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 Μεταπτυχιακό πρόγραμμα που  φέρνει κοντά 
διαφορετικά επιστημονικά πεδία
➢ Διοίκηση Επιχειρήσεων (management) και Οικονομία

➢ Επιστήμη των Υπολογιστών & Τεχνολογία των 
Πληροφοριακών Συστημάτων (information systems)

 Προσανατολίζεται στην Αγορά που βασίζεται στην 
πληροφορία και στην γνώση

 Προετοιμασία εξειδικευμένων στελεχών υψηλού 
επιπέδου που:
➢Θα κατανοούν τα διαφορετικά πεδία

➢Θα μπορούν να παρακολουθούν τη ραγδαία εξέλιξη που 
επιφέρει η τεχνολογία στον κόσμο των επιχειρήσεων

➢Θα μπορούν να κατανοήσουν την καινοτομία και να την 
μετατρέψουν σε επιχειρηματικότητα
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 Χρήση και ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών 
για τις επιχειρήσεις

 Παρακολούθηση, εξοικείωση και διαχείριση της 
τεχνολογικής ανάπτυξης

 Ευκαιρίες που προσφέρουν οι τεχνολογίες στην 
αγορά

 Κατανόηση της δομής και των λειτουργιών των 
επιχειρήσεων μέσω της τεχνολογίας

 Τη χρήση της τεχνολογίας στη στρατηγική και  
λήψη αποφάσεων

 Γεφύρωση χάσματος ανάμεσα στις τεχνολογίες 
και στις προκλήσεις των επιχειρήσεων
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 Λειτούργησε από το ακαδημαϊκό έτος 2003-
2004 έως το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
◦ 15 χρόνια λειτουργίας

◦ Έχουν ήδη αποφοιτήσει 560 φοιτητές

◦ Οι τελευταίοι θα αποφοιτήσουν τον Μάρτιο 2019

 Επανιδρύεται για το ακαδημαϊκό έτος 2018-
2019 σύμφωνα με το Ν. 4485/2017 
◦ Έγκριση από το ΥΠΕΘ

◦ Βελτιώσεις στο πρόγραμμα σπουδών 

 Περισσότερη στόχευση και ένταση σπουδών

 Περισσότερη διεπιστημονικότητα

◦ Αλλαγή τίτλου
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 Διεπιστημονικότητα 
➢Συνεργασία δύο Τμημάτων του ΑΠΘ με αντικείμενα 

αιχμής στη σύγχρονη διεθνή αγορά εργασίας

 Συνεχής αξιολόγηση 
➢Διδασκόντων, Μαθημάτων

➢Συνολικά του προγράμματος σπουδών

➢Έγκαιρος εντοπισμός προβλημάτων

 Συνεχείς ανανεώσεις μαθημάτων -
προγράμματος σπουδών
➢Γνώμονας οι αξιολογήσεις

 Συνεχής μετρήσιμη βελτίωση 
➢Επιπέδου σπουδών - Προσφερόμενης εκπαίδευσης
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 Πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ/ΤΕΙ 
◦ Πληροφορικής, ΗΜΜΥ

◦ Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών 
Επιστημών

 Πτυχιούχοι συναφών Πανεπιστημιακών 
Σχολών σε ποσοστό 10% 
◦ Π.χ. Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνείου, ΑΣΕΙ, κ.ά.

 Υποψήφιοι μπορούν να είναι και 
τελειόφοιτοι φοιτητές.
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 Προσωπική συνέντευξη - 7%

 Βαθμός πτυχίου, είδος πτυχίου, κατάταξη 
μεταξύ συμφοιτητών - 40%

 Δημοσιευμένες εργασίες, διπλωματική εργασία, 
πρόσθετα πτυχία, μεταπτυχιακοί τίτλοι - 8%

 Γλωσσομάθεια (κατηγοριοποίηση πτυχίων)- 15%
◦ Ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο Β2

 Επίδοση στο GMAT - 25% 
◦ μόνο για αποφοίτους Οικονομικών Σχολών

 Επαγγελματική δραστηριότητα - 5%
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 Διάρκεια σπουδών: 3 εξάμηνα
➢2 εξάμηνα μαθημάτων (Α, Β)

➢1 εξάμηνο διπλωματικής εργασίας (Γ)

➢1 εξάμηνο παράτασης της διπλωματικής (Δ)

 10 μαθήματα συνολικά (προσφέρονται 15)
➢Α' εξάμηνο: 2 υποχρεωτικά μαθήματα, 3 

μαθήματα επιλογής (από 4)

➢Β' εξάμηνο: 5 μαθήματα επιλογής (από 7)

