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το Μητροπολιτικό Κολλέγιο
είναι το μοναδικό κολλέγιο
στην Ελλάδα μέλος του
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου
Επιχειρηματικής Ηθικής
(European Business Ethics
Network-ΕΒΕΝ).

ΔΙΕΎΡΥΝΕ ΤΟΥΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΎΣ ΣΟΥ
ΟΡΊΖΟΝΤΕΣ
ΜΕ ΈΝΑ ΠΤΥΧΊΟ ΔΙΕΘΝΟΎΣ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΎ

είναι πλήρες μέλος στο
European Foundation for
Management Development,
το διεθνώς αναγνωρισμένο
δίκτυο για εκπαιδευτικά
ιδρύματα με σπουδές
Διοίκησης.

Σχολή Διοίκησης
Επιχειρήσεων
& Οικονομικών

●

Ο συνδυασμός της επιστημονικής θεωρίας με την επαγγελ-

●

είναι μέλος του διεθνούς
δικτύου SAP University
Alliances του πολυεθνικού
κολοσσού SAP - ηγέτη
στην αγορά του λογισμικού
επιχειρησιακών εφαρμογών.
●
η Σχολή Διοίκησης
Επιχειρήσεων &
Οικονομικών διαθέτει
λογισμικό προσομοίωσης,
ίδρυσης και λειτουργίας
εικονικής επιχείρησης
(SimVenture).
●
προσφέρει στους φοιτητές
τη δυνατότητα
παρακολούθησης
σεμιναρίων και εκδηλώσεων
από διακεκριμένα στελέχη
επιχειρήσεων.
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ματική πρακτική, την έρευνα και τη μελέτη της τοπικής και
διεθνούς αγοράς, αποδεδειγμένα οδηγεί σε προσφερόμενες
σπουδές υψηλού επιπέδου. Στόχος της Σχολής Διοίκησης
Επιχειρήσεων & Οικονομικών είναι να εξοικειώσει τους
φοιτητές με τη ζωή και τη δράση των επιχειρήσεων και
να διευρύνει τους επαγγελματικούς τους ορίζοντες. Τα
προγράμματα σπουδών είναι σχεδιασμένα ώστε να προετοιμάσουν ικανά διοικητικά στελέχη, άριστους επιστήμονες
και κυρίως χαρισματικούς ηγέτες, οι οποίοι θα ενταχθούν
επιτυχώς στη σύγχρονη ανταγωνιστική αγορά εργασίας
στην Ελλάδα και τον διεθνή χώρο. Η ποικιλία των προσφερόμενων ειδικοτήτων επιτρέπει την επαγγελματική εξέλιξη
των αποφοίτων σε πλήθος επιχειρηματικών λειτουργιών,
όπως το μάρκετινγκ, η διοίκηση ανθρώπινων πόρων, οι
πωλήσεις, τα οικονομικά, καθώς και σε κλάδους με υψηλή
ζήτηση στη χώρα μας, όπως η τουριστική βιομηχανία. Mε
την πάροδο των ετών, θεμελιώθηκαν πολύ σημαντικές
συνεργασίες της Σχολής με ευρύ δίκτυο επιχειρήσεων,
εκπαιδευτικά ιδρύματα και επαγγελματικές ενώσεις στην
Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, ενισχύοντας το ακαδημαϊκό
και επαγγελματικό status των αποφοίτων μας.

Σ Χ ΟΛ Η Δ ΙΟ Ι ΚΗ ΣΗ Σ Ε Π ΙΧ Ε Ι ΡΗ ΣΕ Ω Ν & Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν

ΉΞΕΡΕΣ ΌΤΙ …

Αποστολή της Σχολής Διοίκησης
Επιχειρήσεων & Οικονομικών
του Μητροπολιτικού Κολλεγίου
είναι η εκπαίδευση και ανάπτυξη
στελεχών επιχειρήσεων, ικανών να
σταδιοδρομήσουν στην αγορά εργασίας
και να εξελιχθούν σε ανώτερες και
ανώτατες διοικητικές θέσεις.
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Π Ι Σ ΤΟ Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ
EBEN
EUROPEAN BUSINESS ETHICS NETWORK
Είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Επιχειρηματικής Ηθικής (ΕΒΕΝ) για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που
προσφέρει η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οικονομικών. Πρόκειται για το μοναδικό Κολλέγιο στην Ελλάδα μέλος του EBEN.
Tο EBEN αποτελεί το πλέον δραστήριο Δίκτυο Επιχειρηµατικής
Ηθικής σήµερα στην Ευρώπη, το οποίο αριθµεί ήδη ενεργά 18
χώρες – µέλη, µεταξύ των οποίων η Δανία, η Μεγάλη Βρετανία,
η Γερµανία, η Ισπανία και η Γαλλία.

EFMD
EUROPEAN FOUNDATION FOR MANAGEMENT DEVELOPMENT
Έχει αναγνωρισθεί ως Πλήρες Μέλος του EFMD Global για τα
πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει σε συνεργασία με διακεκριμένα πανεπιστήμια. Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα
Ανάπτυξης Διοίκησης - European Foundation for Management
Development (EFMD) δραστηριοποιείται με στόχο στην ενίσχυση
της αριστείας στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη επαγγελματιών
διοίκησης, ικανών να προσφέρουν και να συμβάλουν στην πρόοδο
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του κλάδου, σε διεθνές επίπεδο.
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Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο σας προσφέρει μια ευρεία γκάμα ακαδημαϊκών προγραμμάτων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών, σε συνεργασία με διακεκριμένα Διεθνή Πανεπιστήμια.
Όλα μας τα προγράμματα πληρούν τις αυστηρές προδιαγραφές των συνεργαζόμενων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων [ολιγομελή τμήματα, σύγχρονες εγκαταστάσεις, εξειδικευμένα εργαστήρια με
εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, πλήρως καταρτισμένο ακαδημαϊκό προσωπικό]. Επιπλέον,
όλα τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί με στόχο να ικανοποιούν τις ανάγκες της σύγχρονης και
διεθνούς αγοράς εργασίας και να προσφέρουν στους αποφοίτους πολυάριθμες ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης στον ανταγωνιστικό κόσμο των επιχειρήσεων.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

BACHELORS
► B
 A (Hons) Business Management
Διοίκηση Επιχειρήσεων
► B
 A (Hons) Marketing Management
Μάρκετινγκ
► B
 Sc (Hons) Accounting and Finance
Λογιστική και Χρηματοοικονομική
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

MASTERS
► MBA
Project Management,
FinTech Management,
Business Analytics,
International Business
Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με 4 κατευθύνσεις
► M
 Sc Digital and Social Media Marketing
Μεταπτυχιακό στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ και
στο Μάρκετινγκ Κοινωνικών Μέσων
► M
 Sc Accounting and Finance
Μεταπτυχιακό στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική
► M Sc Enterpreneurship and Innovation
Μεταπτυχιακό Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας
► M Sc Real Estate Management and Development
Μεταπτυχιακό στη Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων

Σ Χ ΟΛ Η Δ ΙΟ Ι ΚΗ ΣΗ Σ Ε Π ΙΧ Ε Ι ΡΗ ΣΕ Ω Ν & Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν

ΣΧ Ο Λ Η Δ Ι Ο Ι Κ ΗΣΗΣ ΕΠΙ Χ ΕΙ ΡΗΣΕΩΝ & Ο Ι Κ Ο ΝΟ Μ Ι Κ ΩΝ

Σύγχρονα
Προγράμματα
Σπουδών

Πρακτική άσκηση σε μεγάλες
ελληνικές επιχειρήσεις.
●
Παράλληλη παρακολούθηση
πιστοποιημένων σεμιναρίων
και εκδηλώσεων από
διακεκριμένα στελέχη
επιχειρήσεων.

ΈΤΟΣ 1

Διοίκηση Επιχειρήσεων

• Αρχές Marketing
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ΓΙΑΤΊ ΝΑ ΕΠΙΛΈΞΩ
ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ;

BA (Hons)
Business
Management

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

• Οικονομικά των Επιχειρήσεων
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4 ΕΤΗ

Ο τίτλος απονέμεται απευθείας
από το Βρετανικό Πανεπιστήμιο Queen Margaret

●

• Σύγχρονο Περιβάλλον Διοίκησης
Επιχειρήσεων
• Θεωρία και Εφαρμογές Λογιστικής
και Χρηματοοικονομικής
• Κατανόηση της Διοίκησης Οργανισμών
• Ανάλυση Δεδομένων και Λήψη
Αποφάσεων

Εκπαίδευση σε πραγματικές
συνθήκες στο Εργαστήριο
Προσομοίωσης Εικονικής
Επιχείρησης (SIM Venture).

