
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.  Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1    Πιστοποίηση Προγράμματος Σπουδών 
 

Η Αρχή Διασφάλισης και  Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευσ η 

(ΑΔΙΠ) έχει  πιστοποιήσει ότι  το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του  Τμήματος 

Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών  συμμορφώνεται με τις αρχές  του 

Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ  της  ΑΔΙΠ και  της  Αρχές  Διασφάλισης Ποιότητας του  Ευ-  

ρωπαϊκού Χώρου  Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015)  για  το επίπεδο σπουδών 6 του 

Εθνικού  και  Ευρωπαϊκού  Πλαισίου Προσόντων. 
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6.2    Πολιτική  Διασφάλισης Ποιότητας 
 

Το  Τμήμα  Διοίκησης  Επιχειρήσεων σε  συνεργασία με  την  Μονάδα Διασφάλισης 

Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και  τις  αρμόδιες υπηρεσίες του  Ιδρύματος έχει  εναρμονίσει την 

Πολιτική  Ποιότητας του  Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ)  με  την Πολι- 

τική Ποιότητας του  Πανεπιστημίου Πατρών. 

Το Τμήμα  Διοίκησης  Επιχειρήσεων έχει  ως αποστολή τη συστηματική μελέτη,  ορ- 

γάνωση,  διοίκηση  και λειτουργία επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό 

και  ευρωπαϊκό κοινωνικό  και  οικονομικό σύστημα δημιουργώντας και  προσφέροντας 

αγαθά και υπηρεσίες και την κατάρτιση στελεχών υψηλής  στάθμης, ειδικευμένων στη 

διοίκηση  επιχειρήσεων και οργανισμών δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα,  τοπικού, εθνικού 

και πολυεθνικού χαρακτήρα. Σκοπός του Τμήματος είναι να εκπαιδεύει υψηλού επιπέ- 

δου επιστήμονες παρέχοντας στους φοιτητές/τριες τις θεωρητικές γνώσεις και τις 

πρακτικές δεξιότητες που  θα  τους  βοηθήσουν  να  αναπτύξουν τις  ικανότητες και  τα  

ενδιαφέροντά τους, ακαδημαϊκά ή επαγγελματικά, και να διαδραματίσουν 

πρωταγωνιστικό ρόλο στο  σύγχρονο οικονομικό και  κοινωνικό  περιβάλλον σε τοπικό,  

εθνικό  ή και  διεθνές επίπεδο. 

Η  στρατηγική ποιότητα  του  ΠΠΣ,  για  την  επίτευξη των  στόχων  του  τμήματος, 

πιστοποιείται μέσω  θεσμοθετημένων διαδικασιών που  διασφαλίζουν τη συνέχεια, την 

αποτελεσματικότητα και  την αποτίμηση των σχετικών δράσεων. 

Συγκεκριμένα, η υλοποίηση του ΠΠΣ παρακολουθείται από  την αρμόδια Επιτροπή 

ΠΠΣ, η οποία λειτουργεί καθ’  όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους  και  συνεδριά-  

ζει τακτικά, μετά  από  πρόσκληση του  Προέδρου του  Τμήματος. Η επιτροπή εξετάζει 

όλες τις πτυχές του ΠΠΣ λαμβάνοντας υπόψη  τις εισηγήσεις των συναδέλφων και  τις 

παρατηρήσεις της ΟΜΕΑ σχετικά με την υλοποίηση του ΠΠΣ. Προκειμένου να υπάρχει 

άμεση  και απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ της επιτροπής ΠΠΣ και της ΟΜΕΑ, υπάρ-  

χουν  κοινά  μέλη  και  στις  δύο  επιτροπές. Οι εισηγήσεις της  επιτροπής ΠΠΣ  τίθενται 

προς  συζήτηση  στη Συνέλευση του Τμήματος, η οποία και  αποφασίζει τροποποιήσεις
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του  ΠΠΣ σε ειδική  συνεδρίαση που  γίνεται το Μάιο  κάθε  ακαδημαϊκού έτους. 

