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Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ιδρύθηκε τον Μάρτιο 2018 με
τον Νόμο 4521. Η ίδρυση του νεοσύστατου Πανεπιστημιακού
ιδρύματος προήλθε μέσω της διαδικασίας συγχώνευσης του
Τ.Ε.Ι. Αθήνας και του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα.
Με στόχο την υψηλή γνώση και την ανάπτυξη της φιλο-”σοφίας”
το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής λειτουργεί µε υψηλές
προδιαγραφές (εκπαιδευτικές – ερευνητικές) και ανταποκρίνεται
σε μεγάλο βαθµό στις ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις μιας
σύγχρονης κοινωνίας για δηµιουργία στελεχών µε σοβαρή
επιστημονική και τεχνοκρατική υποδοµή.

Η Πανεπιστημιούπολή 2 βρίσκεται στην Δυτική Αττική στο
Δήμο Αιγάλεω, επί των οδών Π. Ράλλη και Θηβών στα όρια
του ιστορικού ελαιώνα των Αθηνών, όπου δίδασκαν οι Αρχαίοι
Αθηναίοι Φιλόσοφοι. Η εύρυθμη λειτουργία του ιδρύµατος
υποστηρίζεται από έναν σημαντικό αριθμό διοικητικών
υπαλληλων.

Σήμερα, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής λειτουργούν
συνολικά είκοσι έξι τμήματα, τα οποία οργανώνονται σε πέντε
Σχολές, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων.
Τη Σχολή Μηχανικών, τη Σχολή Διοικητικών Οικονομικών και
Κοινωνικών Επιστημών, τη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών
και Πολιτισμού, τη Σχολή Επιστημών Υγείας και τη Σχολή
Επιστημών Τροφίμων.

Το Πανεπιστήμιο μας διατηρεί µόνιµες συνεργασίες µε άλλα
εγχώρια και ξένα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύµατα,
µε στόχο την συνεχή βελτίωση του επιπέδου σπουδών,
συμμετέχοντας ταυτόχρονα σε πολλά προγράμματα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε σκοπό την διεθνή συνεργασία και
την διάχυση της γνώσης.

Το νεοσύστατο πανεπιστήμιο είναι το τρίτο μεγαλύτερο
της χώρας σε αριθμό φοιτητών. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής φιλοξενείται σε δύο Πανεπιστημιουπόλεις εντός της
μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας. Η Πανεπιστημιούπολή
1 βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγάλεω,
περιστοιχιζόμενη από τις οδούς Μήλου, Αγ. Σπυρίδωνος,
Δημητσάνης και Εδέσσης.

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής χαίρουν της ιδιαίτερης μέριμνας της διοίκησης και με
την υποστήριξη του προσωπικού από τα αντίστοιχα τμήματα
είναι ευρέως αποδεκτά από την αγορά εργασίας.

Στόχος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι :
“Η Κάλυψη των Εκπαιδευτικών, Κοινωνικών,
Πολιτιστικών και Αναπτυξιακών Αναγκών της
Χώρας, στους Επιστημονικούς Τομείς στους οποίους
Δραστηριοποιείται, στην Προώθηση της Έρευνας και
στη Διάχυση Καινοτόμου Επιστημονικής Γνώσης”

Σχολή Διοικητικών Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Πανεπιστημιούπολη 2 - Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250
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Τμήμα Διοίκησης
Επιχειρήσεων
Με Πολύτιμο Εφόδιο τις Γνώσεις, την Εμπειρία και την Τεχνογνωσία των Ανθρώπων μας,
Ανταποκρινόμαστε Πλήρως στις Προσδοκίες των Φοιτητών μας
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής προέκυψε από τη συνένωση των Τμημάτων Διοίκησης
Επιχειρήσεων, Εμπορίας και Διαφήμισης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
και του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Α.Ε.Ι. Πειραιά
Τ.Τ. Είναι ένα δυναμικό τμήμα που έχει ως αντικείμενο την
εκπαίδευση στελεχών διοίκησης και το οποίο προσδοκά να
επιτύχει τους στόχους του, επενδύοντας τόσο στην ανάπτυξη
σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας, προσαρμοσμένων στις
ανάγκες των φοιτητών, της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας
όσο και στη σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή (Διδακτικά Μέσα,
Αίθουσες Εκπαίδευσης, Εργαστήρια) την οποία διαθέτει. Το
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων προσφέρει ένα Προπτυχιακό
Πρόγραμμα Σπουδών διάρκειας 4 ετών, το οποίο παρέχει στους
αποφοίτους του, την δυνατότητα απόκτησης εξειδικευμένων

επιστημονικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των
διαφόρων λειτουργιών μιας επιχείρησης, και συνάμα, την
σύγχρονη επιχειρηματική προσέγγιση που απαιτείται από
την αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τις ανάγκες της σύγχρονης
αγοράς εργασίας δημιουργώντας στελέχη με τις απαραίτητες
διοικητικές και ηγετικές ικανότητες.

