνίθεζε ιεηηνπξγηψλ

http://www.executivement.aueb.gr/intro.asp?id=40161&lcid=1032

7

. Γνχλαξεο

Καη' επηινγήλ

Ναη

5

http://www.executivement.aueb.gr/intro.asp?id=40142&lcid=1032

7

Α. Κνπξεκέλνο

Καη' επηινγήλ

Ναη

5

Καη' επηινγήλ

Ναη

5

Καη' επηινγήλ

Ναη

5

Καη' επηινγήλ

Ναη

5

Καη' επηινγήλ

Ναη

5

Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα
κάξθεηηλγθ
Αξρέο
&
κέζνδνη
πξνψζεζεο πσιήζεσλ

Γ. Μπάιηαο
Π. Αξγνπζιίδεο
Γ. Απισλίηεο
Β. ηαζαθφπνπινο
Ν. Παλαγφπνπινο
Ν. Παπαβαζηιείνπ
Κ. Ήληνπλαο
. Γνχλαξεο
Ν. Παλαγφπνπινο

http://www.executivement.aueb.gr/intro.asp?id=40143&lcid=1032

7

Σερληθέο πσιήζεσλ

http://www.mcm.aueb.gr/ment/default.asp?id=2002007&lcid=1032#15

7

Σηκνινγηαθή πνιηηηθή

http://www.executivement.aueb.gr/intro.asp?id=40145&lcid=1032

7

Γηνίθεζε ζρέζεσλ πειαηψλ
ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο

http://www.executivement.aueb.gr/intro.asp?id=40147&lcid=1032

7

Γηαπξαγκαηεχζεηο

http://www.executivement.aueb.gr/intro.asp?id=40129&lcid=1032

7

Φ. Κνθθηλάθε

Καη' επηινγήλ

Ναη

5

http://www.executivement.aueb.gr/intro.asp?id=40144&lcid=1032

7

Η. Υαιηθηάο

Καη' επηινγήλ

Ναη

5

http://www.mcm.aueb.gr/ment/default.asp?id=2002012&lcid=1032

8

Α. θνχξαο

Καη' επηινγήλ

Ναη

5

ρεδηαζκφο δεκηνπξγηθνχ

http://www.executivement.aueb.gr/intro.asp?id=40263&lcid=1032

8

Καη' επηινγήλ

Ναη

5

Πξνγξακκαηηζκφο κέζσλ

http://www.executivement.aueb.gr/intro.asp?id=40264&lcid=1032

8

Καη' επηινγήλ

Ναη

5

http://www.executivement.aueb.gr/intro.asp?id=40265&lcid=1032

8

Καη' επηινγήλ

Ναη

5

http://www.executivement.aueb.gr/intro.asp?id=40266&lcid=1032

8

Καη' επηινγήλ

Ναη

5

http://www.executivement.aueb.gr/intro.asp?id=40255&lcid=1032

8

Καη' επηινγήλ

Ναη

5

Καη' επηινγήλ

Ναη

5

Καη' επηινγήλ

Ναη

5

Καη' επηινγήλ

Ναη

5

Πνζνηηθέο
κέζνδνη
κάξθεηηλγθ
&
επηθνηλσλία
Οηθνλνκηθή δηάζηαζε
Μ.Μ.Δ.

ζην
ηελ
ησλ

Οινθιεξσκέλε
επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή
Νέεο
ηερλνινγίεο
ζηε
δηαθήκηζε
Σέρλε & επηθνηλσλία
Γεκφζηεο ζρέζεηο
Άληιεζε
πφξσλ
&
νξγάλσζε εθδειψζεσλ
Δηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε

http://www.executivement.aueb.gr/intro.asp?id=40250&lcid=1032

8

http://www.executivement.aueb.gr/intro.asp?id=40267&lcid=1032

8

http://www.executivement.aueb.gr/intro.asp?id=40268&lcid=1032

8

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο αθαδ. έηνπο 2007-2008

Μ. Κσλζηαληνπνχινπ
Α. Δπαγγειάηνο
Γ. Μπάιηαο
Φ. Κνθθηλάθε
Β. ηαζαθφπνπινο
Φ. Κνθθηλάθε
Γ. Μπάιηαο
Φι. Κνθθηλάθε
Κ. Παηέιε
Ν. Παπαιεμαλδξή
Γ. Λπκπεξφπνπινο
Ν. Παπαιεμαλδξή
Γ. Λπκπεξφπνπινο
Ν. Παπαιεμαλδξή
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Πίλαθαο 11.7.1α: Μαζήκαηα Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ
Σίηινο ΜΠ: «Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλωλία Με Νέεο Σερλνινγίεο Σκήκα Μεξηθήο θνίηεζεο»
Mάζεκα

Ηζηόηνπνο

ειίδα
Οδεγνύ

Γηδάζθνληεο

Τπνρξεωηηθό/

Αμηνιόγεζε
από θνηηεηή

πνπδώλ

(πλεξγάηεο)

Καη' επηινγήλ

(Ναη / Όρη)

Γηαιέμεηο

Δ. Απνζπφξε
ρέζεηο κε ηα Μ.Μ.Δ.

http://www.executivement.aueb.gr/intro.asp?id=40269&lcid=1032

8

Γηνίθεζε αιιαγψλ

http://www.executivement.aueb.gr/intro.asp?id=40251&lcid=1032

8

http://www.mcm.aueb.gr/ment/default.asp?id=2002012&lcid=1032

8

http://www.executivement.aueb.gr/intro.asp?id=40254&lcid=1032

8

Ζιεθηξνληθή επηθνηλσλία

http://www.mcm.aueb.gr/ment/default.asp?id=2002012&lcid=1032

8

Αλάπηπμε δηαπξνζσπηθψλ
ηθαλνηήησλ

http://www.mcm.aueb.gr/ment/default.asp?id=2002012&lcid=1032

8

Πνιηηηθή
νηθνλνκία
επηθνηλσλία
ρεδίαζε
εθαξκνγψλ

&

δηαδξαζηηθψλ

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο αθαδ. έηνπο 2007-2008

Ν. Παπαιεμαλδξή
Γ. Λπκπεξφπνπινο
Β. Παπαδάθεο
Μ. Βαθφια
Α. θνχξαο
Β. Παηζνπξάηεο
Μ. Κσλζηαληνπνχινπ
Α. Δπαγγειάηνο
Γ. Λπκπεξφπνπινο
Λ. Παλαγησηνπνχινπ

Καη' επηινγήλ

Ναη

5

Καη' επηινγήλ

Ναη

5

Καη' επηινγήλ

Ναη

5

Καη' επηινγήλ

Ναη

5

Καη' επηινγήλ

Ναη

5

Καη' επηινγήλ

Ναη

5
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Σίηινο ΜΠ: Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλωλία κε Νέεο Σερλνινγίεο, Πιήξνπο Φνίηεζεο
Mάζεκα

Ηζηόηνπνο

ειίδα

Γηδάζθνληεο

Τπνρξεω-

Αμηνιόγε-

Γηαιέμεηο

Οδεγνύ

(πλεξγάηεο)

ηηθό

ζε

(ώξεο)

Καη'επηιν-

από

γήλ

θνηηεηή

πνπδώλ

(Ναη / Όρη)
ΓΗΟΗΚΖΖ &

http://www.mcm.aueb.gr/ment/default.asp?id=2002006&lcid=103

Β. Παπαδάθεο, Δι.