Για τη διευκόλυνση της φοίτησης  των πρωτοετών φοιτητών, έχει καθιερωθεί σχετική 

τελετή  υποδοχής τους  στο Τμήμα.  Οι λεπτομέρειες και  το πρόγραμμα της εκδήλωσης 

καθορίζονται με  αποφάσεις της  Συνέλευσης. Κατά  τη  διάρκεια της  εκδήλωσης,   οι 

πρωτοετείς φοιτητές/τριες ενημερώνονται για  τις  λεπτομέρειες της ακαδημαϊκής ζωής  

στο Τμήμα,  το  θεσμό  του  Σύμβουλου  Καθηγητή, τις  υπηρεσίες που  παρέχονται από  

το Ίδρυμα και  το Τμήμα  κλπ. 

Η φοίτηση  στο Τμήμα  και η παρακολούθηση του ΠΠΣ διέπεται από  τους σχετικούς 

Κανονισμούς του  Ιδρύματος και  τον Οδηγό  Σπουδών που  αναρτάται στη ιστοσελίδα 

του  Τμήματος στην αρχή  του  ακαδημαϊκού έτους.  Για  ειδικότερες διαδικασίες, όπως 

είναι  οι γραπτές εξετάσεις των  φοιτητών, το Τμήμα  έχει  ειδικό  Κανονισμό, ο οποίος  

επίσης  αναρτάται στην ιστοσελίδα για  ενημέρωση  όλων των ενδιαφερομένων. 

Επίσης,   το  Τμήμα   διαθέτει ειδικό   Κανονισμό για  τη  διεξαγωγή της  Πρακτικής 

Άσκησης.  Ο κανονισμός αυτός προβλέπει με σαφήνεια τα  κριτήρια επιλογής των φοι-  

τητών,  τις  διαδικασίες ελέγχου της ποιότητας της πραγματοποιούμενης άσκησης  και 

της συνολικής  αποτίμησης της Πρακτικής Άσκησης μετά  την ολοκλήρωσή  της. 

Τέλος,  στο  Τμήμα   υπάρχει ειδική   Επιτροπή για  τη  διοργάνωση διαλέξεων και 

σεμιναρίων, η οποία εισηγείται στη Συνέλευση την πραγματοποίηση εκδηλώσεων που 

συμπληρώνουν  και  εμπλουτίζουν το  ΠΠΣ.  Η  συνολική  αποτίμηση των  εκδηλώσεων 

αυτών  περιλαμβάνεται στις  ετήσιες  Εκθέσεις Αξιολόγησης του  Τμήματος. 
 

 

6.2.1     Προγραμματισμός στόχων  & Δράσεων 

Οι στρατηγικοί στόχοι  του  Τμήματος, συνδέονται με  τους  αντίστοιχους του  Ιδρύ-  

ματος και  περιλαμβάνουν: 

• Παροχή εκπαίδευσης υψηλού  επιπέδου, με έμφαση στη φοιτητοκεντρική μάθηση,  

τη διαρκή  αναβάθμιση του  ΠΠΣ μέσω  της θεσμοθετημένης διαδικασίας ετήσιας  

αναθεώρησης του  ΠΠΣ και  την επικαιροποίηση και  τυποποίηση των  ακαδημ αϊ-  

κών λειτουργιών. 

• Παραγωγή έρευνας υψηλού  επιπέδου με βάση  τις  διεθνείς προδιαγραφές  μέσω 

της προώθησης των  ερευνητικών συνεργασιών και  αξιοποίηση και  διάθεση των 

αποτελεσμάτων προς  όφελος  της κοινωνίας. 

• Προώθηση  της  αριστείας και  της  καινοτομίας, μέσω  της  ενίσχυσης  και  της  επι- 

βράβευσης των  επιτευγμάτων των  μελών  της  πανεπιστημιακής κοινότητας στη 

διδασκαλία και  την έρευνα. 

