
Δεν είναι απλώς ένα πτυχίο: 
το ΜΒΑ μας είναι μια 
επένδυση που θα αλλάξει 
τον τρόπο που διοικείτε, 
επιχειρείτε και σκέφτεστε.



PROGRAM AT A GLANCE
Το πρόγραμμα MBA 
του Hellenic American 
University καλλιεργεί 
επιχειρηματική νοοτροπία 
και την ικανότητά σας να 
διαχειρίζεστε τις αλλαγές 
και να προάγετε την 
καινοτομία. Κάθε μάθημα 
είναι εμπλουτισμένο με 
πρακτικά πρότζεκτ, τα οποία 
αναπτύσσουν τις διοικητικές 
ικανότητες που απαιτούνται 
στο σημερινό ιδιαίτερα 
ευμετάβλητο διεθνές 
επιχειρηματικό περιβάλλον 
– είτε είστε επικεφαλής 
μιας διεύθυνσης κάποιας 
εταιρείας είτε έχετε τη δική 
σας επιχείρηση. 



PROGRAM AT A GLANCE
Βασικά Χαρακτηριστικά

του Προγράμματος
Διάρκεια Γλώσσα Μαθήματα Τρόπος παρακολούθησης

2 έτη Αγγλικά 11+ Capstone Φυσική παρουσία 
στην τάξη ή online

Πλεονεκτήματα του Προγράμματος

Μάθηση μέσα από την Αγορά Η διαδικασία μάθησης εμπλουτίζεται με υλοποίηση έργων σε εταιρίες, μελέτες 

περιπτώσεων που αναπτύσσονται σε συνεργασία με πραγματικές επιχειρήσεις 

της τοπικής και παγκόσμιας αγοράς και με ομιλίες επισκεπτών επαγγελματιών 

που είναι ιδιαίτερα έμπειροι στον τομέα τους. 

Επιλογές Εξειδίκευσης Δυνατότητα εξειδίκευσης σε μία από 6 κατευθύνσεις, από το ψηφιακό 

μάρκετινγκ ή την επιχειρησιακή αριστεία ως τους εξειδικευμένους κλάδους 

της διοίκησης αερομεταφορών, ναυτιλιακών εταιρειών και τεχνολογίας 

πληροφορικής.  

Κορυφαίο Διδακτικό Προσωπικό Οι διδάσκοντες στο πρόγραμμα είναι πολύπειροι μελετητές και ερευνητές του 

κλάδου που έχουν εκπαιδευτεί σε διάφορα μέρη του κόσμου, ενώ επιπλέον 

διαλέξεις δίνονται από μια ομάδα ειδικών σε διάφορα πεδία όπως ανάλυση 

δεδομένων, ψηφιακό μάρκετινγκ, ηγεσία και επιχειρηματικές επικοινωνίες.

Πρόγραμμα Προσαρμοσμένο 

στις Ανάγκες των Εργαζόμενων

Οι βραδινές τάξεις, η μερική φοίτηση και η επιλογή να παρακολουθήσετε κάποια 

από τα μαθήματα online, σας δίνουν τη δυνατότητα να συνεχίσετε να εργάζεστε 

παράλληλα με τις σπουδές σας. 

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.



Οικονομική Βοήθεια 
& Υποτροφίες

Προϋποθέσεις
Εισαγωγής

Οι υποψήφιοι για εισαγωγή  
πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστο  

τα ακόλουθα προαπαιτούμενα: 

•  Πτυχίο από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο  
ή άλλον πιστοποιημένο φορέα  

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε πεδίο  
που να περιλαμβάνει τις ελευθέριες τέχνες  
ή τη γενική εκπαίδευση, με βαθμό πτυχίου  

τουλάχιστον B (3,0)

•  Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης  
της αγγλικής γλώσσας

•  Συνέντευξη με ένα μέλος  
του διδακτικού προσωπικού  

του Τμήματος.

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. 