Όραμα του Τμήματός μας είναι :
“Να Εξελιχθεί και να Εδραιωθεί ως ένα Τμήμα το οποίο θα
Προσφέρει Υψηλού Επίπεδου Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Έργο,
Καλύπτοντας τις Αναπτυξιακές και Παραγωγικές Ανάγκες της
Ελληνικής Οικονομίας και Κοινωνίας.”
Αποστολή του Τμήματός μας είναι :
“Είναι η Παροχή Υψηλού Επιπέδου Εκπαίδευσης με τη Ταυτόχρονη
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Ικανού να Ανταπεξέλθει στις
Σύγχρονές Ανάγκες του Επιχειρηματικού Γίγνεσθαι τόσο σε Εθνικό
όσο και σε Διεθνές επίπεδο.”

Σχολή Διοικητικών Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Πανεπιστημιούπολη 2 - Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250
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Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με την ολοκλήρωση των σπουδών τους διαθέτοντας τις απαιτούμενες
γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες έχουν την ευκαιρία :
• Επαγγελματικής σταδιοδρομίας τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα σε ειδικότητες αιχμής όπως το Μάρκετινγκ,
η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, η Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά η Διοίκηση Παραγωγής, η Εφοδιαστική Αλυσίδα και
Υπηρεσίες, η Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων, το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, ο Προγραμματισμός και η
Διαχείριση Έργων, η Επιχειρηματική Στρατηγική, οι Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων, η Διαχείριση Καινοτομίας
και της Επιχειρηματικότητας.
• Συνέχισης των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού
με στόχο την απόκτηση μεταπτυχιακού, διδακτορικού τίτλου σπουδών.

Τομείς Τμήματος
Στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων λειτουργούν 5 ακαδημαϊκοί τομείς. Κάθε τομέας είναι υπεύθυνος για το συντονισμό και
τη διδασκαλία ενός αριθμού μαθημάτων του προγράμματος σπουδών, τα οποία σχετίζονται με τα γνωστικά του αντικείμενα.
Κάθε Τομέας στελεχώνεται με μέλη του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος. Αναλυτικότερα στα πλαίσια του
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης έχουν συσταθεί οι παρακάτω τομείς :
•Διοικητικής Πληροφορικής και Επιστήμης των Αποφάσεων.
•Κοινωνικής Πολιτικής.
•Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας.
•Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής.
•Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Σχολή Διοικητικών Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Πανεπιστημιούπολη 2 - Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250
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Άξονες Δράσης
Η λειτουργία του Τμήματος μας επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στους ακόλουθους άξονες
δράσης : Την παροχή εκπαιδευτικού έργου, την διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας σε
θέματα που άπτονται της διοικητικής επιστήμης και συναφών αντικειμένων, την παραγωγή
και διάδοση της επιστημονικής γνώσης και την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των
επιχειρήσεων - οργανισμών και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Σχολή Διοικητικών Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Πανεπιστημιούπολη 2 - Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250
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Στόχοι
Στα πλαίσια υλοποίησης των προαναφερθέντων δράσεων, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
θέτει μια σειρά από στόχους. Αναλυτικότερα :

Σχολή Διοικητικών Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Πανεπιστημιούπολη 2 - Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250
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Αξίες
Στα πλαίσια της σύγχρονης φιλοσοφίας η οποία χαρακτηρίζει το Τμήμα Διοίκησης
Επιχειρήσεων δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην ύπαρξη συγκεκριμένων ποιοτικών αξιών οι
οποίες μας δεσμεύουν. Οι κυριότερες ποιοτικές αξίες στις οποίες γίνεται ιδιαίτερη αναφορά
είναι ο Σεβασμός και η Αμοιβαία Εμπιστοσύνη. Οι συγκεκριμένες αξίες εκφράζονται προς
3 βασικές κατευθύνσεις.

Σχολή Διοικητικών Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Πανεπιστημιούπολη 2 - Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250
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Σεβασμός - Αμοιβαία Εμπιστοσύνη με τους Φοιτητές μας
Δέσμευση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι η παροχή ακαδημαΪκών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στο σύνολο των
φοιτητών μας καθώς και η συνεχής προσπάθεια για ανανέωση και βελτίωση των υπηρεσιών μας έτσι ώστε να καλύπτουμε τις
διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες των φοιτητών μας.

