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ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΕΕ/ΤΚΜ - ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Μεταπτυχιακά προγράµµατα για µηχανικούς
«∆εν υπάρχει φοιτητής του ∆ΙΠΑΕ, που να µην
έχει εξασφαλισµένη
την αηασχόλησή του. Και

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑME ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

στο εξωτερικό, απόφοιτοι του ∆ΙΠΑΕ βρίσκονται Μετά την εκδήλωση παρουσιάστηκαν πέντε
σε πολύ υψηλές θέσεις»
µεταπτυχιακά προγράµµατα του ∆ΙΠΑΕ. Παρακάτω

ακολουθούν συνολικά επτά µεταπτυχιακά
ΥΨΗΛΗ Η ΑΠΗΧΗΣΗ TOY ΠΤΥΧΙΟΥTOY ∆ΙΠΑΕπρογράµµατα,τα οποία θα µπορούσαννα παρακολουθήσουν
και µηχανικοί, µε ευοίωνες προοπτικές
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ-ΕΙΟΤΕΡΙΚΟΥ
για τη µελλοντική τους πορεία στην αγορά
Την υψηλή απήχηση του πτυχίου του ∆ιεθνούς εργασίας.
Πανεπιστηµίου στην αγορά εργασίας της Ελλάδας
ΠΜΣ στη «Βιώσιµη Ανάπτυξη» (MSc in Sustainable
και του εξωτερικού, αλλά και την ανάγκη
Development)
επείγουσας στήριξης του ιδρύµατος, ώστε να
Στη σύνδεση της επιστήµης και της εκπαίδευσης αποκτήσει δικά του κτήρια πριν από το 2015, To Πρόγραµµα αυτό έχει ως αντικείµενο την
µε την παραγωγή,ώστε να «βγουν» στην αγορά επισήµανε από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος παροχή εκπαίδευσης µεταπτυχιακού επιπέδου
εξειδικευµένοι επιστήµονες και τεχνοκράτες, της διοικούσας επιτροπής του ∆ΙΠΑΕ, Νίκος αναφορικά µε την υιοθέτηση µιας ολιστικής
σι οποίοι θα µπορέσουν να συνδράµουν ενεργά Μουσιόπουλος.
προσέγγισηςτων τριών κύριων αξόνων της οικονοµίας,
στη σταδιακή έξοδο της Ελλάδας από την «∆εν υπάρχει φοιτητής του ∆ΙΠΑΕ, που να µην
της κοινωνίας και του περιβάλλοντοςοτο
ύφεση, στοχεύει -µεταξύ άλλων- το σύµφωνο έχει εξασφαλισµένη την απασχόλησήτου, όταν σύγχρονοτρόπο ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο,
συνεργασίας, που υπέγραψαν την Πέµπτη 17 τελειώσει κάποιο από τα µεταπτυχιακά µας το συγκεκριµένο ΠΜΣ αποσκοπεί οτη διαµόρφωση
Μάιου, στη θεσσαλονίκη, το ΤΕΕ/ΤΚΜ και το ∆ιεθνές
προγράµµατα.Μάλιστα και στο εξωτερικό, απόφοιτοι
ενεργών πολιτών και επιχειρήσεων ώστε
Πανεπιστήµιο Ελλάδος [∆ΙΠΑΕΙ.