 Βαθμός: 
➢2/3 από το ΜΟ της βαθμολογίας των μαθημάτων 

➢1/3 από το βαθμό της διπλωματικής εργασίας
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 Η διάρκεια των μαθημάτων είναι 13
εβδομάδες
◦ 1 εβδομάδα αναπληρώσεων

◦ 2 εβδομάδες εξετάσεις

 Όλα τα μαθήματα διδάσκονται 
εβδομαδιαία σε 3ωρες διαλέξεις
◦ Απογευματινές ώρες (16:30-21:30)

 Οι παρακολουθήσεις είναι υποχρεωτικές
◦ Απουσίες για λόγους ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ μόνο και 

μετά από έγκριση της ΕΔΕ
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 Οι απόφοιτοι Διοίκησης Επιχειρήσεων / 
Οικονομίας παρακολουθούν 2 υποχρεωτικά 
μαθήματα Πληροφορικής
◦ Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων, Βάσεις 

Δεδομένων

 Οι απόφοιτοι Πληροφορικής / ΗΜΜΥ
παρακολουθούν 2 υποχρεωτικά μαθήματα 
Διοίκησης Επιχειρήσεων
◦ Διοίκηση Επιχειρήσεων, Λογιστική στην Λήψη Αποφάσεων

 Δημιουργείται κοινή εκπαιδευτική βάση, 
δεδομένου ότι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δεν 
έχουν κοινό επιστημονικό υπόβαθρο
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 Οι φοιτητές παρακολουθούν κοινά 
μαθήματα επιλογής
◦ 3 στο Α’ εξάμηνο, 5 στο Β’ εξάμηνο

 Τα μαθήματα επιλογής βοηθούν τους 
φοιτητές να εμβαθύνουν στις περιοχές που 
τους ενδιαφέρουν

 Προσφέρονται μαθήματα επιλογής 
διεπιστημονικού περιεχομένου προκειμένου 
να επιτευχθεί η ώσμωση μεταξύ των δύο 
κατηγοριών επιστημόνων
◦ Συνδιδασκαλία από τα δύο τμήματα
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 Α’ εξάμηνο
◦ Επιχειρηματική Ευφυΐα
◦ Μεθοδολογία Έρευνας και Ανάλυση Δεδομένων
◦ Στρατηγικό Μάρκετινγκ – Διαχείριση Μαρκας
◦ Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Ανθρώπινων 

Πόρων

 Β’ εξάμηνο
◦ Διοίκηση Έργων Πληροφορικής
◦ Ηλεκτρονικό Εμπόριο
◦ Οικονομικές και Επιχειρησιακές Διαδικασίες στον 

Παγκόσμιο Ιστό
◦ Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών
◦ Χρηματοοικονομική Ανάλυση
◦ Τεχνολογίες και Διαφήμιση στα Κοινωνικά Δίκτυα
◦ Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

12



 Διαλέξεις
◦ Εισηγήσεις µε ηλεκτρονικό υλικό

◦ Προσκεκλημένοι ομιλητές

 Φροντιστηριακές ασκήσεις
◦ Παρουσίαση και επίδειξη λογισμικού, εργαλείων 

ανάπτυξης, γλωσσών προγραμματισμού, κλπ.

◦ Μελέτη περιπτώσεων (case studies)

 Αναθέσεις-παρουσιάσεις εργασιών από 
φοιτητές
◦ Βιβλιογραφικών, προγραμματιστικών, 

ερευνητικών
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 Εκπονείται στο Γ’ εξάμηνο
◦ Μπορεί να πάρει παράταση 1 εξάμηνο

 Επιβλέπεται από έναν καθηγητή του ΔΠΜΣ 
➢Βαθμολογείται από τον ίδιο και άλλους 2 καθηγητές 

(ο ένας τουλάχιστον από διαφορετικό Τμήμα)

 Θέματα εργασιών
◦ Προκύπτουν από ερευνητικά ενδιαφέροντα των 

καθηγητών των 2 Τμημάτων

◦ Στόχος: όσο το δυνατό διεπιστημονικά θέματα

◦ Ενθαρρύνεται η δημιουργία νέων ερευνητικών 
αποτελεσμάτων και η δημοσίευσή τους σε συνέδρια 
ή περιοδικά
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 Τμήμα Πληροφορικής
◦ 6 διδάσκοντες (5 ΔΕΠ, 1 ΕΔΙΠ), 1 γραμματειακή 

υποστήριξη, φοιτητές τεχνικής υποστήριξης

◦ Τομέας Τεχνολογιών Γνώσης, Δεδομένων και Ιστού 

◦ Τομέας Λογισμικού, Υλικού και Θεμελιώσεων

 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 
◦ 6 διδάσκοντες (μέλη ΔΕΠ)
◦ Τομέας Διοίκησης των Επιχειρήσεων 

 Λοιπό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
◦ 1 ΔΕΠ Τμ. Νομικής ΑΠΘ

◦ 1 ΔΕΠ Τμ. Χημείας, ΔΙ.ΠΑ.Ε.