Σεβασμός - Αμοιβαία Εμπιστοσύνη με τους Συνεργάτες μας
Δέσμευση του Τμήματος μας είναι η συνεχής και αδιάκοπη υποστήριξη του συνόλου των συνεργατών μας. Κομβικό σημείο στα
πλαίσια αυτής της δέσμευσης αποτελεί η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων με στόχο την παροχή ποιοτικών εκπαιδευτικών
υπηρεσιών.

Σεβασμός - Αμοιβαία Εμπιστοσύνη με την Κοινωνία
Δέσμευση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι η προσφορά ουσιαστικού κοινωνικού και αναπτυξιακού έργου προς
την κοινωνία και τους πολίτες με στόχο τόσο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας ζωής όσο τη διατήρηση και βιωσιμότητα των
έτσι κι αλλιώς περιορισμένων πόρων του πλανήτη μας.

Σχολή Διοικητικών Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Πανεπιστημιούπολη 2 - Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250
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Πρόγραμμα Σπουδών
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, αξιοποιώντας τόσο την ελληνική και διεθνή εμπειρία
αντίστοιχων τμημάτων, όσο και τις πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας, προσφέρει ένα Πρόγραμμα Σπουδών
το οποίο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της διοικητικής επιστήμης.
Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος έχει καταρτιστεί με βάση της οδηγίες της Αρχής Διασφάλισης και
Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης
Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS). Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος αποσκοπεί:
•Στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εφαρμοσμένο επίπεδο,
•Στη συνεχή παρακολούθηση των νέων εξελίξεων στο αντικείμενο της διοικητικής επιστήμης και των συναφών με αυτή επιστημών,
•Στην απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων από τους αποφοίτους, οι οποίες τους δίνουν τη δυνατότητα να
παρακολουθήσουν με επιτυχία προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε Α.Ε.Ι της Ελλάδας και του εξωτερικού,
•Στην προαγωγή της επιστήμης στα γνωστικά αντικείμενα που δραστηριοποιούνται τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού
Προσωπικού του Τμήματός,
•Στην δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος για την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας της αγοράς
εργασίας και της κοινωνίας.
Μετά τη ολοκλήρωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών οι απόφοιτοι του Τμήματος θα είναι σε θέση :
•Να εργάζονται παραγωγικά και αποτελεσματικά σε ομάδες, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα εργαλεία για την υλοποίηση των
καθηκόντων τους.
•Να επικοινωνούν και να συνεργάζονται αποτελεσματικά τόσο εντός όσο και εκτός του επιχειρησιακού περιβάλλοντος στο
οποίο δραστηριοποιούνται.

Σχολή Διοικητικών Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Πανεπιστημιούπολη 2 - Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250
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•Να αναγνωρίζουν, κατανοούν και αναλύουν τις έννοιες που σχετίζονται με τη διοίκηση επιχειρήσεων (το Μάνατζμεντ, το
Μάρκετινγκ, τα Χρηματοοικονομικά, τη Λογιστική, τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης κ.ά.)
•Να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα σύγχρονα εργαλεία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την υποστήριξη
της διαχείρισης των επιχειρησιακών λειτουργιών και τη λήψη αποφάσεων.
•Να σχεδιάζουν και να περιγράφουν τις λειτουργίες των επιχειρήσεων - οργανισμών και να προτείνουν δράσεις αναβάθμισής τους.
•Να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των αποφάσεων που παίρνουν και να προτείνουν στρατηγικές μελλοντικής ανάπτυξης
αυτών.
•Να αναγνωρίζουν την προστιθέμενη αξία που επιφέρει η αξιοποίηση της καινοτομίας και να διαχειρίζονται την ενσωμάτωσής
της στο λειτουργικό και παραγωγικό μοντέλο των επιχειρήσεων - οργανισμών.