µας βρίσκονται σε πολύ υψηλές θέσεις, να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν και να αναλάβουν
ιδίως στα Βαλκάνια», είπε χαρακτηριστικά ο
τις κοινωνικές τους ευθύνες. Παράλληλα
ΕΝΑ ΣΥΜΦΩΝΟΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
κ.Μουσιόπουλος και υπενθύµισε ότι το 25% των
επιδιώκεται n διαµόρφωση της οικολογικής
ΠΟΥ∆ΕΝ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΣΤΑΧΑΡΤΙΑ
φοιτητών του Πανεπιστηµίου είναι ξένοι, ενώ n συνείδησης και επιµόρφωσης, δίνοντας έµφαση
Κατά τον χαιρετισµό του στην εκδήλωση της γλώσσα στην οποία διεξάγονται τα µαθήµατα, οτη συνεχή υποβάθµιση του περιβάλλοντος και
υπογραφής του συµφώνου, ο πρόεδρος του αλλά και σι ερευνητικές δραστηριότητες είναι n τις δυσµενείς επιπτώσεις που αυτό έχει στην
ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσος Κονακλίδης, επισήµανε -σε
αγγλική. Σε χώρες όπως n Τουρκία και n Βουλγαρία,
υγεία, στην ποιότητα ζωής και την οικονοµική
ό,τι αφορά την επαγγελµατική πορεία των Ελλήνων
πρόσθεσε, τα αγγλόφωνα πανεπιστήµια ανάπτυξη, καθώς και στην ανάγκη για ορθολογική
επιστηµόνων- ότι «άλλο πράγµα είναι n υπάρχουν εδώ και χρόνια, καθώς αυτές έχουν
χρήση των πόρων. To ΠΜΣ απευθύνεται
κινητικότητα ανάγκης -δηλαδή n µετανάστευοή αντιληφθεί, πέραν των υπόλοιπων οφελών, και σε φοιτητές και σε στελέχη επιχειρήσεων και
τους λόγω της κρίσης- και άλλο n κινητικότητα τις δυνατότητες δικτύωσης που προσφέρει n οργανισµών που επιθυµούν να διευρύνουν την
ευκαιρίας».
προσέλκυσηξένων φοιτητών. Ο κ.Μουσιόπουλος εξειδίκευσή τους, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα
υπενθύµισε ότι το ∆ΙΠΑΕ είναι ένα δηµόσιο πανεπιστήµιο,
να επιλέξουν ανάµεσα σε δύο επιµέρους
«Η ελληνική πολιτεία να οργανώσει µε µεγάλη
κατευθύνσεις: α1 Βιώσιµες Στρατηγικές [για τις
µε προγράµµατααντίστοιχης ποιότητας
προσοχή την έξοδο και διασπορά των επιστηµόνων
µεγάλων ΑΕΙ του εξωτερικού (πχτης Βρετανίας),
Επιχειρήσεις, την Κοινωνία και τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση)
της στο εξωτερικό, ώστε κάποτε να ξαναγυρίσουν.
και BI Βιώσιµο Τουρισµό. Συγκεκριµένα,
αλλά χωρίς το πρόσθετο κόστος που θα
Ό,τι γίνεται µε τα µητρώα στο TEE
έπρεπε να καταβάλλει ένας φοιτητής για τη κύριους στόχουςτου ΠΜΣ αποτελούν:
να γίνει για όλους τους Έλληνες επιστήµονεςµετανάστες»
διαµονή του εκτός των συνόρων. Επισήµανε δε, • Η απόκτηση γνώσεων και π ανάπτυξη δεξιοτήτων
ότι το ∆ΙΠΑΕ προσφέρει και υποτροφίες, ώστε
για τη διατύπωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων
λύσεων σε ζητήµατα που άπτονταιτης
να µπορεί να σπουδάσει αυτός που είναι άπορος,
Όπως επισήµανε, σε αυτό το πεδίο χρειάζεται εφόσον είναι άριστος. Γνωστοποίησε,τέλος, ότι αειφόρου ανάπτυξης µέσα σε ένα έντονα παγκοσµιοποιπµένο
µεγάλη προσοχή, από πλευράς της ελληνικής από τον Οκτώβριο εγκαινιάζεται ένα νέο µεταπτυχιακό
περιβάλλοντόσο όσον αφορά στην
πολιτείας, n οποία επιβάλλεται να οργανώσει
πρόγραµµαστο ∆ΙΠΑΕ, που αφορά το οικονοµική δραστηριότηταόσο και στα κοινωνικά
προσεκτικά την έξοδο και τη διασπορά των επιστηµόνων
διεθνές εµπορικό δικτυο και τις νέες τακτικές και περιβαλλοντικάπροβλήµατα.
της στο εξωτερικό, για να διευκολύνει διαιτησίας και διαµεσολάβησης, ενώ στα «σκαριά»• Η δυνατότητα απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων
την επιστροφή τους στη χώρα.