ΟΡΓΑΝΧΗΑΚΖ

2#1

Απνζπόξε

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ

http://www.mcm.aueb.gr/ment/default.asp?id=2002006&lcid=103

Γ. Απιωλίηεο, Γ.

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ &

2#1

Μπάιηαο, π.

Τ

ΝΑΗ

36

Τ

ΝΑΗ

36

Τ

ΝΑΗ

36

Τ

ΝΑΗ

36

ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ

ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ

Γνύλαξεο

ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ
ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ

http://www.mcm.aueb.gr/ment/default.asp?id=2002006&lcid=103

Α. Κνπξεκέλνο, Β.

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ &

2#1

ηαζαθόπνπινο

ΣΔΥΝΗΚΔ

http://www.mcm.aueb.gr/ment/default.asp?id=2002006&lcid=103

Μ.

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ

2#1

Κωλζηαληνπνύιν

ΔΡΔΤΝΑ
ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ

π, Δ. Καθέδα, Γ.
Λπκπεξόπνπινο

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο αθαδ. έηνπο 2007-2008
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Mάζεκα

Ηζηόηνπνο

ειίδα

Γηδάζθνληεο

Τπνρξεω-

Αμηνιόγε-

Γηαιέμεηο

Οδεγνύ

(πλεξγάηεο)

ηηθό

ζε

(ώξεο)

Καη'επηιν-

από

γήλ

θνηηεηή

πνπδώλ

(Ναη / Όρη)
ΓΗΑΦΖΜΗΖ

http://www.mcm.aueb.gr/ment/default.asp?id=2002006&lcid=103

Ν. Παπαβαζηιείνπ,

2#1

Φι. Κνθθηλάθε

ΠΟΛΗΣΗΚΖ

http://www.mcm.aueb.gr/ment/default.asp?id=2002006&lcid=103

Π.

ΠΡΟΨΟΝΣΟ

2#1

Παπαζηαζνπνύιν

Τ

ΝΑΗ

36

Τ

ΝΑΗ

36

Τ

ΝΑΗ

36

Τ

ΝΑΗ

36

Δ-Μ

ΝΑΗ

20

Δ-Μ

ΝΑΗ

20

π, Π. Αξγνπζιίδεο
ΔΣΑΗΡΗΚΖ

http://www.mcm.aueb.gr/ment/default.asp?id=2002006&lcid=103

Δηξ. Νηθάλδξνπ,

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ

2#1

Δι. Απνζπόξε, Γ.

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ

Λπκπεξόπνπινο

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ

http://www.mcm.aueb.gr/ment/default.asp?id=2002006&lcid=103

Β.

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ &

2#1

ηαζαθόπνπινο,

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Β. Παπαδάθεο

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ

http://www.mcm.aueb.gr/ment/default.asp?id=2002007&lcid=103

Γ. Απιωλίηεο

(B2B) ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ

2#1

(avlon@aueb.gr),
. Γεκεηξηάδεο

ΓΗΟΗΚΖΖ

http://www.mcm.aueb.gr/ment/default.asp?id=2002007&lcid=103

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο αθαδ. έηνπο 2007-2008

. Γνύλαξεο
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Mάζεκα

Ηζηόηνπνο

ειίδα

Γηδάζθνληεο

Τπνρξεω-

Αμηνιόγε-

Γηαιέμεηο

Οδεγνύ

(πλεξγάηεο)

ηηθό

ζε

(ώξεο)

Καη'επηιν-

από

γήλ

θνηηεηή

πνπδώλ

(Ναη / Όρη)
ΥΔΔΧΝ

2#1

(sgounar@aueb.gr

ΠΔΛΑΣΧΝ

), Ν.

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ

Παλαγόπνπινο

ΖΜΑΗΑ
ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ

http://www.mcm.aueb.gr/ment/default.asp?id=2002007&lcid=103

π. Γνύλαξεο

Δ-Μ

ΝΑΗ

20

ΤΠΖΡΔΗΧΝ

2#1

ΓΗΟΗΚΖΖ

http://www.mcm.aueb.gr/ment/default.asp?id=2002007&lcid=103

π. Γνύλαξεο

Δ-Μ

ΌΥΗ

20

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΧΝ

2#1

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ
ΔΜΠΟΡΗΟΤ

http://www.mcm.aueb.gr/ment/default.asp?id=2002007&lcid=103

Ν. Παπαβαζηιείνπ,

Δ-Μ

ΝΑΗ

20

2#1

Γ. Μπάιηαο

ΑΡΥΔ & ΜΔΘΟΓΟΗ

http://www.mcm.aueb.gr/ment/default.asp?id=2002007&lcid=103

Γ. Μπάιηαο, Π.

Δ-Μ

ΝΑΗ

20

ΠΡΟΧΘΖΖ

2#1

Αξγνπζιίδεο

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ

http://www.mcm.aueb.gr/ment/default.asp?id=2002007&lcid=103

. Γεκεηξηάδεο, Δ.

Δ-Μ

ΝΑΗ

20

ΔΜΠΟΡΗΟ &

2#1

Καθέδα

ΠΧΛΖΔΧΝ

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο αθαδ. έηνπο 2007-2008
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Σίηινο ΜΠ: Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλωλία κε Νέεο Σερλνινγίεο, Πιήξνπο Φνίηεζεο
Mάζεκα

Ηζηόηνπνο

ειίδα

Γηδάζθνληεο

Τπνρξεω-

Αμηνιόγε-

Γηαιέμεηο

Οδεγνύ

(πλεξγάηεο)

ηηθό

ζε

(ώξεο)

Καη'επηιν-

από

γήλ

θνηηεηή

πνπδώλ

(Ναη / Όρη)
ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ
ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΚΣΤΧΝ

http://www.mcm.aueb.gr/ment/default.asp?id=2002007&lcid=103

Ν. Παπαβαζηιείνπ,

ΓΗΑΝΟΜΖ &

2#1

π. Γνύλαξεο

Δ-Μ

ΝΑΗ

20

ΔΞΑΓΧΓΗΚΟ &

http://www.mcm.aueb.gr/ment/default.asp?id=2002007&lcid=103

Δ. Καηζηθέα

Δ-Μ

ΌΥΗ

20

ΓΗΔΘΝΔ

2#1

Δ-Μ

ΌΥΗ

20

Δ-Μ

ΌΥΗ

20

Δ-Μ

ΌΥΗ

20

Δ-Δ

ΝΑΗ

20

LOGISTICS

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ

http://www.mcm.aueb.gr/ment/default.asp?id=2002007&lcid=103

Α. Κνπξεκέλνο

ΤΣΖΜΑΣΑ

2#1

(Παλ. Πεηξαηά)

ΣΔΥΝΗΚΔ

http://www.mcm.aueb.gr/ment/default.asp?id=2002007&lcid=103

Γ. Απιωλίηεο, Β.

