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ΣΑΣ
ΚΑΛΩΣΟΡΊΖΟΥΜΕ
ΣΤΟ IST,ΤΟ
ΙΔΑΝΙΚΌ
ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ

Χαιρετισμός από τους Ιδρυτές του IST
H νέα γενιά

ΣΠΟΥΔΈΣ
ΣΑΣ

Γεώργιος
Καστρινάκης

Δρακούλης
Φουντουκάκος

Το IST διανύει την τρίτη δεκαετία παρουσίας του
στο χώρο της μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
στην Ελλάδα. Σήμερα, είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς
διότι οι αρχές και οι βάσεις που θέσαμε μαζί με
μια ομάδα πανεπιστημιακών καθηγητών, κατά
την ίδρυση του IST το 1989, το στήριξαν και το
οδήγησαν στην ανάπτυξη και στην πρόοδο.
Το IST αναγνωρίστηκε και καθιερώθηκε στη
χώρα μας ως ένα από τα καλύτερα εκπαιδευτικά
ιδρύματα πανεπιστημιακού επιπέδου, χάρη στην
επιμονή, τη σκληρή δουλειά και την προσήλωση
όλων μας στο όραμα για ποιοτική παιδεία με
αντίκρισμα στην αγορά εργασίας για τους
αποφοίτους μας.
Στο IST φροντίζουμε να είμαστε μπροστά από
τις εξελίξεις, υιοθετούμε νέα πρωτοποριακά
μοντέλα σπουδών, διερευνούμε συνεχώς νέες
μεθόδους στη μάθηση, στη διδασκαλία και στην
έρευνα και διευρύνουμε τις συνεργασίες μας
με διακεκριμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού,
έχοντας πάντοτε ως επίκεντρο τον φοιτητή και
ως κύριο μέλημα τη σύνδεση της εκπαίδευσης
με την αγορά εργασίας.
Έτσι, το IST σήμερα είναι ένα πολυδύναμο
και πολυεπίπεδο ίδρυμα που προσφέρει
προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα
σπουδών, αλλά και ευέλικτα προγράμματα
Supported Distance Learning σε συνεργασία
με φημισμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού,
εξειδικευμένα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης
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Νικόλαος
Καστρινάκης

Δάφνη
Φουντουκάκου

καθώς και διετή προγράμματα Επαγγελματικής
Κατάρτισης & Εξειδίκευσης σε τέσσερις ευρείς
ακαδημαϊκούς τομείς:
l
l
l
l

Επιχειρησιακές & Οικονομικές Επιστήμες
Επιστήμη Υπολογιστών- Πληροφορική
Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Σπουδές
Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Ψυχολογία

Στοχεύοντας στη σύνδεση της εκπαίδευσης
με την αγορά εργασίας και την προαγωγή
της επιχειρηματικότητας, εφαρμόζουμε
ένα νέο, καινοτόμο μοντέλο σπουδών που
ονομάζεται business facing. Ο στόχος αυτός
επιτυγχάνεται μέσω προγραμμάτων σπουδών
άμεσα συμβατών με την αγορά εργασίας,
μέσω συνεχούς εμπλουτισμού της ύλης των
μαθημάτων σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις,
μέσω συνεργασιών με φορείς, επιμελητήρια
και επιχειρήσεις όλων των κλάδων της
ελληνικής οικονομίας, αλλά και μέσω μιας
πληθώρας δραστηριοτήτων για τους φοιτητές
σε συνεργασία με επιχειρήσεις (π.χ. Ημέρα
Καριέρας, διαλέξεις, παρουσιάσεις, σεμινάρια,
εκπαιδευτικές επισκέψεις, διαγωνισμός
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας Crazy Business Ideas).
Οι εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες διεθνοποιούνται
μέσω συνεργασιών με διακεκριμένα ξένα
Πανεπιστήμια, αλλά και με προσέλκυση

φοιτητών από το εξωτερικό. Το
εκπαιδευτικό μας προσωπικό είναι
καταξιωμένο στην ακαδημαϊκή
και στην επαγγελματική κοινότητα
της χώρας μας και συμβάλλει στις
εξελίξεις της επιστήμης με πρωτογενή
έρευνα και ενεργό συμμετοχή σε
επιστημονικά συνέδρια.
Στις, διεθνών προδιαγραφών,
εγκαταστάσεις του IST, θα βρείτε το
ιδανικό περιβάλλον για τις σπουδές
σας και θα αισθανθείτε, από την
πρώτη κιόλας στιγμή, μέλος μιας
πρωτοποριακής πανεπιστημιακής
κοινότητας.
Είμαστε σίγουροι ότι κι εσείς θα είστε
υπερήφανοι που θα σπουδάζετε στο
IST και ευχόμαστε καλή επιτυχία στην
εκπλήρωση των οραμάτων και των
στόχων σας.
| 05