βρίσκεται και ένα ακόµη µεταπτυχιακό, µε
που απαιτούνται για τη διαµόρφωση
«ToTEEκεντρικά έχει αρχίσει να οργανώνει σχετικάτίτλο «Arts, Law and Economy».
στρατηγικής επιχειρήσεων και οργανισµώνόσον
µητρώα και διαδικασίες επαφής µε τους Χαιρετισµό στην εκδήλωση απηύθυνε ο αντιηεριφερειάρχης
αφορά στη συµµόρφωση µε την περιβαλλοντική
µηχανικούς που αναζητούν αλλού την τύχη
θεσσαλονίκης, Απόστολος Τςιτςικώστας,
νοµοθεαία και ευρύτερα την ελαχιστοποίησητων
τους. Ας το κάνουµε για όλους τους επιστήµονες
ο οποίος εξήρε τη συνεισφορά τόσο του επιπτώσεων της λειτουργίας τους στο περιβάλλον
της Ελλάδας», υπογράµµισεο κ.Κονακλίδης. ΤΕΕ/ΤΚΜ, όσο και του ∆ΙΠΑΕ στην τοπική κοινωνία υπερβαίνοντας τα νοµοθετηµένα όρια µέσω
Πρόσθεσε ότι το σύµφωνο συνεργασίας, που
και εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός εθελοντικών δράσεων.
υπεγράφη µε το ∆ΙΠΑΕ, σε καµία περίπτωση ότι αυτή δεν αναγνωρίζεται επαρκώς. Για το µεν • Η ανάπτυξη ιδιαίτερων τεχνολογικών και διοικητικών
δεν θα µείνει στα χαρτιά, όπως συνέβη στο ΤΕΕ/ΤΚΜ επισήµανε ότι αν και πρόκειται για τον
προσόντωνσε δυο επιµέρους κατευθύνσεις
παρελθόν µε άλλα µνηµόνια συνεργασίας και επίσηµο τεχνικό σύµβουλο της Πολιτείας, που
εξειδίκευσης: α) Βιώσιµες Στρατηγικές
καλών προθέσεων, όµως άνευ πρακτικού αντικρίσµατος,
και BI Βιώσιµος Τουρισµός. Οι κατευθύνσεις
παρουσιάζει πάντασυγκεκριµένες και τεκµηριωµένες
που υπεγράφησαν µεταξύ φορέων
απόψεις και εκθέσεις για τα ζητήµατα αυτές δίνουν τη δυνατότητα στους αποφοίτους
και οργανισµών της Θεσσαλονίκης. «Όλα αυτά της Θεσσαλονίκης, ωστόσοοι προτάσεις του δεν του µεταπτυχιακού προγράµµατος να λάβουν
τα χρόνια», κατέληξε, «στο ΤΕΕ/ΤΚΜ µιλάµε λαµβάνονται πάντα υπόψη και πολλές φορές εξειδικευµένη διεπιστηµονική εκπαίδευση σε
διαρκώς για την ανάγκη µιας παιδείας υψηλής φτάνουµε σε κακά αποτελέσµατα. Για το ∆ΙΠΑΕ συγκεκριµένους και δηµοφιλείς κλάδους απασχόλησης
ποιότητας και για τα αποτελέσµατα µιας σοβαρήςσηµείωσε ότι «δεν κατάλαβε ποτέ πώς n κυβέρνηση
µε κοµβικό χαρακτήρα στο πλαίσιο
πολιτικής στο θέµα της παιδείας που είναι
που απήλθε, επί 2,5 χρόνια δεν ασχολήθηκε
της «πράσινης» ανάπτυξης.
µεσο-µακροπρόθεσµα ορατά στην έρευνα, την
καθόλου µε το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο και Στους Βασικούς λόγους για την επιλογή του συγκεκριµένου
παραγωγή, την επιχειρηµατική αντίληψη, την το υψηλό όραµά του». ∆εσµεύτηκε δε, ότι ως
ΠΜΣ περιλαµβάνονται:
κοινωνική συµπεριφορά, στην ατοµική και στη αντιπεριφερειάρχης θα µεριµνήσει ώστε όποια - Κατανόησητης σύγχρονης κατάστασης και των
συλλογική δράση».
