✓ Φιλοδοξία του Executive MBA
Δεν φιλοδοξούμε να είμαστε ένα
ακόμα MBA που απευθύνεται σε
εργαζόμενους, αλλά το πρώτο
Executive MBA στη χώρα μας
που αναπτύσσει τις ηγετικές
και στρατηγικές δεξιότητες των
φοιτητών του. Φιλοδοξούμε
το πρόγραμμα να αποτελεί μια
μοναδική μαθησιακή εμπειρία.

✓ Σε ποιους απευθύνεται
Απευθύνεται σε εργαζόμενους
οι οποίοι έχουν ως στόχο της
επαγγελματικής τους καριέρας
την επιτυχία και τη διάκριση και
επιδιώκουν να αποκτήσουν τις
αναγκαίες δεξιότητες που απαιτεί
το σύγχρονο επιχειρείν.

LEADERS not only MBAs

✓ Προϋποθέσεις Αποδοχής
Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι
τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής
ή τμημάτων αναγνωρισμένων
ομοταγών ιδρυμάτων της
αλλοδαπής, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 34 του
ν.4485/2017, οι οποίοι πρέπει
να έχουν ελάχιστη εργασιακή
προϋπηρεσία 3 ετών από την
απόκτηση του πτυχίου τους.

✓ Διάρκεια σπουδών
Το πρόγραμμα είναι διετές
(part time). Η επιλογή των
φοιτητών ολοκληρώνεται εντός
του Ιουλίου κάθε έτους και
τα μαθήματα ξεκινούν
τον Σεπτέμβριο.

✓ Ημέρες και ώρες μαθημάτων
✓ Κόστος προγράμματος
8.000€ με δυνατότητα
αποπληρωμής σε τέσσερις δόσεις.
Το πρόγραμμα μπορεί να ενταχθεί
στην επιδότηση ΛΑΕΚ 0,24%.

Διαλέξεις 2 φορές την εβδομάδα
το πρώτο έτος, συνήθως
καθημερινές 18.00-21.15.
Για το δεύτερο έτος ο φόρτος
διαλέξεων είναι συνάρτηση
του αριθμού μαθημάτων που
θα επιλέξει ο φοιτητής κάθε
διδακτική περίοδο.

✓ Φόρτος εργασίας
Απαιτείται διάβασμα εκτός
μαθημάτων του αναγκαίου
εκπαιδευτικού υλικού, καθώς
το πρόγραμμα υιοθετεί τις πιο
προηγμένες εκπαιδευτικές
τεχνικές (πχ παίγνιο στρατηγικής,
ανάλυση μελετών περιπτώσεων
πραγματικών επιχειρήσεων, role
playing, ομαδικές και ατομικές
εργασίες, παρουσιάσεις κ.α.).

✓ Τοποθεσία – εγκαταστάσεις
Γραμματεία:
Ευελπίδων 47α & Λευκάδος 33
Αθήνα 113 62.

Ευελπίδων 47α & Λευκάδος 33
11362 Αθήνα

✓ Η επόμενη μέρα
✓ Αιτήσεις – εγγραφές
Οι αιτήσεις ξεκινούν τον
Φεβρουάριο κάθε έτους και
οι εγγραφές ολοκληρώνονται
τον Ιούλιο του ιδίου έτους.

Ολοκληρώνοντας το Executive
MBA θα γίνετε μέλος μιας
δυναμικής κοινότητας αποφοίτων
που αριθμεί εκατοντάδες
ανώτατα στελέχη (διευθύνοντες
συμβούλους και μέλη ανώτατων
διοικήσεων επιχειρήσεων
και οργανισμών), καθώς
και επιχειρηματίες στην Ελλάδα
και διεθνώς.

210 8828474, 210 8203638
210 8828474
mbaexecutive@aueb.gr

Stay Connected

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (EXECUTIVE MBA)
executivemba.aueb.gr

Η φιλοδοξία μας αυτή καθίσταται ακόμα πιο σημαντική σε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον το οποίο
γίνεται ολοένα και περισσότερο δυναμικό, παγκόσμιο, πολύπλοκο και ανταγωνιστικό. Στις νέες αυτές
προκλήσεις οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί μας καλούνται να απαντήσουν αναπτύσσοντας σύγχρονες
στρατηγικές, φιλοσοφίες, μεθόδους και ικανότητες.
Αν στόχος της επαγγελματικής σας καριέρας είναι η
επιτυχία και η διάκριση, τότε αξίζει να επενδύσετε
στο Executive MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών.

Αν φιλοδοξία σας είναι να φτάσετε
στην κορυφή, θα είναι χαρά
και τιμή μας να είσαστε
ένας/μια από τους πτυχιούχους
του Προγράμματός μας.
Βασίλης Παπαδάκης,
Καθηγητής Στρατηγικής Διοίκησης

Οικονομικά για Στελέχη
Επιχειρήσεων

2η - ΠΕΡΊΟΔΟΣ
(Νοέμβριος - Ιανουάριος)

Ποσοτικές Μέθοδοι
Επιχειρηματικών Αποφάσεων

Χρηματοοικονομική
Λογιστική

3 - ΠΕΡΊΟΔΟΣ
(Ιανουάριος - Μάρτιος)

Οργανωσιακή Συμπεριφορά
και Διοίκηση Ανθρωπίνων
Πόρων

Μάρκετινγκ

4η - ΠΕΡΊΟΔΟΣ
(Μάρτιος - Μάϊος)

Πληροφοριακά Συστήματα
Διοίκησης

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

5η - ΠΕΡΊΟΔΟΣ
(Μάϊος - Ιούλιος)