ΠΧΛΖΔΧΝ

2#1

ηαζαθόπνπινο,

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ

Ν. Παλαγόπνπινο
ΣΗΜΟΛΟΓΗΑΚΖ

http://www.mcm.aueb.gr/ment/default.asp?id=2002007&lcid=103

Ν. Παπαβαζηιείνπ,

ΠΟΛΗΣΗΚΖ

2#1

Κ. Ήληνπλαο

ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ

http://www.mcm.aueb.gr/ment/default.asp?id=2002012&lcid=103

Ν. Παπαιεμαλδξή,

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο αθαδ. έηνπο 2007-2008
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Mάζεκα

Ηζηόηνπνο

ειίδα

Γηδάζθνληεο

Τπνρξεω-

Αμηνιόγε-

Γηαιέμεηο

Οδεγνύ

(πλεξγάηεο)

ηηθό

ζε

(ώξεο)

Καη'επηιν-

από

γήλ

θνηηεηή

πνπδώλ

(Ναη / Όρη)
2#1

Γ.
Λπκπεξόπνπινο

ΑΝΣΛΖΖ ΠΟΡΧΝ

http://www.mcm.aueb.gr/ment/default.asp?id=2002012&lcid=103

Ν. Παπαιεμαλδξή,

& ΟΡΓΑΝΧΖ

2#1

Γ.

ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ

Δ-Δ

ΌΥΗ

20

Δ-Δ

ΌΥΗ

20

Δ-Δ

ΌΥΗ

20

Δ-Δ

ΝΑΗ

20

Λπκπεξόπνπινο

ΔΣΑΗΡΗΚΖ

http://www.mcm.aueb.gr/ment/default.asp?id=2002012&lcid=103

Ν. Παπαιεμαλδξή,

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ

2#1

Δ. Απνζπόξε

ΥΔΔΗ ΜΔ ΣΑ

http://www.mcm.aueb.gr/ment/default.asp?id=2002012&lcid=103

Ν. Παπαιεμαλδξή,

ΜΔΑ ΜΑΕΗΚΖ

2#1

Γ.

ΔΤΘΤΝΖ

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ

Λπκπεξόπνπινο

ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ

http://www.mcm.aueb.gr/ment/default.asp?id=2002012&lcid=103

Β.

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ

2#1

ηαζαθόπνπινο,

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο αθαδ. έηνπο 2007-2008

Φι. Κνθθηλάθε
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Mάζεκα

Ηζηόηνπνο

ειίδα

Γηδάζθνληεο

Τπνρξεω-

Αμηνιόγε-

Γηαιέμεηο

Οδεγνύ

(πλεξγάηεο)

ηηθό

ζε

(ώξεο)

Καη'επηιν-

από

γήλ

θνηηεηή

πνπδώλ

(Ναη / Όρη)

ΥΔΓΗΑΜΟ

http://www.mcm.aueb.gr/ment/default.asp?id=2002012&lcid=103

Μ.Κωλζηαληνπνύι

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΟΤ

2#1

νπ,

Δ-Δ

ΌΥΗ

20

Δ-Δ

ΌΥΗ

20

Δ-Δ

ΌΥΗ

20

Δ-Δ

ΝΑΗ

20

Α.Δπαγγειάηνο,
Δμωηεξηθόο
Δηζεγεηήο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ

http://www.mcm.aueb.gr/ment/default.asp?id=2002012&lcid=103

Γ. Μπάιηαο, Φι.

 ΜΔΧΝ

2#1

Κνθθηλάθε,
Δμωηεξηθόο
Δηζεγεηήο

ΝΔΔ

http://www.mcm.aueb.gr/ment/default.asp?id=2002012&lcid=103

Γ. Μπάιηαο, Φι.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΣΖ

2#1

Κνθθηλάθε,

ΓΗΑΦΖΜΗΖ

Δμωηεξηθόο
Δηζεγεηήο

ΓΗΟΗΚΖΖ

http://www.mcm.aueb.gr/ment/default.asp?id=2002012&lcid=103

Β. Παπαδάθεο, Μ.

ΑΛΛΑΓΧΝ

2#1

Βαθόια

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο αθαδ. έηνπο 2007-2008
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Mάζεκα

Ηζηόηνπνο

ειίδα

Γηδάζθνληεο

Τπνρξεω-

Αμηνιόγε-

Γηαιέμεηο

Οδεγνύ

(πλεξγάηεο)

ηηθό

ζε

(ώξεο)

Καη'επηιν-

από

γήλ

θνηηεηή

πνπδώλ

(Ναη / Όρη)
ΥΔΓΗΑΖ

http://www.mcm.aueb.gr/ment/default.asp?id=2002012&lcid=103

Μ.Κωλζηαληνπνύι

ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΧΝ

2#1

νπ, Α.

ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ

Δ-Δ

ΝΑΗ

20

Κ. Παηέιε

Δ-Δ

ΌΥΗ

20

Δ-Δ

ΌΥΗ

20

Δ-Δ

ΌΥΗ

20

Δ-Δ

ΝΑΗ

20

Δπαγγειάηνο, Γ.
Λπκπεξόπνπινο

ΣΔΥΝΖ &

http://www.mcm.aueb.gr/ment/default.asp?id=2002012&lcid=103

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ

2#1

ΑΝΑΠΣΤΞΖ

http://www.mcm.aueb.gr/ment/default.asp?id=2002012&lcid=103

Λ.

ΓΗΑΠΡΟΧΠΗΚΧΝ

2#1

Παλαγηωηνπνύινπ

ΠΟΛΗΣΗΚΖ

http://www.mcm.aueb.gr/ment/default.asp?id=2002012&lcid=103

Α. θνύξαο

ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ &

2#1

(chlois@aueb.gr),

ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ

Β. Παηζνπξάηεο

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ

http://www.mcm.aueb.gr/ment/default.asp?id=2002012&lcid=103

ΓΗΑΣΑΖ ΣΧΝ

2#1

ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ
ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο αθαδ. έηνπο 2007-2008

Α. θνύξαο
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Mάζεκα

Ηζηόηνπνο

ειίδα

Γηδάζθνληεο

Τπνρξεω-

Αμηνιόγε-

Γηαιέμεηο

Οδεγνύ

(πλεξγάηεο)

ηηθό

ζε

(ώξεο)

Καη'επηιν-

από

γήλ

θνηηεηή

πνπδώλ

(Ναη / Όρη)
ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤ-

http://www.mcm.aueb.gr/ment/default.asp?id=2002007&lcid=103

ΔΗ

2#1

Φι. Κνθθηλάθε

Δ-Μ,Δ

ΝΑΗ

20

ΓΗΟΗΚΖΖ

http://www.mcm.aueb.gr/ment/default.asp?id=2002007&lcid=103

Δηξ. Νηθάλδξνπ, Λ.

Δ-Μ,Δ

ΝΑΗ

20

ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ

2#1

Παλαγηωηνπνύινπ

ΠΟΟΣΗΚΔ

http://www.mcm.aueb.gr/ment/default.asp?id=2002007&lcid=103

Η. Υαιηθηάο

Δ-Μ,Δ

ΌΥΗ

20

ΜΔΘΟΓΟΗ ΣΟ

2#1

Δ-Μ,Δ

ΝΑΗ

20

ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ &
ΣΖΝ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ

ΟΡΓΑΝΧΖ &

http://www.mcm.aueb.gr/ment/default.asp?id=2002007&lcid=103

Γ. Απιωλίηεο, Ν.