To IST με μία Mατιά

Ίδρυση
1989
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Διεθνώς
Αναγνωρισμένα
Προπτυχιακά και
Μεταπτυχιακά
Προγράμματα
Σπουδών σε
Συνεργασία
με Φημισμένα
Πανεπιστήμια του
Εξωτερικού

Ευέλικτα
Προγράμματα
Supported
Distance
Learning

ΙΕΚ

Διετή
Προγράμματα
Επαγγελματικής
Κατάρτισης
& Εξειδίκευσης

ΚΔΒΜ

Προγράμματα
Δια Βίου
Μάθησης,
Σεμινάρια,
Diplomas,
Ενδοεταιρική
Εκπαίδευση

Καταξιωμένο
Ακαδημαϊκό
Προσωπικό,
με Διεθνώς
Αναγνωρισμένη
Επιστημονική
Δραστηριότητα
και Διακρίσεις
σε Συνδυασμό
με Εμπειρία
της Αγοράς
Εργασίας

Σύνδεση της
Εκπαίδευσης
με την Αγορά
Εργασίας

Προώθηση
Επιχειρηματικότητας
& Καινοτομίας

Εγκαταστάσεις
Διεθνών
Προδιαγραφών,
στο Κέντρο της
Αθήνας

Διασφάλιση
Ποιότητας
Ακαδημαϊκών
Υπηρεσιών,
με Βιωματική
Μάθηση και
Εργαστήρια.
Υποστήριξη από
Πλατφόρμα
Εκπαίδευσης
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Γνώρισε το IST
Ίδρυση

Αποστολή

Το IST ιδρύθηκε το 1989, σε συνεργασία με ομάδα
πανεπιστημιακών καθηγητών. Ανήκει στον
εκπαιδευτικό οργανισμό
Γ. Καστρινάκη & Δρακ. Φουντουκάκου, ο οποίος
δραστηριοποιήθηκε ήδη από το 1967 με μεγάλη
επιτυχία στον χώρο της εκπαίδευσης μέσω της ΣΒΙΕ,
της πρώτης Σχολής στα Επαγγέλματα Υγείας.
Σήμερα, το IST διαθέτει ακαδημαϊκή δομή και
οργάνωση εφάμιλλες με εκείνες των φημισμένων
Πανεπιστημίων του εξωτερικού, διατηρώντας
στενές σχέσεις και συνεργασία με επιχειρήσεις
και οργανισμούς για καλύτερη εκπαίδευση και
αποκατάσταση των φοιτητών του, ενώ στεγάζεται
σε κτήριο διεθνών προδιαγραφών.

Δεσμευόμαστε να παρέχουμε στους φοιτητές μας τις απαραίτητες γνώσεις,
δεξιότητες και μαθησιακή εμπειρία που θα συντελέσουν
στη μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους προκειμένου να προσαρμοστούν
σε μία συνεχώς μεταβαλλόμενη κοινωνία και
αγορά εργασίας. Παράλληλα, έχουμε ως κύριο γνώμονα τη δημιουργία ενός
μαθησιακού περιβάλλοντος που ενθαρρύνει την καλλιέργεια του επιχειρηματικού
πνεύματος μεταξύ των φοιτητών μας, διευρύνοντας έτσι τους ορίζοντές τους και
συμβάλλοντας στην ενίσχυση των προοπτικών σταδιοδρομίας τους, όπου με την
κατάλληλη καθοδήγηση και ενθάρρυνση θα πετύχουν τους στόχους τους.
Για το IST, επίκεντρο είναι ο Φοιτητής!

Όραμα
Όραμα του IST είναι η παροχή υψηλού επιπέδου
σπουδών και υπηρεσιών, η σύνδεση της
εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, καθώς
και η ενεργός συμβολή του στην αναβάθμιση
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και
διεθνώς. Στρατηγική μας είναι να προωθούμε
την επιχειρηματικότητα, να ενθαρρύνουμε την
καινοτομία και να καλλιεργούμε τις δεξιότητες των
φοιτητών μας, ώστε να είναι ανταγωνιστικοί σε
μια συνεχώς μεταβαλλόμενη οικονομία, όπου θα
διακρίνονται και θα ξεχωρίζουν.
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ΣΤΟ IST
ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΕΙΝΑΙ Ο
ΦΟΙΤΗΤΗΣ