Κατευθύνσεις
Οι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με την ολοκλήρωση των 4 πρώτων εξαμήνων έχουν την δυνατότητα να
επιλέξουν την κατεύθυνση στην οποία θα ήθελαν να ειδικευτούν. Σκοπός των κατευθύνσεων είναι προσφέρουν στους φοιτητές
την δυνατότητα απόκτησης εξειδικευμένων γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και εμπειριών οι οποίες σχετίζονται άμεσα ή
έμμεσα με τα γνωστικό αντικείμενα που διακονεί η κατεύθυνση. Το Τμήμα προσφέρει τις εξής κατευθύνσεις:
•Διοίκησης Επιχειρήσεων.
•Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας.
•Μάρκετινγκ.
•Πληροφοριακών Συστημάτων και Λήψης Αποφάσεων.
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Μεταπτυχιακές Σπουδές
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων προσφέρει μια σειρά από Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) τα οποία διοργανώνει
είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Σκοπός των μεταπτυχιακών προγραμμάτων
είναι η μετεκπαίδευση του φοιτητή και η ειδίκευσή του σε θέματα που άπτονται της διοικητικής επιστήμης και των συναφών
με αυτή επιστημών.
Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει αυτοδύναμα ή στα οποία συμμετέχει το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
είναι τα ακόλουθα:
Αυτοδύναμα
•Δημόσια Διοίκηση - Δημόσιο Management.
•Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων.
•Διοίκηση Επιχειρήσεων.
•Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας.
•Οργάνωση, Λειτουργιά, Ανάπτυξη, Διοίκηση Λιμένων.
Διιδρυματικά – Διατμηματικά
•Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
– ΕΚΠΑ.
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Διδακτορικές Σπουδές
Ένας από τους βασικούς ερευνητικούς πυλώνες του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, αποτελεί η οργάνωση διδακτορικών
σπουδών υψηλού επιπέδου. Στόχος των προσφερόμενων διδακτορικών σπουδών αποτελεί αφενός η δημιουργία επιστημόνων
ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της διοικητικής επιστήμης και των συναφών με αυτή επιστημών και αφετέρου στην
παραγωγή υψηλού επιπέδου επιστημονικής έρευνας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνετε στη δημοσίευση - παρουσίαση της πρωτότυπης
επιστημονικής έρευνας σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών παρέχει στους
υποψήφιους διδάκτορες εξειδίκευση στα κύρια γνωστικά πεδία του Τμήματος. Οι διδακτορικές σπουδές διέπονται από τον
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Τμήματος.