• Ισχυροποίηση της εξωστρέφειας και  της διεθνούς παρουσίας του  Τμήματος, με 

έμφαση στην αναγνώριση του  Τμήματος σε τοπικό,  εθνικό  και  διεθνές επίπεδο 

• Βελτίωση  της  σύνδεσης με  την τοπική  κοινωνία,  την αγορά εργασίας, τους  επι- 

στημονικούς φορείς  και  τους  αποφοίτους του  Τμήματος. 

• Αποτελεσματικότητα των διοικητικών διαδικασιών και  βελτίωση  των υποδομών 

του Τμήματος δίνοντας έμφαση στη Φοιτητική  Μέριμνα και στον περιορισμό της  

γραφειοκρατίας. 

Οι  στόχοι  αυτοί   επιτυγχάνονται κυρίως   μέσα  από  το  Προπτυχιακό Πρόγραμμα 

Σπουδών και  άλλες  δραστηριότητες και  οργανωμένες υπηρεσίες που  προσφέροντ αι 

για  την καλύτερη προετοιμασία των  φοιτητών, όπως  εργαστηριακές εφαρμογές, επι- 

σκέψεις και  πρακτική άσκηση  σε επιχειρήσεις, διοργάνωση συνεδρίων και  ημερίδων 

με επιστημονικά θέματα και  άλλα. 

Αντικείμενο του  Προπτυχιακού Προγράμματος σπουδών είναι  η διδασκαλία των 

βασικών   αντικειμένων που  σχετίζονται με  τη  Διοίκηση  Επιχειρήσεων έτσι  ώστε  οι 

φοιτητές/τριες να αντιληφθούν τον έντονα  διεπιστημονικό χαρακτήρα της Διοίκησης 

Επιχει-
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ρήσεων και να αναπτύξουν δεξιότητες που  θα τους  επιστρέψουν να σταδιοδρομήσουν 

στο  σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον. Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) 

δομείται στους  ακόλουθους βασικούς πυλώνες: 

• Μάνατζμεντ 

• Μάρκετινγκ 

• Λογιστική και  Χρηματοοικονομικά 

• Οικονομικά 

• Ποσοτικές  Μέθοδοι  και  Πληροφορική 

• Μαθήματα Υποστήριξης  (π.χ.  Δίκαιο,  Ξένες  Γλώσσες) 

Σχετικά με τα μαθησιακά αποτελέσματα του ΠΠΣ, επιδίωξη του Τμήματος είναι οι 

απόφοιτοί του να έχουν πολύ  καλή θεωρητική γνώση όλων των αντικειμένων που  ανα-  

φέρονται παραπάνω. Επίσης,  να διαθέτουν πρακτικές δεξιότητες που  να τους  δίνουν 

τη δυνατότητα να  εφαρμόσουν τη θεωρητική αυτή  γνώση  σε  επιχειρησιακά προβλή-  

ματα. Τέλος, να αποκτήσουν τις κοινωνικές δεξιότητες που  απαιτούνται προκειμέ νου 

να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο σύγχρονο οικονομικό και κοινωνικό  πε- 

ριβάλλον. 
 

 

6.2.2    Επικοινώνηση της Πολιτικής  Ποιότητας 

Οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας που  καταγράφονται στο Εγχειρίδιο Ποιότη-  

τας  του Ιδρύματος, εφαρμόζονται στο επίπεδο του Τμήματος με την κατά  περίπτωση 

απαιτούμενη εξειδίκευση. Όλες οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του  Τμήματος 

Διοίκησης  Επιχειρήσεων υπόκεινται σε επιθεώρηση και  ανασκόπηση, η οποία διενερ-  

γείται σε  ετήσια  βάση  από  την  ΟΜΕΑ  σε  συνεργασία με  την  ΜΟΔΙΠ του  Ιδρύμα-  

τος.  Τα  αποτελέσματα της  διαδικασίας αυτής   καταγράφονται και  τεκμηριώνονται 

στις  (δημόσια διαθέσιμες)  Ετήσιες   Εκθέσεις  Εσωτερικής  Αξιολόγησης του  Τμήμα-  

τος  που  είναι  διαθέσιμες στο  Πληροφοριακό Σύστημα  της  ΜΟΔΙΠ του  Πανεπιστη-  

μίου  Πατρών.  Επίσης,  η πολιτική ποιότητας του τμήματός μας  είναι  αναρτημένη στην 

κεντρική  ιστοσελίδα του στον υπερδύνδεσμο https://www.bma.upatras.gr/images/n e w/ 

poldiasfpoiot04102018.pdf. 
 