και αν είναι n επόµενη κυβέρνηση, n στήριξη του µελλοντικών προοπτικώντης Βιώσιµης Ανάπτυξης
και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
∆ΙΠΑΕ v' αποτελέσει υψηλή προτεραιότητα.
- Εφαρµογή περιβαλλοντικών µεθόδων, εργαλείων
και τεχνικών προς την κατεύθυνση της εν-
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οωµάτωοης αειφόρων πρακτικών (επιχειρήσεις,
ΠΜΣ στη «∆ιοίκηση Επιχειρήσεων για στελέχη ευέλικτα στελέχη, είναι µια από τις ελκυστικότερες
κοινωνία, δηµόσια διοίκηση).
επιχειρήσεων» (Executive MBA)
επιλογές για µεταπτυχιακές σπουδές από
- Προσαρµογή στις ολοένα αυξανόµενες περιβαλλοντικές
To µεταπτυχιακό πρόγραµµα Executive MBA φοιτητές µε έφεση στις ποσοτικές µεθόδους. Οι
απευθύνεται κυρίως σε στελέχη επιχειρήσεων επιχειρήσεις πλέον ζητούν στελέχη µε ικανότητες
απαιτήσεις.
στις διαπροσωπικές σχέσεις, Βαθιά γνώση
- Εισαγωγή και κατανόηση καινοτόµων πρακτικώναπό την Ελλάδα και το εξωτερικό. Με µια οµάδα
και αναλυτική ικανότητα για να µπορούν να
ελέγχου της περιβαλλοντικής ρύπανσης.
καθηγητών διεθνούς φήµης, προσωπικότητες
- Υιοθέτηση µεθόδων περιβαλλοντικής αξιολόγησης
κορυφαίων Business Schools της M. Βρετανίας, επιτύχουν σε ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο και
προς υποστήριξη στη διαδικασία λήψης
των ΗΠΑ και της Ελλάδας, υψηλή ποιότητα πολύπλοκοεπιχειρησιακό περιβάλλον.To παρόν
διδασκαλίας (Field Trip, Consulting Project), µεταπτυχιακό πρόγραµµα στην Τραπεζική και
απόφασης.
- Αξιολόγηση περιβαλλοντικών πολιτικών µε αξιοποίηση των πλέον σύγχρονωντεχνολογιών Χρηµατοοικονοµική επιχειρήσεων (δυνατότητα
και ευέλικτο πρόγραµµασπουδών,ο στόχος του πλήρουςκαι µερικής φοίτησης), έχει σχεδιαστεί
Βάσητη µεθοδολογία ανάλυσης κόστους.
λαµβάνοντας υπόψητα παραπάνω.To Πρόγραµµα
- Κατανόηση των θεµάτων και των προκλήσεων ΕΜΒΑ είναι να εξοπλίσει στελέχη και επιχειρηµατίες
της σύγχρονης Βιοµηχανίας του Βιώσιµου Τουρισµού. µε τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες. ενοποιεί πλήρωςθεωρία και πράξη και παρέχει
στους φοιτητές τα ακόλουθα:
Η διάρκεια των σπουδώνείναι διετής, ακολουθώντας
ένα ιδιαίτερα ευέλικτο πρόγραµµα • Ένα ευρύ και περιεκτικό σύνολογνώσεωντων
ΠΜΣ στο «Στρατηγικό Σχεδιασµό Προϊόντων καθώς τα µαθήµατα διεξάγονται σε 16 τριήµερα αρχών και εφαρµογών της τραπεζικής και χρηµατοοικονοµικής,
(Παρασκευή έως Κυριακή). Με αυτό τον τρόπο,
αε συνδυασµόµε την απόκτηση
(MSCin Strategic Product Design)
θεωρητικών και τεχνικών ικανοτήτων.
οι συµµετέχοντες είναι δυνατόνα ανταποκριθούν
To Πρόγραµµααυτό έχει ως αντικείµενο την παροχή
• Βαθιά γνώσηστατιστικώνεφαρµογώνστο χώρο
εκπαίδευσης µεταπτυχιακού επιπέδου στο τόσο στις επαγγελµατικές, όσο και στις εκπαιδευτικές
τους υποχρεώσεις. Οι Βασικοί στόχοι της τραπεζικής και χρηµατοοικονοµικής.