ΓΗΟΗΚΖΖ

2#2

Παλαγόπνπινο

ΠΧΛΖΔΧΝ
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Πίλαθαο 11.7.1γ: Μαζήκαηα Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ
Σίηινο ΜΠ: «Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλωλία Με Νέεο Σερλνινγίεο – Καηεύζπλζε Μάξθεηηλγθ κε Γηεζλή Πξνζαλαηνιηζκό»
Mάζεκα

Cross Cultural
Management
International
Business
Management
International
Consumer
Behavior
International
Marketing
Research
International B2B
Marketing
International
Product
Management
International
Marketing Strategy
International
Marketing
Communications
International Sales
Management
International
Channel
Management
International
Pricing
International
Services Marketing

Ηζηόηνπνο

ειίδα
Οδεγνύ

Γηδάζθνληεο

Τπνρξεωηηθό/

Αμηνιόγεζε
από θνηηεηή

πνπδώλ

(πλεξγάηεο)

Καη' επηινγήλ

(Ναη / Όρη)

Γηαιέμεηο

http://www.prima.aueb.gr/ProgrammeStructure/Courses/CoreCourses/tabid/65/Default.aspx

Ν.Παπαιεμαλδξή
Δ.Απνζπφξε

Τπνρξεωηηθό

Ναη

12

http://www.prima.aueb.gr/ProgrammeStructure/Courses/CoreCourses/tabid/65/Default.aspx

Π.Αξγνπζιίδεο
Π.Γεκεηξάηνο

Τπνρξεωηηθό

Ναη

12

http://www.prima.aueb.gr/ProgrammeStructure/Courses/CoreCourses/tabid/65/Default.aspx

Π.Παπαζηαζνπνχινπ
Μ.Σζφγθαο

Τπνρξεωηηθό

Ναη

12

Α.Κνπξεκέλνο

Τπνρξεωηηθό

Ναη

12

Τπνρξεωηηθό

Ναη

12

Τπνρξεωηηθό

Ναη

12

Τπνρξεωηηθό

Ναη

12

Τπνρξεωηηθό

Ναη

12

Καη' επηινγήλ

Ναη

5

http://www.prima.aueb.gr/ProgrammeStructure/Courses/CoreCourses/tabid/65/Default.aspx

http://www.prima.aueb.gr/ProgrammeStructure/Courses/CoreCourses/tabid/65/Default.aspx

http://www.prima.aueb.gr/ProgrammeStructure/Courses/CoreCourses/tabid/65/Default.aspx

http://www.prima.aueb.gr/ProgrammeStructure/Courses/CoreCourses/tabid/65/Default.aspx

Γ.Απισλίηεο
.Γνχλαξεο
Κ.Ήληνπλαο
Π.Παπαζηαζνπνχινπ
Π.Αξγνπζιίδεο
.Κνέλ
Β.Σδαλαβάξαο

http://www.prima.aueb.gr/ProgrammeStructure/Courses/ElectiveCourses/tabid/66/Default.aspx

Ν.Παπαβαζηιείνπ
Γ.Παλεγπξάθεο
Φ.Κνθθηλάθε
Γ.Απισλίηεο
Ν.Παλαγφπνπινο

http://www.prima.aueb.gr/ProgrammeStructure/Courses/ElectiveCourses/tabid/66/Default.aspx

Ν.Παπαβαζηιείνπ
.Γνχλαξεο

Καη' επηινγήλ

Ναη

5

http://www.prima.aueb.gr/ProgrammeStructure/Courses/ElectiveCourses/tabid/66/Default.aspx

Ν.Παπαβαζηιείνπ
Κ.Ήληνπλαο

Καη' επηινγήλ

Ναη

5

.Γνχλαξεο

Καη' επηινγήλ

Ναη

5

http://www.prima.aueb.gr/ProgrammeStructure/Courses/CoreCourses/tabid/65/Default.aspx

http://www.prima.aueb.gr/ProgrammeStructure/Courses/ElectiveCourses/tabid/66/Default.aspx
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(*1) Πηζησηηθέο κνλάδεο ζχκθσλα κε ΦΔΚ ΠΜ
(*2) ηα λνχκεξα πνπ παξαηίζεληαη ζηηο 3 απηέο ζηήιεο αθνξνχλ ην αθαδεκατθφ έηνο 2008-2009 θαη ην πξψην εμάκελν ηνπ 2009-2010. Δπίζεο, ν αξηζκφο θνηηεηψλ πνπ
ζπκκεηείραλ πεξηιακβάλεη θαη απηνχο πνπ είραλ επαλαιεπηηθή εμέηαζε

Πίλαθαο 11-7.2α: Μαζήκαηα Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ
Σίηινο ΜΠ: «Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλωλία Με Νέεο Σερλνινγίεο Σκήκα Μεξηθήο θνίηεζεο»
Τπόβαζξνπ(Τ)
Δπηζηεκνληθήο
Πεξηνρήο(ΔΠ)
Γεληθώλ Γλώζεωλ(ΓΓ)
Μάζεκα
Πνιιαπιή
ύλνιν
Γηδαθηηθέο
Αλάπηπμεο
Βηβιηνγξαθία
Δηζαγσγή ζην
κάξθεηηλγθ &
ζπκπεξηθνξά
θαηαλαισηή
Γηνίθεζε &
νξγαλσζηαθή
ζπκπεξηθνξά
Δξεπλεηηθή
κεζνδνινγία &
έξεπλα κάξθεηηλγθ
Σερληθέο
επηθνηλσλίαο
Πνιηηηθή πξντφληνο
Γηαθήκηζε

Χξώλ

Μνλάδεο (*1)

Γεμηνηήηωλ(ΑΓ)

Αξηζκόο
Φνηηεηώλ
πνπ
ζπκκεηείραλ

Αξηζκόο Φνηηεηώλ
πνπ πέξαζε επηηπρώο ζηελ

ζηηο εμεηάζεηο

θαλνληθή & επαλαιεπηηθή

Κνξκνύ(Κν)
Δηδίθεπζεο(Δ)

Δγγεγξακκέλνη

Καηεύζπλζεο(Κα)

Φνηηεηέο (*)

(*)

εμέηαζε (*)

Κν

83

41

41

Κν

83

41

41

Κν

40

46

43

Κν

39

40

40

Κν

78

41

40

Κν

78

40

38

7,5
NAI

36

NAI

36

7,5

NAI

36

7,5

NAI

36

NAI

36

NAI

36

7,5
7,5
7,5
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Πίλαθαο 11-7.2α: Μαζήκαηα Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ
Σίηινο ΜΠ: «Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλωλία Με Νέεο Σερλνινγίεο Σκήκα Μεξηθήο θνίηεζεο»
Τπόβαζξνπ(Τ)
Δπηζηεκνληθήο
Πεξηνρήο(ΔΠ)
Γεληθώλ
Γλώζεωλ(ΓΓ)
Μάζεκα
Πνιιαπιή
ύλνιν
Γηδαθηηθέο
Αλάπηπμεο
Δπηρεηξεζηαθή
ζηξαηεγηθή
θαη
ζηξαηεγηθφ
κάξθεηηλγθ
Δηαηξηθή
Δπηθνηλσληαθή
ζηξαηεγηθή
Οξγάλσζε
&
δηνίθεζε
πσιήζεσλ
Βηνκεραληθφ Β2Β
κάξθεηηλγθ
Γηνίθεζε
αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ
Γηνίθεζε δηθηχσλ
δηαλνκήο
&
logistics
Δμαγσγηθφ
θαη
δηεζλέο κάξθεηηλγθ
Ζιεθηξνληθφ
εκπφξην
&
κάξθεηηλγθ
Μάξθεηηλγθ
εκπνξίνπ