 
6.3    Γενικές  αρχές  του  προγράμματος σπουδών 

 

Σημείωση  6.1 ‐‐‐ Οργάνωση των σπουδών σε εξάμηνα. Η διδασκαλία των μαθημάτων 

είναι  οργανωμένη σε εξαμηνιαία βάση. Το σύνολο των εξαμήνων για  την απόκτηση 

του  πτυχίου ανέρχεται σε  οκτώ.  Τα  εξάμηνα διακρίνονται σε  χειμερινά και  εα‐ 

ρινά.  Στα   ενδιάμεσα χρονικά   διαστήματα διεξάγονται οι  εξαμηνιαίες εξετάσεις  

των αντιστοίχων εξαμήνων.                                                                                          ■ 

 

Για  τα  μαθήματα που  διδάσκονται κατά  το  χειμερινό εξάμηνο  (Οκτώβριος – Ια-  

νουάριος), οι εξετάσεις γίνονται στο  τέλος  Ιανουαρίου. Αν ο φοιτητής/τρια αποτύχει  

έχει δικαίωμα να επαναλάβει την εξέταση τον Σεπτέμβριο. 

Για τα μαθήματα που  διδάσκονται κατά  το εαρινό  εξάμηνο  (Φεβρουάριος–Μάϊος) ,  

οι εξετάσεις γίνονται τον  Ιούνιο  και  αν  ο φοιτητής/τρια αποτύχει επανεξετάζ ετ αι  

επίσης τον Σεπτέμβριο. Οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξετάζονται σε κάποιο μάθημα για 

όσο καιρό το Τμήμα  προσφέρει το μάθημα αυτό. 

1.  Το Τμήμα  Διοίκησης  Επιχειρήσεων προσφέρει μαθήματα κορμού  και  μαθήματα 

επιλογής. Όλα τα μαθήματα αντιστοιχούν σε 3 διδακτικές μονάδες και 5 πιστω-  

τικές  μονάδες (ΠΜ) και  ο φοιτητής/τρια καλείται να παρακολουθήσει 37 

μαθήματα κορμού  και,  είτε 1 1  μαθήματα επιλογής, είτε  9 μαθήματα επιλογής  

συν τη συγ-
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γραφή πτυχιακής εργασίας, είτε  8 μαθήματα επιλογής συν τη συγγραφή πτυχια- 

κής εργασίας συνδυασμένη με συναφή  πρακτική άσκηση¹. 

2.  Ο φοιτητής/τρια υποχρεούται να κάνει δήλωση μαθημάτων υποχρεωτικών και 

επιλογής ανά εξάμηνο, σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από τη Γραμματ εί α 

στην ιστοσελίδα του Τμήματος.   

3.  Στα  προαιρετικά μαθήματα δεν  υπολογίζονται διδακτικές μανάδες και  ο στο πα-  

ράρτημα διπλώματος καταχωρείται η ένδειξη  pass/fail. 

4.  Σε περίπτωση αποτυχίας μαθήματος επιλογής ξαναδίνει το μάθημα ή το αντικα-  

θιστά  με άλλο  επιλογής. 

5.  Πέρα από  την παρακολούθηση μαθημάτων και την πτυχιακή εργασία, οι 

φοιτητές/τριες του Τμήματος έχουν  τη δυνατότητα να κάνουν  πρακτική άσκηση  

διάρκειας δύο  μηνών  σε  οργανισμούς και  επιχειρήσεις για  τη  απόκτησ η 

πρακτικής εμπειρίας στον επαγγελματικό τομέα. 