Τομείς Προγραμμάτων Σπουδών
Το IST σε συνεργασία με φημισμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού, προσφέρει
μια σειρά προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών
(συμπεριλαμβανομένων και ευέλικτων Supported Distance Learning
προγραμμάτων) καθώς και διετών προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης
& Εξειδίκευσης σε 4 ευρείς ακαδημαϊκούς τομείς:

l Επιχειρησιακές & Οικονομικές Επιστήμες
l Επιστήμη Υπολογιστών - Πληροφορική
l Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Σπουδές
l Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Ψυχολογία
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Σύγχρονες Εγκαταστάσεις

Γνώρισε το IST

Καταξιωμένο ακαδημαικό προσωπικό
Τα Aκαδημαϊκά μας Tμήματα είναι στελεχωμένα με
καθηγητές διαφόρων γνωστικών αντικειμένων,
οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικών τίτλων
σπουδών με ερευνητική δραστηριότητα,
επαγγελματική καταξίωση στον τομέα της
εξειδίκευσής τους και διδακτική εμπειρία σε
Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Η υλοποίηση των προγραμμάτων, οι καθηγητές
και οι φοιτητές μας υποστηρίζονται από δυναμική
ομάδα εξειδικευμένων διοικητικών και τεχνικών
στελεχών.

To IST στεγάζεται σε ένα state of the art κτήριο, στο κέντρο
της Αθήνας, σε μία από τις πιο ζωντανές και φιλικές
περιοχές της, με εύκολη πρόσβαση από όλα τα σημεία της
πόλης, αφού είναι ακριβώς δίπλα στον σταθμό του μετρό
«Συγγρού-Φιξ», ενώ ταυτόχρονα εξυπηρετείται από πλήθος
λεωφορειακών γραμμών και από το τραμ.
Στο κτήριο φιλοξενούνται διάφορες δράσεις, εκδηλώσεις,
επιμορφωτικά σεμινάρια και ανταλλαγή τεχνογνωσίας που
ενθαρρύνουν τη δικτύωση και τη συνεργατικότητα.
Οι αίθουσες και τα εργαστήρια είναι άρτια εξοπλισμένα
με όλα τα απαιτούμενα οπτικοακουστικά μέσα που σε
συνδυασμό με τις σύγχρονες τεχνικές και εκπαιδευτικές
μεθόδους θα κάνουν το μάθημα μία ευχάριστη εμπειρία.

To IST διαθέτει:
Διεθνοποιημένη Εκπαίδευση
Το IST σχεδιάζει και πραγματοποιεί την ακαδημαϊκή
του δραστηριότητα σε συνεργασία με διακεκριμένα
Πανεπιστήμια του εξωτερικού δίνοντας τη
δυνατότητα στους φοιτητές να παρακολουθήσουν
προγράμματα σπουδών των Πανεπιστημίων χωρίς
να χρειαστεί να μεταβούν στο εξωτερικό.
Η δομή, το περιεχόμενο και ο τρόπος υλοποίησης
των προγραμμάτων είναι ακριβώς τα ίδια με εκείνα
που ισχύουν στα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια,
ενώ η μόνη διαφορά είναι ο τόπος διδασκαλίας.
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l Υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας, όλες με
φυσικό φως, κλιματισμό και ηλεκτρονικό οπτικοακουστικό
εξοπλισμό
l Εργαστήρια υπολογιστών
l Βιβλιοθήκη, με ηλεκτρονική και έντυπη πρόσβαση σε
15.000 τόμους βιβλίων και επιστημονικά περιοδικά καθώς
και άνετο αναγνωστήριο
l Ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο (Wi-Fi)
l Προσβασιμότητα για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)
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Γνώρισε το IST
Συνεργασίες
Πιστό στη φιλοσοφία του για σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά
εργασίας, το IST συνεργάζεται με τους παρακάτω φορείς, οργανισμούς
και επιμελητήρια στην Ελλάδα:
l
l
l
l
l
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Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.)
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (Ε.Β.Ε.Π.)
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά (Β.Ε.Π.)
Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Αττικής (Ε.Φ.Ε.Ε.Α.)
Κ.Α.Ε Παναθηναϊκός Ο.Π.Α.Π

| 13

Workshop με τον
Rick Pitino_Head
Coach της Κ.Α.Ε
Παναθηναϊκός
ΟΠΑΠ

Γνώρισε το IST
Δραστηριότητες IST

Workshop με τα στελέχη της
K.A.E Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ
Συνέντευξη
Τύπου για το 1o
ΜΒΑ in Sports
Management

“SUCCESS IS A CHOICE” - RICK PITINO
Επίσκεψη σε
αγώνα του ΠΑΟ
Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της K.A.E Προμηθέας

