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Περιγραφή

Το πρόγραμμα BA Business είναι ένα προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
τριετούς διάρκειας, το οποίο παρέχει την απαραίτητη γνώση σε όλους
τους τομείς της Διοίκησης των Επιχειρήσεων.
Παρακολουθώντας το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα λάβεις
γνώσεις οικονομικών, διοίκησης, πληροφορικής και
χρηματοοικονομικών και θα διευρύνεις τις γνώσεις σου με
μαθήματα επιχειρηματικότητας, ανάλυσης του εξωτερικού
περιβάλλοντος και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού.
Θα μελετήσεις σύγχρονα θέματα επιχειρήσεων,
στρατηγική διοίκηση καθώς και τη διοίκηση
επιχειρήσεων σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

Σημεία Υπεροχής
Γιατί να παρακολουθήσεις το
BA Business στο IST?
Γιατί θα λάβεις την απαραίτητη
θεωρητική και πρακτική εξειδίκευση και
θα αναπτύξεις τις δεξιότητες εκείνες τις
οποίες θα μπορείς να εφαρμόσεις σε
όλους τους τομείς εργασίας.

l

Γιατί θα παρακολουθήσεις σεμινάρια
και θα εκπαιδευτείς σε πραγματικές
συνθήκες εργασίας (on-the-job training)
μέσω ατομικών και ομαδικών projects
μέσα από την αγορά εργασίας.

διευθυντικά στελέχη, μεγάλων εταιριών και θα γνωρίσεις την τεχνογνωσία
(know-how) με την οποία λειτουργούν οι σύγχρονες επιχειρήσεις.
Γιατί θα σπουδάσεις σε ένα σύγχρονο «Business Facing» μοντέλο σπουδών
χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, πάνω σε πραγματικά
case studies.

l

Γιατί θα διδαχθείς από άριστο εκπαιδευτικό προσωπικό με εξειδικευμένες
γνώσεις και επαγγελματική εμπειρία.

l

l

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

l

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

l
l

Γιατί θα συνεργαστείς με καταξιωμένα
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Μαθήματα

Διάρκεια

1ο Έτος

Semester 1
l

l BUSINESS ENVIRONMENT
BUSINESS COMMUNICATION SKILLS
l ECONOMICS

Semester 2
l

DATA ANALYTICS & UNDERSTANDING BIG DATA
l MARKETING ESSENTIALS
l CREATING EVENTS

3ο Έτος

2ο Έτος

Semester 1

Semester 1
l
l

MANAGING CORPORATE RISK & CRIME
l ENGAGING & LEADING PEOPLE
l HRM FOR BUSINESS

Semester 2
BUSINESS LAW
l CUSTOMER SERVICE EXCELLENCE
l COMPETITIVE INTELLIGENCE RESEARCH
l

STRATEGIC THINKING
EMPLOYMENT LAW
l DISSERTATION

l

Semester 2
l

INTERNATIONAL HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
l STRATEGIC MARKETING
l DISSERTATION

Το πρόγραμμα έχει τριετή διάρκεια
και είναι πλήρους φοίτησης.

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