6.  Προκειμένου να  συμπληρωθούν οι  προϋποθέσεις λήψης  Πτυχίου   απαιτείται η 

επιτυχής εξέταση σε 48 μαθήματα ή σε 46 μαθήματα και  συγγραφή πτυχιακής 

εργασίας. Βαθμολογικά, η πτυχιακή εργασία ισοδυναμεί με 2 μαθήματα. 

7. Υπό προϋποθέσεις² είναι  δυνατό να συνδυαστεί η πτυχιακή εργασία με την πρα- 

κτική  άσκηση.  Στην  περίπτωση αυτή,  συνδυασμού πτυχιακής  με  πρακτική, η 

πτυχιακή μετράει ως τρία  μαθήματα επιλογής και  αντιστοιχεί σε 15 ΠΜ. 
 

 

6.4    Κατανομή μαθημάτων 
 

Σημείωση   6.2   ‐‐‐  Υποχρεωτικά μαθήματα  κορμού.  Τα  40  υποχρεωτικά μαθήματα 

κορμού  για  όλους τους φοιτητές/τριες του Τμήματος μαθήματα έχουν επιλεγεί έτσι 

ώστε να  οδηγούν τον φοιτητή  σε ένα  ικανοποιητικό επίπεδο γνωριμίας με  το 

γνωστικό αντικείμενο του  Τμήματος, όπως  αρμόζει σ’ ένα  ολοκληρωμένο στέλεχος  

οργανι- σμών  του  δημοσίου και  ιδιωτικού τομέα.                                                                 ■ 

 
 

6.4.1    Μαθήματα κορμού 

Τα μαθήματα κορμού  (υποχρεωτικά) ανά  εξάμηνο  είναι  τα  ακόλουθα: 
 

Α έτος  ‐ 1ο εξάμηνο 

1.  ΒΑ_309  Εισαγωγή στους  Η/Υ: Οργάνωση και Προγραμματισμός 

2.  ΒΑ_105  Μαθηματικός Λογισμός 

3.  ΒΑ_107  Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι 

4.  ΒΑ_109  Οργάνωση και  Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι ³ 

5.  ΒΑ_111 Ξένη Γλώσσα  Ι 

6.  ΒΑ_115  Εισαγωγή στο Αστικό  & Εμπορικό Δίκαιο 
 

Α έτος  ‐ 2ο  εξάμηνο 

7.  ΒΑ_106  Δυναμικά Μαθηματικά Υποδείγματα 
 

¹ΠΡΟΣΟΧΗ:  Η πτυχιακ ή πρέπει να  είναι  απολύτως συναφής με  την πρακτική άσκηση  και  να  έχο υν 

ακολουθηθεί όλες  οι διαδικασίε ς που  ορίζονται στην υποενότητα 7.5 του οδηγού. 

²Βλ. την υποενότητα 7.5 του οδηγού.  

³Το  μάθημα λειτουρ γεί σε  δύο  τμήματα. Το  1ο τμήμα   με  τους  φοιτητές/τριε ς του  Τμήματος  Διοίκησης 

Επιχειρήσεων και  το 2ο τμήμα  για  τους  φοιτητέ ς/τρ ιε ς των  Σχολών  Οργάνωσης και  Διοίκησης  

Επιχειρήσεων, Πολυτεχνική και  Θετικών  Επιστημών του Πανεπιστημίο υ Πατρών  με τον τίτλο  «Διοίκηση  

και  Οργάνωση Επιχειρήσεων για  Μηχανικούς και  Επιστήμο νε ς»
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8.  ΒΑ_108  Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ 