Διοίκηση
Τα όργανα διοίκησης του Τμήματος αποτελούν η Γενική Συνέλευση και ο Πρόεδρος. Το ανώτατο διοικητικό όργανο του Τμήματος
είναι η Γενική Συνέλευση, η οποία αποτελείται από όλα τα μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος,
έναν εκπρόσωπο Ε.ΔΙ.Π καθώς και εκπροσώπους Φοιτητών. Ο Πρόεδρος του Τμήματος και ο Αναπληρωτής που τον αντικαθιστά
σε περιπτώσεις απουσίας ή κωλύματος, εκλέγονται κάθε δύο χρόνια.
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Ανθρώπινο Δυναμικό
Το Τμήμα διαθέτει 39 μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) όλων των βαθμίδων. Το Διδακτικό και Ερευνητικό
Προσωπικό του Τμήματος διαθέτει υψηλή επιστημονική κατάρτιση και έχει να επιδείξει σημαντικό ερευνητικό έργο. Το διδακτικό
έργο τους κατανέμεται σε εξαμηνιαία μαθήματα. Ως διδακτικό έργο θεωρείται: α) η αυτοτελής διδασκαλία ενός μαθήματος,
β) η αυτοτελής διδασκαλία μαθημάτων εμβάθυνσης σε μικρές ομάδες φοιτητών, γ) οι εργαστηριακές ασκήσεις και η εν γένει
πρακτική εξάσκηση των φοιτητών, δ) η επίβλεψη εργασιών ή διπλωματικών εργασιών και ε) η οργάνωση σεμιναρίων ή άλλων
ανάλογων δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην εμπέδωση των γνώσεων των φοιτητών.
Ρόλο κλειδί στην αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος έχουν τα μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) και τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π). Συνολικά το Τμήμα διαθέτει 6 μέλη
Ε.ΔΙ.Π και 3 μέλη Ε.Τ.Ε.Π. Τα μέλη της κατηγορίας του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) επιτελούν εργαστηριακόεφαρμοσμένο διδακτικό έργο, το οποίο συνίσταται κατά κύριο λόγο στη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων, καθώς επίσης και
στη διεξαγωγή πρακτικών ασκήσεων στα πεδία εφαρμογής των οικείων επιστημών. Στους κατόχους διδακτορικού διπλώματος
μπορεί να ανατίθεται διδακτικό έργο, διδασκαλία μαθημάτων εμβάθυνσης σε μικρές ομάδες φοιτητών και επίβλεψη πτυχιακών ή
άλλων εργασιών, υπό την εποπτεία των Καθηγητών της οικείας Σχολής. Με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία εκδίδεται μετά από
εισήγηση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, μπορεί να ανατίθεται στα μέλη της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. αυτοδύναμο διδακτικό
έργο. Τα μέλη της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) παρέχουν έργο υποδομής στην εν γένει
λειτουργία του Πανεπιστημίου, προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του
εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου τους. Με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση
της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, μπορεί να ανατίθεται στα μέλη της κατηγορίας (Ε.Τ.Ε.Π.) αυτοδύναμο διδακτικό έργο.
Τέλος, το Τμήμα πλαισιώνεται από 5 μέλη διοικητικού προσωπικού το οποίο συμβάλει ενεργά στην καθημερινή ομαλή λειτουργία
του, καθώς και στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των φοιτητών.
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Υποδομές
ρ
Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων υλοποιούνται στις αίθουσες διδασκαλίας του Κτιρίου Δ
& Ε της Πανεπιστημιούπολης 2. Το σύνολο των αιθουσών είναι εξοπλισμένες με σύγχρονα έπιπλα, κατάλληλα για εκπαιδευτικούς
σκοπούς και διαθέτουν σύγχρονο τεχνολογικό & εκπαιδευτικό εξοπλισμό (Video Projector, Η/Υ, Internet). Επίσης, είναι επαρκώς
φωτιζόμενες, αεριζόμενες και διαθέτουν σύστημα κεντρικής θέρμανσης, κλιματισμού.
Οι φοιτητές μας έχουν πρόσβαση στα εργαστήρια του τμήματος, που είναι εξοπλισμένα με σύγχρονο τεχνολογικό και εκπαιδευτικό
εξοπλισμό (Video Projector, Overhead Projector, Διαδραστικούς Πίνακες, Η/Υ, Internet) Για την εκπόνηση των εκπαιδευτικών
και ερευνητικών υποχρεώσεών τους, τα Εργαστήρια είναι εξοπλισμένα με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, στους οποίους είναι
εγκατεστημένο το απαραίτητο λογισμικό που απαιτείται για την διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων τα οποία υποστηρίζει
το εργαστήριο.
Στη διάθεση των φοιτητών βρίσκονται τόσο η κεντρική βιβλιοθήκη της Πανεπιστημιούπολης 1 όσο και αυτή της Πανεπιστημιούπολης
2. Οι βιβλιοθήκες διαθέτουν το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό καθώς επίσης και τις κατάλληλες υποδομές για την εξυπηρέτηση
των φοιτητών. Στον δικτυακό κόμβο των βιβλιοθηκών αναφέρονται λεπτομερώς όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες και δίνεται
η δυνατότητα πρόσβασης στους μηχανογραφημένους καταλόγους, τις ηλεκτρονικές πηγές, τα ηλεκτρονικά περιοδικά, κ.α.
Το σύνολο των δράσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ημερίδες, Συνέδρια, Σεμινάρια) πραγματοποιούνται στο
Συνεδριακό Κέντρο της Πανεπιστημιούπολης 2. Το Συνεδριακό Κέντρο έχει αναπτυχθεί σε τέσσερα επίπεδα συνολικής επιφάνειας
5.000 τ.μ με δυνατότητα φιλοξενίας έως και 1500 συνέδρους ταυτόχρονα. Πρόκειται για έναν σύγχρονο χώρο, σχεδιασμένο με
διεθνείς προδιαγραφές που συνδυάζει την υψηλή αισθητική και τη σύγχρονη τεχνολογία, με σκοπό τη διοργάνωση εκδηλώσεων
υψηλών απαιτήσεων.
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Δράσεις
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων διοργανώνει ή συμμετέχει στην υλοποίηση μιας σειράς
δράσεων των οποίων η θεματολογία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του. Οι δράσεις
αυτές κατά κύριο λόγο επικεντρώνονται στην διοργάνωση Συνεδρίων, Ημερίδων, Εκπαιδευτικών Επισκέψεων και Διαλέξεων.

Διοργάνωση Συνεδρίων
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στα πλαίσια των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων του διοργανώνει ή συμμετέχει σε
συνέδρια – ημερίδες, η θεματολογία των οποίων σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τα επιστημονικά πεδία των μελών του τμήματος.
Στόχος αυτών των δραστηριοτήτων είναι να δώσει τη δυνατότητα στους προπτυχιακούς φοιτητές να αποκτήσουν γνώσεις,
εμπειρίες, να ανταλλάξουν απόψεις και να ενημερωθούν για νέες τεχνολογίες, εξελίξεις, μεθοδολογίες και ερευνητικά αποτελέσματα
σε κρίσιμους τομείς ειδικού ενδιαφέροντος οι οποίοι σχετίζονται με επιστημονικά πεδία της οργάνωσης και διοίκησης των
επιχειρήσεων.
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Διοργάνωση Ημερίδων
Μία σημαντική δραστηριότητα του Τμήματος μας αποτελεί η διοργάνωση ημερίδων με σκοπό την ευαισθητοποίηση και
ενημέρωση των φοιτητών σε θέματα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την διοικητική επιστήμη και των συναφών με αυτή
επιστημών. Η διοργάνωση των ημερίδων πραγματοποιείτε σε συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς από την Ελλάδα
και τον διεθνή χώρο.