Βηβιηνγξαθία

Χξώλ

Μνλάδεο (*1)

NAI

36

6

NAI

36

6

NAI

20

5

NAI

20

NAI

20

NAI

20

NAI

20

NAI

20

NAI

20

5
5

Γεμηνηήηωλ(ΑΓ)

Αξηζκόο
Φνηηεηώλ
πνπ
ζπκκεηείραλ

Αξηζκόο Φνηηεηώλ
πνπ πέξαζε επηηπρώο ζηελ

Κνξκνύ(Κν)
Δηδίθεπζεο(Δ)

Δγγεγξακκέλνη

ζηηο εμεηάζεηο

θαλνληθή & επαλαιεπηηθή

Καηεύζπλζεο(Κα)

Φνηηεηέο (*)

(*)

εμέηαζε (*)

Κν

40

40

39

Κν

40

40

37

Κα - Δ

8

8

8

Κα - Δ

0

0

0

Κα - Δ

0

0

0

Κα - Δ

0

0

0

Κα

0

0

0

Κα - Δ

10

10

10

Κα - Δ

19

19

19

5
5
5
5
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Πίλαθαο 11-7.2α: Μαζήκαηα Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ
Σίηινο ΜΠ: «Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλωλία Με Νέεο Σερλνινγίεο Σκήκα Μεξηθήο θνίηεζεο»
Τπόβαζξνπ(Τ)
Δπηζηεκνληθήο
Πεξηνρήο(ΔΠ)
Γεληθώλ
Γλώζεωλ(ΓΓ)
Μάζεκα
Πνιιαπιή
ύλνιν
Γηδαθηηθέο
Αλάπηπμεο
Μάξθεηηλγθ
ππεξεζηψλ
Γηνίθεζε
ιεηηνπξγηψλ
Πιεξνθνξηαθά
ζπζηήκαηα
κάξθεηηλγθ
Αξρέο & κέζνδνη
πξνψζεζεο
πσιήζεσλ
Σερληθέο
πσιήζεσλ
Σηκνινγηαθή
πνιηηηθή
Γηνίθεζε ζρέζεσλ
πειαηψλ
ζηξαηεγηθήο
ζεκαζίαο
Γηαπξαγκαηεχζεηο
Πνζνηηθέο κέζνδνη
ζην κάξθεηηλγθ &
ηελ επηθνηλσλία

Οηθνλνκηθή
δηάζηαζε

ησλ

Βηβιηνγξαθία

Χξώλ

NAI

20

NAI

20

NAI

20

5

NAI

20

5

NAI

20

NAI

20

NAI

20

NAI

20

NAI

20

NAI

20

Μνλάδεο (*1)
5
5

5
5

Γεμηνηήηωλ(ΑΓ)

Αξηζκόο
Φνηηεηώλ
πνπ
ζπκκεηείραλ

Αξηζκόο Φνηηεηώλ
πνπ πέξαζε επηηπρώο ζηελ

Κνξκνύ(Κν)
Δηδίθεπζεο(Δ)

Δγγεγξακκέλνη

ζηηο εμεηάζεηο

θαλνληθή & επαλαιεπηηθή

Καηεύζπλζεο(Κα)

Φνηηεηέο (*)

(*)

εμέηαζε (*)

Κα - Δ

23

23

23

Κα - Δ

0

0

0

0

0

0

Κα - Δ

22

22

22

Κα

0

0

0

Κα

0

0

0

Κα - Δ

11

11

11

Κα - Δ

21

21

21

0

0

0

0

0

0

Κα

5

5
5

5

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο αθαδ. έηνπο 2007-2008

Κα

Κα

Τκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο, Ο.Π.Α.

201

Πίλαθαο 11-7.2α: Μαζήκαηα Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ
Σίηινο ΜΠ: «Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλωλία Με Νέεο Σερλνινγίεο Σκήκα Μεξηθήο θνίηεζεο»
Τπόβαζξνπ(Τ)
Δπηζηεκνληθήο
Πεξηνρήο(ΔΠ)
Γεληθώλ
Γλώζεωλ(ΓΓ)
Μάζεκα
Πνιιαπιή
ύλνιν
Γηδαθηηθέο
Αλάπηπμεο
Βηβιηνγξαθία

Χξώλ

NAI

20

NAI

20

NAI

20

NAI

20

NAI

20

NAI

20

NAI

20

NAI

20

NAI

20

NAI

20

NAI

20

Μνλάδεο (*1)

Γεμηνηήηωλ(ΑΓ)

Αξηζκόο
Φνηηεηώλ
πνπ
ζπκκεηείραλ

Αξηζκόο Φνηηεηώλ
πνπ πέξαζε επηηπρώο ζηελ

Κνξκνύ(Κν)
Δηδίθεπζεο(Δ)

Δγγεγξακκέλνη

ζηηο εμεηάζεηο

θαλνληθή & επαλαιεπηηθή

Καηεύζπλζεο(Κα)

Φνηηεηέο (*)

(*)

εμέηαζε (*)

Κα - Δ

0

0

0

Κα - Δ

0

0

0

Κα - Δ

30

30

30

Κα - Δ

0

0

0

Κα

0

0

0

Κα - Δ

11

11

11

Κα - Δ

0

0

0

Κα

0

0

0

Κα - Δ

0

0

0

Κα

0

0

0

Κα

0

0

0

Μ.Μ.Δ.
ρεδηαζκφο
δεκηνπξγηθνχ
Πξνγξακκαηηζκφο
κέζσλ
Οινθιεξσκέλε
επηθνηλσληαθή
ζηξαηεγηθή
Νέεο ηερλνινγίεο
ζηε δηαθήκηζε
Σέρλε
&
επηθνηλσλία
Γεκφζηεο ζρέζεηο
Άληιεζε πφξσλ &
νξγάλσζε
εθδειψζεσλ
Δηαηξηθή θνηλσληθή
επζχλε
ρέζεηο
κε
ηα
Μ.Μ.Δ.
Γηνίθεζε αιιαγψλ
Πνιηηηθή νηθνλνκία
& επηθνηλσλία

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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Πίλαθαο 11-7.2α: Μαζήκαηα Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ
Σίηινο ΜΠ: «Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλωλία Με Νέεο Σερλνινγίεο Σκήκα Μεξηθήο θνίηεζεο»
Τπόβαζξνπ(Τ)
Δπηζηεκνληθήο
Πεξηνρήο(ΔΠ)
Γεληθώλ
Γλώζεωλ(ΓΓ)
Μάζεκα
Πνιιαπιή
ύλνιν
Γηδαθηηθέο
Αλάπηπμεο
ρεδίαζε
δηαδξαζηηθψλ
εθαξκνγψλ
Ζιεθηξνληθή
επηθνηλσλία
Αλάπηπμε
δηαπξνζσπηθψλ
ηθαλνηήησλ