Workshop
Επιχειρηματικότητας

Επίσκεψη στις
εγκαταστάσεις
της K.A.E
Προμηθέας
Επίσκεψη σε αγώνα
του ΠΑΟ ΑμεΑ
Επίσκεψη σε αγώνα
του ΠΑΟ ΑμεΑ

Career Day

Επίσκεψη στις
εγκαταστάσεις της
K.A.E Περιστέρι
Winmasters

Workshop
Επιχειρηματικότητας

Workshop με τα
στελέχη της K.A.E
Προμηθέας
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Γνώρισε το IST
Δυναμική Κοινότητα
Στο IST έχει αναπτυχθεί μια δραστήρια και
πολυδιάστατη κοινότητα από διακεκριμένους
καθηγητές και επαγγελματίες, επιχειρηματίες με όραμα,
φιλόδοξους start uppers, ενθουσιώδεις φοιτητές,
ενώ τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τους 4.000
αποφοίτους μας είναι: oι Ακαδημαϊκές τους Γνώσεις,
το Ήθος και η Συνέπεια, ο Επαγγελματισμός, η
Αυτοπειθαρχία, οι Δεξιότητες Επιχειρηματικότητας,
Κριτικής Σκέψης, Δημιουργικότητας, Ομαδικότητας,
Δικτύωσης και Αυτογνωσίας.

Επιστημονική Έρευνα
Το ακαδημαϊκό μας προσωπικό δραστηριοποιείται
στην επιστημονική έρευνα και εργασίες τους
ανακοινώνονται σε Ελληνικά και διεθνή συνέδρια
και δημοσιεύονται σε επιστημονικά περιοδικά,
συλλογικούς τόμους, αλλά και ως μονογραφίες.
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Προγράμματα Επιμόρφωσης Στελεχών
Επιχειρήσεων & Οργανισμών
Το IST αντιλαμβανόμενο την όλο και αυξανόμενη ανάγκη
συνεχούς επιμόρφωσης των στελεχών επιχειρήσεων δημιούργησε
προγράμματα Δια Βίου εκπαίδευσης, τα οποία είναι πιστοποιημένα
ως προς την ποιότητα του αντικειμένου τους, το εκπαιδευτικό
υλικό, τις εξετάσεις αλλά και το εκπαιδευτικό προσωπικό, με το
σχήμα ποιότητας εκπαίδευσης QUALITY TRAINING LABEL - επιπέδου
ADVANCED.
Με έμφαση στην υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και επιμόρφωση
των στελεχών των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών το
IST προσφέρει μία ευρεία γκάμα επιμορφωτικών προγραμμάτων,
που καλύπτουν όλα τα σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα, με
ανοιχτά σεμινάρια και ενδοεταιρική εκπαίδευση καθώς και με ειδικά
σχεδιασμένα προγράμματα που απαντούν στις ανάγκες κάθε
ομάδας εκπαιδευομένων και κάθε επιχείρησης (tailor made).
Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα μπορούν να επιδοτηθούν
έως και 100% από τον πόρο του ΛΑΕΚ 0,24% ενώ είναι σημαντικό
ότι η εκπαίδευση μπορεί να διεξαχθεί και με e-learning μέσω της
εκπαιδευτικής μας πλατφόρμας.

Προγράμματα για Ξένους Φοιτητές

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Με βάση την πολύχρονη εμπειρία μας καθώς και τις σημαντικές
συνεργασίες με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και φορείς του εξωτερικού,
στην παροχή προγραμμάτων σπουδών ακαδημαϊκού επιπέδου αλλά
και επιμόρφωσης, το IST δέχεται ξένους φοιτητές για σπουδές σε
προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα.
Επίσης, στο πλαίσιο του προγράμματος Study Abroad το IST
υποδέχεται ξένους φοιτητές για να παρακολουθήσουν μέρος του
ακαδημαϊκού τους προγράμματος, σε συνεργασία με το μητρικό
τους πανεπιστήμιο, ή για να ενταχθούν σε μικρότερης διάρκειας
προγράμματα όπως τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Summer
School. Παράλληλα, το IST ενισχύει το διεθνή του προσανατολισμό
και δικτύωση με τα προγράμματα ανταλλαγών Erasmus+.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής διεθνοποίησης του
IST, εντάσσεται και μια σειρά χρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα οποία το
ίδρυμά μας έχει συμμετάσχει και τα οποία αφορούν στην
ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών συστημάτων, στη σύνδεσή
τους με την απασχόληση και στην ενθάρρυνση της
επιχειρηματικότητας.

