
Διεθνούς επιπέδου 
εκπαίδευση στη διοίκηση 
επιχειρήσεων, βασισμένη 
στο πώς πραγματικά 
λειτουργούν οι εταιρείες 



PROGRAM AT A GLANCE
Σπουδάζοντας στο πρόγραμμα 
BSBA αποκτάτε ισχυρά γνωστικά 
θεμέλια στους βασικούς 
τομείς της λογιστικής, του 
μάρκετινγκ, της διοίκησης 
ανθρώπινου δυναμικού και των 
επιχειρησιακών λειτουργιών, 
και εξειδικεύεστε στον κλάδο 
της επιλογής σας. Το πρόγραμμα 
εστιάζει στη μάθηση μέσα από 
την πράξη. Αυτό σημαίνει ότι οι 
εργασίες και τα πρότζεκτ που 
υλοποιείτε σε κάθε μάθημα 
αντιστοιχούν σε πραγματικά 
έργα που υλοποιούνται σε κάθε 
επιχειρησιακό περιβάλλον. Έτσι, 
ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα 
διαθέτετε τις δεξιότητες και 
τον τρόπο σκέψης που θα σας 
επιτρέψει να επιτύχετε σε 
κάθε κλάδο του σύγχρονου 
επιχειρηματικού κόσμου. 



PROGRAM AT A GLANCE
Βασικά Χαρακτηριστικά

του Προγράμματος
Διάρκεια Γλώσσα Μαθήματα Τρόπος παρακολούθησης

4 έτη  
πλήρους φοίτησης

Αγγλικά 39+Πτυχιακή Εργασία Φυσική παρουσία  
στην τάξη ή online

Πλεονεκτήματα του Προγράμματος

Προσανατολισμός στην Πράξη Η μάθηση μέσα από την υλοποίηση έργων, τις μελέτες περιπτώσεων και την εστίαση 

στην πρακτική εφαρμογή των γνώσεων σάς βοηθούν να αποκτήσετε τις δεξιότητες που 

απαιτούνται στις πραγματικές συνθήκες των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Εξατομικευμένη Προσοχή Χάρη στον ακαδημαϊκό σας σύμβουλο, στη φοιτητοκεντρική διδασκαλία και στα 

ολιγομελή τμήματα, απολαμβάνετε εξατομικευμένη προσοχή στις ιδιαίτερες ανάγκες σας 

και τις ευκαιρίες να αναπτύξετε τα ταλέντα σας και τα δυνατά σας σημεία.

Διαρκής Υποστήριξη 

Σταδιοδρομίας 

Ο ακαδημαϊκός σας σύμβουλος συνεργάζεται στενά μαζί σας στον προγραμματισμό των 

σπουδών σας σύμφωνα με τη σταδιοδρομία που επιθυμείτε να ακολουθήσετε. Επιπλέον 

σας βοηθά να επικαιροποιείτε διαρκώς την κατεύθυνση των σπουδών σας ώστε να 

αποκτήσετε τη μεγαλύτερη δυνατή έκθεση στον κλάδο που σας ενδιαφέρει. 

Εκπαίδευση 360° Η διαδικασία της μάθησης επιτυγχάνεται εντός και εκτός της τάξης. Η εκπαίδευσή 

σας εμπλουτίζεται από συζητήσεις με ειδικούς και κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων, 

υλοποίηση έργων σε πραγματικές εταιρείες και συμμετοχή σε συμπληρωματικές 

δραστηριότητες όπως το Marketing Club.

Έμφαση στις Επικοινωνιακές 

Δεξιότητες

Αποκτάτε ιδιαίτερη δεξιότητα και αυτοπεποίθηση στον χειρισμό εταιρικών επικοινωνιών στα 

Αγγλικά, είτε πρόκειται για τη σύνταξη αναφορών ή παρουσιάσεων είτε για την προώθηση 

μιας επιχειρηματικής ιδέας ή τη δημιουργία περιεχομένου για τα ψηφιακά μέσα.