Στρατηγικό Σχεδιασµό Προϊόντων.Απευθύνεται
σε απόφοιτους Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών του ΠρογράµµατοςΜεταπτυχιακώνΣπουδώνείναι • Εστίαση σε χρηµατοοικονοµικά ζητήµατα διαφόρων
επιχειρηµατικών κλάδων.
οι εξής:
ΚαλώνΤεχνών,ΟικονοµολόγωνΜηχανικών αλλά
και απόφοιτους Α.Τ.Ε.I αντίστοιχων γνωστικών • Πλήρης κατανόηση και εµβάθυνση των αρχών • Κατανόηση διεθνών θεµάτων τραπεζικής και
αντικειµένων που επιθυµούν να διευρύνουν την και εφαρµογών των λειτουργιών της ∆ιοίκησης χρηµατοοικονοµικής κάτω από ένα πολυπολιτισµικό
πρίσµα.
εξειδίκευση τους σε δύο (2) επιµέρους κατευθύνσεις
επιχειρήσεων, καθώς και n ανάπτυξη συναφών
• Ένα Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης, το
εξειδίκευσης: α) Ανάπτυξη Προϊόντων δεξιοτήτων µε διάρκεια στο χρόνο.
οποίο µπορεί να προσαρµοστεί εύκολα σε ένα
και B) Επιχειρησιακός Σχεδιασµός. Η ανάγκη • Εστίαση σε ζητήµατα στρατηγικής πολλώντοµέων
ευρύ φάσµα επιλογών καριέρας στο χώρο της
δηµιουργίας του συγκεκριµένου ΠΜΣ συνίσταται της Βιοµηχανίας και των επιχειρήσεων.
τραπεζικής και χρηµατοοικονοµικής.
στη µείωση της ανταγωνιστικότητας της • ∆ηµιουργία ευκαιριών επαγγελµατικών προοπτικών
• ∆υνατότητα εξειδίκευσης σε συγκεκριµένα
ελληνικής οικονοµίας και ειδικότερα της Βιοµηχανίας, και διασυνδέσεων.
γνωστικά αντικείµενα που θα είναι ελκυστικά
στην αποβιοµηχάνιση στην Ελλάδα, • Ανάπτυξη της ικανότητας εκτίµησης και αντιµετώπισης
σύγχρονωνθεµάτων της Βιοµηχανίας στους φοιτητές.
στην αδυναµία των ελληνικών επιχειρήσεων να
παρουσιάσουνκαινοτοµικά προϊόντα,κατάλληλα και των επιχειρήσεων καθώς και των προκλήσεων
ΠΜΣ «Ενεργειακά Συστήµατα» (MSC in
που αντιµετωπίζουν στο πλαίσιο του διεθνούς
σχεδιασµένα και µε υψηλή προστιθέµενη αξία,
Energy Systems)
στο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα του κόστους εµπορίου και της παγκόσµιας οικονοµίας.
To διεπιστηµονικό Π.M.Σ. «Ενεργειακά Συστήµατα»
παραγωγής στην Νοτιοανατολική Ευρώπη που
ΠΜΣ στη «∆ιοίκηση Επιχειρήσεων» (MSCin
έχει ως αντικείµενο την παροχή εκπαίδευσης
έχει ηµεροµηνία λήξης, καθώς και στην ολοένα
µεταπτυχιακού επιπέδου οε αποφοίτους
Management)
αυξανόµενη παγκοσµιοποίησητων αγορών. Βασικούς
στόχουςτου ΠΜΣ αποτελούν:
To συγκεκριµένο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης καθώς και σε στελέχη
επιχειρήσεων και οργανισµών που επιθυµούν
• Η απόκτηση γνώσεων και n ανάπτυξη δεξιοτήτων
Σπουδώντου ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος
να διευρύνουν την γνώση τους στις κάτωθι
στο σχεδιασµό, την ανάπτυξη, την εξέλιξη, έχει ως αντικείµενο την παροχή εκπαίδευσης
δύο επιµέρους κατευθύνσεις εξειδίκευσης: (α)
την παραγωγή και τη διάθεση προϊόντων, µεταπτυχιακού επιπέδου στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων.
µε προδιαγραφές που συνδυάζουν τη λειτουργικότητα, Απευθύνεται σε φοιτητές και σε στελέχη ∆ιαχείριση Ενέργειας (Energy Management),
την οικονοµια και την περιβαλλοντική επιχειρήσεων και οργανισµώνπου επιθυµούν να (B) Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (Renewable
ανταπόκριση,από άποψηαισθητικής αρτιότητας, διευρύνουν την εξειδίκευσή τους στη διοίκηση Energy). Βασικοί στόχοι του ΠΜΣ είναι:
των επιχειρήσεων (δυνατότητα πλήρους και µερική• Η ανάπτυξη τεχνολογικών και διοικητικών
επιλογής υλικών και υφής επιφανειών.
προσόντωνκαι γνώσεων που είναι απαραίτητα
• Η εξασφάλιση της επιστηµονικής και επαγγελµατικής φοίτησης). Οι Βασικοί στόχοι του Προγράµµατος
για µια επιτυχηµένη επαγγελµατική σταδιοδροµία
σταδιοδροµίας των αποφοίτων.
ΜεταπτυχιακώνΣπουδώνείναι οι εξής:
• Η ανάπτυξη των ιδιαιτέρων τεχνολογικών και • Ανάπτυξη των απαραίτητων διοικητικών προσόντωνστην ∆ιαχείριση ΣυστηµάτωνΕνέργειας.
διοικητικών προσόντων.
και γνώσεων που είναι απαραίτητες για • Η ανάπτυξηιδιαίτερων τεχνολογικών και οικονοµικών
προσόντωντα οποία θα προσδίδουντην
Λόγοι για την επιλογή του συγκεκριµένου ΠΜΣ µια επιτυχηµένη επαγγελµατική σταδιοδροµία
απαραίτητη εξειδίκευση στον τοµέα των Ανανεώσιµων
είναι, µεταξύ των άλλων:
στην ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων.
Πηγών Ενέργειας καθώς και στον τοµέα
- ∆ιεπιστηµονική προσέγγιση του σχεδιασµού • Ανάπτυξη ιδιαίτερων προσόντωνστη διοίκηση
των προϊόντων(Ανάπτυξη προϊόντων- Λειτουργικός
επιχειρήσεων, στο µάρκετινγκ, στην τεχνολογία της Εξοικονόµησης Ενέργειας στο ∆οµηµένο
σχεδιασµός - ∆ιοικητικές αρετές - Περιβαλλοντικές
και στη νοµική σε εξειδικευµένους τοµείς οι Περιβάλλον.
επιδόσεις).
• Ο προσδιορισµόςκαι n απόκτησητων απαιτούµενων
οποίοι θα δώοουν τη δυνατότητα στους αποφοίτους
- Προώθησητης καινοτοµίας των προϊόντων.
του µεταπτυχιακού προγράµµατοςνα ακολουθήσουνγνώσεων επί του ισχύοντος νοµοθετικού
- Γεφύρωση της αναγνώρισης ευκαιριών και
ένα ευρύ φάσµα επιλογών καριέρας. πλαισίου που διέπει τα Ενεργειακά Συστήµατα.
πρωτότυπωνιδεών µε την εισαγωγή νέων προϊόντων
• Ενίσχυσητης αυτογνωσίαςκαι της αυτοπεποίθησης
• Ενίσχυσητης αυτογνωσίας και της αυτοπεποίθησης
µέοω της σύνδεσης γνώσης και πρακτικής
στην αγορά.
µέσω γνώσεων και πρακτικής στις τεχνικές
στο πεδίο των Ενεργειακών Συστηµάτων.
- Εντοπισµόςκαι επιρροή των σύγχρονωνκαταναλωτικών
τπς διοίκησης επιχειρήσεων και ελέγχου.
Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Πολυτεχνικών ή Γεωτεχνικών
αναγκών.
- Μείωση των απαιτούµενωνπόρωνµέσω εφαρµογήςΠΜΣ στην «Τραπεζική και Χρηµατοοικονοµική»
Σχολών,ΟικονοµικώνΣχολώνή Σχολών
Βέλτιστων∆ιαθέσιµων Τεχνικών στην παραγωγή.(MSCin Banking and Finance)
θετικών Επιστηµών και αντίστοιχων τµηµάτων
To περιβάλλον της χρηµατοοικονοµικής µε τις Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, ή/και
- Εργονοµικός σχεδιασµός προϊόντων,ώστε να απεριόριστες ευκαιρίες καριέρας, καιτη συνεχή αντίστοιχων σχολών του εξωτερικού. Η χρονική
ταιριάζουν στο ανθρώπινοσώµα,τις κινήσεις και ανάγκη για οξυδερκή, ικανά και επιχειρησιακά
Συνέχεια am σελίδα 7
τις ικανότητές του.
- Ενίσχυσηεταιρικού προφίλ (Branding).
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ακαδηµαϊκοί τόσο από το εξωτερικό όσο και από
την Ελλάδα µε µεγάλη διεθνή εµπειρία σε κορυφαία
διάρκεια της φοίτησης για την απονοµή του Μ.∆.Ε.
πανεπιστήµια, αλλά και στον ιδιωτικό τοµέα.
είναι 14 µήνες. Για όσους φοιτητές επιθυµούν, και
Οι φοιτητές του ΠΜΣ αποκτούν επιστηµονική
κατόπιν σχετικής αίτηοης, υπάρχει n δυνατότητα
εξειδίκευση υψηλού επιπέδου συνυφασµένη µε
µερικής φοίτησης, µε τη διάρκεια του Π.M.Σ. να
πρακτικές εφαρµογές, οε ένα µοντέρνο εκπαιδευτικό
είναι σε αυτή την περίπτωση 26 µήνες.
πλαίσιο που ενθαρρύνει και εµπνέει την
καινοτοµία και την επιχειρηµατικότητα, ως δυναµικές
ΠΜΣ «Συστήµατα Τεχνολογιών Πληροφορικής
διεξόδους σταδιοδροµίας. To πρόγραµµα
και Επικοινωνιών» (MSC in Information and
σπουδών σχεδιάστηκε έτσι, ώστε να ανταποκρίνεται
Communication Technology (ICT) Systems)
στους σύγχρονους πυλώνες εξέλιξης της
Τον ερχόµενο Οκτώβριο ξεκινά ο τρίτος κύκλος
πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών σε παγκόσµιο
Π.Μ.Σ. «Συστήµατα Τεχνολογιών Πληροφορικής
επίπεδο, µε µαθήµατα όπως n Ασφάλεια
και Επικοινωνιών» (MSc in Information and
Πληροφοριακών Συστηµάτων, οι Ασύρµατες και
Communication Technology Systems) που έχει
Κινητές Τηλεπικοινωνίες, το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν,
ως αντικείµενο την παροχή εκπαίδευσης µεταπτυχιακού
τα Πληροφοριακά Συστήµατα Παγκόσµιου
επιπέδου σε αποφοίτους τριτοβάθµιας
Ιστού και οι Πράσινες ΤΠΕ. Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι
εκπαίδευσης, καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων
Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών θετικών
και οργανισµών που επιθυµούν να διευρύνουν
Επιστηµών, Πληροφορικής και αντίστοιχων τµηµάτων
τη γνώση τους στον τοµέα της πληροφορικής και
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων,
των τηλεπικοινωνιών, αλλά και σε σύγχρονα, διεπιστηµονικά
ή/κα i αντίστοιχων σχολών του εξωτερικού. Η χρονική
θέµατα µεταξύ των τοµέων της οικονοµίας,
διάρκεια της φοίτησης για την απονοµή του
ενέργειας και της υγείας που αφορούν
Μ.∆.Ε. είναι 14 µήνες (full time) ή 26 µήνες µε
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
καθεστώς µερικής φοίτησης [part time). ¦
Στο Π.Μ.Σ. «Συστήµατα Τεχνολογιών Πληροφορικής
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και Επικοινωνιών» διδάσκουν καταξιωµένοι
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