◦ 1 ΔΕΠ Τμ. Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Πα.Μακ.
◦ 1 μεταδιδάκτορες Τμ. Πληροφορικής ΑΠΘ

◦ 1 μεταδιδάκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
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 Τα μαθήματα διεξάγονται σε αίθουσες του 
Τμ. Πληροφορικής ή της ΣΘΕ 
 Είτε στο campus, είτε στην Καλαμαριά

 Το Τμ. Πληροφ. διαθέτει εργαστήρια Η/Υ

 Και τα 2 Τμήματα διαθέτουν σύγχρονες και 
ενημερωμένες βιβλιοθήκες. 
◦ Στην βιβλιοθήκη του Τμ. Πληροφορικής υπάρχει 

κλειστή συλλογή βιβλίων ΔΠΜΣ με συγγράμματα 
που προτείνουν οι διδάσκοντες για τα μαθήματα

 Η κεντρική βιβλιοθήκη παρέχει πρόσβαση 
σε πλήθος ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών
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 1000€ ανά κανονικό εξάμηνο φοίτησης

 Απαλλάσσονται όσοι έχουν εισόδημα που δεν 
υπερβαίνει το ατομικό το 100%, το 
οικογενειακό το 70% του εθνικού διάμεσου 
ισοδύναμου εισοδήματος
◦ Έως 30% των φοιτητών

 Το ΔΠΜΣ χορηγεί υποτροφίες αριστείας ανά 
εξάμηνο βάσει της επίδοσης
◦ 5% των εσόδων

 Το ΑΠΘ χορηγεί ανταποδοτικές υποτροφίες
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 Κάθε εξάμηνο γίνεται ηλεκτρονική αξιολόγηση
των μαθημάτων στο Σύστημα Διαχείρισης 
Ποιότητας της ΜΟΔΙΠ (http://qa.auth.gr)
◦ Πριν τις εξετάσεις: Οι φοιτητές αξιολογούν το 

διδάσκοντα και το μάθημα 

◦ Μετά τις εξετάσεις: Ο διδάσκοντας καταγράφει την 
εμπειρία από τη διδασκαλία του μαθήματος

 Με το πέρας των σπουδών

◦ Οι απόφοιτοι συμπληρώνουν γενικό ερωτηματολόγιο 
αποτίμησης ολόκληρου του προγράμματος σπουδών 
και της διαδικασίας εκπόνησης διπλωματικής

◦ Συνολική άποψη για το ΔΠΜΣ και την εμπειρία τους
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 Οι απόφοιτοι αξιολογούν πολύ θετικά τα 
εφόδια (γνώσεις, προοπτικές, 
ανταγωνιστικότητα, κλπ.) που πήραν 
από το ΔΠΜΣ

 Ιδιαίτερα υψηλή βαθμολογία δίνεται στην 
ευκαιρία που δίνει το ΔΠΜΣ για την 
εκπλήρωση προσωπικών στόχων

 Συνολικά υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση 
από τους διδάσκοντες και το 
επιστημονικό επίπεδό τους

 Τα μαθήματα αξιολογούνται από αρκετά 
έως πολύ καλά σε όλους τους τομείς
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Συμπεράσματα Αξιολογήσεων



 «…το πρόγραμμα σπουδών έχει μεγάλο 
ενδιαφέρον και βοηθά τους φοιτητές να 
επεκτείνουν τις γνώσεις τους και σε ένα 
νέο επιστημονικό πεδίο. Ταυτόχρονα 
αποτελεί σημαντικό εφόδιο για την 
επαγγελματική αποκατάσταση»

 «Διευρύνει τους ορίζοντές σου»

 «Καθηγητές με κύρος και σωστοί 
επαγγελματίες, ενδιαφέροντα μαθήματα, 
επαγγελματική προοπτική»
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Ενδεικτικά Σχόλια



 Το 68% των αποφοίτων βρήκε εργασία ή 
συνέχισε σπουδές
◦ 21% είχε ήδη εργασία, μόνο το 11% δεν βρήκε
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Σε πόσους μήνες μετά την αποφοίτησή σας από το ΔΠΜΣ βρήκατε εργασία;

> 24 μήνες

0 - 6 μήνες

12 - 24 μήνες

6 - 12 μήνες

Δεν έχω βρει ακόμα εργασία

Εργαζόμουν ήδη

Συνέχισα σπουδές



http://deps.csd.auth.gr

Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

541 24, Θεσσαλονίκη

Ξένια Νάστου

email: deps_info@csd.auth.gr

Τηλ: 2310998709
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