TO 100%

ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΏΝ ΜΑΣ

ΕΊΝΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟΙ

ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΌΜΕΝΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΑ ΚΑΙ
ΚΆΤΟΧΟΙ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΏΝ ‘Η
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΏΝ
ΤΊΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΏΝ
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Σύνδεση της Εκπαίδευσης
με την Αγορά Εργασίας
Πρόγραμμα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων (J.O.P)
Προτεραιότητα στην Επαγγελματική σας
Αποκατάσταση
Το IST έχει ως κύριο μέλημα τη σύνδεση της εκπαίδευσης με
την αγορά εργασίας μέσω μίας σειράς προπτυχιακών και
μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, που συνδυάζουν
τη θεωρία με τη διεθνή μεθοδολογία και πρακτική ενώ,
ταυτόχρονα, απαντούν και είναι προσαρμοσμένα στις
απαιτήσεις της ελληνικής πραγματικότητας και της διεθνούς
αγοράς εργασίας.
Στο IST όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα σχεδιάζονται,
υλοποιούνται και υποστηρίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε
να αντανακλούν άμεσα και με σαφήνεια τις προοπτικές
επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων βοηθώντας
σας να αναπτύξετε τις απαραίτητες δεξιότητες έτσι ώστε να
ανταποκρίνεστε στις σημερινές, συνεχώς μεταβαλλόμενες,
συνθήκες εργασίας.
Η προετοιμασία σου για διείσδυση στην αγορά εργασίας
γίνεται μεθοδικά και σταδιακά, μέσα από ένα σύνολο
ενεργειών οι οποίες στόχο έχουν τον επαγγελματικό σου
προσανατολισμό και την ανάπτυξη των απαιτούμενων
δεξιοτήτων που θα πρέπει να διαθέτεις για να εξασφαλίσεις
την επαγγελματική σου αποκατάσταση και να γίνεις
ανταγωνιστικός στην αγορά εργασίας.
Το σύνολο των ενεργειών για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων
σου που αποσκοπεί στην ενίσχυση των προοπτικών
σταδιοδρομίας σου περιλαμβάνει:
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Πρακτική Άσκηση
Εκτός από τις εργασίες και την έρευνα σε πραγματικές
συνθήκες που εκπονείς, έχεις την ευκαιρία να συμμετέχεις
σε μακράς ή βραχείας διάρκειας προγράμματα άμισθης ή
έμμισθης πρακτικής άσκησης στον τομέα της εξειδίκευσής
σου σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στους οποίους
παρουσιάζονται οι αντίστοιχες κενές θέσεις εργασίας. Αξίζει
να σημειωθεί ότι σε ορισμένα προγράμματα σπουδών
προβλέπεται υποχρεωτική πρακτική άσκηση (placement) σε
επιχειρήσεις και οργανισμούς με τους οποίους
το IST έχει αναπτύξει στενή συνεργασία.

Ανάπτυξη Επαγγελματικών
& Προσωπικών Δεξιοτήτων
Κατά τη διάρκεια των σπουδών σου έχεις την ευκαιρία
να συμμετέχεις σε σειρά παράλληλων εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων, που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη
των προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων σου. Οι
δραστηριότητες αυτές έχουν τη μορφή σεμιναρίων (π.χ.
σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, τεχνική συνεντεύξεων
κλπ), καθώς και ημερίδων και συνεδρίων (για διάφορα
επιστημονικά θέματα ή/και θέματα επικαιρότητας).
Στις δραστηριότητες αυτές, εκτός από το επιστημονικό
προσωπικό του IST, συμμετέχουν ενεργά καθηγητές και
έμπειρα στελέχη επιχειρήσεων οι οποίοι συμβάλλουν στη
διεύρυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στον συνεχή
προβληματισμό σου για σύγχρονα επιστημονικά και
κοινωνικά ζητήματα.

ΠΡΟΩΘΟΎΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ,
ΕΝΘΑΡΡΎΝΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ,
ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΎΜΕ ΤΙΣ
ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ ΓΙΑ

ΜΊΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΈΝΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ
ΠΟΡΕΊΑ.

ΑΠΌΦΟΙΤΟΊ ΜΑΣ ΈΧΟΥΝ
ΙΔΡΎΣΕΙ
ΠΕΤΥΧΗΜΈΝΑ START UPS
ΌΠΩΣ ΤΟ TAXIBEAT
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ
SIMPLE APPS
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Σύνδεση της Εκπαίδευσης
με την Αγορά Εργασίας

Σειρά Διαλέξεων και Παρουσιάσεων
«Business Voice»