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις
Μία ιδιαίτερα σημαντική δραστηριότητα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι η διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων
σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου – ιδιωτικού τομέα. Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις έχουν ως στόχο να φέρουν τους
φοιτητές πιο κοντά στην επιχειρηματική πραγματικότητα και να συνδέσουν την ακαδημαϊκή θεωρία που διδάσκεται στις αίθουσες
με τις πρακτικές της αγοράς εργασίας, όπως αυτές αναπτύσσονται και υλοποιούνται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις – οργανισμούς.
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Διοργάνωση Διαλέξεων
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στα πλαίσια των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων του σε ετήσια βάση διοργανώνει
σειρά διαλέξεων με προσκεκλημένους ομιλητές οι οποίοι προέρχονται τόσο από τον ακαδημαϊκό χώρο όσο και από το χώρο
των επιχειρήσεων. Διακεκριμένοι καθηγητές Ελληνικών και διεθνών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, διευθυντικά στελέχη
εθνικών – πολυεθνικών επιχειρήσεων με σημαντική μακροχρόνια εμπειρία στον τομέα δραστηριοποίησής τους, μεταφέρουν
αφιλοκερδώς τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στα αυριανά διοικητικά στελέχη στο χώρο της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας.
Στόχος των διαλέξεων είναι τόσο η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, όσο και η πιο άμεση επαφή των προπτυχιακών φοιτητών
με την αγορά εργασίας και τις τρέχουσες εξελίξεις σε αυτή.