• Αγγλικά των Επιχειρήσεων Ι
• Ακαδημαϊκές Δεξιότητες στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων
Το προπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων,
BA (Hons) Business Management, αποτελεί μια πρόκληση για ολοκληρωμένες σπουδές στον τομέα της
Διοίκησης Επιχειρήσεων και στους τρόπους διαχείρισης
επιχειρηματικών καταστάσεων και κρίσεων.
Το πρόγραμμα ξεχωρίζει διότι επιτρέπει στους φοιτητές
να ασχοληθούν με τις λειτουργικές και πρακτικές διαστάσεις μιας επιχείρησης και καλύπτει όλους τους στρατηγικούς τομείς διοίκησης. Μέσα από την ιδιαίτερη διδακτική

ΈΤΟΣ 2
• Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων
• Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης
• Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
και Έλεγχος
• Επιχειρησιακές Επικοινωνίες
• Εμπειρία Καταναλωτή

και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική προσέγγιση, παρέχεται

• Εκπαίδευση στην Επιχείρηση
(Πρακτική Άσκηση)

η ευκαιρία για ρεαλιστικές και ουσιαστικές σπουδές που

• Αγγλικά των Επιχειρήσεων ΙΙ

αφορούν σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων.
και συμμετοχική διδασκαλία, παρέχοντας συνεχή υποστήριξη στον φοιτητή κατά τη διάρκεια των σπουδών
του. Προσφέρει τα κατάλληλα εφόδια για την προσωπική
τους εξέλιξη, ενισχύοντας την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την κριτική σκέψη. Ο υψηλός βαθμός
εξειδίκευσης των διδασκόντων, σε συνδυασμό με την
ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους εμπειρία, κάνουν το
πρόγραμμα μια ξεχωριστή εμπειρία για τους φοιτητές.

ΈΤΟΣ 3
• Δημιουργία Εμπορικής Αξίας
• Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα και
Νεοφυείς Επιχειρήσεις (start-ups)
• Οργανωσιακή Συμπεριφορά
• Μέθοδοι Έρευνας σε Επιχειρήσεις
• Στρατηγικό Μάνατζεμεντ
• Μεταφορές και Διαχείριση
Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ΈΤΟΣ 4
• Συμβουλευτική των Επιχειρήσεων
• Σύγχρονα Θέματα Διοίκησης
Επιχειρήσεων
• Διοίκηση Βιωσιμότητας και Διαχείριση
Αλλαγής
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• Διπλωματική Εργασία

ΟΛΗ
Ή Δ
Π ΙΟ
Ο ΛΙ ΚΗ
Ι Τ ΙΣΜ
ΙΝΩΩΝΝ &
ΊΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν
ΣΣΧ
Χ ΟΛ
ΣΗ Ο
Σ ΎΕ Π&ΙΧΕΕΠΙΙΚ
ΡΗΟΣΕ

Το πρόγραμμα βασίζεται περισσότερο στη διαδραστική

Σύγχρονο πρόγραμμα
σπουδών με έμφαση σε
Ψηφιακό Μάρκετινγκ
(Digital Marketing), Social
Media, Επιχειρηματική
Ευφυΐα, Εμπειρία
Καταναλωτή κ.λπ.
●
Παρακολούθηση
πιστοποιημένων
σεμιναρίων και
εκδηλώσεων από
διακεκριμένα στελέχη
επιχειρήσεων.
●
Επαγγελματικές
προοπτικές εντός και
εκτός Ελλάδας.
●
Συμμετοχή φοιτητών
σε εκπαιδευτικές
δραστηριότητες,
όπως: διαγωνισμοί
επιχειρηματικής
στρατηγικής, επισκέψεις
σε διαφημιστικές
εταιρείες κ.α.

ΈΤΟΣ 1

Μάρκετινγκ

• Αρχές Μάρκετινγκ
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ΓΙΑΤΊ ΝΑ ΕΠΙΛΈΞΩ
ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ;

BA (Hons)
Marketing
Management

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

• Οικονομικά των Επιχειρήσεων
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4 ΕΤΗ

Ο τίτλος απονέμεται απευθείας
από το Βρετανικό Πανεπιστήμιο Queen Margaret

• Σύγχρονα Θέματα Διοίκησης
Επιχειρήσεων
• Θεωρία και Εφαρμογές Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής
• Κατανόηση της Διοίκησης Οργανισμών
• Ανάλυση Δεδομένων και λήψη
Αποφάσεων
• Αγγλικά των Επιχειρήσεων Ι
• Ακαδημαϊκές Δεξιότητες στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων

Το Μάρκετινγκ τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε
ένα από τα πιο σημαντικά και δημοφιλή αντικείμενα
εκπαίδευσης καθώς η πρακτική εφαρμογή του καθίσταται πλέον απαραίτητη σε οποιονδήποτε οικονομικό
οργανισμό και επιχείρηση στα πλαίσια της ανταγωνιστικότητας και της παγκοσμιοποίησης. Ο χώρος του
Marketing, δηλαδή η εξωστρεφής διοικητική λειτουργία
της επιχείρησης, είναι συναρπαστικός και βρίσκεται
στην καρδιά κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας

ΈΤΟΣ 2
• Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ
• Ολοκληρωμένο Σύστημα Μάρκετινγκ
Επικοινωνίας
• Διοίκηση Επιχειρηματικών Λειτουργιών
• Εμπειρία Καταναλωτή
• Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης

τόσο στο χώρο των προϊόντων, όσο και των υπηρεσι-

• Πελατειακές Σχέσεις και Μάρκετινγκ
Υπηρεσιών

ών, προσφέροντας δυνατότητες για μια δημιουργική

• Αγγλικά των Επιχειρήσεων ΙΙ

επαγγελματική σταδιοδρομία.
ένα σταθερό υπόβαθρο γνώσεων στο αντικείμενο, καλύπτοντας όλη τη γκάμα δραστηριότητας του Marketing.
Οι φοιτητές, παρακολουθώντας έναν συνδυασμό θεωρητικών και εφαρμοσμένων μαθημάτων, συνδυάζουν
τη γνώση με την απαραίτητη εμπειρία και κατορθώνουν
με την αποφοίτησή τους να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να
τους εξοικειώνει και με τη διοικητική διάσταση του
Marketing, η οποία τους προσφέρει πολύ περισσότερες
ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης στις επιχειρήσεις,
ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της παγκόσμιας οικονομίας.

ΈΤΟΣ 3
• Στρατηγικό Μάνατζμεντ
• Διοίκηση Μάρκας - Διαχείριση
Επώνυμων Προϊόντων
• Εφαρμογές Ψηφιακού Μάρκετινγκ
• Δημιουργία Εμπορικής Αξίας
• Εφαρμογή Στρατηγικών Πλάνων
Μάρκετινγκ
• Έρευνα Μάρκετινγκ & Αγοράς

ΈΤΟΣ 4
• Συμβουλευτική των Επιχειρήσεων
• Επιχειρηματική Ηθική, Βιωσιμότητα και
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
• Σύγχρονα Θέματα Μάρκετινγκ
• Διπλωματική Εργασία
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Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προσφέρει στους φοιτητές

Λογιστική και Χρηματοοικονομική

• Εισαγωγή στη Λογιστική Ι

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ΕΤΟΣ

Ο τίτλος απονέμεται απευθείας από το Βρετανικό
Πανεπιστήμιο Oxford Brookes University

• Εισαγωγή στα Πληροφοριακά
Συστήματα
• Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων
• Εισαγωγή στη Λογιστική ΙΙ
• Οικονομικά των Επιχειρήσεων
• Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα
• Αρχές Προσωπικής
Χρηματοοικονομικής

Το προπτυχιακό πρόγραμμα στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική BSc (Hons) Accounting & Finance,
παρέχει στους φοιτητές την ευκαιρία να εκπαιδευτούν
στις σύγχρονες πτυχές των συγκεκριμένων Επιστημών και, αξιοποιώντας τις τρέχουσες εξελίξεις και
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς,
να αποκτήσουν τις πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται προκειμένου να στελεχώσουν ένα από τα πιο
νευραλγικά τμήματα της σύγχρονης επιχείρησης, την
Οικονομική Διεύθυνση και το Λογιστήριο.
Ένα πρόσθετο χαρακτηριστικό του προγράμματος
είναι ότι συνδυάζει ποικιλία μεθόδων εκμάθησης
και πρακτικής εκπαίδευσης. Βασίζεται περισσότερο
στην διαδραστική, συμμετοχική αλλά και πρακτική
διδασκαλία, παρέχοντας στους φοιτητές ρεαλιστικές
εμπειρίες ώστε να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα
λειτουργίας και τα πληροφοριακά συστήματα των
σύγχρονων επιχειρήσεων.
Με την απόκτηση του πτυχίου οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να διεκπεραιώνουν όλο το φάσμα των
λογιστικών εργασιών καθώς και να διαμορφώνουν
τον χρηματοοικονομικό προγραμματισμό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται τόσο σε Ελλάδα,
όσο και σε εξωτερικό.

ΈΤΟΣ 2
• Χρηματοοικονομική
• Λογιστική & Πληροφόρηση
• Διοικητική Λογιστική
• Προσωπική & Επαγγελματική Ανάπτυξη
• Εισαγωγή στην Ελεγκτική
Θεωρία & Πρακτική
• Μέθοδοι Έρευνας στη Λογιστική
• Επιχειρησιακή Στρατηγική για απόκτηση
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
• Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων

ΈΤΟΣ 3

ΓΙΑΤΊ ΝΑ ΕΠΙΛΈΞΩ
ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ;
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ΈΤΟΣ 1

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Eπαγγελματικές προοπτικές
εντός και εκτός Ελλάδας.
●
Δυνατότητα παρακολούθησης
αγγλόφωνου προγράμματος
για όσους στοχεύουν να
ακολουθήσουν καριέρα στο
εξωτερικό.
●
Μαθήματα σχεδιασμένα ώστε
να δίνουν τη δυνατότητα
απαλλαγής από θεματικές
ενότητες στις εξετάσεις
της διεθνούς κύρους
πιστοποίησης ACCA
(Association of Chartered
Certified Accountants) για
σταδιοδρομία ως ορκωτός
λογιστής.
●
Παρακολούθηση σεμιναρίων/
πιστοποιήσεωναπόδιακεκριμένα
στελέχη επιχειρήσεων αλλά
και από φορείς με διεθνή
αναγνώριση.
●
Δυνατότητα εκπαίδευσης σε
πραγματικές συνθήκες στο
Εργαστήριο Προσομοίωσης
Εικονικής Επιχείρησης του
Κολλεγίου.