Βηβιηνγξαθία

Χξώλ

Μνλάδεο (*1)

NAI

20

5

NAI

20

NAI

20

5
5
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Γεμηνηήηωλ(ΑΓ)

Αξηζκόο
Φνηηεηώλ
πνπ
ζπκκεηείραλ

Αξηζκόο Φνηηεηώλ
πνπ πέξαζε επηηπρώο ζηελ

Κνξκνύ(Κν)
Δηδίθεπζεο(Δ)

Δγγεγξακκέλνη

ζηηο εμεηάζεηο

θαλνληθή & επαλαιεπηηθή

Καηεύζπλζεο(Κα)

Φνηηεηέο (*)

(*)

εμέηαζε (*)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κα
Κα
Κα
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Πίλαθαο 11-7.2β: Μαζήκαηα Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ
ΜΠ: ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΜΔ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΠΛΖΡΟΤ ΦΟΗΣΖΖ
Mάζεκα

Πνιιαπιή Βηβιηνγξαθία

ύλνιν Χξώλ

Πηζηωηηθέο

Τπόβαζξνπ

Κνξκνύ (Κν)

Δγγεγξακκέλν

Αξ. Φνηηεηώλ

Αξηζκόο

Μνλάδεο

(Τ)

Δηδίθεπζεο

η Φνηηεηέο (αθ.

πνπ

Φνηηεηώλ

Δπηζηεκνληθήο

(Δ)

έηνο 08-09, α΄

πκκεηείραλ

πνπ πέξαζε

Πεξηνρήο (ΔΠ)

Καηεύζελζε

εμ. 09-10)

ζηηο

επηηπρώο

Γεληθώλ

ο (Κα)

εμεηάζεηο

ζηελ

Γλώζεωλ (ΓΓ)

θαλνληθή

Αλάπηπμεο

επαλαιεπηη

Γεμηνηήηωλ

θή εμέηαζε

(ΑΓ)
ΓΗΟΗΚΖΖ

&

λαη

36

7,5

Κν

45

21

21

ΣΟ

λαη

36

7,5

Κν

45

21

21

λαη

36

7,5

Κν

45

21

21

ΟΡΓΑΝΧΗΑΚΖ
ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ
ΔΗΑΓΧΓΖ
ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ

&

ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ
ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ
ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ

&

ΔΡΔΤΝΑ
ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ
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Πίλαθαο 11-7.2β: Μαζήκαηα Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ
ΜΠ: ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΜΔ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΠΛΖΡΟΤ ΦΟΗΣΖΖ
Mάζεκα

Πνιιαπιή Βηβιηνγξαθία

ύλνιν Χξώλ

Πηζηωηηθέο

Τπόβαζξνπ

Κνξκνύ (Κν)

Δγγεγξακκέλν

Αξ. Φνηηεηώλ

Αξηζκόο

Μνλάδεο

(Τ)

Δηδίθεπζεο

η Φνηηεηέο (αθ.

πνπ

Φνηηεηώλ

Δπηζηεκνληθήο

(Δ)

έηνο 08-09, α΄

πκκεηείραλ

πνπ πέξαζε

Πεξηνρήο (ΔΠ)

Καηεύζελζε

εμ. 09-10)

ζηηο

επηηπρώο

Γεληθώλ

ο (Κα)

εμεηάζεηο

ζηελ

Γλώζεωλ (ΓΓ)

θαλνληθή

Αλάπηπμεο

επαλαιεπηη

Γεμηνηήηωλ

θή εμέηαζε

(ΑΓ)
ΣΔΥΝΗΚΔ

λαη

36

7,5

Κν

45

21

21

ΓΗΑΦΖΜΗΖ

λαη

36

7,5

Κν

21

21

21

ΠΟΛΗΣΗΚΖ

λαη

36

7,5

Κν

21

21

21

λαη

36

7,5

Κν

21

21

21

λαη

36

7,5

Κν

21

21

21

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ

ΠΡΟΨΟΝΣΟ
ΔΣΑΗΡΗΚΖ
ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ
ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ
ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ

&

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ
ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ
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Πίλαθαο 11-7.2β: Μαζήκαηα Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ
ΜΠ: ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΜΔ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΠΛΖΡΟΤ ΦΟΗΣΖΖ
Mάζεκα

Πνιιαπιή Βηβιηνγξαθία

ύλνιν Χξώλ

Πηζηωηηθέο

Τπόβαζξνπ

Κνξκνύ (Κν)

Δγγεγξακκέλν

Αξ. Φνηηεηώλ

Αξηζκόο

Μνλάδεο

(Τ)

Δηδίθεπζεο

η Φνηηεηέο (αθ.

πνπ

Φνηηεηώλ

Δπηζηεκνληθήο

(Δ)

έηνο 08-09, α΄

πκκεηείραλ

πνπ πέξαζε

Πεξηνρήο (ΔΠ)

Καηεύζελζε

εμ. 09-10)

ζηηο

επηηπρώο

Γεληθώλ

ο (Κα)

εμεηάζεηο

ζηελ

Γλώζεωλ (ΓΓ)

θαλνληθή

Αλάπηπμεο

επαλαιεπηη

Γεμηνηήηωλ

θή εμέηαζε

(ΑΓ)
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ (B2B)

λαη

20

5

Δ

0

0

0

λαη

20

5

Δ

9

9

9

λαη

20

5

Δ

7

7

7

λαη

20

5

Δ

0

0

0

λαη

20

5

Δ

5

5

5

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ
ΓΗΟΗΚΖΖ ΥΔΔΧΝ
ΠΔΛΑΣΧΝ
ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ
ΖΜΑΗΑ
ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ
ΓΗΟΗΚΖΖ
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΧΝ
ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ
ΔΜΠΟΡΗΟΤ
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Πίλαθαο 11-7.2β: Μαζήκαηα Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ
ΜΠ: ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΜΔ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΠΛΖΡΟΤ ΦΟΗΣΖΖ
Mάζεκα

Πνιιαπιή Βηβιηνγξαθία

ύλνιν Χξώλ

Πηζηωηηθέο

Τπόβαζξνπ

Κνξκνύ (Κν)

Δγγεγξακκέλν

Αξ. Φνηηεηώλ

Αξηζκόο

Μνλάδεο

(Τ)

Δηδίθεπζεο

η Φνηηεηέο (αθ.