9.  ΒΑ_114  Ξένη Γλώσσα  ΙΙ 

10.  ΒΑ_112  Στατιστική των Επιχειρήσεων 

11.  ΒΑ_125  Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 

12.  ΒΑ_157  Αγορές  Χρήματος & Κεφαλαίου⁴ 
 

 
Β έτος  ‐ 3ο  εξάμηνο 

13.  ΒΑ_224Α  Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 

14.  ΒΑ_119  Ανάλυση  Λογιστικών Καταστάσεων 

15.  ΒΑ_120  Οργάνωση και  Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ 

16.  ΒΑ_121  Βάσεις  Δεδομένων 

17.  ΒΑ_123  Στατιστική Ανάλυση  Δεδομένων 

18.  ΒΑ_127  Ξένη Γλώσσα  ΙΙΙ 
 

 
Β έτος  ‐ 4ο  εξάμηνο 

19.  ΒΑ_110     Οργανωσιακή Συμπεριφορά 

20.   ΒΑ_117   Μικροοικονομική Ι 

21.  ΒΑ_118     Μακροοικονομική 

22.   ΒΑ_122    Χρηματοοικονομική Διοίκηση 

23.   ΒΑ_204A  Στρατηγικό Μαρκετινγκ 

24.   ΒΑ_128    Ξένη Γλώσσα   IV 
 

 
Γ έτος  ‐ 5ο  εξάμηνο 

25.   ΒΑ_116  Μικροοικονομική ΙΙ 

26.   ΒΑ_194  Επιχειρησιακή Έρευνα 

27.  ΒΑ_202  Επιχειρησιακή Στρατηγική Ι 

28.   ΒΑ_206Α  Διοίκηση Λειτουργιών⁶  
 

 
 
Γ έτος  ‐ 6ο  εξάμηνο 

29.   ΒΑ_197  Δημόσια  Οικονομική 

30.  ΒΑ_199Α  Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης⁷ 

31.   ΒΑ_225  Επιχειρησιακή Στρατηγική ΙΙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

⁴το μάθημα αυτό  τις ακαδημαϊκ ές χρονιές  2013-2014 και 2014-2015 διδάχτηκε στο 3ο εξάμηνο σπ ο υ-  

δών.  Επομένως, στις  δηλώσεις μαθημάτων, οι εισακτέοι 2013-2014 δηλώνουν  το μάθημα ΒΑ_157Α π ο υ 

διατίθε ται στο χειμερινό -3ο- εξάμηνο και όχι το μάθημα ΒΑ_157 που διατίθε ται στο εαρινό  -2ο- εξάμηνο. 

⁶το μάθημα αυτό  μέχρι  και  την ακαδημαϊκ ή χρονιά  2015-2016 διδασκόταν στο 6ο εξάμηνο σπουδώ ν.  

Επομένως, στις  δηλώσεις μαθημάτων,  οι  εισακτέοι  2013-2014 και  παλαιό τερα δηλώνουν   το  μάθημα 

ΒΑ_206   που   διατίθε ται στο  εαρινό   -6ο-  εξάμηνο και  όχι  το  μάθημα ΒΑ_206Α   που   διατίθε ται στο  

χειμερινό -5ο-  εξάμηνο. 

⁷το μάθημα αυτό  μέχρι  και  την ακαδημαϊκή χρονιά  2015-2016 διδασκόταν στο 5ο εξάμηνο σπο υδών.  

Επομένως, στις  δηλώσεις μαθημάτων,  οι  εισακτέοι  2013-2014 και  παλαιό τερα δηλώνουν   το  μάθημα 

ΒΑ_199  που  διατίθετα ι στο  χειμερινό -5ο-  εξάμηνο και  όχι  το  μάθημα ΒΑ_199Α  που  διατίθεται στο  

εαρινό  -6ο-  εξάμηνο.
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Δ έτος  ‐ 7ο εξάμηνο 

32.   ΒΑ_133  Διοίκηση Παραγωγής και  Εφοδιαστικής  (Logistics)⁸ 

33.   ΒΑ_174 Χρηματοοικονομική Οικονομετρία⁸ 

34.  ΒΑ_201  Πολιτική  Οικονομία 
 

Δ έτος  ‐ 8ο  εξάμηνο 

35.   ΒΑ_143Α  Διαχείριση  Ανθρώπινων Πόρων⁹ 

36.   ΒΑ_211  Θεωρία  Παιγνίων 

37.   ΒΑ_218  Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Σχεδιασμός, Επιχειρηματικής Στρατηγικής και 