• Σύγχρονα Θέματα Χρηματοοικονομικής
• Θεωρία Χρηματοοικονομικής
Λογιστικής
• Εφαρμογές Διοικητικής Λογιστικής
• Προχωρημένη Χρηματοοικονομική
Διοίκηση
• Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
• Εφαρμογές Ελεγκτικής
• Έρευνα στη Λογιστική
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Η ΠΟ
Δ Ι ΟΛΙΙΚΤΙΗΣΗΣ
ΕΙ ΡΗΣΕΩΝ
& Ο Ι Κ Ο ΝΟ Μ Ι Κ ΩΝ
ΣΧ Ο Λ Ή
ΣΜ Ο ΎΕΠΙ
& ΧΕΠΙ
Κ Ο Ι ΝΩΝΊΑ

BSc (Hons)
Accounting &
Finance

Προοπτικές γρήγορης
επαγγελματικής εξέλιξης
στην Ελλάδα και το
εξωτερικό.
●
Διαθέτει 4 σύγχρονες
κατευθύνσεις (Project
Management, FinTech
Management, Business
Analytics, International
Business) με ζήτηση στην
αγορά εργασίας.

Project Management,
FinTech Management,
Business Analytics,
International Business
Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με 4 κατευθύνσεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΕΤΗ

Ο τίτλος απονέμεται απευθείας από το Βρετανικό
Πανεπιστήμιο University of East London

●

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΒΑ INTERNATIONAL BUSINESS

(ΔΙΟΊΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ)
• Διοίκηση Οικονομικών και Ανθρωπίνων Πόρων
για μια Βιώσιμη Επιχειρηματική Επιτυχία
• Διοίκηση Στρατηγικής, Λειτουργιών και Συνεργασιών
• Μάρκετινγκ στην Ψηφιακή Εποχή και Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη
• Επιχειρησιακή Προσομοίωση με Επαγγελματική
Ανάπτυξη
• Πνευματική Ευημερία IV: Επαγγελματική Ανάπτυξη
και Εφαρμοσμένη Έρευνα
• Επιχειρηματικό Σχέδιο

ΜΒΑ PROJECT MANAGEMENT

Ευέλικτο ωρολόγιο
πρόγραμμα ιδανικό για
εργαζομένους.
●
Παρακολούθηση
σεμιναρίων και
εκδηλώσεων από
διακεκριμένα στελέχη
επιχειρήσεων.
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ΣΧ Ο Λ Η Δ Ι Ο Ι Κ ΗΣΗΣ ΕΠΙ Χ ΕΙ ΡΗΣΕΩΝ & Ο Ι Κ Ο ΝΟ Μ Ι Κ ΩΝ

ΓΙΑΤΊ ΝΑ ΕΠΙΛΈΞΩ
ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ;

MBA

Το σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον απαιτεί από τα
στελέχη Διοίκησης, εκτός από τις βασικές τους σπουδές,
μια σειρά από δεξιότητες και γνώσεις που ολοκληρώνουν
την προσωπικότητα και βοηθούν στη λήψη αποφάσεων, τη
συνετή διαχείριση και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και

(ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΈΡΓΩΝ)
• Διοίκηση Οικονομικών και Ανθρωπίνων Πόρων
για μια Βιώσιμη Επιχειρηματική Επιτυχία
• Διοίκηση Στρατηγικής, Λειτουργιών και Συνεργασιών
• Μάρκετινγκ στην Ψηφιακή Εποχή και Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη Διαχείρισης Έργων
• Βασικές Αρχές Διαχείρισης Έργων
• Πνευματική Ευημερία IV: Επαγγελματική Ανάπτυξη
και Εφαρμοσμένη Έρευνα
• Εφαρμοσμένο Project

των οργανισμών. Το ελληνόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμπροοπτική για απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι
οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν μια καριέρα με διεθνή
προσανατολισμό, να αναπτύξουν ηγετική πορεία στη διεθνή
οικονομική δραστηριότητα και την ανάλυση προβλημάτων
και να γίνουν ανταγωνιστικοί στο παγκόσμιο επιχειρηματικό
στερέωμα. Στη σύγχρονη, όλο προκλήσεις αγορά, τα στελέχη
που διαθέτουν γνώσεις και εξειδίκευση στις διεθνείς επιχειρηματικές σχέσεις και συνθήκες λειτουργίας των σύγχρονων
επιχειρήσεων και οργανισμών και στις διαπραγματεύσεις,
διαθέτουν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, τόσο στην
εγχώρια, όσο και στη διεθνή αγορά εργασίας. Οι φοιτητές του
προγράμματος εστιάζουν στα παγκόσμια ζητήματα στρατηγικής οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, καθώς επίσης
και στην σε βάθος κατανόηση του παγκοσμιοποιημένου
σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα
συνδυάζει τη θεωρία με την πρακτική, την ομαδική με την
ατομική εργασία και δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να
αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα και την έρευνα, ενώ
παράλληλα εφοδιάζει τους φοιτητές με την τεχνογνωσία,
14

την αυτοπεποίθηση και τη δημιουργικότητα που απαιτεί η
διοίκηση σήμερα σε παγκόσμια κλίμακα.

ΜΒΑ FINTECH MANAGEMENT

(ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ)
• Διοίκηση Οικονομικών και Ανθρωπίνων Πόρων
για μια Βιώσιμη Επιχειρηματική Επιτυχία
• Διοίκηση Στρατηγικής, Λειτουργιών και Συνεργασιών
• Μάρκετινγκ στην Ψηφιακή Εποχή και Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη
• Ανάπτυξη Στρατηγικής για τη Χρηματοοικονομική
Τεχνολογία
• Πνευματική Ευημερία IV: Επαγγελματική Ανάπτυξη
και Εφαρμοσμένη Έρευνα
• Εφαρμοσμένο Project Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας

ΜΒΑ BUSINESS ANALYTICS

(ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉ ΑΝΆΛΥΣΗ)
• Διοίκηση Οικονομικών και Ανθρωπίνων Πόρων
για μια Βιώσιμη Επιχειρηματική Επιτυχία
• Διοίκηση Στρατηγικής, Λειτουργιών και Συνεργασιών
• Μάρκετινγκ στην Ψηφιακή Εποχή και Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη
• Στρατηγική Επιχειρηματικών Αναλύσεων
• Πνευματική Ευημερία IV: Επαγγελματική Ανάπτυξη
και Εφαρμοσμένη Έρευνα
• Εφαρμοσμένο Project Επιχειρηματικής Ανάλυσης

Σ Χ ΟΛ Η Δ ΙΟ Ι ΚΗ ΣΗ Σ Ε Π ΙΧ Ε Ι ΡΗ ΣΕ Ω Ν & Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν

μα MBA International Business έχει σχεδιαστεί με διεθνή

Μεταπτυχιακό στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ και
στο Μάρκετινγκ Κοινωνικών Μέσων

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
• Στρατηγικό Ψηφιακό Μάρκετινγκ
• Συμπεριφορά Καταναλωτή
στο Ψηφιακό περιβάλλον
• Μάρκετινγκ Κοινωνικών Μέσων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 ΕΤΟΣ

Ο τίτλος απονέμεται απευθείας από το Βρετανικό
Πανεπιστήμιο University of East London

• Ψηφιακή Διαφήμιση και Analytics
• Οικοδομώντας επιτυχημένη
ψηφιακή παρουσία
• Σύγχρονα θέματα στο
Ψηφιακό Μάρκετινγκ
• Διπλωματική Διατριβή/ Project

ΓΙΑΤΊ ΝΑ ΕΠΙΛΈΞΩ
ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ;
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MSc
Digital & Social
Media Marketing

Προοπτικές γρήγορης
επαγγελματικής εξέλιξης στην
Ελλάδα και το εξωτερικό.
●
Εξειδικευμένο μεταπτυχιακό
πρόγραμμα, με έμφαση στο
Ψηφιακό Μάρκετινγκ και
στο Μάρκετινγκ Κοινωνικών
Μέσων.
●
Ευέλικτο ωρολόγιο
πρόγραμμα ιδανικό για
εργαζομένους.
●
Παρακολούθηση σεμιναρίων
και εκδηλώσεων από
διακεκριμένα στελέχη
επιχειρήσεων.
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Το σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον μεταβάλλεται γρήγορα και απαιτεί από τα στελέχη Διοίκησης,
εκτός από τις βασικές τους σπουδές, μια σειρά από
ψηφιακές δεξιότητες και εξειδικευμένες γνώσεις που
ολοκληρώνουν την προσωπικότητα και βοηθούν στη
λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων με τη χρήση
καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων.
Το ελληνόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc Digital
and Social Media Marketing είναι ένα σύγχρονο και
καινοτόμο πρόγραμμα, με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων
ψηφιακού μάρκετινγκ που μεταφέρουν τη θεωρία
στην πρακτική εφαρμογή της. Ο σχεδιασμός του το
καθιστά ενημερωμένο και επίκαιρο στις σύγχρονες
απαιτήσεις των επιχειρήσεων, καθώς επικεντρώνεται στις τελευταίες τάσεις της ψηφιακής εποχής.
Παράλληλα, προσανατολίζεται στην πρακτική
εφαρμογή των εργαλείων (ψηφιακών κοινωνικών
μέσων, ψηφιακή διαφήμιση, ψηφιακή παρουσία κα)
μέσω της δημιουργίας ολοκληρωμένων project. Ως
εκ τούτου, το πρόγραμμα συνδυάζει τη θεωρία με
την πρακτική, την ομαδική με την ατομική εργασία
και δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να αναπτύξουν
την κριτική τους ικανότητα και την έρευνα, ενώ
παράλληλα τους εφοδιάζει με την τεχνογνωσία, την
αυτοπεποίθηση και τη δημιουργικότητα που απαιτεί
το ψηφιακό περιβάλλον.

