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Περιγραφή
Σε μια εποχή που η υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και η εξειδίκευση στελεχών
και επιχειρηματιών παίζει σημαντικό ρόλο, το πρόγραμμα ΜΒΑ αποτελεί
ένα διεθνών προδιαγραφών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών που
είναι σχεδιασμένο να προσφέρει τις ειδικές και στοχευμένες γνώσεις
που θα κάνουν τον απόφοιτο να διακριθεί στον τομέα του και να
ξεχωρίσει στην αγορά εργασίας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει
το πλεονέκτημα ότι προσφέρεται είτε με φυσική παρουσία στο IST
είτε με εξ ‘αποστάσεως διδασκαλία, για όσους επιθυμούν έναν
πιο ευέλικτο τρόπο παρακολούθησης.

Σημεία Υπεροχής
Γιατί να παρακολουθήσεις το
MBA στο IST?
Γιατί σου παρέχει άρτια εκπαίδευση στη διοίκηση
και στους διάφορους λειτουργικούς τομείς
επιχειρήσεων όπως χρηματοοικονομικά, marketing, διαχείριση των ανθρώπινων πόρων κ.α.

l

Γιατί θα σε βοηθήσει να αναπτύξεις μια
σειρά κατάλληλων διοικητικών δεξιοτήτων και
ικανοτήτων που σχετίζονται με την ομαδική
εργασία και τη διεύθυνση τμημάτων.

l

Γιατί θα σε βοηθήσει να αναπτύξεις τη
γνώση σου σε μια πληθώρα από τεχνικές
διαχείρισης επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας να επιλέγεις κριτικά,
χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία
ανάλυσης σε διαφορετικούς τομείς των
επιχειρήσεων.

l

Γιατί θα παρακολουθήσεις σεμινάρια και
μαθήματα βασισμένα σε πραγματικές συνθήκες

l

εργασίας (on-the-job training) μέσω ατομικών και ομαδικών projects από την
αγορά εργασίας.
Γιατί θα συνεργαστείς με καταξιωμένα διευθυντικά στελέχη, μεγάλων
εταιριών και θα γνωρίσεις την τεχνογνωσία (know-how) με την οποία
λειτουργούν οι σύγχρονες επιχειρήσεις.

l

Γιατί θα φοιτήσεις χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες μεθόδους
διδασκαλίας όπως role-playing και πραγματικά case studies.

l

Γιατί θα διδαχθείς από καταξιωμένο ακαδημαϊκό προσωπικό, με διεθνώς
αναγνωρισμένη επιστημονική δραστηριότητα και διακρίσεις σε συνδυασμό με
εμπειρία της αγοράς εργασίας.

l

Γιατί θα έρθεις σε άμεση επαφή με την aγορά εργασίας και τον κόσμο των
Επιχειρήσεων μέσα από Ημέρες Καριέρας, Σεμινάρια, Εκπαιδευτικές Επισκέψεις
καθώς και συνεργασίες με κορυφαίες επιχειρήσεις.

l

Γιατί θα έχεις πρόσβαση σε χιλιάδες τίτλους βιβλιογραφίας και
επιστημονικών περιοδικών.

l
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ΜΒΑ Master in Business Administration

Διάρκεια

Μαθήματα


MANAGING BUSINESS STRATEGY



FINANCIAL MANAGEMENT



MARKETING MANAGEMENT



LEADING ORGANIZATION



MANAGERIAL ACCOUNTING



HUMAN CAPITAL MANAGEMENT (HRM)



MANAGING OPERATIONS



PROJECT MANAGEMENT



ENTREPRENEURSHIP



DISSERTATION



LEADERSHIP



GENERAL MANAGEMENT



RETAIL MANAGEMENT



MARKETING & SALES



OPERATIONS MANAGEMENT



BUSINESS STRATEGY



HUMAN RESOURCES MANAGEMENT



FINANCE



HOSPITALITY & TOURISM MANAGEMENT



LOGISTICS & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT



INFORMATION TECHNOLOGY & SERVICES



CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY



INNOVATION MANAGEMENT & DESIGN THINKING



INTERNATIONAL BUSINESS

Εξειδικεύσεις

Full time (12 μήνες)

Πληροφορίες - Εγγραφές στο 210-4822222 ή στο email: info@ist.edu.gr

