
Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ  

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ 

Απρίλιος 2015 



 Είναι ένα πρόγραμμα που συνδυάζει τα πεδία 
της επιστήμης της πληροφορίας και της 
τεχνολογίας των υπολογιστών με τη διοίκηση 
των επιχειρήσεων. 

 Έμφαση στην κάλυψη των αναγκών της εγχώριας 
και διεθνούς αγοράς με βάση την δυνατότητα 
ανάκτησης της πληροφορίας και την 
επεξεργασία της  

 Προετοιμάζει στελέχη επιχειρήσεων που θα 
κατανοούν και τα δύο πεδία και θα μπορούν να 
παρακολουθούν τη ραγδαία εξέλιξη που 
επιφέρει η τεχνολογία στον κόσμο των 
επιχειρήσεων 
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 Επαγγελματικές και επιστημονικές δεξιότητες 
μέσω της εξισορροπημένης εκπαίδευσης στην 
πληροφορική και τη διοίκηση 

 Προετοιμασία των φοιτητών για το μέλλον 
που θα εξαρτάται από την πληροφορία και 
την τεχνολογία των υπολογιστών 

 Προετοιμασία στελεχών με γνώσεις – εφόδια 
από δύο επιστημονικές περιοχές για 
επιτυχημένη διευθέτηση προβλημάτων και 
λήψη αποφάσεων 

 Δημιουργία νέων και περισσότερων 
προοπτικών στους απόφοιτους 
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 Την ανάπτυξη και τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών 
για τις επιχειρήσεις 

 Την παρακολούθηση και διαχείριση της τεχνολογικής 
ανάπτυξης 

 Ευκαιρίες που προσφέρουν οι τεχνολογίες στην 
αγορά 

 Κατανόηση της δομής και των λειτουργιών των 
επιχειρήσεων 

 Τη χρήση της τεχνολογίας στη χάραξη στρατηγικών 
και στη λήψη αποφάσεων 

 Κατανόηση των μηχανισμών λειτουργίας της αγοράς 
και των προοπτικών ανάπτυξης των επιχειρήσεων. 

 Γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στη χρήση των 
τεχνολογιών και στις δυνατότητες ανάπτυξης των 
επιχειρήσεων. 
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 Λειτούργησε για πρώτη φορά το 
ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 στα πλαίσια 
του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 
◦ Είναι ο 12ος χρόνος λειτουργίας του 
◦ Έχουν ήδη αποφοιτήσει 425 φοιτητές 

 Οι απόφοιτοι αποτελούν εξειδικευμένα 
στελέχη που μπορούν να απορροφηθούν 
στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα, καθώς και 
σε Ερευνητικά & Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

 Υπάρχει  υψηλή ζήτηση  
◦ Οικονομολόγων με προχωρημένες γνώσεις στην 

Πληροφορική και  
◦ Πληροφορικών με διοικητικές ικανότητες 
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 Διάρκεια: 3 εξάμηνα 

 9 μαθήματα συνολικά (από 19) 
◦ Α' εξάμηνο: 4 υποχρεωτικά μαθήματα 

◦ Β' εξάμηνο: 4 μαθήματα επιλογής (από 8) 

◦ Γ ' εξάμηνο: 1 μαθήματα επιλογής (από 3) + 
Διπλωματική εργασία 

 Όλα τα μαθήματα διδάσκονται 
εβδομαδιαία σε 3ωρες διαλέξεις 
◦ Οι παρακολουθήσεις είναι υποχρεωτικές 

◦ Τα μαθήματα διεξάγονται απογευματινές ώρες 
(16:30-21:30)  
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 Οι Οικονομολόγοι παρακολουθούν μόνο 

μαθήματα Πληροφορικής και οι 

Πληροφορικοί μόνο μαθήματα 

Οικονομικών 

 Δημιουργείται μία κοινή εκπαιδευτική 

βάση, δεδομένου ότι οι μεταπτυχιακοί 

φοιτητές δεν έχουν κοινό επιστημονικό 

υπόβαθρο 
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Μαθήματα Πληροφορικής Μαθήματα Οικονομικών 