Μαθήματα σχεδιασμένα
ώστε να δίνουν τη
δυνατότητα απαλλαγής
από θεματικές ενότητες
στις εξετάσεις της
διεθνούς κύρους
πιστοποίησης ACCA
(Association of Chartered
Certified Accountants)
για σταδιοδρομία ως
ορκωτός λογιστής.

Μεταπτυχιακό στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 ΕΤΟΣ

Ο τίτλος απονέμεται απευθείας από το Βρετανικό
Πανεπιστήμιο Oxford Brookes University.

●
Δυνατότητα
παρακολούθησης
αγγλόφωνου
προγράμματος για
όσους στοχεύουν να
ακολουθήσουν καριέρα
στο εξωτερικό.
●

19

• Διοικητική Λογιστική
• Χρηματοοικονομική Λογιστική
• Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων

ΕΑΡΙΝΌ ΕΞΆΜΗΝΟ
• Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση
• Εταιρική Διακυβέρνηση

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα BSc (Hons) Accounting &

• Διπλωματική Εργασία

Finance, Λογιστική και Χρηματοοικονομική, ξεχωρίζει διότι παρέχει στους φοιτητές την ευκαιρία να εκπαιδευτούν
στις σύγχρονες πτυχές των συγκεκριμένων Επιστημών

●

σύγχρονης επιχείρησης, την Οικονομική Διεύθυνση και

Δυνατότητα εκπαίδευσης
σε πραγματικές συνθήκες
στο Εργαστήριο
Προσομοίωσης Εικονικής
Επιχείρησης του
Κολλεγίου.

• Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λογιστική &
Χρηματοοικονομική

• Διοίκηση Επιχειρησιακής Απόδοσης

και, αξιοποιώντας τις τρέχουσες εξελίξεις και τα ιδιαίτερα

●

ΧΕΙΜΕΡΙΝΌ ΕΞΆΜΗΝΟ

• Ελεγκτική

Προοπτικές γρήγορης
επαγγελματικής εξέλιξης
στην Ελλάδα και το
εξωτερικό.

Παρακολούθηση
σεμιναρίων/
πιστοποιήσεων από
διακεκριμένα στελέχη
επιχειρήσεων αλλά και
από φορείς με διεθνή
αναγνώριση.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς, να αποκτήσουν
τις πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται προκειμένου
να στελεχώσουν ένα από τα πιο νευραλγικά τμήματα της
το Λογιστήριο.
Με την απόκτηση του πτυχίου οι απόφοιτοι θα είναι σε
θέση να διεκπεραιώνουν όλο το φάσμα των λογιστικών
εργασιών καθώς και να διαμορφώνουν τον χρηματοοικονομικό προγραμματισμό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται τόσο σε Ελλάδα, όσο και σε εξωτερικό.
Ένα πρόσθετο χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι
ότι συνδυάζει ποικιλία μεθόδων εκμάθησης και πρακτικής
εκπαίδευσης. Βασίζεται περισσότερο στην διαδραστική,
συμμετοχική αλλά και πρακτική διδασκαλία, παρέχοντας
στους φοιτητές ρεαλιστικές εμπειρίες ώστε να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα λειτουργίας και τα πληροφοριακά συστήματα των σύγχρονων επιχειρήσεων.
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ΣΧ Ο Λ Η Δ Ι Ο Ι Κ ΗΣΗΣ ΕΠΙ Χ ΕΙ ΡΗΣΕΩΝ & Ο Ι Κ Ο ΝΟ Μ Ι Κ ΩΝ

ΓΙΑΤΊ ΝΑ ΕΠΙΛΈΞΩ
ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ;

MSc
Accounting
& Finance

Μεταπτυχιακό Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 ΈΤΟΣ (FULL-TIME) ή
2 ΈΤΗ (PART-time)

Ο τίτλος απονέμεται απευθείας από το Βρετανικό
Πανεπιστήμιο Oxford Brookes University.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
• Επιχειρηματική Θεωρία και
Πρακτική
• Καινοτομία και Επιχειρηματική
Ανάπτυξη
• Μέθοδοι Έρευνας
• Διαχείριση Έργου και Αλλαγή
Ηγεσίας
• Δημιουργικότητα, Διορατικότητα
και Επιχειρηματική Δράση
• Σχεδιασμός Νέου Επιχειρηματικού
Εγχειρήματος
• Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία
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Tο μοναδικό master που προσφέρεται στην Ελλάδα με
εξειδίκευση στα συγκεκριμένα αντικείμενα. H ραγδαία
ανάπτυξη οικοσυστημάτων επιχειρηματικότητας είναι
γεγονός τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας, τα οποία
έχουν οδηγήσει στην ανάδειξη αρκετών επιτυχημένων
νεοφυών επιχειρήσεων. Επίσης, τα τελευταία χρόνια
είναι διαθέσιμα σημαντικά ευρωπαϊκά αλλά και ελληνικά αναπτυξιακά προγράμματα, τα οποία στοχεύουν τη
χρηματοδότηση καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών. Το
MSc Entrepreneurship & Innovation παρέχει τη δυνατότητα ακαδημαϊκής εκπαίδευσης σε επίδοξους νέους
επιχειρηματίες, ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων
αλλά και σε όσους επιθυμούν να εργαστούν σε τμήματα
έρευνας και ανάπτυξης (R&D departments). Μέσα από
το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, οι συμμετέχοντες
έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν όλο το απαραίτητο
θεωρητικό αλλά και πρακτικό υπόβαθρο προκειμένου να
κάνουν την επιχειρηματική τους ιδέα, πραγματικότητα.
Επίσης, θα μπορούν να εκπαιδευτούν στην ανάπτυξη
επιχειρηματικής (προϊοντικής) καινοτομίας με στόχο
να συμβάλουν στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων
και υπηρεσιών σε ήδη αναπτυγμένες επιχειρήσεις. Οι
μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος επιτυγχάνονται
με χρήση προηγμένων λογισμικών στα εργαστήρια της
Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών του
Μητροπολιτικού Κολλεγίου, όπου οι συμμετέχοντες θα
έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν από ακαδημαϊκούς με
πολυετή εμπειρία στο business coaching & mentoring,
αλλά και με εμπειρία στη διοίκηση start-up και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

• Διπλωματική Εργασία ή Σχεδιασμός
Πρότασης για λογαριασμό πελάτη
ή Σχεδιασμός Επιχειρησιακού
Σχεδίου ή Σχεδιασμός Νέας
Επιχείρησης
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ΓΙΑΤΊ ΝΑ ΕΠΙΛΈΞΩ
ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ;
Εκπαίδευση των
συμμετεχόντων στην
ανάπτυξη της δικής τους
επιχειρηματικής ιδέας και
δυνατότητα παρουσίασής
της σε επιτυχημένους
επιχειρηματίες και startupers.
●
Ευέλικτο ωρολόγιο
πρόγραμμα ιδανικό για
εργαζομένους.
●
Μαθήματα σε υπερσύγχρονα
και εξειδικευμένα
εργαστήρια στην ανάπτυξη
επιχειρηματικής ιδέας
(start-up project).
●
Παρακολούθηση σεμιναρίων
και πιστοποιήσεων από την
εξειδικευμένη εταιρεία στον
χώρο του business coaching
and mentoring, Stellar Light.
●
Guest lectures από
επιτυχημένους ιδιοκτήτες
νεοφυών επιχειρήσεων
(startupers) και μικρομεσαίων
ελληνικών επιχειρήσεων.
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MSc
Entrepreneurship
& Innovation

Απόκτηση γνώσεων στη
διαχείριση βραχυχρόνιων
μισθώσεων (τύπου
Airbnb), μακροχρόνιων
μισθώσεων, εκτίμησης
ακινήτων και διαχείρισης
χαρτοφυλακίου ακίνητης
περιουσίας.
●
Ευέλικτο ωρολόγιο
πρόγραμμα ιδανικό για
εργαζομένους.

Μεταπτυχιακό στη Διαχείριση
και Ανάπτυξη Ακινήτων
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 ΈΤΟΣ (FULL-TIME) ή
2 ΈΤΗ (PART-time)

Ο τίτλος απονέμεται απευθείας από το Βρετανικό
Πανεπιστήμιο Oxford Brookes University.
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ΓΙΑΤΊ ΝΑ ΕΠΙΛΈΞΩ
ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ;

MSc
Real Estate
Management &
Development

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
• Αγορά Επενδύσεων Ακίνητης
Περιουσίας
• Νομικό και Θεσμικό Πλαίσιο
Ακίνητης Περιουσίας
• Εφαρμοσμένη Εκτίμηση Ακίνητης
Περιουσίας
• Μέθοδοι Έρευνας στη Διαχείριση
Ακίνητης Περιουσίας
• Χρηματοοικονομική και Επενδύσεις
Ακίνητης Περιουσίας
• Διπλωματική Εργασία

●
Υπερσύγχρονα
εξειδικευμένα εργαστήρια.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Διαχείριση

Το MSc Real Estate Management and Development

και Ανάπτυξη Ακινήτων, MSc Real Estate Management

συνδυάζει με μοναδικό τρόπο τη μετάβαση του

and Development, έχει σχεδιαστεί για επαγγελμα-

συμμετέχοντος από τη θεωρητική κατανόηση των

τίες ακινήτων, με κεντρικό σκοπό να τους βοηθήσει

μηχανισμών αγοράς ακίνητης περιουσίας στην από-

να κατανοήσουν πώς να αξιολογούν τα ακίνητα ως

κτηση τεχνικών δεξιοτήτων που καλύπτουν όλο το

επενδυτικό περιουσιακό στοιχείο. Απευθύνεται σε

φάσμα σύλληψης, σχεδιασμού αλλά και αξιολόγησης

χρηματοοικονομικούς συμβούλους και στοχεύει στη

επενδύσεων στο δυναμικό κλάδο του real estate. Οι

βελτίωση των ικανοτήτων τους για εκτίμηση ακι-

μαθησιακοί στόχοι του Προγράμματος επιτυγχάνονται

νήτων και στην ενίσχυση των ταμειακών ροών και

με χρήση προηγμένων λογισμικών στα εργαστήρια

αποδόσεων των ακινήτων.

της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών

H ραγδαία αύξηση των επενδύσεων στην ακίνητη πε-

του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, όπου οι συμμετέ-

ριουσία, είναι γεγονός τα τελευταία χρόνια στη χώρα

χοντες θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν από

μας, δίνοντας σημαντική ώθηση στην προσπάθεια

ακαδημαϊκούς με πολυετή επαγγελματική εμπειρία

ανασύνταξης της ελληνικής οικονομίας. Επενδύσεις,

και κατόχους διακεκριμένων θεσμικών θέσεων στον

οι οποίες εστιάζουν, στην εκμετάλλευση ακινήτων σε

χώρο της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας και της

επίπεδο βραχυχρόνιων μισθώσεων (τύπου Airbnb),

εκτιμητικής ακινήτων.

μακροχρόνιων μισθώσεων αλλά και στην ανέγερση
παρουσιάζουν σταθερά ανοδική πορεία τα τελευταία
χρόνια.
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νέας οικοδομής, είναι πτυχές αυτού του τομέα που

25

ΣΧ Ο Λ Η Δ Ι Ο Ι Κ ΗΣΗΣ ΕΠΙ Χ ΕΙ ΡΗΣΕΩΝ & Ο Ι Κ Ο ΝΟ Μ Ι Κ ΩΝ

Ε Ρ ΓΑ Σ Τ Η Ρ Ι Α
Όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα
προσφέρονται εξολοκλήρου στην
Ελλάδα στα υπερσύγχρονα campus
του Μητροπολιτικού Κολλεγίου.
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του
Κολλεγίου κατασκευάστηκαν με τις
αυστηρότερες αρχιτεκτονικές και
λειτουργικές προδιαγραφές, με στόχο
να δημιουργήσουν τις βέλτιστες
προϋποθέσεις και τις ιδανικές συνθήκες
για ένα άρτιο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα
και μια ευχάριστη παραμονή στο
Κολλέγιο για τους φοιτητές.
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ΣΗΜ: Όλοι οι χώροι του Κολλεγίου είναι σχεδιασμένοι ώστε
να παρέχουν προσβασιμότητα στα άτομα με ειδικές ανάγκες.
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4 ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ Η/Υ
Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης διαθέτει υπερσύγχρονα εργαστήρια
ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενώ Internet labs ελεύθερης πρόσβασης συγκροτούν
εργαστήρια που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία και την έρευνα. Πιστοποιημένοι τεχνικοί και ειδικοί επιστήμονες είναι στη διάθεση των φοιτητών κάθε
στιγμή. Τα εργαστήρια περιλαμβάνουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και είναι
ανοικτά για όλους τους φοιτητές και εκτός των ωρών διδασκαλίας, μέσω της διαδικασίας κράτησης στη Γραμματεία. Πιο συγκεκριμένα, τα εργαστήρια παρέχουν τις
παρακάτω δυνατότητες:
•

Project Management Software και ειδικό πρόγραμμα αξιολόγησης προσωπικού.

•

Στατιστικό πρόγραμμα SPSS

•

Πλατφόρμα ανάπτυξης συστημάτων βάσεων δεδομένων της Oracle

•

Πρόσβαση σε εξυπηρετητή MySQL

•

Σειρά από εργαλεία σχεδιασμού και ανάπτυξης ιστοσελίδων και πολυμεσικών εφαρμογών, καθώς και των σχετικών μέσων προγραμματισμού (DHTML, XML, .NET, κλπ.)

PROJECT-BASED LEARNING
Ένα από τα βασικότερα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας στη Σχολή είναι το Projectbased Learning, στο πλαίσιο του οποίου οι φοιτητές καλούνται να αναλάβουν ένα συγκεκριμένο project εξ ‘ολοκλήρου, από τον σχεδιασμό και την καταγραφή των απαιτούμενων
πόρων, έως την υλοποίηση και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αυτού. Οι φοιτητές,
εκτός του γεγονότος ότι αξιολογούνται για το συνολικό αποτέλεσμα, με την ολοκλήρωση
των σπουδών τους διαθέτουν και ένα πλούσιο portfolio ερευνητικών και λοιπών project,
το οποίο αξιοποιούν και κατά την ένταξή τους στον επαγγελματικό στίβο.

SIMVENTURE: 2 ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΊΩΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΉΣ
ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο επένδυσε στην απόκτηση του SimVenture, μια σημαντική
επένδυση για την εκπαιδευτική διαδικασία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και
Διοίκησης. Πρόκειται για ένα λογισμικό προσομοίωσης, ένα “επιχειρηματικό παιχνίδι” το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να ιδρύσουν και να λειτουργήσουν τη δική
τους εικονική επιχείρηση για 3 συνεχόμενα χρόνια, με σκοπό να μάθουν όσο γίνεται
περισσότερα για τις επιχειρήσεις και για τον εαυτό τους στον ρόλο του επιχειρημααποφάσεις που λαμβάνονται από τους ίδιους τους φοιτητές, καλύπτει συγκεκριμένα
θέματα των επιχειρήσεων μέσα από το λογισμικό και εμπλέκει τους εκπαιδευόμενους,
επιτρέποντάς τους να διοικήσουν μια επιχείρηση στο σύνολό της.

ERP SOFTWARE
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο στο πλαίσιο συνεργασίας που έχει συνάψει με την εταιρία
ERP software έχει εγκαταστήσει ένα ολόκληρο εργαστήριο της εταιρίας Entersoft.
Έτσι, οι φοιτητές της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν στην οργάνωση και στον αυτοματισμό των επιχειρησιακών διαδικασιών.
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τία. Το λογισμικό ενεργοποιεί και προκαλεί το μυαλό του φοιτητή, οδηγείται από

29

Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και
Διοίκησης ενθαρρύνει τη συμμετοχή
τόσο του ακαδημαϊκού προσωπικού
της, όσο και των διακεκριμένων
φοιτητών σε Διεθνή Ακαδημαϊκά
Ερευνητικά Προγράμματα και
επαγγελματικά συνέδρια. Επιπλέον
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους η
Σχολή διοργανώνει σειρά σεμιναρίων,
διαλέξεων-παρουσιάσεων και
συνεδρίων, με στόχο την περαιτέρω
κατάρτιση των φοιτητών, και την
ενημέρωσή τους για τις τελευταίες
εξελίξεις του αντικειμένου των
σπουδών τους.
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Δ ΡΆ Σ Ε Ι Σ &
Π Ρ Ω Τ Ο Β ΟΥΛ Ί Ε Σ

WORKSHOP ΑΠΌ ΤΗ ΣΧΟΛΉ ΔΙΟΊΚΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΎ ΚΟΛΛΕΓΊΟΥ
ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΛΆΡΙΣΑΣ

Η εκπαίδευση των φοιτητών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου αφορά και στην

Με πολύ μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή ολοκληρώθηκε το εξειδικευμένο

ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων που μπορούν να διευκολύνουν τόσο την

workshop που πραγματοποίησε η Σχολή Διοίκησης του Μητροπολιτικού Κολλε-

εργασιακή, όσο και την προσωπική τους καθημερινότητα. Η Σχολή Διοίκησης

γίου στη Λάρισα, με θέμα: “Post-Digital Era Βecoming future proof ”. Το θέμα

του Μητροπολιτικού Κολλεγίου στη Λάρισα διοργάνωσε το online workshop

του εκπαιδευτικού σεμιναρίου αφορούσε στις αλλαγές και το νέο τοπίο που

«Χρόνος Υπάρχει…5+1 τρόποι να δαμάσουμε τον προβλέψιμα απρόβλεπτο χρόνο».