OVERVIEW

People Management
Leadership and Organizational Behavior
Ethics, Law and CSR
Total Rewards

Digital Marketing
Integrating Marketing in a Digital Age
Digital Marketing Analytics
Branding and Communications

Operational Excellence
Technology and Operations Management
Project Management
Business Service Management

Information Technology Management
Decision Support Systems
E-Commerce Management
IT Management and Strategy

Aviation Management 
Global Air Transport Strategies
Global Air Transportation System
International Multimodal Transportation

Shipping Management 
Shipping Operations and Management
Marine and Surveying Management
Statutory Shipping Requirements

General Business
Cross-Cultural Management
Crisis Management
Managing for Sales

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/masters-in-business-administration

Ειδικότητες
Μπορείτε να επιλέξετε να εξειδικευτείτε σε 
μία από τις παρακάτω κατευθύνσεις – ή να 
ολοκληρώσετε το πτυχίο σας με μαθήματα 
επιλογής στη γενική διοίκηση:  

People Management 

Digital Marketing

Operational Excellence

Aviation Management

Shipping Management

Information Technology Management

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού: 

Functional Skills Integration 

The Business Landscape 

Business, Policy and the International 
Economy

Marketing Management 

Strategic Human Resource 
Management 

Managerial Finance 

Accounting for Decision Making 

Operations Research

Strategy

Συνοπτική Παρουσίαση του Μεταπτυχιακού 
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

Το μεγαλύτερο μέρος του ΜΒΑ αποτελείται από υποχρεωτικά μαθήματα που σας εφοδιάζουν με 
μια στέρεη θεωρητική βάση και πρακτική γνώση ως προς τις κύριες λειτουργίες και διαδικασίες 
μιας επιχείρησης, τη λογιστική, τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και τη χρηματοοικονομική 
για στελέχη. Επιπλέον αναπτύσσετε τις ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται για τη λήψη 
αποφάσεων βάσει δεδομένων, ενώ παράλληλα ενισχύετε τις ικανότητές σας στην άσκηση 
ηγεσίας, την ομαδική εργασία, την επικοινωνία και την αναλυτική σκέψη.

Ενδεικτικά Μαθήματα Επιλογής



CAREER PATHS

Το MBA στο HAU μου έδωσε την 
ευκαιρία να αναπτύξω τις ηγετικές 
μου ικανότητες, χάρη στην εξαιρετικά 
διαδραστική προσέγγιση στη μάθηση, η 
οποία βασιζόταν στην ομαδική εργασία.

Έχοντας τεχνικό υπόβαθρο και 
χρόνια προϋπηρεσίας ως διοικητικό 
στέλεχος στον λογιστικό έλεγχο, τη 
συμβουλευτική επιχειρήσεων και τον 
τραπεζικό κλάδο, το επέλεξα για να 
με βοηθήσει να ανέλθω σε ηγετική 
θέση και να σκέφτομαι ολιστικά 
κατά την επίλυση προβλημάτων 
στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Οι 
σπουδές μού έδωσαν την ευκαιρία 
να συνεργαστώ με δυναμικούς 
ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες. Η όλη 
εμπειρία ξεπέρασε τις προσδοκίες μου. 
Πριν ολοκληρώσω τις σπουδές, πήρα 
προαγωγή σε ανώτατη διοικητική θέση 
σε μία από τις συστημικές ελληνικές 
τράπεζες. Ήταν ένα ταξίδι που άξιζε τον 
κόπο!

Ιωσηφίνα Δεγαΐτα, MBA ‘20, Head of Group 
Operational Risk Management, Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος

Έχοντας ολοκληρώσει τις σπουδές 
μου στο MBA, αισθάνομαι υπερήφανος 
και ενθουσιασμένος! Όχι μόνο για τις 
γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησα 
στη διάρκεια αυτών των ετών, 
αλλά κυρίως για κάτι που δεν είχα 
σκεφτεί όταν υπέβαλλα την αίτησή 
μου για το ΜΒΑ – και αυτό το κάτι 
είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Οι 
δάσκαλοί μου, όλο το προσωπικό του 
πανεπιστημίου με την ακαδημαϊκή 
αριστεία του, άνθρωποι που είχα τη 
χαρά να γνωρίσω και να επηρεαστώ 
από αυτούς.