Δυνατότητα παρακολούθησης 

online

Αν επιλέξετε να παρακολουθήσετε όλο ή μέρος του BSBA online, θα διαπιστώσετε 

ότι το εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον διαδικτυακής μάθησης περιλαμβάνει live video 

συνεδρίες, εξατομικευμένη καθοδήγηση από τον ακαδημαϊκό σας σύμβουλο και μια 

πλατφόρμα eLearning με πλούσια γκάμα διαδραστικών εργαλείων.



Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στο πρόγραμμα  

B.S. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων  

πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστο  

τα ακόλουθα προαπαιτούμενα:   

• Απολυτήριο από αναγνωρισμένο ίδρυμα 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  

της Ελλάδας ή του εξωτερικού

• Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης  

της αγγλικής γλώσσας

• Μια έκθεση ιδεών που υποβάλλεται  

στο πλαίσιο της αίτησης,  

και μια συνέντευξη με ένα μέλος  

της Ακαδημαΐκής Επιτροπής.

Δρ. Δαμιανός Γιαννάκης
Επίκουρος Καθηγητής 

Οι απόφοιτοί μας έχουν αποδείξει ότι μπορούν να σταθούν επάξια σε οποιοδήποτε επιχειρηματικό 
περιβάλλον, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Ένας λόγος που συμβαίνει αυτό είναι η ύλη 
την οποία διδάσκονται. Είναι βασισμένη στη διεθνή βιβλιογραφία και επικαιροποιείται διαρκώς 
προκειμένου να ενσωματώνει τις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο, αλλά και να αντανακλά τις 
αλλαγές στον πραγματικό κόσμο των επιχειρήσεων. Ένας άλλος λόγος είναι και η έμφαση που 
δίνουμε στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων και στην πρακτική μάθηση – καθώς και η 
στενή εξατομικευμένη καθοδήγηση που λαμβάνουν οι φοιτητές μας από τους καθηγητές τους. 

Οικονομική Βοήθεια 
& Υποτροφίες

Προϋποθέσεις
Εισαγωγής

Το Hellenic American University κάνει δεκτούς 
φοιτητές με βάση την προοπτική  

της καλής ακαδημαϊκής τους επίδοσης  
και όχι την ικανότητά τους να καταβάλλουν  

τα δίδακτρα. Παρέχουμε εγγυημένα οικονομικά 
βοηθήματα και υποτροφίες σε φοιτητές  

με αποδεδειγμένη οικονομική στενότητα.  
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20,  

περισσότερο από το 90% των φοιτητών μας 
έλαβε κάποιας μορφής οικονομική βοήθεια. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά  
με το πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας, 
μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα 

Εγγραφών του Κολεγίου. 

Η Άποψη ενός Καθηγητή για το BSBA

Συνοπτική Παρουσίαση του Προπτυχιακού 
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων



OVERVIEW
Επιπλέον των μαθημάτων γενικής παιδείας, παρακολουθείτε μια σειρά από υποχρεωτικά μαθήματα 
κορμού και μαθήματα επιλογής στον τομέα της αρεσκείας σας. Έτσι μπορείτε να αποκτήσετε ένα 
γενικό πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων ή να εξειδικευτείτε σε ένα από τα παρακάτω πεδία: 

Ειδικότητες BSBA
• Μάρκετινγκ
• Επιχειρηματικότητα
• Χρηματοοικονομική

• Διαχείριση Έργων
• Διοίκηση Τεχνολογίας  

Πληροφορικής (ΙΤ)
• Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

• Διοίκηση Αερομεταφορών
• Πτητικές Λειτουργίες
• Διοίκηση Τεχνικών 

Επιχειρήσεων

Για πλήρη κατάλογο όλων των μαθημάτων που προσφέρονται 
σε κάθε ειδίκευση, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εγγραφών 
ή συμβουλευθείτε τον οδηγό σπουδών στη διαδικτυακή 
διεύθυνση Https://hauniv.edu/business-administration

Προς το τέλος του προγράμματος θα υλοποιήσετε την πτυχιακή εργασία Business Capstone, 
όπου έχετε την ευκαιρία να εφαρμόσετε τις θεωρίες, τα εργαλεία και τις τεχνικές που 
διδαχθήκατε στη διάρκεια των σπουδών σας στην επίλυση ενός πραγματικού ζητήματος 
επιχειρησιακής στρατηγικής.