διαμορφώνεται από την είσοδο του “Metaverse Continuum”, ενός φάσματος

Ο Τάσος Γούσιος (ΜΒΑ Tourism Business), εισηγητής του σεμιναρίου, ανέ-

ψηφιακά βελτιωμένων κόσμων, πραγματικοτήτων και επιχειρηματικών μοντέλων

λαβε να καθοδηγήσει τους συμμετέχοντες ώστε να αναπτύξουν τεχνικές που θα

στον κόσμο των επιχειρήσεων. Το workshop έλαβε χώρα στο Επιμελητήριο της

τους βοηθήσουν στην σωστή αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου, προς όφελος

Λάρισας, με εισηγητή τον Dean της Σχολής Διοίκησης Επιχ. & Οικονομικών του

τόσο των ίδιων, όσο και της επιχείρησης για την οποία εργάζονται. Μέσα από

Μητροπολιτικού Κολλεγίου, Δρ. Πάρη Λιανό. Το workshop πραγματοποιήθηκε

ένα διαδραστικό εργαστήριο, οι συμμετέχοντες εξασκήθηκαν σε πρακτικές,

με τη στήριξη του ΣΘΕΒ (Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών),

χρήσιμα εργαλεία και ασκήσεις για να ξεκινήσουν να οργανώνουν τον χρόνο

του Εμπορικού Συλλόγου Λάρισας και του Επιμελητηρίου Λάρισας.
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ONLINE WORKSHOP ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΉΣ
ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΧΡΌΝΟΥ ΑΠΌ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΌ
ΚΟΛΛΈΓΙΟ ΣΤΗ ΛΆΡΙΣΑ

με σκοπό να αποτελέσει πολύτιμο και δυναμικό σύμμαχο για την επίτευξη των
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στόχων τους.

ΦΟΙΤΗΤΈΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΎ ΚΟΛΛΕΓΊΟΥ
ΈΔΩΣΑΝ ΤΟ ΠΑΡΏΝ ΣΤΟ 7ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ ΦΌΡΟΥΜ
ΤΩΝ ΔΕΛΦΏΝ
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ΗΜΕΡΊΔΑ ΜΕ ΘΈΜΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ
ΣΤΟ CAMPUS ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ

Με διάθεση να εμβαθύνει στην επικαιρότητα και στα θέματα που απασχολούν
την εγχώρια επιχειρηματική δραστηριότητα, η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

Δίνοντας σταθερά το παρών σε μεγάλες κλαδικές εκδηλώσεις και δρώμενα της

& Οικονομικών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου διοργάνωσε Ημερίδα με τίτλο:

Ελλάδας, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο πραγματοποίησε μια ξεχωριστή παρουσία

«Η ελληνική οικονομία και το μέλλον της επιχειρηματικότητας στη μετά-COVID

στο 7ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, που έλαβε χώρα το διάστημα 6-9 Απρι-

εποχή». Η συζήτηση έλαβε χώρα στο αμφιθέατρο του Campus Θεσσαλονίκης

λίου 2022. Πιο συγκεκριμένα, φοιτητές από τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

φιλοξενώντας υψηλόβαθμα στελέχη σημαντικών φορέων, ιδρυμάτων και εται-

& Οικονομικών ανέλαβαν υποστηρικτικές θέσεις στη διοργάνωση, με στόχο

ριών. Πιο συγκεκριμένα, μίλησαν οι κ.κ.:

να δοκιμάσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε πραγματικές συνθήκες
εργασίας, παίρνοντας μέρος σε έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της

• Θεοχάρης Σπυρόπουλος,
PERROTIS COLLEGE,
Head – Digital Marketing Management Dept.

χώρας. Ξεχώρισαν, μάλιστα, για την ευγένεια και τον επαγγελματισμό τους,

• Δρ. Σοφοκλής Βογιάζας,
Black Sea Trade and Development Bank, Principal Analyst,
Financial Analysis Department

επιτυχία της διοργάνωσης. Υπό την καθοδήγηση ακαδημαϊκών και διοικητικών

• Αλεξάνδρα Γεννή,
ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟ ΕΠΙΜEΛΗΤΗΡΙΟ,
Project Manager

επαγγελματικών τους επαφών, ενώ είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά

• Αθανάσιος Βασιλάκης,
TOSOH HELLAS AIC, The Chemistry of Innovation,
Administration Manager

βραβευμένη συγγραφέα Victoria Hislop.

Οι ομιλίες εστίασαν στις εξελίξεις σε διάφορους κλάδους και θεσμούς της
ελληνικής οικονομίας στην μεταπανδημική περίοδο, εξάγοντας χρήσιμα συ32

μπεράσματα για τις επερχόμενες προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες.

τέχοντες, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις και συμβάλλοντας καθοριστικά στην
στελεχών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, οι φοιτητές αποκόμισαν πολύτιμες
εμπειρίες στην επικοινωνία με σημαίνοντα πρόσωπα, αναπτύσσοντας το δίκτυο
και να συζητήσουν με διακεκριμένους ομιλητές, όπως τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Σταϊκούρα, την CEO του Αστέρα Βουλιαγμένης, κα. Ζαγλαρίδου, και τη
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• Γιάννης Μελάς,
YAKO Sailing M.C.P.Y,
Σύμβουλος Επιχειρήσεων Ναυτιλιακού Τουρισμού

καθώς και για την υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση που προσέφεραν στους συμμε-

Φοιτητές από τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οικονομικών του Μητροπο-

Τα χαρακτηριστικά του «Personal Branding» αποκωδικοποιήθηκαν από διακεκρι-

λιτικού Κολλεγίου παρευρέθηκαν στο 1ο Συνέδριο του περιοδικού Vogue στην

μένους ομιλητές και καταξιωμένους επαγγελματίες από το χώρο του Business,

Ελλάδα, με τίτλο “Change Makers”. Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο

του Marketing και του HR, στην πολύ-αναμενόμενη ημερίδα που διοργάνωσε το

των εορτασμών των 100 χρόνων κυκλοφορίας της εφημερίδας Καθημερινής,

Μητροπολιτικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Το ξενοδοχείο Capsis «πλημμύρισε»

λαμβάνοντας χώρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εξήντα φοιτητές της Σχο-

από εκατοντάδες νέους, οι οποίοι παρακολούθησαν με αμείωτο ενδιαφέρον τις

λής Επιχειρήσεων & Οικονομικών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου βρέθηκαν

τελευταίες τάσεις του «προσωπικού marketing» από τους πλέον ειδήμονες.

μεταξύ των 2.000 καλεσμένων που παρακολούθησαν την εκδήλωση. Είκοσι από

Στον εναρκτήριο χαιρετισμό του, ο Διευθυντής του Μητροπολιτικού Κολ-

αυτούς μάλιστα συμμετείχαν, με μεγάλη επιτυχία, στις διαδικασίες οργάνωσης

λεγίου Θεσσαλονίκης Δρ. Ευάγγελος Κονταξάκης, αναφέρθηκε στο ρόλο της

και προετοιμασίας του, ως εθελοντές. Μέσω της εθελοντικής προσφοράς και

εκπαίδευσης ως παράγοντα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας

παρουσίας τους στο Συνέδριο, οι φοιτητές του Κολλεγίου ήρθαν σε άμεση επαφή

μας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να αποκτήσουν οι νέοι εκτός από ισχυρό

με διακεκριμένους επαγγελματίες από το χώρο της μόδας, ενώ τους δόθηκε η

θεωρητικό υπόβαθρο, πρακτική διάσταση και επαφή με την πραγματικότητα

ευκαιρία να θέσουν ερωτήσεις στη διευθύντρια της αμερικανικής Vogue, Anna

του επαγγέλματος που έχουν επιλέξει να ακολουθήσουν.

Wintour. Το Συνέδριο εστίασε σε τρεις επίκαιρους θεματικούς άξονες που απα-

Η πιο ξεχωριστή στιγμή της ημερίδας ήταν η καθηλωτική ομιλία του διεθνή

σχολούν το χώρο της μόδας. Ο πρώτος πυλώνας ήταν αφιερωμένος στην ηθική

καλαθοσφαιριστή – προπονητή, κ. Παναγιώτη Γιαννάκη, ο οποίος μίλησε για

μόδα και την ευσυνείδητη κατανάλωση, ο δεύτερος πυλώνας στην διαφορετι-

τον προσωπικό αγώνα του κάθε ανθρώπου. Εξαιρετικές εισηγήσεις έκαναν οι

κότητα (diversity) και ο τρίτος στην γυναικεία ενδυνάμωση. Οικοδέσποινα της

κ.κ. Φίλιππος Αντωναράς, HR Store Manager της Leroy Merlin, Νίκος Σα-

εκδήλωσης ήταν η Θάλεια Καραφυλλίδου, διευθύντρια της ελληνικής Vogue,

πουντζής, Life Coach και Καθηγητής Μητροπολιτικού Κολλεγίου, Χρυσοπηγή

ενώ κεντρική καλεσμένη ήταν η Anne Wintour (Editor-in-Chief της Αμερικά-

Βαρδίκου, Marketing Manager, Chartered Marketer, Σίλια Χριστοφιλοπούλου,

νικης Vogue και Global Content Advisor της Vogue).