Τις γνώσεις και δεξιότητές του μπορεί 
να τις διευρύνει κανείς σε διάφορα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά η 
συνολική καθοδήγηση, βοήθεια και 
έμπνευση που εισέπραξα σπουδάζοντας 
κοντά στο διδακτικό προσωπικό του 
Hellenic American University είναι το 
πιο πολύτιμο εφόδιο που πήρα μαζί μου 
αποφοιτώντας, ένα εφόδιο ανεκτίμητο 
και αναντικατάστατο.         

Γαβριήλ-Νικόλαος Αδαμόπουλος, MBA ‘19

Τι Λένε για το Πρόγραμμα
Φοιτητές και Απόφοιτοι



CAREER PATHS

Διαπίστευση
Το Hellenic American University είναι 
διαπιστευμένο από την Επιτροπή 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Νέας 
Αγγλίας (New England Commission of 
Higher Education – NECHE), την οποία 
αναγνωρίζει το αμερικανικό Υπουργείο 
Παιδείας ως «μια αξιόπιστη αρχή ως 
προς την ποιότητα της εκπαίδευσης και 
των ιδρυμάτων που αναγνωρίζει».  

Επαγγελματική Πιστοποίηση
Στους φοιτητές που ολοκληρώνουν 
δύο μαθήματα επιλογής σε 
οποιαδήποτε από τις 6 κατευθύνσεις 
εξειδίκευσης, καθώς και το Capstone 
Project, απονέμεται πιστοποιητικό 
εξειδίκευσης στον αντίστοιχο τομέα 
από το Hellenic American University.

Οι φοιτητές του ΜΒΑ που 
ολοκληρώνουν την ειδίκευση Digital 
Marketing είναι άρτια προετοιμασμένοι 
ώστε να μπορούν να διεκδικήσουν τη 
διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίησή 
τους ως Online Marketing Certified 
Associate (OMCA™). 

Η κατεύθυνση Operational Excellence 
προετοιμάζει τους σπουδαστές για 
πιστοποίηση ως Certified Associate in 
Project Management (CAPM®) ή ως 
Project Management Professional 
(PMP®) του Project Management 
Institute (PMI®). 

Περίπου το 95% των αποφοίτων του 
ΜΒΑ μας εργάζονται ως μισθωτοί 
ή αυτοαπασχολούμενοι*. Η μεγάλη 
πλειοψηφία εργάζεται στην Ελλάδα ή 
στο εξωτερικό, στην ανώτατη διοίκηση 
επιχειρήσεων ή ως στελέχη όπως:

•  Business Development Managers

•  Key/Senior Account Managers

•  Product Managers

•  Εμπορικοί Διευθυντές / Υπεύθυνοι 
Προμηθειών

•  Branding Officers / Διευθυντές 
Marketing

•  Διευθυντές Πωλήσεων

•  Project Managers / IT managers

•  Business, Risk & Market Analysts 

Οι απόφοιτοι του προγράμματος 
ΜΒΑ απασχολούνται σε ελληνικές 
και πολυεθνικές επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε ευρύ φάσμα 
κλάδων της αγοράς, όπως: 

•  Φαρμακευτικά προϊόντα

•  Τραπεζικές και χρηματοοικονομικές 
υπηρεσίες

•  Τηλεπικοινωνίες

•  Τρόφιμα και ποτά

•  Βιοτεχνίες, αυτοκινητοβιομηχανίες, 
ναυτιλιακές και κατασκευαστικές

•  Τεχνολογία Πληροφορικής (ΙΤ)

 *Τα αριθμητικά στοιχεία αφορούν στο 78% των 
αποφοίτων, για τους οποίους υπάρχουν διαθέσιμα 
δεδομένα από την έρευνα Hellenic American 
College Alumni Employment Survey 2018.

Επιλογές Σταδιοδρομίας

Διαπίστευση  
& Πιστοποίηση



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.