Πρόγραμμα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων (J.O.P)
Συμβουλευτική για Συνέχιση των Σπουδών
Η ευκολία της επαγγελματικής σου αποκατάστασης πολλές φορές
κρίνεται και από την απόκτηση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.
Μπορείς να επιλέξεις κάποιο από τα επιτυχημένα μεταπτυχιακά
προγράμματα σπουδών που προσφέρουμε στο IST ή να
αναζητήσεις κάποιο άλλο πρόγραμμα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
Εμείς σε υποστηρίζουμε στην όλη διαδικασία αναζήτησης
και επιλογής του κατάλληλου μεταπτυχιακού προγράμματος.
Οι υπηρεσίες αυτές έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα και
περιλαμβάνουν την επιλογή του προγράμματος
– Πανεπιστημίου, τη συμπλήρωση των αιτήσεων και την καθοδήγηση
ως προς την πιστοποίηση των γνώσεων στην Αγγλική γλώσσα.

ΟΙ ΑΠΌΦΟΙΤΟΊ
ΜΑΣ, ΕΚΤΌΣ ΑΠΟ ΤΑ
ΠΤΥΧΊΑ ΤΟΥΣ ΈΧΟΥΝ
ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΝΑ
ΑΠΟΚΤΉΣΟΥΝ ΚΑΙ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΌ
ΑΠΟ ΤΟ

ΒΡΕΤΑΝΙΚΌ
NARIC
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Σε τακτά χρονικά διαστήματα του
ακαδημαϊκού έτους διοργανώνεται στο
IST σειρά διαλέξεων και παρουσιάσεων
με γενικό τίτλο «Business Voice». Οι
καλεσμένοι-εισηγητές, υψηλόβαθμα
και καταξιωμένα στελέχη επιχειρήσεων,
μέσα από τις παρουσιάσεις τους, σε
κατατοπίζουν για θέματα τα οποία
αφορούν στις εταιρείες τις οποίες
εκπροσωπούν, για θέματα επικαιρότητας,
αλλά και για παραδείγματα περιπτώσεων
που έχουν αντιμετωπίσει, δίνοντάς σου
την ευκαιρία να εμπλουτίσεις τις γνώσεις
σου και να ανταλλάξεις απόψεις για
θέματα που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις
και επαγγελματίες όλων των κλάδων της
οικονομίας.

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις
«IST on Site»
H συγκεκριμένη διοργάνωση αφορά σε
σειρά εκπαιδευτικών επισκέψεων των
φοιτητών του IST σε επιχειρήσεις και
οργανισμούς, στο πλαίσιο των οποίων
σου δίνεται η δυνατότητα να ξεναγηθείς
στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης ή του
οργανισμού και να έρθεις σε
επαφή με στελέχη τους, αποκομίζοντας
γνώση και αντίληψη για το εργασιακό
περιβάλλον, τις επιμέρους λειτουργίες
μίας επιχείρησης ή ενός οργανισμού,
αναπτύσσοντας παράλληλα, ένα δίκτυο
επαφών.
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Σύνδεση της Εκπαίδευσης
με την Αγορά Εργασίας

Κωνσταντίνος Μίχαλος
Πρόεδρος του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Ελλάδας και της Ένωσης
Επιμελητηρίων Ελλάδας
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«Η στρατηγική του IST για ένα νέο μοντέλο Πανεπιστημίου, του business facing
(Επιχειρησιακού Πανεπιστημίου), που συνδέεται άμεσα με την αγορά εργασίας και τις
επιχειρήσεις, είναι αυτό που η Ελληνική οικονομία και η κοινωνία μας έχει ανάγκη. Είναι
ιδιαίτερη τιμή για εμένα να συμμετέχω στο Συμβούλιο Διακυβέρνησης του IST, ώστε
να συμβάλλω σ’ αυτή την αποστολή, που έχει ως στόχο το επιχειρηματικό πνεύμα να
αντανακλάται σε όλα τα προγράμματα.
Με την πεποίθηση ότι η γνώση και η δια βίου εκπαίδευση αποτελεί θεμελιώδεις
προϋποθέσεις για τη διαρκή επιχειρηματική ανάπτυξη, θεωρώ ότι η όλη φοιτητική εμπειρία
στο IST, στηρίζει ενεργά τους φοιτητές του, ώστε να αποκτήσουν τις ικανότητες και τις
δεξιότητες που θα τους εξασφαλίσουν μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία».