Branch Manager της Randstad, Ιωάννης Τζαβλόπουλος, Managing Director
της Upgrade Consulting & Training και Χριστίνα Δηματάτη, HR Director της
Stone Group International.
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ΗΜΕΡΊΔΑ «PERSONAL BRANDING: ΧΤΊΣΕ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΉ ΣΟΥ ΕΙΚΌΝΑ» ΑΠΌ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΌ
ΚΟΛΛΈΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ
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Η ΣΧΟΛΉ ΔΙΟΊΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΎ
ΚΟΛΛΕΓΊΟΥ ΣΤΟ 1ο ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ VOGUE,
“CHANGE MAKERS”

περιλαμβάνει Συμβουλευτική Καθοδήγηση από μέντορα που αναλαμβάνει να
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ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΌ ΚΟΛΛΈΓΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ
PRINCE’S TRUST INTERNATIONAL ΔΊΝΟΥΝ ΠΝΟΉ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΏΝ

προετοιμάσει τον υποψήφιο, ενώ στο τελευταίο στάδιο το επιχειρηματικό πλάνο
παρουσιάζεται στην Ομάδα Εκκίνησης Επιχειρήσεων η οποία, με τη σειρά της,
διασφαλίζει τη βιωσιμότητα και τη χρηματοδότησή του.

ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΌ ΚΟΛΛΈΓΙΟ ΓΙΑ 2η ΣΥΝΕΧΉ
ΧΡΟΝΙΆ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΌ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΎ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ
“BUSINESS TALENTS GREECE” 2016

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, με άξονα αναφοράς την ενθάρρυνση της εγχώριας
νεανικής επιχειρηματικότητας και τη ενίσχυση του ακαδημαϊκού και επαγγελματικού status των φοιτητών και αποφοίτων του, ένωσε τις δυνάμεις του με το
Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας του Prince’s Trust International στην Ελλάδα.
Στο πλαίσιο της νέας αυτής συνεργασίας, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο δίνει την
Προγράμματος Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα (Enterprise Programme in

Η ομάδα “Quadratum” του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών

Greece), με τη δυνατότητα ακόμα και να λάβουν χρηματοδότηση (έως 12.500 €)

του Μητροπολιτικού Κολλεγίου επέδειξε εξαιρετικές επιδόσεις στον διαγωνισμό

για τη σύσταση της δικής τους εταιρείας. Το “Enterprise Programme” είναι ένα

BUSINESS TALENTS GREECE για δεύτερη συνεχή χρονιά, καθώς κατάφερε

Πρόγραμμα υποστήριξης Επιχειρηματικών Ιδεών από το Prince’s Trust, φορέα

να περάσει στον Τελικό του διαγωνισμού. Ήταν μια από τις 75 ομάδες και ένα

με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο που ιδρύθηκε από τον Πρίγκιπα της Ουαλίας, το

εκ των δύο μοναδικών ιδιωτικών κολλεγίων που διαγωνίστηκαν στον τελικό,

οποίο έχει βοηθήσει περισσότερους από 80.000 νέους να ξεκινήσουν τη δική

βάση της κατάταξής τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ανταγωνισμός ήταν πολύ

τους επιχείρηση λειτουργώντας ως αρωγός σε κάθε τους βήμα. Το Πρόγραμμα

μεγάλος, καθώς στην τελική πανελλαδική κατάταξη συμμετείχαν 814 ομάδες /

Επιχειρηματικότητας του Prince’s Trust International (Enterprise Programme

2.792 συμμετέχοντες από δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα όλης της

in Greece) υλοποιείται στην Ελλάδα από το Corallia, μονάδα του Ερευνητι-

χώρας. Το Business Talents είναι ένας πρωτοποριακός διαγωνισμός για Φοιτη-

κού Κέντρου Αθηνά, με στόχο την τόνωση και την προώθηση της Νεανικής

τές με Επιχειρηματικό Προσομοιωτή, που τους επιτρέπει να διοικήσουν με την

Επιχειρηματικότητας και από την Action Finance Initiative, μια Αστική Μη

ομάδα τους μία εταιρία και να εξασκηθούν στη λήψη κάθε είδους αποφάσεων

Κερδοσκοπική Εταιρία με αποστολή να παρέχει τα αναγκαία κεφάλαια με τη

πάνω στις λειτουργίες της, σε μια πρακτική άσκηση Επιχειρηματικότητας. Ο

μορφή μικροπιστώσεων, προκειμένου μια επιχειρηματική ιδέα να πάρει σάρ-

διαγωνισμός είναι εθνικός και διεθνής και αποτελεί μία συναρπαστική πρακτική

κα και οστά. Φοιτητές και απόφοιτοι της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων &

εμπειρία με τη χρήση προσομοιωτή.

Οικονομικών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, παρακολούθησαν Ενημερωτική
Συνάντηση, η οποία έλαβε χώρα στο αμφιθέατρο του Campus Αμαρουσίου. Το
Information Session ορίζεται ως το πρώτο στάδιο της διαδικασίας με σκοπό
να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για το Πρόγραμμα και τους τρόπους με
τους οποίους μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό. Σε δεύτερο χρόνο, ακολουθεί
36

Κύκλος Μαθημάτων Διερεύνησης της Επιχειρηματικότητας. Η τρίτη φάση

Σ Χ ΟΛ Η Δ ΙΟ Ι ΚΗ ΣΗ Σ Ε Π ΙΧ Ε Ι ΡΗ ΣΕ Ω Ν & Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν

ευκαιρία σε φοιτητές και απόφοιτους του να συμμετέχουν στην υλοποίηση του
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ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΕΕ ΣΤΟ ΕΒΕΑ

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου Αθηνών συμμετείχε στο συνέδριο καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της
Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕ)
«Καινοτομώ - Επιχειρώ - Πετυχαίνω» που πραγματοποιήθηκε στο ΕΒΕΑ. Εκτός
από τις εργασίες του συνεδρίου, οι φοιτητές του Μητροπολιτικού Κολλεγίου παρακολούθησαν την 1η Δεκεμβρίου το Workshop με θέμα «Αναπτύσσοντας Δεξιότητες
Καινοτομίας», με Έλληνες και ξένους εισηγητές. Σκοπός του Workshop ήταν η
ανάδειξη των κρίσιμων παραγόντων που μπορούν να ενισχύσουν τον καινοτομικό
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προσανατολισμό του Ανθρώπινου Δυναμικού των Επιχειρήσεων.

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ί Ε Σ Υ Π ΟΣ Τ Ή Ρ Ι Ξ Η Σ Φ Ο Ι Τ Η Τ Ώ Ν
Κέντρο Ακαδημαϊκής Υποστήριξης
Το Κέντρο Ακαδημαϊκής Υποστήριξης
(Academic Learning Centre) έχει ως
στόχο την παροχή αποτελεσματικής
καθοδήγησης για επιτυχείς ακαδημαϊκές
σπουδές. Πρόκειται για μια δωρεάν
υπηρεσία η οποία προσφέρει συμβουλές και λύσεις σε θέματα που απασχολούν νέους αλλά και παλιούς φοιτητές,
ενώ απευθύνεται τόσο σε μεμονωμένους φοιτητές, όσο και σε μικρές ομάδες που παρουσιάζουν τις ίδιες ελλείψεις.
► Συμβουλές για αποτελεσματική χρήση διαθέσιμου χρόνου μελέτης
► Βελτίωση ικανότητας ακαδημαϊκής
γραφής
► Κριτική θεώρηση εργασιών μέσω
κατ’ ιδίαν συναντήσεων I Ακαδημαϊκό
ήθος
► Σωστή χρήση παραπομπών και
αποφυγή λογοκλοπής (Harvard System
of Referencing)
► Σε βάθος εμπέδωση των εργασιών
έρευνας (research projects) και των
ανάλογων διαδικασιών

Συμβουλευτικό Κέντρο

40

Το Συμβουλευτικό Κέντρο (Counselling
Center) προσφέρει ατομική υποστήριξη, καθώς και συμβουλές σε φοιτητές
που αντιμετωπίζουν προσωπικά προβλήματα όπως άγχος, στρες, κατάθλιψη, διατροφικές διαταραχές και πένθος.
Το Κέντρο μπορεί να βοηθήσει και με
άλλα θέματα όπως οικογενειακά προ-

βλή- ματα, προβλήματα με προσωπικές
σχέσεις, η λήψη δύσκολων αποφάσεων,
επιλογές και προβλήματα που αφορούν
την προσαρμογή του φοιτητή στην
ακαδημαϊκή ζωή και τις σχετικές της
απαιτήσεις. Το Συμβουλευτικό Κέντρο
στοχεύει να προσφέρει στους φοιτητές
τα εξής:
► Δωρεάν, εθελοντική και εμπιστευτική
συμβουλευτική υποστήριξη
► Την ευκαιρία για τους φοιτητές να
λάβουν συμβουλές και υποστήριξη από
επαγγελματίες ψυχολόγους και σύμβουλους
► Ευκαιρίες για τους φοιτητές να παρακολουθήσουν δομημένα ομαδικά σεμινάρια για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σχετικά με τη συμβουλευτική υποστήριξη.