Accounting I, II

Business Statistics

Microeconomic Theory

Macroeconomic Theory

Principles of Management

Principles of Marketing

Corporate Finance

Management Information Systems

Operations Management

Human Resources Management

Project Management

Business Capstone

Υποχρεωτικά Μαθήματα 
Κορμού: 

Finance
Investment & Portfolio Management

Derivatives and Risk Management

Mergers, Acquisitions and Restructuring

Marketing and Sales Management
Consumer Behavior & Market Research

Fundamentals of Digital Marketing

Business to Business Marketing

Hospitality Management
Food and Beverage Management

Hospitality Event Management

Industry Placement/Practicum

Information Technology Management
Database Management Systems

Systems Analysis and Design

Electronic Commerce Management

Project Management

Project Management Information Systems

The Human Side of Project Management

Project Negotiations & Conflict Resolution

Aviation and Flight Operations Management 
Global Aviation Management and Law

Aviation Safety, Security & Human Factors

Unmanned Aircraft Systems

Ενδεικτικά Μαθήματα  
ανά Ειδίκευση

Συνοπτική Παρουσίαση του Προπτυχιακού 
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων



Από την πρώτη κιόλας ημέρα μου 
στο κολέγιο, γνώρισα καταπληκτικά 
άτομα. Συμφοιτητές, καθηγητές και 
επαγγελματίες που μοιράστηκαν μαζί 
μου τη φιλία τους, τις γνώσεις τους και 
την εμπειρία τους... Όταν το χρειάστηκα 
περισσότερο, εισέπραξα την εμπιστοσύνη 
και την υποστήριξη της ακαδημαϊκής 
κοινότητας, η οποία μου υπενθύμισε 
πόσο σημαντικό είναι να κάνεις τη 
διαφορά, να ακολουθείς το όνειρό σου 
και να στοχεύεις ψηλά. 

Ελισάβετ Ανάγνου, BSBA ‘20

Είμαι ευγνώμων που είχα την ευκαιρία 
να εκπαιδευτώ στο HAU. Εφοδιάστηκα 
με τα προσόντα για να επιτύχω στη 
σταδιοδρομία μου στο μάρκετινγκ, όχι 
μόνο μέσω θεωρητικής εργασίας, αλλά 
και μέσα από εξέταση επιτυχημένων 
περιπτώσεων και παραδειγμάτων από 
την αγορά. Επίσης, ανέπτυξα την κριτική 
μου ικανότητα, ξεπέρασα τον φόβο μου να 
μιλάω μπροστά σε κοινό και έμαθα πώς να 
γράφω επαγγελματικά κείμενα. Αυτά είναι 
τα “soft skills” που συχνά παραβλέπονται 
στις αρχές των σπουδών, αλλά πιστέψτε 
με, είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά.

Στάθης Γεωργακόπουλος, BSBA ‘11 
Performance Marketing Specialist στη /Data

Τι Λένε για το Πρόγραμμα
Φοιτητές και Απόφοιτοι

CAREER PATHS

Στη συνέντευξη για την πρόσληψή μου 
στη βρετανική Βουλή των Κοινοτήτων, 
έπρεπε να κάνω μια παρουσίαση 
ενώπιον της επιτροπής προσλήψεων. 
Δεν είχα καθόλου τρακ γιατί είχα μάθει 
να κάνω παρουσιάσεις στη διάρκεια των 
σπουδών μου και αισθανόμουν σίγουρος 
για τις γνώσεις μου στα Αγγλικά – και 
για αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω το 
Hellenic American University από τα 
βάθη της καρδιάς μου.