Ασφάλεια Συναλλαγών 
 

 

6.4.2   Μαθήματα επιλογής 

Τα μαθήματα επιλογής είναι  τα  ακόλουθα  : 
 

Χειμερινό εξάμηνο (5ο  ή 7ο) 

41.  ΒΑ_102    Διεθνής Διοίκηση 

42.   ΒΑ_134    Διοίκηση Συγκρούσεων 

43.   ΒΑ_147   Μέθοδοι  Έρευνας Αγοράς 

44.  ΒΑ_149    Διεθνικές  Επιχειρήσεις 

45.   ΒΑ_169    Διοίκηση Τουριστικών Οργανισμών 

46.  ΒΑ_176    Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ 

47.   ΒΑ_200A Ξένη Γλώσσα V¹⁰ 

48.   ΒΑ_213   Διοίκηση Ξενοδοχείων 

49.  ΒΑ_220     Βιομηχανικό Μάρκετινγκ & Οργάνωση Δυναμικού Πωλήσεων 

50.   ΒΑ_222       Διοργάνωση Πολιτιστικών & Αθλητικών  Γεγονότων 

51.   ΒΑ_226A     Ειδικά Θέματα Πολιτικής  Οικονομίας 

52.   ΒΑ_227      Δίκαιο  Επιχειρήσεων και  Αξιογράφων 

53.   ΒΑ_229     Θεωρία  και  Πολιτική  Διεθνούς  Εμπορίου¹¹ 

54.   ΒΑ_303     Διοικητική  Λογιστική 

55.  ΒΑ_304     Φορολογική  Λογιστική 

56.   ΒΑ_ERA    ERASMUS 

                  57.   BA_310        Θεωρία των Οικονομικών Διακυμάνσεων και της Τεχνολογίας  

                  58.   BA_212        Εισαγωγή στον Τουρισμό και στην Τουριστική Οικονομία 

59.  ΒΑ_308       Ψυχολογία12 

60.  ΒΑ_209       Διαχείριση Χαρτοφυλακίου 

 
Εαρινό εξάμηνο (6ο  ή 8ο) 

                  61.   ΒΑ_207Α Τεχνικές Ανάλυσης Διοικητικών Αποφάσεων 

62.   ΒΑ_141    Προσομοίωση  Επιχειρηματικών Διαδικασιών 

63.  ΒΑ_153   Τραπεζική Ανάλυση  και  Χρηματοδότηση 
 

⁸  Για  τους  εισακτέους του  2013-2014 και  πριν  το  συγκεκριμένο μάθημα είναι  υποχρεωτικό κατ'  

επιλογή, για  αντικατάσταση παλαιότερο υ υποχρεωτικο ύ μαθήματος που  ο εισακτέος δεν  έχει  περάσε ι  

επιτυχώς και  καταργήθηκε από  το πρόγραμμα σπουδών. 

⁹το μάθημα αυτό  μέχρι  και  την ακαδημαϊκή χρονιά  2016-2017 διδασκόταν στο 6ο εξάμηνο σπο υδώ ν 

ως  μάθημα ελεύθερης επιλογής. Επομένως, στις  δηλώσεις μαθημάτων, οι εισακτέοι 2014-2015 και  πα -  

λαιότερα μπορούν εάν  το  επιθυμο ύν να  δηλώσουν  το  μάθημα ΒΑ_143  που  διατίθε ται στο  εαρινό  -6ο 

ή/και  8ο- εξάμηνο ως μάθημα ελεύθερης επιλογής. 

¹⁰το μάθημα αυτό  μέχρι  και  την ακαδημαϊκ ή χρονιά  2016-2017 διδασκόταν στο 5ο εξάμηνο σπο υδώ ν 

ως υποχρεωτικ ό μάθημα. Επομένως, στις δηλώσεις μαθημάτων, οι εισακτέοι 2014-2015 και  παλαιό τε ρ α 

πρέπει να  δηλώσουν  το  μάθημα ΒΑ_200  που  διατίθε τα ι στο  χειμερινό -5ο-  εξάμηνο ως  υποχρεωτικ ό ,  

χωρίς  να έχουν  δυνατό τητα να πάρουν μάθημα ελεύθερης επιλογής. 

