ΔΠΜΣ «ΜΒΑ Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικότητα»
(MBA in Strategic Management and Competitiveness)
Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
(που σύμφωνα με την πιο πρόσφατη κατάταξη είναι 72ο Παγκοσμίως μεταξύ 5011 Πανεπιστημίων
και στην 10η θέση στην Ευρώπη), προκήρυξε 90 θέσεις για το Διϊδρυματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικότητα» (MBA in
Strategic Management and Competitiveness), σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανικών
Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και έχει
τις εξής ειδικεύσεις:
1. Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων (Strategic Management), που αποτελεί συνέχεια για
4η χρονιά του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών του ΕΚΠΑ «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων με κατεύθυνση Στρατηγικό
Μάνατζμεντ»
2. Στρατηγική Ανταγωνιστικότητας Κρατών και Περιφερειών (Competitiveness Strategy of
Countries and Regions)
Η εκπαιδευτική διαδικασία διεξάγεται με ειδικά διαμορφωμένο ευέλικτο σύστημα, ένα
Σαββατοκύριακο κάθε μήνα ώστε να είναι ευχερής η παρακολούθησή του από εργαζόμενους σε
όλη των την Ελλάδα και εστιάζει στην εφαρμογή των σύγχρονων θεωριών και εργαλείων στην
πράξη. Υποβολή αιτήσεων μέχρι την 15-09-2019. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν την περαιτέρω κατάρτισή και την
επιμόρφωση τους σε εξειδικευμένα θέματα Στρατηγικής και
Ανταγωνιστικότητας
Χρηματοοικονομικά, Αναπτυξιακά αλλά και Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων. Στο Πρόγραμμα
Σπουδών περιέχονται και βασικά μαθήματα οικονομικής επιστήμης, όπως η Μικροοικονομική, η
Μακροοικονομική και οι Θεωρίες των Επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα να είναι εφικτό και σε
απόφοιτους και άλλων κλάδων πλέον των Οικονομικών να εξειδικευτούν στον Στρατηγικό
Μάνατζμεντ και στις μεθόδους αξιοποίησης των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των Κρατών
και Περιφερειών. Το Πρόγραμμα διεξάγεται με ειδικά διαμορφωμένο ευέλικτο σύστημα, ένα
Σαββατοκύριακο κάθε μήνα, ώστε να είναι ευχερής η παρακολούθησή του από εργαζόμενους σε
όλη των την Ελλάδα και εστιάζει στην εφαρμογή των σύγχρονων θεωριών και εργαλείων στην
πράξη. Στις διαλέξεις συμμετέχουν guest lecturers προσκεκλημένοι από την αγορά.
Το Μεταπτυχιακό καταρτίζει πλήρως απόφοιτους, που επιθυμούν να στελεχώσουν οικονομικά
τμήματα, μονάδων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καθώς και διεθνών
οργανισμών. Η ιδιαίτερα ανταγωνιστική παρούσα εγχώρια και διεθνής συγκυρία, απαιτεί
επιστήμονες που θα είναι ένα βήμα μπροστά από τις εξελίξεις κι αυτό ακριβώς είναι το
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που παρέχει το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Θα το αποκτήσεις;
Οι αιτήσεις ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων τον Οκτώβριο 2019.
Καλή επιτυχία!
http://www.ddomo-stratman.econ.uoa.gr