Ματθαίος Νίκας, BSBA ‘16 
Service Delivery Coordinator at the British 
House of Commons



Διαπίστευση

Το Hellenic American University είναι 

διαπιστευμένο από την Επιτροπή 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Νέας 

Αγγλίας (New England Commission 

of Higher Education – NECHE), που 

το αμερικανικό Υπουργείο Παιδείας 

αναγνωρίζει ως «αξιόπιστο φορέα ως 

προς την ποιότητα της εκπαίδευσης και 

των ιδρυμάτων που αναγνωρίζει».

Επαγγελματική Πιστοποίηση

Οι φοιτητές που ειδικεύονται (κύρια 

ή δευτερεύουσα ειδίκευση) στη 

Διαχείριση Έργων είναι άρτια 

προετοιμασμένοι για να συμμετάσχουν 

σε εξετάσεις για διεθνή επαγγελματικά 

πιστοποιητικά στη Διαχείριση Έργων 

(PMI & IPMA). 

Επιλογές Σταδιοδρομίας

Διαπίστευση  
& Πιστοποίηση

CAREER PATHS

Η συντριπτική πλειοψηφία των 
αποφοίτων μας είτε εργάζονται είτε 
συνεχίζουν τις σπουδές τους σε 
μεταπτυχιακό επίπεδο. Περίπου το 
85% των αποφοίτων του B.S. στη 
Διοίκηση Επιχειρήσεων εργάζονται ως 
μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες, 
ή συμμετέχουν σε μεταπτυχιακά 
προγράμματα στην Ελλάδα ή το 
εξωτερικό*. Απόφοιτοί μας εργάζονται 
μεταξύ άλλων ως: 

•  Ειδικοί Μάρκετινγκ και Ψηφιακού 
Μάρκετινγκ

•  Αντιπρόσωποι Εξυπηρέτησης ή 
Διαχείρισης Πελατών 

•  Προσωπικό Πωλήσεων

•  Καθηγητές και Προσωπικό Ειδικής 
Εκπαίδευσης

• Επιχειρηματικοί Αναλυτές 

Στις επιλογές σταδιοδρομίας για τους 
απόφοιτους του BSBA συγκαταλέγονται 
και οι επιχειρησιακές λειτουργίες, οι 
δημόσιες σχέσεις, η έρευνα αγοράς, 
η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, η 
διαχείριση ψηφιακού περιεχομένου 
και περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. 

*Τα αριθμητικά στοιχεία αφορούν στο 67% των 
αποφοίτων του προγράμματος BSBA, για τους 
οποίους υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα από 
την έρευνα Hellenic American College Alumni 
Employment Survey 2018.



Μασσαλίας 22
10680 Αθήνα,

Tηλ: 210 3680950
info@haec.gr
www.haec.gr

 www.facebook.com/HellenicAmericanCollege 

Το Hellenic American College και το Hellenic American University κάνουν δεκτούς 
σπουδαστές ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνικής και εθνοτικής καταγωγής, 
φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας, θρησκεύματος, φυσικής αναπηρίας, 
ή της ιδιότητας του βετεράνου σε όλα τα δικαιώματα, προνόμια, προγράμματα και 
δραστηριότητες που παρέχονται ή είναι διαθέσιμα στους σπουδαστές.

Όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα του Hellenic American University 
ελέγχονται θεσμικά, εγκρίνονται και τελούν υπό τη διαρκή αξιολόγηση 
της Αρχής Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Πολιτείας του Νιου 
Χαμσάιρ που πλέον ονομάζεται Επιτροπή Ανώτατης Εκπαίδευσης.

To Hellenic American University είναι πιστοποιημένο 
από την Επιτροπή Ανώτατης Εκπαίδευσης της Νέας 
Αγγλίας των ΗΠΑ (NECHE).

Το Hellenic American College προσφέρει αποκλειστικά τα ακαδημαϊκά 
προγράμματα του Hellenic American University (New Hampshire, USA). Με 
την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι φοιτητές λαμβάνουν 
το πτυχίο τους απευθείας από το Hellenic American University.