Διοργάνωση Σεμιναρίων
Μία ακόμα δραστηριότητα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι η διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων με σκοπό
την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των φοιτητών σε θέματα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την διοικητική επιστήμη.
Στα σεμινάρια αυτά, προσκεκλημένοι είναι στελέχη επιχειρήσεων, εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων καθώς και διδάσκοντες
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η θεματολογία περιλαμβάνει επιλεγμένα και επίκαιρα
θέματα σχετικά με το Μάρκετινγκ, τη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, τη Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά, τη Διοίκηση
Παραγωγής, την Εφοδιαστική Αλυσίδα και τις Υπηρεσίες, την Ανάλυση και το Σχεδιασμό Πληροφοριακών Συστημάτων, το
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, τον Προγραμματισμός και τη Διαχείριση Έργων, την Επιχειρηματική Στρατηγική, τις Ποσοτικές Μέθοδοι
στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων, τη Διαχείριση Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας.
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Έρευνα
Το επιστημονικό δυναμικό του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
έχει αναπτύξει ποικίλες ερευνητικές δράσεις. Η ερευνητική
δραστηριότητα του επιστημονικού δυναμικού του Τμήματος
είναι ιδιαίτερα σημαντική και εκδηλώνεται κυρίως με :
Tη δημοσίευση επιστημονικών άρθρων σε διεθνή επιστημονικά
περιοδικά, τις ανακοινώσεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια, την
έκδοση βιβλίων και μονογραφιών, τη συμμετοχή σε επιτροπές
επιστημονικών συνεδρίων, τη διοργάνωση επιστημονικών
συνεδρίων, την ανάληψη και εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων
και έργων.
Σημαντικότατο ρόλο στην ανάπτυξη των προαναφερθέντων
δράσεων έχουν τα θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια
τα οποία λειτουργούν κάτω από την ομπρέλα του Τμήματος.
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Δέσμευση του Τμήματος μας
Αποτελεί η Προώθηση της
Διεπιστημονικής Έρευνας στον
τομέα της Διοικητικής Επιστήμης
και των συναφών με αυτή
Επιστημονικών Πεδίων.
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Ερευνητικά Εργαστήρια
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων διαθέτει… εργαστήρια τα οποία εξυπηρετούν τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες
των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε όλα τα επιστημονικά πεδία τα οποία καλύπτουν. Το σύνολο των
εργαστηρίων του Τμήματος είναι εξοπλισμένα με σύγχρονους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, στους οποίους είναι εγκατεστημένο
το απαραίτητο λογισμικό που απαιτείται για την διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων. Το σύνολο των τερματικών
των εργαστηρίων είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για πρόσβαση στο Internet και στη
Βιβλιοθήκη παρέχοντας ταυτόχρονα και τη δυνατότητα πρόσβασης στους σπουδαστές στις διεθνείς και ελληνικές βιβλιοθήκες
πληροφοριών. Το δίκτυο είναι συνδεδεμένο με το GUNΕT (Greek University Network). Όλα τα εργαστήρια διαθέτουν σύγχρονα
μέσα διδασκαλίας (Video Projector, Overhead Projector, Διαδραστικούς Πίνακες). Τα εργαστήρια υποστηρίζουν με τον πλέον
σύγχρονο και αποδοτικό τρόπο τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ο
σύγχρονος και εξειδικευμένος εξοπλισμός καθώς και το έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, συνδράμουν με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο, τόσο στην υποστήριξη της διδασκαλίας των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων, όσο και
στην έρευνα και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Ερευνητικές Ομάδες
Οι Ερευνητικές Ομάδες του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων αποτελούν έναν από ερευνητικούς πυλώνες στην έρευνα της
Διοικητικής Επιστήμης. Κύριος στόχος των ερευνητικών ομάδων αποτελεί η διεξαγωγή έρευνας σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων
και συναφών αντικειμένων, η ανάπτυξη διεπιστημονικών συνεργασιών, η παραγωγή και διάδοση της επιστημονικής γνώσης και
η ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων – οργανισμών και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Δημοσιεύσεις
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στα πλαίσια της συνεχούς εξέλιξής του, έχει αναπτύξει σημαντική ερευνητική δραστηριότητα.
Από την ερευνητική δραστηριότητα προέκυψαν πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες, που δημοσιεύτηκαν σε επιστημονικά περιοδικά
αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους ή περιελήφθησαν στα πρακτικά εθνικών και διεθνών συνεδρίων. Ταυτόχρονα θα πρέπει
να επισημανθεί ότι ο βαθμός αναγνώρισης του ερευνητικού έργου των μελών του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού
μέσω ετεροαναφορών διεθνώς κυμαίνεται σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα.
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Πρόγραμμα Erasmus
Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό,
που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων
εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική
Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ).
Η Δράση του προγράμματος Erasmus+ για το τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης συνδέεται άρρηκτα με το πρόγραμμα Erasmus
και επιχορηγεί την κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης σε Χώρες που συμμετέχουν
στο Πρόγραμμα. Λόγω της μεγάλης αναγνωρισιμότητας του προγράμματος Erasmus, έδωσε το όνομά του στο νέο πρόγραμμα
Erasmus+.
Η κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού στο εξωτερικό κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική διότι τα οφέλη που αποκομίζουν οι
μετακινούμενοι είναι πολλά. Μέσω της Κινητικότητας οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και προσόντα,
τα οποία συμβάλουν στη προσωπική τους ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να βελτιώσουν τις
γλωσσικές ικανότητές τους, να αναπτύξουν διαπολιτισμικές δεξιότητες, να εξελιχθούν σε Πολίτες της Ευρώπης, ενώ επιπλέον
οι φοιτητές που μετακινούνται για πρακτική άσκηση μπορούν να αποκτήσουν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία σε επιχείρηση /
οργανισμό του εξωτερικού.
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων προσφέρει στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus μια σειρά μαθημάτων (στην αγγλική
γλώσσα).
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E - Learning
Στα πλαίσια αξιοποίησης των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) το σύνολο των μαθημάτων του
Π.Μ.Σ υποστηρίζεται από τη ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ αποστάσεως μάθησης Moodle. Η πλατφόρμα Moodle αποτελεί ένα
ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα
και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία
γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Σύμβουλοι Καθηγητές
Στα πλαίσια της αποτελεσματικότερης επικοινωνίας μας με το σύνολο των φοιτητών μας έχουμε ενεργοποιήσει το θεσμό του
Συμβούλου Καθηγητή. Για κάθε φοιτητή – φοιτήτρια από την αρχή του πρώτου εξαμήνου ορίζεται ένας Σύμβουλος Καθηγητής για
όλη τη διάρκεια των σπουδών του. Σκοπός της εισαγωγής του θεσμού του Συμβούλου Καθηγητή είναι η προσφορά υπεύθυνου
συμβουλευτικού έργου προς τους προπτυχιακούς φοιτητές καθώς και η ενίσχυση της προσωπικής επικοινωνίας μεταξύ φοιτητών
και καθηγητών. Ο Σύμβουλος Καθηγητής θα είναι πάντα διαθέσιμος για την υποστήριξη και τη διαχείριση οποιασδήποτε
ακαδημαϊκής ή προσωπικής δυσκολίας παρέχοντας στο φοιτητή συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση, και μεριμνώντας
ταυτόχρονα για την επίλυση κάθε θέματος που θα προκύψει κατά τη διάρκεια της φοίτησής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.
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Συνεργασίες
Το Τμήμα μας στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του έχει αναπτύξει μια σειρά από συνεργασίες με ερευνητικές ομάδες, εργαστήρια,
επιχειρήσεις και οργανισμούς τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού. Οι συνεργασίες μας στοχεύουν στην ανάπτυξη και
ανταλλαγή απόψεων και γνώσης, μεταξύ των φορέων.