Kέντρο Διάγνωσης και Αποκατάστασης
Μαθησιακών Δυσκολιών
Το Κέντρο Διάγνωσης και Αποκατάστασης Μαθησιακών Δυσκολιών (Κ.Δ.Α.Μ.Δ.)
αποτελεί μια νέα πρωτοβουλία του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, που έχει βασικό
στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές που
αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες διαγνωσμένες ή μη - να ανταποκριθούν
στις σπουδές τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να βελτιώσουν την ακαδημαϊκή τους επίδοση. Οι υπηρεσίες του
περιλαμβάνουν:
► Ακαδημαϊκή υποστήριξη σε φοιτητές
με μαθησιακές δυσκολίες, προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες τους, βάσει
του επίσημου εγγράφου διάγνωσής τους.

► Ανεπίσημη ανίχνευση μαθησιακών
δυσκολιών - για μη διαγνωσμένες περιπτώσεις - και παραπομπή προς αξιολόγηση σε επίσημους φορείς (πλαίσια
ενηλίκων).
► Παράλληλη στήριξη σε φοιτητές,
που αντιμετωπίζουν έντονη δυσκολία
στη φοίτηση, από τους φοιτητές του
προγράμματος της Ειδικής Αγωγής που
προσφέρει το Μητροπολιτικό Κολλέγιο.
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι το μοναδικό Κολλέγιο στην Ελλάδα που προσφέρει αυτήν την καινοτόμο υπηρεσία
στον ειδικό πληθυσμό των φοιτητών με
μαθησιακές δυσκολίες.

Διαιτολογικό Γραφείο
Το Διαιτολογικό Γραφείο αποτελεί μια
πρωτοβουλία του Τμήματος Διαιτολόγιας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου.
Πρόκειται για μια μονάδα διατροφικής
υποστήριξης, που ασχολείται με την
παροχή υποστήριξης και συμβουλών
πάνω σε θέματα διατροφής και υγείας.
Το Γραφείο στελεχώνεται από τελειόφοιτους φοιτητές του Τμήματος Διαιτολογίας, οι οποίοι - υπό την επίβλεψη των
ακαδημαϊκών τους και επαγγελματιών
Διαιτολόγων-Κλινικών Διατροφολόγων
- προσφέρουν δωρεάν τις ακόλουθες
υπηρεσίες:
►Ρύθμιση και έλεγχος βάρους
►Κλινική διατροφική θεραπεία
►Διατροφή για παιδιά και εφήβους
►Διατροφή για άτομα τρίτης ηλικίας
►Εγκυμοσύνη και θηλασμός
►Διατροφή αθλητών

Ο προσωπικός ακαδημαϊκός σύμβουλος αποτελεί έναν από τους βασικότερους θεσμούς υποστήριξης της μαθησιακής διαδικασίας. Βρίσκεται σε συνεχή
επαφή με τους φοιτητές, συνεργάζεται
στενά για την πορεία των σπουδών
τους, την επαγγελματική τους αποκατάσταση και γενικότερα για την αντιμετώπιση κάθε θέματος στην καθημερινή
εκπαιδευτική διαδικασία. Ο προσωπικός ακαδημαϊκός σύμβουλος μερίμνα
για την επίλυση όλων των θεμάτων που
ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της φοίτησης. Με την ολοκλήρωση της φοίτησης,
βασικό του μέλημα είναι η συνεργασία
με τον πτυχιούχο για την εξεύρεση των
πλέον ενδεδειγμένων επαγγελματικών
λύσεων.

Ερευνητική Δραστηριότητα
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο ενθαρρύνει
και στηρίζει την ερευνητική δραστηριότητα και το επιστημονικό έργο τόσο
των έγκριτων ακαδημαϊκών του, όσο και
επιλεγμένων ομάδων φοιτητών, στα διαφορετικά πεδία ενδιαφέροντος που καλύπτουν οι Σχολές και τα προγράμματα
σπουδών του ιδρύματος. Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, εκπονούνται ερευνητικά projects σε συνεργασία
με φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, με επιστημονικούς φορείς, οργανισμούς, και αλλά εκπαιδευτικά ιδρύματα,
τα αποτελέσματα των οποίων ανακοινώνονται στο ευρύ κοινό και στην ακαδημαϊκή επιστημονική κοινότητα μέσω του
εγχώριου και διεθνούς επιστημονικού
τύπου (scientific journals) αλλά και σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

Πρακτική / Κλινική Άσκηση Φοιτητών
Σε όλα τα πρακτικά ακαδημαϊκά προγράμματα του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, η πρακτική / κλινική άσκηση των
φοιτητών είναι υποχρεωτική στα πλαίσια των σπουδών τους. Η ποιότητα και
εγκυρότητα της πρακτικής / κλινικής
άσκησης θεωρείται μια από τις σοβαρότερες φάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια, καθώς αποτελεί προϋπόθεση τόσο
για την ακαδημαϊκή αποφοίτηση, όσο
και για την εξοικείωση σε πραγματικές
συνθήκες εργασίας και την απόκτηση
των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Στο
Μητροπολιτικό Κολλέγιο, η πρακτική /

Αναγνωρισμένες Σπουδές
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο προσφέρει
στην Ελλάδα αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών Διεθνών Πανεπιστημίων,
τα οποία εμπίπτουν στις κείμενες διατάξεις περί της διαδικασίας αναγνώρισης
επαγγελματικών προσόντων όπως αυτές ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και το Υπουργείο Παιδείας.

Διαδικασία & Προϋποθέσεις Εγγραφής
Η ενημέρωση του υποψήφιου φοιτητή
πραγματοποιείται από εξειδικευμένο
ακαδημαϊκό σύμβουλο του Κολλεγίου.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος φοιτητής αποφασίσει να εγγραφεί σε ένα
από τα πανεπιστημιακά προγράμματα
σπουδών που προσφέρει το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, οφείλει να συμπληρώσει
σχετική αίτηση εγγραφής. Μετά την αξιολόγηση της αίτησης και εφόσον αυτή
εγκριθεί, ο υποψήφιος φοιτητής πρέπει
να προσκομίσει, μέσα σε εύλογο χρονικό
διάστημα, μία σειρά υποχρεωτικών δικαιολογητικών. Μετά την κατάθεση των
δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι καλούνται
σε συνέντευξη με τον Ακαδημαϊκό Υπευθ́ υνο του κάθε προγράμματος που έχουν
επιλέξει. Με την επιτυχή ολοκλήρωση
αυτού του σταδίου ο υποψήφιος φοιτητής εγγράφεται επισήμως στο πρόγραμμα σπουδών της επιλογής του.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
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κλινική άσκηση υλοποιείται με τη συνεργασία των μεγαλύτερων νοσοκομείων,
κέντρων αποκατάστασης, θεραπευτηρίων και κλινικών (επιστήμες Υγείας), παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, κέντρα
εκπαίδευσης (Παιδαγωγικές επιστήμες),
ξενοδοχεία και τουριστικές επιχειρήσεις
και εκδηλώσεις-εκθέσεις (επιστήμες
Τουρισμού) κ.α. Η πρακτική άσκηση
συχνά αποτελεί το εφαλτήριο της μετέπειτα επιτυχημένης επαγγελματικής
πορείας των αποφοίτων μας.
Βασικός στόχος της πρακτικής άσκησης είναι οι φοιτητές, υπό την επίβλεψη
έμπειρων εκπαιδευτών, να έρθουν σε
επαφή με όσο το δυνατό μεγαλύτερη
γκάμα περιστατικών και περιπτώσεων
στο επάγγελμα της επιλογής τους, προκειμένου να εφοδιαστούν κατάλληλα με
την απαραίτητη γνώση και εμπειρία, η
οποία αργότερα θα εμπλουτίσει το βιογραφικό τους σημείωμα, αυξάνοντας
την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά εργασίας.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ/BACHELORS
► Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου
► Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
► Έγχρωμες φωτογραφίες ταυτότητας (4)
► Πτυχίο / πιστοποιητικό γνώσης της
Αγγλικής γλώσσας (μόνο όπου απαιτείται)
► Πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν)
► Αίτηση Εγγραφής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ/MASTERS
Όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά
(εκτός του Απολυτηρίου) και επιπλέον:
► Αντίγραφο πρώτου πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
► Μία (1) συστατική επιστολή από καθηγητή και μία (1) από εργοδότη (εφόσον υπάρχει εργοδότης)
► Βιογραφικό Σημείωμα

Μετεγγραφές
Οι φοιτητές εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ,
Κολλεγίων και Πανεπιστημίων της Αλλοδαπής), μπορούν να υποβάλλουν
αίτηση μετεγγραφής στο Mητροπολιτικό Κολλέγιο, εφόσον το επιθυμούν. Η
αίτηση εκπαίδευσης, η οποία πρέπει να
συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Απολυτήριο Λυκείου ή ΤΕΕ,
αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων που
έχουν κατοχυρώσει σε άλλα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά Ιδρύματα, συστατικές
επιστολές, ύλη μαθημάτων, κ.λπ.) ελέγχεται και αξιολογείται από το Μητροπολιτικό Κολλέγιο και το συνεργάζομενο
Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

Απουσίες
Τα προγράμματα σπουδών είναι
πλήρους παρακολούθησης (Full time).
Η παρουσία και η ενεργητική συμμετοχή των φοιτητών στις παραδόσεις είναι
απαραίτητη. Οι απουσίες δικαιολογούνται με επίσημη βεβαίωση γιατρού ή εργοδότη και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνουν συγκεκριμένο
ποσοστό των ωρών διδασκαλίας όπως
προβλέπεται για κάθε μάθημα.
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Προσωπικός Ακαδημαϊκός Σύμβουλος (Personal
Academic Advisor)
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