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Executive MBA του ΕΚΠΑ

Κυρίες και κύριοι καλησπέρα,

Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στην σημερινή εκδήλωση υποδοχής των
νέων φοιτητών του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive Master of Business Administration -
EMBA) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για το
ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Η σημερινή μας εκδήλωση γίνεται διαδικτυακά, λόγω των υγειονομικών
περιορισμών που οφείλονται στην πανδημία του COVID-19.
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Executive MBA του ΕΚΠΑ

Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στους
συναδέλφους που συμμετέχουν στην εκδήλωση αυτή, καθώς και σε όλα τα
στελέχη του προγράμματός μας που αφιέρωσαν τον πολύτιμο χρόνο τους
για να πραγματοποιηθεί αυτή η διαδικτυακή εκδήλωση με επιτυχία.

Ο σκοπός της σημερινής εκδήλωσης είναι να δώσουμε την ευκαιρία στους
νέους φοιτητές μας να γνωρίσουν το Πρόγραμμα μας και υπερβαίνοντας τις
δυσκολίες που προκαλεί η πανδημία, να έχουν μια πρώτη επαφή με την
ακαδημαϊκή του κοινότητα.

Άρα, εγώ και οι συνάδελφοί μου, θα σας παρουσιάσουμε το Executive MBA
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ θα
ακολουθήσει συζήτηση και επίλυση αποριών γύρω από το Πρόγραμμα.
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Σκοπός του Executive MBA του ΕΚΠΑ

Το Executive MBA του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
έχει ως αντικείμενο τη μόρφωση, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη
αποτελεσματικών στελεχών διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών, που να
προοδεύουν ανεξάρτητα από τα εμπόδια και τις προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν.

Ειδικότερα, ο σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή των γνώσεων και η
ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που είναι απαραίτητες για να γίνουν
οι απόφοιτοί του ηγετικά στελέχη, που δημιουργούν αξία και διαμορφώνουν
ένα βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις οργανώσεις τους.
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Σκοπός Να αναπτύξουμε Αποτελεσματικά Στελέχη



Πως επιτυγχάνεται αυτό;
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1

με την προσφορά 
ενός μεγάλου 
αριθμού 
μαθημάτων, 
θεωρητικών και 
πρακτικών, στη 
διοίκηση 
επιχειρήσεων και 
οργανισμών,

2

με την ανάπτυξη 
οικονομικής και 
στρατηγικής 
σκέψης,

3

με την ενίσχυση των 
δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων 
διοίκησης,
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με την ενδυνάμωση 
του κριτικού 
πνεύματος.



Επιδιώξεις του Executive MBA του ΕΚΠΑ
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Επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε μια νέα γενιά διευθυντικών 
στελεχών, ικανών να αναλύουν τις εταιρικές προκλήσεις και 
ευκαιρίες και συγχρόνως να διαμορφώνουν και να υλοποιούν 
καινοτόμες και αποτελεσματικές επιχειρηματικές πολιτικές και 
στρατηγικές, σ’ ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Οι απόφοιτοι του Executive MBA του ΕΚΠΑ  θα έχουν 
αποκτήσει γνώσεις σε διάφορα γνωστικά πεδία που θα 
τους δίνουν την δυνατότητα προσαρμογής στις διαρκώς 
μεταβαλλόμενες συνθήκες της σύγχρονης εποχής.



Χαρακτηριστικά του Executive ΜΒΑ του ΕΚΠΑ
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Ακολουθεί υψηλά διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα. 

Έχει πρακτικό επαγγελματικό προσανατολισμό.

Ολοκληρώνεται μέσα σ’ ένα ευέλικτο χρονικό διάστημα 24-48 μηνών.

Η ομαδική δουλειά και οι εργασίες που γίνονται στο πρόγραμμα αυτό 
είναι το κλειδί στην ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων για τη 
δημιουργία ηγετικών στελεχών.



Χαρακτηριστικά του Executive ΜΒΑ του ΕΚΠΑ
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Διαθέτει εξαιρετικό διδακτικό προσωπικό που έχει διαπρέψει στην 
διδασκαλία, την έρευνα και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Προσφέρει γνώσεις σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών αντικειμένων 
στη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών.

Προσφέρεται από το αρχαιότερο ελληνικό Πανεπιστήμιο και ένα από 
τα καλύτερα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, το Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Υλοποιείται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.



Καινοτομίες του Executive MBA του ΕΚΠΑ
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Executive MBA Weekend MBA Blended Learning Executive MBA με 
3 ειδικεύσεις

Πλήρους ή μερικής 
φοίτησης

Απαιτητικό και 
πλήρες πρόγραμμα

Εξαιρετικό 
εκπαιδευτικό 
προσωπικό

Προσφέρεται από 
το ΕΚΠΑ



Σε ποιους απευθύνεται
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Στελέχη που επιδιώκουν να επιταχύνουν την εξέλιξη της τρέχουσας 
θέσης εργασίας τους.

Στελέχη που αναζητούν να αλλάξουν θέση εργασίας ή επιχείρηση 
στην οποία απασχολούνται.

Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που προσδοκούν να 
αποκτήσουν ολοκληρωμένες γνώσεις και να αναπτύξουν δεξιότητες 
στη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών.

Επιστήμονες που επιθυμούν να αποκτήσουν τα κατάλληλα εργαλεία 
διοίκησης επιχειρήσεων για να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους 
σχέδια.
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Executive MBA του ΕΚΠΑ

Σας καλωσορίζω και πάλι στην σημερινή μας εκδήλωση και σας εύχομαι
ολόψυχα να γίνετε και εσείς σύντομα μέλη της κοινότητας των αποφοίτων
μας.

Σας ευχαριστώ!
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