Crazy Business Ideas
Tο IST από το 2011 στο πλαίσιο προώθησης της Επιχειρηματικότητας και της
Καινοτομίας θεσμοθέτησε το διαγωνισμό Crazy Business Ideas, ο οποίος
επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ο διαγωνισμός τελεί υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, της Γενικής Γραμματείας
Νέας Γενιάς, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, του
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά και πλήθους άλλων
φορέων. Επιτυχημένες Start Ups, όπως οι: Pheemade, SourceLair, Οrganery,
αναδείχθηκαν μέσα από το διαγωνισμό του IST College.
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Μιλάνε για Εμάς

«Οι κατάλληλοι άνθρωποι στην
κατάλληλη θέση έτοιμοι να σε διδάξουν,
να σε μάθουν, μα πάνω από όλα να σε
στηρίξουν. Αυτό βρήκα εγώ στο IST College. Σπουδές με παρούσα αλλά πάνω
από όλα μελλοντική αξία. Σπουδές που
συνδυάζουν θεωρία και πράξη. Σπουδές
που αποτελούν πραγματική επένδυση για μια επιτυχημένη
πορεία στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον.»

να ανταποκριθώ στις ανάγκες της Ελληνικής αλλά και της
διεθνούς αγοράς. Παράλληλα, η μεγάλη επαγγελματική
εμπειρία και η αφοσίωση των καθηγητών μου βοήθησε
άμεσα στην ανάπτυξη οράματος και προσδιορισμού των
επαγγελματικών μου στόχων».

H εκπαίδευση πρέπει είναι μια
συνεχής προσπάθεια για την
προσωπική βελτίωση και την
επαγγελματική ανέλιξη του
ανθρώπου. Στο IST καθοδηγούν τους
φοιτητές να ανακαλύψουν το πλήρες δυναμικό τους και τα
ταλέντα τους.

Δημήτρης Μητράκος
Ιδρυτής Yamas Drink

Κωνσταντίνος Σταματίου

Ράπτη Στέλλα

Απόφοιτος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Εκδότρια των περιοδικών Madame Figaro, Shape,
Mirror και Celebrity

Γεώργιος Τσέγκας

Κάποιος μαθαίνει μόνο από την
πράξη. Γι’αυτό και το IST College
μεταφέρει τη γνώση μέσα από
καταξιωμένους επαγγελματίες και
ειδικούς στον τομέα τους.

Απόφοιτος Διοίκησης Επιχειρήσεων
«Η αναζήτηση για ένα σωστά δομημένο
πρόγραμμα σπουδών στον τομέα της
Πληροφορικής, με οδήγησε στο IST. Η
επιλογή των μαθημάτων και το γνωστικό
επίπεδο των καθηγητών ήταν ιδανικό
ώστε να αποκτήσω τις απαραίτητες
γνώσεις, με σκοπό μια επιτυχημένη
επαγγελματική σταδιοδρομία.
Επιπλέον, το IST μέσα από μια πληθώρα σεμιναρίων, μου
έδωσε τη δυνατότητα να ανοίξω τους επαγγελματικούς μου
ορίζοντες και να επεκτείνω τον επαγγελματικό μου κύκλο
γνωριμιών».

Αλέξανδρος Παπαϊωάννου
Απόφοιτος Πληροφορικής

«Επέλεξα το IST για να σπουδάσω
Διοίκηση Επιχειρήσεων. Η δομή
του προγράμματος και ο τρόπος
διδασκαλίας σε συνδυασμό με την
προώθηση μίας σύγχρονης οπτικής
του επιχειρηματικού κόσμου, μου
έδωσαν τα κατάλληλα εφόδια, ώστε
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30 χρόνια είναι ικανό χρονικό
διάστημα για να αποδείξει ένας
εκπαιδευτικός οργανισμός το σαφή
προσανατολισμό του προς το
μέλλον, την αφοσίωσή του στις αξίες
μιας δια βίου μάθησης και πάνω από όλα την ικανότητά
του να δημιουργεί επαγγελματίες που μπορούν να ανθίζουν
στις συνεχώς μεταλλασσόμενες ανάγκες του σύγχρονου
επαγγελματικού περιβάλλοντος. Εύχομαι στο IST να μείνει
πιστό στις αξίες του και να ξεχωρίζει πάντα για αυτές.

Διομήδης Θεοχαρόπουλος
Η συνεργασία μου με το IST είναι
πραγματικά απολαυστική καθώς
το επίπεδο των φοιτητών είναι
εξαιρετικά υψηλό, τα προγράμματα
που προσφέρονται είναι σύγχρονα,
συνεχώς εξελισσόμενα και πλήρη και
η Διοίκηση έμπρακτα αποδεικνύει καθημερινά τη δέσμευσή
της στο όραμα και το στόχο της καινοτόμας εκπαίδευσης. Η
ατμόσφαιρα είναι ζεστή και φιλόξενη και στη διάθεση των
διδασκόντων βρίσκονται τα πιο εξελιγμένα οπτικοακουστικά
μέσα για να ενισχύσουν το αποτέλεσμα. Στο IST γνώρισα
ανθρώπους με κέφι, ευέλικτη και ευρεία οπτική, διάθεση και
γνώσεις που σήμερα έχω τη χαρά να αποκαλώ συνεργάτες
και φίλους.