Εκπαίδευση
Η συνεργασία του Τμήματός μας, με εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού - εξωτερικού στοχεύει στην ανάπτυξη ανταλλαγής
απόψεων και γνώσης, μεταξύ των ερευνητικών φορέων, οι οποίοι αξιοποιούν την περαιτέρω εξειδίκευση και την επιστημονική
συμπληρωματικότητα και συνέργεια στους κοινούς τομείς ενδιαφέροντος. Η Συνεργασία αφορά τόσο ειδικότερα στα πεδία,
τα οποία το κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη καλύπτει, όσο και στην ανάπτυξη και προώθηση δράσεων διεπιστημονικού
χαρακτήρα σε τομείς εκδόσεων, έρευνας, εκπαίδευσης και συμβουλευτικών υπηρεσιών.
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Επιχειρήσεις
Μια δραστηριότητα του τμήματος, στην οποία δίνετε ιδιαίτερη σημασία είναι η συνεργασία με επιχειρήσεις και οργανισμούς
του δημόσιου και ιδιωτικό τομέα. Η συνεργασία αυτή στοχεύει στην ανάπτυξη ανταλλαγής απόψεων και γνώσης, μεταξύ των
φορέων, οι οποίοι αξιοποιούν την περαιτέρω εξειδίκευση και την επιστημονική συμπληρωματικότητα και συνέργεια στους κοινούς
τομείς ενδιαφέροντος. Η συνεργασία αυτή αφορά τόσο στην ανάπτυξη και προώθηση δράσεων διεπιστημονικού χαρακτήρα
σε τομείς όπως η έρευνα, η εκπαίδευση όσο και στη προσέλκυσης νέων στελεχών από τις επιχειρήσεις.

Κοινωνία
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων έχει αναπτύξει μια σημαντική δραστηριότητα όσον αφορά τις συνεργασίες με Κοινωνικούς
και Παραγωγικούς Φορείς. Αυτές οι συνεργασίες πραγματοποιούνται είτε μέσω Ερευνητικών Προγραμμάτων (στο πλαίσιο
χρηματοδοτούμενων εθνικών ή/και διεθνών ερευνητικών δράσεων) είτε μέσω συνεργασιών, που μεταφέρουν τεχνογνωσία στο
συνεργαζόμενο φορέα και φυσικά γεννούν νέα γνώση μέσα από αυτή την εμπειρία.
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Μέθοδοι Διδασκαλίας
Το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων αξιοποιεί μια σειρά από διαφορετικές μεθόδους διδασκαλίας ανάλογα με τη φύση και το
αντικείμενο του κάθε μαθήματος. Οι μέθοδοι αυτοί επικεντρώνονται κυρίως στη σύγχρονη, πρόσωπο με πρόσωπο, διδασκαλία και
στη ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση η οποία επιτυγχάνεται με την αξιοποίηση κατάλληλης ηλεκτρονικής πλατφόρμας με τη χρήση
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Η πρόσωπό με πρόσωπο διδασκαλία περιλαμβάνει μεθόδους διδασκαλίας όπως :
• Διαλέξεις από καταξιωμένους καθηγητές.
• Παρουσιάσεις από έμπειρα στελέχη.
• Ατομικές και ομαδικές ασκήσεις.
• Ομαδικές συζητήσεις.
• Παρουσίαση και ανάλυση εκπαιδευτικών Video.
• Ανάλυση περιπτώσεων.
• Πρακτικές ασκήσεις.
• Ανάπτυξη – ανάλυση σεναρίων ανά ομάδα εργασίας.
Εκτός από τα θεωρητικά μαθήματα, μέρος του εκπαιδευτικού έργου αποτελούν οι εργαστηριακές ασκήσεις οι οποίες συμβάλλουν
στην εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με βασικές δεξιότητες οι οποίες σχετίζονται με τη χρήση εργαλείων Πληροφορικής.
Στόχος της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής μεθοδολογίας είναι οι προπτυχιακοί φοιτητές να εφαρμόσουν και να συνδυάσουν στο
μέγιστο δυνατό βαθμό τη θεωρεία με την πράξη. Κατά την διάρκεια του μαθήματος υπάρχει διαρκής και συνεχής αμφίδρομη
επικοινωνία τόσο ανάμεσα στους φοιτητες όσο και ανάμεσα στους φοιτητές και τον διδάσκοντα.
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