πνπ

Φνηηεηώλ

Δπηζηεκνληθήο

(Δ)

έηνο 08-09, α΄

πκκεηείραλ

πνπ πέξαζε

Πεξηνρήο (ΔΠ)

Καηεύζελζε

εμ. 09-10)

ζηηο

επηηπρώο

Γεληθώλ

ο (Κα)

εμεηάζεηο

ζηελ

Γλώζεωλ (ΓΓ)

θαλνληθή

Αλάπηπμεο

επαλαιεπηη

Γεμηνηήηωλ

θή εμέηαζε

(ΑΓ)
ΑΡΥΔ & ΜΔΘΟΓΟΗ

λαη

20

5

Δ

12

12

12

λαη

20

5

Δ

5

5

5

λαη

20

5

Δ

0

0

0

λαη

20

5

Κα

0

0

0

ΠΡΟΧΘΖΖ
ΠΧΛΖΔΧΝ
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΔΜΠΟΡΗΟ

&

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ
ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΚΣΤΧΝ
ΓΗΑΝΟΜΖ

&

LOGISTICS
ΔΞΑΓΧΓΗΚΟ

&

ΓΗΔΘΝΔ
ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ
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Πίλαθαο 11-7.2β: Μαζήκαηα Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ
ΜΠ: ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΜΔ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΠΛΖΡΟΤ ΦΟΗΣΖΖ
Mάζεκα

Πνιιαπιή Βηβιηνγξαθία

ύλνιν Χξώλ

Πηζηωηηθέο

Τπόβαζξνπ

Κνξκνύ (Κν)

Δγγεγξακκέλν

Αξ. Φνηηεηώλ

Αξηζκόο

Μνλάδεο

(Τ)

Δηδίθεπζεο

η Φνηηεηέο (αθ.

πνπ

Φνηηεηώλ

Δπηζηεκνληθήο

(Δ)

έηνο 08-09, α΄

πκκεηείραλ

πνπ πέξαζε

Πεξηνρήο (ΔΠ)

Καηεύζελζε

εμ. 09-10)

ζηηο

επηηπρώο

Γεληθώλ

ο (Κα)

εμεηάζεηο

ζηελ

Γλώζεωλ (ΓΓ)

θαλνληθή

Αλάπηπμεο

επαλαιεπηη

Γεμηνηήηωλ

θή εμέηαζε

(ΑΓ)
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ

λαη

20

5

Κα

0

0

0

λαη

20

5

Κα

0

0

0

λαη

20

5

Κα

0

0

0

ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ

λαη

20

5

Δ

5

5

5

ΑΝΣΛΖΖ ΠΟΡΧΝ &

λαη

20

5

Δ

0

0

0

ΤΣΖΜΑΣΑ
ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ
ΣΔΥΝΗΚΔ
ΠΧΛΖΔΧΝ
ΣΗΜΟΛΟΓΗΑΚΖ
ΠΟΛΗΣΗΚΖ

ΟΡΓΑΝΧΖ
ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ
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Πίλαθαο 11-7.2β: Μαζήκαηα Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ
ΜΠ: ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΜΔ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΠΛΖΡΟΤ ΦΟΗΣΖΖ
Mάζεκα

Πνιιαπιή Βηβιηνγξαθία

ύλνιν Χξώλ

Πηζηωηηθέο

Τπόβαζξνπ

Κνξκνύ (Κν)

Δγγεγξακκέλν

Αξ. Φνηηεηώλ

Αξηζκόο

Μνλάδεο

(Τ)

Δηδίθεπζεο

η Φνηηεηέο (αθ.

πνπ

Φνηηεηώλ

Δπηζηεκνληθήο

(Δ)

έηνο 08-09, α΄

πκκεηείραλ

πνπ πέξαζε

Πεξηνρήο (ΔΠ)

Καηεύζελζε

εμ. 09-10)

ζηηο

επηηπρώο

Γεληθώλ

ο (Κα)

εμεηάζεηο

ζηελ

Γλώζεωλ (ΓΓ)

θαλνληθή

Αλάπηπμεο

επαλαιεπηη

Γεμηνηήηωλ

θή εμέηαζε

(ΑΓ)
ΔΣΑΗΡΗΚΖ

λαη

20

5

Δ

0

0

0

λαη

20

5

Δ

0

0

0

λαη

20

5

Δ

6

6

6

λαη

20

5

Δ

0

0

0

λαη

20

5

Δ

0

0

0

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ
ΔΤΘΤΝΖ
ΥΔΔΗ

ΜΔ

ΜΔΑ

ΜΑΕΗΚΖ

ΣΑ

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ
ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ
ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ
ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ
ΥΔΓΗΑΜΟ
ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΟΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ
 ΜΔΧΝ
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Πίλαθαο 11-7.2β: Μαζήκαηα Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ
ΜΠ: ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΜΔ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΠΛΖΡΟΤ ΦΟΗΣΖΖ
Mάζεκα

Πνιιαπιή Βηβιηνγξαθία

ύλνιν Χξώλ

Πηζηωηηθέο

Τπόβαζξνπ

Κνξκνύ (Κν)

Δγγεγξακκέλν

Αξ. Φνηηεηώλ

Αξηζκόο

Μνλάδεο

(Τ)

Δηδίθεπζεο

η Φνηηεηέο (αθ.

πνπ

Φνηηεηώλ

Δπηζηεκνληθήο

(Δ)

έηνο 08-09, α΄

πκκεηείραλ

πνπ πέξαζε

Πεξηνρήο (ΔΠ)

Καηεύζελζε

εμ. 09-10)

ζηηο

επηηπρώο

Γεληθώλ

ο (Κα)

εμεηάζεηο

ζηελ

Γλώζεωλ (ΓΓ)

θαλνληθή

Αλάπηπμεο

επαλαιεπηη

Γεμηνηήηωλ

θή εμέηαζε

(ΑΓ)
ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ

λαη

20

5

Δ

0

0

0

ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΛΛΑΓΧΝ

λαη

20

5

Κα

0

0

0

ΥΔΓΗΑΖ

λαη

20

5

Κα

0

0

0

λαη

20

5

Κα

0

0

0

λαη

20

5

Κα

0

0

0

ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ

ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΧΝ
ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ
ΣΔΥΝΖ

&

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΓΗΑΠΡΟΧΠΗΚΧΝ
ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ
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Πίλαθαο 11-7.2β: Μαζήκαηα Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ
ΜΠ: ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΜΔ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΠΛΖΡΟΤ ΦΟΗΣΖΖ
Mάζεκα

Πνιιαπιή Βηβιηνγξαθία

ύλνιν Χξώλ

Πηζηωηηθέο

Τπόβαζξνπ

Κνξκνύ (Κν)

Δγγεγξακκέλν

Αξ. Φνηηεηώλ

Αξηζκόο

Μνλάδεο

(Τ)

Δηδίθεπζεο

η Φνηηεηέο (αθ.

πνπ

Φνηηεηώλ

Δπηζηεκνληθήο

(Δ)

έηνο 08-09, α΄

πκκεηείραλ

πνπ πέξαζε

Πεξηνρήο (ΔΠ)

Καηεύζελζε

εμ. 09-10)

ζηηο

επηηπρώο

Γεληθώλ

ο (Κα)

εμεηάζεηο

ζηελ

Γλώζεωλ (ΓΓ)

θαλνληθή

Αλάπηπμεο

επαλαιεπηη

Γεμηνηήηωλ

θή εμέηαζε

(ΑΓ)
ΠΟΛΗΣΗΚΖ

λαη

20

5

Κα

0

0

0

λαη

20

5

Κα

0

0

0

ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΔΗ

λαη

20

5

Δ

18

18

18

ΓΗΟΗΚΖΖ

λαη

20

5

Δ

0

0

0

ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ

&

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΓΗΑΣΑΖ
ΜΔΧΝ

ΣΧΝ
ΜΑΕΗΚΖ

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ

ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ
ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ
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Πίλαθαο 11-7.2β: Μαζήκαηα Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ
ΜΠ: ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΜΔ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΠΛΖΡΟΤ ΦΟΗΣΖΖ
Mάζεκα

Πνιιαπιή Βηβιηνγξαθία

ύλνιν Χξώλ

Πηζηωηηθέο

Τπόβαζξνπ

Κνξκνύ (Κν)

Δγγεγξακκέλν

Αξ. Φνηηεηώλ

Αξηζκόο

Μνλάδεο

(Τ)

Δηδίθεπζεο

η Φνηηεηέο (αθ.