Κατερίνα Γκαγκάκη

Reputation Management & Communications Specialist
Executive Consultant

International Business Development Specialist

Το IST College είναι ένας από τους
παλαιότερους Εκπαιδευτικούς
Ομίλους της χώρας, που ξεχωρίζει
για την ποιότητα των υπηρεσιών
του, τις συνεργασίες του και τους
ανθρώπους του, κάτι που είχα την
ευκαιρία να διαπιστώσω και εγώ
γνωρίζοντάς τους από κοντά.
Εύχομαι με αφορμή την συμπλήρωση 30 ετών λειτουργίας
σας, να συνεχίσετε να παρέχετε στα παιδιά γνώσεις,
κατάρτιση και δεξιότητες υψηλών προδιαγραφών

Έμη Ζησιοπούλου – Λιβανίου

Δημοσιογράφος
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Προγράμματα Bachelors
//
//
//
//

BA in Business
BA in Hospitality, Tourism and Event Management
BSc in Computer Science
BSc in Psychology

BRANDYOURFUTURE

Προγράμματα Masters

// MBA
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

General Management
Marketing and Sales
Strategy
Finance
Hospitality & Tourism Management
Information Technology & Systems
Logistics and Supply Chain Management
Entrepreneurship
Leadership
Retails Management
Operations Management
HRM
Corporate Social Responsibility (CSR)
Innovation Management & Design Thinking
International Business

// MBA

l in Sports Management
σε συνεργασία με την Κ.Α.Ε Παναθηναϊκός
Ο.Π.Α.Π

// MSc
l

In Computing

// ΜΒΑ
l

in Shipping Management

// Master

l of Counselling specialized in
Psychosomatic Wellness
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30 χρόνια συνεργαζόμαστε με κορυφαία πανεπιστήμια και προσφέρουμε Βachelors
Προγράμματα Δια Βίου ΜάθησηςΣεμινάρια-Diplomas
//
//
//
//

Σεμινάρια & Diplomas
Πιστοποιημένα Επιμορφωτικά Προγράμματα
Ενδοεταιρική Εκπαίδευση & Συμβουλευτική
e-Learning

To IST προσφέρει μια ευρεία γκάμα προγραμμάτων που
καλύπτουν σχεδόν όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Ενδεικτικά
αναφέρονται:
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Business Administration
Digital Marketing & Graphic Design
Corporate Public Relations & Event Management
Marketing & Sales Management
Beyond Exports
Logistics & Supply Chain Management
Finance & Banking
Tourism Management
Food & Beverage Management
Hotel Management - Hospitality
Secretary Skills
Web Design & Development
Fashion Management
Interior Decoration & Styling
Visual Merchandising

και Μasters με φοίτηση εξολοκλήρου στην Ελλάδα.

Φοίτηση στην Ελλάδα, Αποφοίτηση στον Κόσμο!

Προάγουμε την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία. Ανεξάρτητα από την ειδικότητα
που σπουδάζεις, μαθαίνεις να σκέφτεσαι και να λειτουργείς επιχειρηματικά!

Think Business!

Ποιότητα στην εκπαίδευση με βιωματική μάθηση και εργαστήρια. Δίνουμε έμφαση στην
καλλιέργεια δεξιοτήτων και στη διασύνδεση με την αγορά εργασίας.

Εδώ Σπουδάζεις!

Είσαι μέλος μιας πρωτοποριακής κοινότητας από διακεκριμένους Καθηγητές,
Επιχειρηματίες με όραμα, φιλόδοξους Φοιτητές, δυναμικούς Start uppers και
πετυχημένους Αποφοίτους.

Εσύ, Πόσο Ψηλά Μπορείς να Φτάσεις;

Εδώ, ξεκινάς το ταξίδι σου για να εξελιχθείς στον καλύτερο μελλοντικό σου εαυτό.

Brand Yourself. Brand Your Future!
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ΑΚΡΟΠΟΛΗ

By Google Earth

Λ. Συγγρού
68

ΑΘΉΝΑ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ

ΣΥΓΓΡΟΥΦΙΞ

Τ.: +30 210 4822222 / F.: +30 210 4821850
W.: www.ist.edu.gr / E.: info@ist.edu.gr
Λ. Συγγρού 68, Αθήνα 11742, Δίπλα στο
«Συγγρού – Φιξ»

@ist college

@ist_college

IST College

ISTCollegeAthens

ΣΤΥΛΟΙ
ΟΛΥΜΠΙΟΥ
ΔΙΟΣ