¹¹ Το  μάθημα παρέχεται από  το  Οικονομικό Τμήμα  του  Πανεπιστημίο υ Πατρών  και  διδάσκεται  σε  

συνδιδασκ αλία με  τους  αντίστοιχο υς φοιτητές/τριε ς του  Οικονομικού. Υπάρχει   ανώτατο όριο  τριάντα  

(30) φοιτητών του  Τμήματος Διοίκησης  Επιχειρήσεων που  μπορούν να δηλώσουν  το μάθημα. 
      12 Το  μάθημα παρέχεται από  το  Οικονομικό Τμήμα  του  Πανεπιστημίο υ Πατρών  και  διδάσκεται  σε  

συνδιδασκ αλία με  τους  αντίστοιχο υς φοιτητές/τριες του  Οικονομικού. 
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64.   ΒΑ_205  Εργατικό Δίκαιο  & Εργασιακές Σχέσεις 

65.   ΒΑ_214  Αθλητική  Διοίκηση¹² 

66.   ΒΑ_216  Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

67.  ΒΑ_219  Συμπεριφορά Καταναλωτή¹² 

68.   ΒΑ_223Α Ειδικά Θέματα Διοίκησης  Λειτουργιών και Αλυσίδας Εφοδιασμού [Logistics]¹² 

69.   ΒΑ_228  Το Ρυθμιστικό Πλαίσιο  της  Κεφαλαιαγοράς και  της  Εταιρικής Διακυβέρνησης 

70.  ΒΑ_298  Μακροοικονομική ΙΙ ¹¹ 

71.  ΒΑ_299  Οικονομική  Πολιτική  ¹¹ 

72.  ΒΑ_126A  Επιχειρηματικό Λογισμικό 

73.  ΒΑ_ERA   ERASMUS 
 

 

6.4.3    Προαιρετικά Μαθήματα 

Στο  1ο και  3ο έτος  στο χειμερινό εξάμηνο  προσφέρεται, προαιρετικά, ένα εισαγω-  

γικό  μάθημα άσκησης  και  ανάλυσης στην ύλη των  μαθηματικών και  της στατιστικής  

που  είναι  προαπαιτούμενη για  την  ομαλή  εισαγωγή των  μαθημάτων Μαθηματικός  

Λογισμός και  Στατιστική των  Επιχειρήσεων. Το  μάθημα αυτό  δεν  έχει  πιστωτικές  

μονάδες και  δεν εξετάζεται. 
 

Α έτος  ‐ 1ο εξάμηνο 

74.  ΒΑ_295  Εισαγωγή στις  Ποσοτικές  Μεθόδους 
 

Β έτος  ‐ 3ο  εξάμηνο 

75.  ΒΑ_295  Εισαγωγή στις  Ποσοτικές  Μεθόδους 

76.  ΒΑ_302  Μηχανογραφημένη Λογιστική 

Τέλος, πέρα από  την παρακολούθηση μαθημάτων και την πτυχιακή εργασία, οι φοι-  

τητές  του Τμήματός μας  έχουν  τη δυνατότητα να κάνουν  πρακτική άσκηση  διάρκειας 

1-2 μηνών σε επιχειρήσεις για την απόκτηση πρακτικής εμπειρίας στον επαγγελματικό 

τομέα. 

Την πλήρη περιγραφή των μαθημάτων μπορείτε να την βρείτε  στο Παράρτημα στο 

Κεφάλαιο 16 και  το Συνοπτικό Πρόγραμμα μαθημάτων ανά  εξάμηνο  στο  Κεφάλαιο 

15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¹² Το μάθημα είναι  σε αναστολή και  δεν θα διδαχθεί το ακαδημαϊκό έτος  2018-2019.
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