Πληροφοριακά Συστήματα 
Επιχειρήσεων  

Διοίκηση Επιχειρήσεων 

Επιχειρηματική Ευφυΐα  Marketing Management 

Πληροφ/κά Περιβάλλοντα 
Παγκόσμιου Ιστού  

Λογιστική στη Λήψη Αποφάσεων 

Υποδομές Τεχνολογίας 
Πληροφορίας  

Οργανωσιακή Θεωρία και 
Συμπεριφορά 



 Οι φοιτητές παρακολουθούν κοινά 
μαθήματα  
◦ Τα μαθήματα επιλογής που δίνουν στους 

φοιτητές την δυνατότητα εξειδίκευσης στα 
αντικείμενα που τους ενδιαφέρουν 
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Διοίκηση Έργων Πληροφορικής  Δίκαιο Πληροφορικής  

Βάσεις Δεδομένων & Εξόρυξη 

Δεδομένων  

Μεθοδολογία Έρευνας & 

Ανάλυση Δεδομένων 

Διαχείριση Γνώσης Προσομοίωση στη Διοίκηση  

Διοίκηση Επιχειρησιακών 

Λειτουργιών  

Ηλεκτρονικό Εμπόριο  

Διαφήμιση και Συμπεριφορά 

Καταναλωτή 

Διαχείριση 

Χρηματοοικονομικών Κινδύνων  

Χρηματοοικονομική Ανάλυση & Θεωρία Χαρτοφυλακίου 



 Διαλέξεις 

 Προσκεκλημένοι ομιλητές  
◦ Από οργανισμούς και εταιρείες 

 Φροντιστηριακές ασκήσεις 

 Επίδειξη εργαλείων / Μελέτη περιπτώσεων 
(case studies) 

 Παρουσιάσεις εργασιών από φοιτητές 

 Διπλωματική Εργασία 
◦ Επιβλέπεται από έναν διδάσκοντα και 

βαθμολογείται από τον ίδιο και άλλους 2 (ο ένας 
από διαφορετικό Τμήμα) 
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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 



 Τμήμα Πληροφορικής 

◦ 7 διδάσκοντες ΔΕΠ 

◦ Εργαστήρια: 

 Γλωσσών Προγραμματισμού & Τεχνολογίας Λογισμικού 

 Τεχνολογίας και Επεξεργασίας Δεδομένων 

 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών  

◦ 8 διδάσκοντες ΔΕΠ 

◦ Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων  

 Λοιπό Εκπαιδευτικό Προσωπικό 

◦ 2 μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ΑΠΘ 

◦ 2 μέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ 

◦ 5 διδάκτορες (συνδιδασκαλία) 
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 Λίγα προγράμματα που συνδυάζουν τα 
συγκεκριμένα αντικείμενα 

 Διδάσκοντες εξειδικευμένοι στα 
αντικείμενα του προγράμματος 

 Hands on approach σε επιχειρήσεις και 
ερευνητικά projects.  

 Επαγγελματικές προοπτικές 
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 Μεγάλη ζήτηση για Market Analysts 

 Social Media 

 Start ups 
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◦ Apply your expertise in quantitative analysis, data mining, and the presentation 
of data to see beyond the numbers and understand how our users interact with 
our core product 

◦ Partner with Product, Marketing and Engineering teams to solve problems and 
identify trends and opportunities 

◦ Inform, influence, support, and execute our product decisions 

◦ Build/maintain reports, dashboards, and metrics to monitor the performance of 
our products and effectively communicate findings and insights on a regular 
basis 

◦ Mine massive amounts of data and extract useful product insights 

◦ Champion SEO/SEM within the organization and work with the teams to ensure 
that SEO best-in-class practices are effectively utilized and maintained 

◦ Optimize pages for search engines, change content on pages, promote 
page/keyword ranking, and strive to drive consumer acquisition 

◦ Research latest trends and stay up to date with the internet marketing industry 

◦ Partner with Marketing, Social and Product teams to maximize SEO value of 
initiatives across the company 
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http://dpms.csd.auth.gr 
 
Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

541 24, Θεσσαλονίκη 
 

Ξένια Νάστου 

email: dpms_info@csd.auth.gr 

Τηλ: 2310998709  
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