Διοίκηση Παραγωγής και
Διαδικασιών

η

Γιατί να Επιλέξετε
το Executive MBA
£ Είναι σχεδιασμένο να αναπτύσσει τις

ηγετικές και στρατηγικές δεξιότητες των
φοιτητών του.
£ Διδάσκει σ’ αυτό μια μοναδική

ΙΩΑΝΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
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ΒΑΣΙΛΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ
ΣΠΥΡΟΥ

ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΛΑΣΙΟΣ

SODERQUIST
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ΒΑΚΟΛΑ
ΜΑΡΙΑ

ΔΕΔΟΥΛΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ
ΦΛΩΡΑ

ΠΡΑΜΑΤΑΡΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ

ΘΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΠΟΥΤΣΗΣ
ΗΛΙΑΣ

ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΛΥΨΩ

ΡΕΠΟΥΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔ.
Ομότιμος Καθηγητής

ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΙΩΑΝ.
Ομότιμος Καθηγητής

ΑΡΤΙΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΖΗΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΝΤΕΛΙΟΥ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΉ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ
(Υποχρεωτικό Μάθημα)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

£ Είναι το πρόγραμμα με τη

Αγορές Χρήματος και
Κεφαλαίου

Αποτελεσματική Διοίκηση
Εξαγορών, Συγχωνεύσεων
και Στρατηγικών Συμμαχιών

Διαφήμιση και
Επιχειρηματική Επικοινωνία

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Διοίκηση Έργου

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Διοίκηση Πωλήσεων

Διοικητική Λογιστική

Διοικητική Συγκρούσεων
και Διαπραγματεύσεις

Διοίκηση Καινοτομίας

Έρευνα Αγοράς

Εφοδιαστική Αλυσίδα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

Οργανωσιακή Ανάπτυξη και
Διοίκηση Αλλαγών

Συστήματα Διοίκησης
Ανθρωπίνων Πόρων

Τεχνικές και Μέθοδοι
Επεξεργασίας Μεγάλων
Δεδομένων

Χρηματοοικονομική
Ανάλυση

£ Είναι αναγνωρισμένο από τον διεθνή

οργανισμό AMBA (Association of MBAs)

ΔΡΑΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΏΝ Β’ ΕΤΟΣ

ομάδα διακεκριμένων Καθηγητών με
πλούσια επαγγελματική και
εκπαιδευτική εμπειρία στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό
μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και
την καλύτερη εικόνα στο χώρο των
επιχειρήσεων

ΔΟΥΚΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

£ Περιλαμβάνεται μεταξύ των κορυφαίων

Executive MBAs της Δ. Ευρώπης
σύμφωνα με τον διεθνή οργανισμό
EDUNIVERSAL
£ Οδηγεί στις πιο δυναμικές καριέρες

των αποφοίτων στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό.
£ Κάθε έτος σχηματίζεται ένα σχετικά

ολιγομελές τμήμα μετά από πολύ
προσεκτική αξιολόγηση μεταξύ πολλών
ικανών υποψηφίων.

Στρατηγική Καινοτομία
και Επιχειρηματικότητα

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και
Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων:
Μελέτες Περιπτώσεων
Διπλωματική Εργασία

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Δεν είμαστε ένα ακόμα Part Time MBA, αλλά το πρώτο Executive MBA στη χώρα μας που αναπτύσσει τις
ηγετικές και στρατηγικές δεξιότητες των φοιτητών
του.

Διοικητική και
Ηγετικές Ικανότητες

Με πλούσια επαγγελματική εμπειρία ως
εκπαιδευτές και σύμβουλοι σε Ελληνικές και
Πολυεθνικές επιχειρήσεις.
£ Τέλος, σημαντικό χαρακτηριστικό του
προγράμματος αποτελούν οι διαλέξεις
επισκεπτών Καθηγητών παγκοσμίου φήμης,
ανωτάτων στελεχών και επιχειρηματιών.
£

ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Αγαπητέ Υποψήφιε,

1η - ΠΕΡΊΟΔΟΣ
(Σεπτέμβριος - Νοέμβριος)

£

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΏΝ Α’ ΕΤΟΥΣ
(Υποχρεωτικά μαθήματα)

Διεθνούς επιστημονικού κύρους.
Με εκπαιδευτική εμπειρία οι περισσότεροι, σε
φημισμένα Πανεπιστήμια της Ευρώπης και των
Η.Π.Α.
£ Με πληθώρα ερευνητικών εργασιών στα πιο
έγκυρα παγκοσμίως επιστημονικά περιοδικά.
£

ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Το Executive MBA διαθέτει ένα μοναδικό πρόγραμμα σπουδών το πρώτο έτος του οποίου καλύπτει όλα
τα αντικείμενα της διοίκησης επιχειρήσεων και το δεύτερο έτος δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές του
να επιλέξουν μεταξύ ενός ευρύτατου χαρτοφυλακίου μαθημάτων και να εμβαθύνουν στα αντικείμενα
που τους ελκύουν περισσότερο.

Ο διευθυντής
του προγράμματος
Καθηγητής
κ. Βασίλης Παπαδάκης

Το Executive MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών, ιδρύθηκε το 1998 και έχει ήδη συμπληρώσει
2 δεκαετίες συμβολής στην εκπαίδευση διοικητικών
στελεχών. Πρόκειται για το πρώτο ΜΒΑ για στελέχη
που ιδρύθηκε στη χώρα μας και από το ξεκίνημά του
μέχρι και σήμερα παραμένει πρωταρχικός του στόχος να αναπτύσσει τους αυριανούς ηγέτες των επιχειρήσεων και οργανισμών μας.

ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

ΟΜΟΤ. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΈΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΝΙΕΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΝΤΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ

