ΠΜΣ στη «Διοικητική Επιστήμη & Πληροφοριακά Συστήματα»
MSc in “Management and Information Systems”
Σύμφωνα με επίκαιρη έρευνα που διεξήγαγε σε παγκόσμιο επίπεδο η PwC (www.pwc.com) η
γνωστή στρατηγική “business as usual” έπαψε πλέον να είναι αποτελεσματική, και θα
επιβιώσουν μόνο εκείνοι οι οργανισμοί και οι εργαζόμενοι που θα είναι πρωτοπόροι στον
ψηφιακό κόσμο, Όμως, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί δυσκολεύονται να βρουν
εργαζόμενους που να διαθέτουν τις δεξιότητες που χρειάζονται και απαιτούνται για την
επιβίωση και ανάπτυξή τους. Για να καλύψουν το κενό αυτό, ψάχνουν για ένα πλήρες
μείγμα δεξιοτήτων τις οποίες αναζητούν σε διαφορετικά γεωγραφικά πλάτη και κλάδους.
Αυτό οδηγεί στην επονομαζόμενη «gig-οικονομία» στην οποία οι εργαζόμενοι που
διαθέτουν όλο το φάσμα των νεοσύστατων, πολυσχιδών ικανοτήτων, θα αποφασίζουν
οι ίδιοι για το πού, το πώς και για ποιόν θα εργάζονται.
Επιθυμείτε, λοιπόν, να αποκτήσετε την ευελιξία της οριζόντιας κινητικότητας αξιοποιώντας
ευκαιρίες εργασιακής απασχόλησης σε όλο τον πλανήτη; Ή να απασχοληθείτε στη χώρα
μας, όπου, σύμφωνα με την ίδια πάντα έρευνα, οι εταιρείες αντιμετωπίζουν επίσης
δυσκολίες για την ανεύρεση συγκεκριμένων, νεοσύστατων γνώσεων και δεξιοτήτων που
να παντρεύουν την ψηφιακή τεχνολογία με το στρατηγικό σχεδιασμό, την προσαρμογή
στα νέα εργασιακά δεδομένα και στο συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον; Ή,
φιλοδοξείτε να ανελιχθείτε στη διοικητική ιεραρχία του σημερινού σας εργοδότη;
Η συμμετοχή σας στο συγκεκριμένο υβριδικό-διεπιστημονικό πρόγραμμα, που αξιοποιεί
την ψηφιακή τεχνολογία μέσα από την ανάπτυξη μεθόδων και γνώσεων από τα
επιστημονικά πεδία της Πληροφορικής και της Διοικητικής Επιστήμης, σας παρέχει όλες τις
δυνατότητες που προαναφέρθηκαν. Ο πρωτοποριακός του χαρακτήρας ως πρώτου
πανελληνίως αυτοδύναμου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (MSc) με σχετικό
περιεχόμενο αποτελεί μοναδική εγγύηση!.
Η μέχρι τούδε επιτυχής πορεία λειτουργίας του Προγράμματος συνεχίζεται με την επιλογή
νέων μεταπτυχιακών φοιτητών που θα φοιτήσουν από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Ευχή,
αλλά και χαρά μας να είστε και εσείς ένας/μία από αυτούς!!
Επωφεληθείτε από τη μείωση των διδάκτρων που θα ισχύσει φέτος στο συγκεκριμένο
Πρόγραμμα, προκειμένου να βελτιώσετε την εργασιακή σας θέση, φοιτώντας στο πλέον
επίκαιρο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που προσφέρεται στην περιοχή της κατοικίας σας. Στο
Πρόγραμμα έχουν ήδη

φοιτήσει πολλά καταξιωμένα στελέχη της Διοίκησης και της

Οικονομίας, μεταξύ των οποίων και απόφοιτοι άλλων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία Προγράμματος (6949089807).
Για απαντήσεις σε εξειδικευμένα ερωτήματα μη διστάσετε, να απευθυνθείτε προσωπικά
και στους Καθηγητές Κων. Τερζίδη (6945750809) και Βασ.Χατζή (6944531573).