πνπ

Φνηηεηώλ

Δπηζηεκνληθήο

(Δ)

έηνο 08-09, α΄

πκκεηείραλ

πνπ πέξαζε

Πεξηνρήο (ΔΠ)

Καηεύζελζε

εμ. 09-10)

ζηηο

επηηπρώο

Γεληθώλ

ο (Κα)

εμεηάζεηο

ζηελ

Γλώζεωλ (ΓΓ)

θαλνληθή

Αλάπηπμεο

επαλαιεπηη

Γεμηνηήηωλ

θή εμέηαζε

(ΑΓ)
ΠΟΟΣΗΚΔ
ΜΔΘΟΓΟΗ

λαη

20

5

Κα

0

0

0

λαη

20

5

Δ

13

13

13

ΣΟ

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ & ΣΖΝ
ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ
ΟΡΓΑΝΧΖ

&

ΓΗΟΗΚΖΖ
ΠΧΛΖΔΧΝ
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(*) τα νούμερα που παρατίθενται στις 3 αυτές στήλες αφορούν το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 και το πρώτο εξάμηνο του 2009-2010. Επίσης, ο
αριθμός φοιτητών που συμμετείχαν περιλαμβάνει και αυτούς που είχαν επαναληπτική εξέταση

Πίλαθαο 11.7.2γ: Μαζήκαηα Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ
Σίηινο ΜΠ: «Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλωλία Με Νέεο Σερλνινγίεο – Καηεύζπλζε Μάξθεηηλγθ κε Γηεζλή Πξνζαλαηνιηζκό»

Μάζεκα

Πνιιαπιή

ύλνιν

Γηδαθηηθέο

Τπόβαζξνπ(Τ)
Δπηζηεκνληθήο
Πεξηνρήο(ΔΠ)
Γεληθώλ Γλώζεωλ(ΓΓ)

Κνξκνύ(Κν)
Δηδίθεπζεο(Δ)

Δγγεγξακκέλνη

Αξηζκόο
Φνηηεηώλ
πνπ ζπκκεηείραλ

Αξηζκόο Φνηηεηώλ
πνπ πέξαζε επηηπρώο ζηελ
θαλνληθή & επαλαιεπηηθή εμέηαζε

Βηβιηνγξαθία

Χξώλ

Μνλάδεο

Καηεύζπλζεο(Κα)

Φνηηεηέο (*)

ζηηο εμεηάζεηο (*)

(*)

NAI

36

7,5

Κν

23

11

11

NAI

36

7,5

Κν

23

11

11

NAI

36

7,5

Κν

23

11

11

International
Marketing Research

NAI

36

7,5

Κν

23

11

11

International B2B
Marketing

NAI

36

7,5

Κν

11

11

9

International Product
Management

NAI

36

7,5

Κν

11

11

10

NAI

36

7,5

Κν

11

11

11

NAI

36

7,5

Κν

11

11

11

NAI

20

7,5

Δ

11

11

10

NAI

20

7,5

Δ

0

0

0

NAI

20

7,5

Δ

0

0

NAI

20

7,5

Δ

11

11

Cross Cultural
Management
International
Business
Management
International
Consumer Behavior

International
Marketing Strategy
International
Marketing
Communications
International
Sales
Management
International Channel
Management
International Pricing
International Services
Marketing
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Πίλαθαο 11-8:
Σπκκεηνρή ζε
Γηαπαλεπηζηεκηαθά
Πξνγξάκκαηα
Σπνπδώλ

213

2006-2007

2005-2006

2004-2005

2003-2004

2002-2003

Σύλνιν

Φνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο πνπ
θνίηεζαλ ζε μέλν παλεπηζηήκην

56

31

32

26

39

184

Δπηζθέπηεο θνηηεηέο μέλσλ
παλεπηζηεκίσλ ζην Σκήκα

44

30

23

23

18

138

Μέιε αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ
ηνπ Σκήκαηνο πνπ
κεηαθηλήζεθαλ ζε άιιν
Παλεπηζηήκην

-

-

-

-

-

-

Μέιε αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ
άιισλ Παλεπηζηεκίσλ πνπ
κεηαθηλήζεθαλ ζην Σκήκα

-

-

-

-

-

-

100

61

55

49

57

322

χλνιν
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Πίλαθαο11.9:
Δπηζηεκνληθέο
Γεκνζηεύζεηο

Α-

Β-

Βηβιία/Μνλνγξαθίεο

ζε

214

Δξγαζίεο

Γ-Δξγαζίεο

Δ-Δξγαζίεο

Ε- Κεθάιαηα

Ζ- Άιιεο

Θ-

Η- Αλαθνηλψζεηο

ζε

ζε

ζε

ζε

εξγαζίεο

Αλαθνηλψζεηο

ζε επηζηεκνληθά

επηζηεκνληθά

επηζηεκνληθά

πξαθηηθά

πξαθηηθά

ζπιινγηθνχο

ζε επηζηεκνληθά

ζπλέδξηα (ρσξίο

πεξηνδηθά

πεξηνδηθά

ζπλεδξίσλ

ζπλεδξίσλ

ηφκνπο

ζπλέδξηα

θξηηέο) πνπ δελ

ρσξίο θξηηέο

κε θξηηέο

ρσξίο

θξηηέο) πνπ δελ

εθδίδνπλ

θξηηέο

εθδίδνπλ

πξαθηηθά

θξηηέο

κε

Γ-

Δξγαζίεο

(κε

πξαθηηθά
2008

2

22

2007

10

23

2006

3

13

2005

5

23

2004

6

2003
ύλνιν

36

46

41

1

6

31

5

7

30

1

6

38

3

1

2

25

5

1

24

5

2

17

1

17

4

3

12

8

2

6

17

1

16

1

2

4

4

1

32

118

8

165

12

24

155

25

13
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Πίλαθαο
11.10:
Αλαγλώξηζε
ηνπ
εξεπλεηηθνύ
έξγνπ

A-Δηεξναλαθνξέο

Γ- πκκεηνρέο ζε

Δ-

εηδηθνχ/επηζηεκνληθνχ

επηηξνπέο

ζπλαθηηθέο

ηχπνπ

επηζηεκνληθψλ

επηηξνπέο

ζπλεδξίσλ

επηζηεκνληθψλ

B-

Αλαθνξέο

215

ηνπ

Γ-Βηβιηνθξηζίεο

πκκεηνρέο

ζε

Ε-

δηαιέμεηο

πεξηνδηθψλ

2008
2007
2006
2005
2004
2003
ύλνιν

1376

199

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο αθαδ. έηνπο 2007-2008

7

33

68

Πξνζθιήζεηο

150

γηα

Ζ-

Γηπιψκαηα

Δπξεζηηερλίαο
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