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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ



• Το ΔΠΜΣ «ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
είναι πρόγραμμα εξειδίκευσης και έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό
κενό που υπάρχει στην παρεχόμενη τριτοβάθμια εκπαίδευση στην
Ελλάδα.

• Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η παροχή σύγχρονων γνώσεων
επιχειρηματικού σχεδιασμού σε ένα εθνικό περιβάλλον το οποίο έχει
σημαδευτεί από την οικονομική κρίση και την κατάρρευση του
παλαιού μοντέλου ανάπτυξης της χώρας και ένα διεθνές περιβάλλον
ραγδαίων μετασχηματισμών, δομικών ανισορροπιών, σημαντικών
ευκαιριών, αλλά και μεγάλων κινδύνων.

• Συνδέει τις σύγχρονες γνώσεις επιχειρηματικού σχεδιασμού με την
καινοτομία και τις αναπτυξιακές διεργασίες των παραγωγικών
συστημάτων.



• Προσφέρει μια ολοκληρωμένη θεώρηση της ίδρυσης, λειτουργίας,
ανάπτυξης και αναδιάρθρωσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
μέσα από την οπτική γωνία της καινοτόμου δράσης, της αξιοποίησης
των διαθέσιμων οικονομικών και τεχνολογικών εργαλείων ανάπτυξης
και της διαχείρισης της αλλαγής.

• Παρέχει ένα ισορροπημένο μίγμα θεωρητικής και εμπειρικής
γνώσης και βασίζεται σε βιωματικές τεχνικές, όπου οι φοιτητές
αποκτούν προσωπικές και συλλογικές εμπειρίες μέσα από την επαφή
τους με υπαρκτά προβλήματα και μέσα από την επαφή και
αλληλεπίδραση με στελέχη σύγχρονων επιχειρήσεων.

• Οι μέθοδοι διδασκαλίας περιλαμβάνουν διαλέξεις, σεμινάρια και
κύκλους συζητήσεων brainstorming με ειδικούς, μελέτη υπαρκτών
προβλημάτων συγκεκριμένων κλάδων ή επιχειρήσεων, επισκέψεις και
internships σε επιχειρήσεις, διαμόρφωση και παρουσίαση
επιχειρηματικών σχεδίων, ανάλυση επιτυχημένων και αποτυχημένων
επιχειρηματικών πρακτικών από την Ελληνική και διεθνή εμπειρία,
debates και κοινωνική διαβούλευση.



• Ενσωματώνει τις σύγχρονες τάσεις της επιχειρηματικής λειτουργίας οι
οποίες αφορούν στα επιχειρηματικά δίκτυα, τις τοπικές και
περιφερειακές αλυσίδες παραγωγής, τις επιχειρηματικές συστάδες
(clusters), την κοινωνική οικονομία, τις συμπράξεις της έρευνας με
την παραγωγή, τα incubators και τα spin-offs.

• Διαπραγματεύεται κρίσιμες παραμέτρους της σύγχρονης
επιχειρηματικότητας, όπως η δομή των αγορών, οι καταχρηστικές
πρακτικές, η επιχειρηματική ηθική, η ηγεσία, η κοινωνική ευθύνη
και ο ρόλος της επιχειρηματικής δράσης στην οικονομική ανάπτυξη.

• Παράλληλα συγκεντρώνει και παρουσιάζει ένα πλήρες πλέγμα
εργαλείων ενίσχυσης της επενδυτικής δραστηριότητας, το οποίο
περιλαμβάνει τον επενδυτικό νόμο, τα νέα χρηματοδοτικά μέσα και
τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, αλλά και σύγχρονα μέσα ενίσχυσης
καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών, όπως venture capital, business
angels, και street funding.



• Η άρρηκτη σύνδεση των επιχειρηματικών σπουδών με την
καινοτομία. Μια από τις σημαντικότερες αιτίες κατάρρευσης του
προηγούμενου αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας είναι η
αδυναμία της μέσης επιχείρησης να καινοτομεί ώστε να
παραμείνει βιώσιμη και να αντέξει τον διεθνή, κυρίως,
ανταγωνισμό.

• Το Πρόγραμμα συνδέει την επιχειρηματική δράση με την ανάγκη
για συνεχή αλλαγή, με την ανάγκη της συνεχούς ώσμωσης της
γνώσης και των νέων ιδεών με τον επιχειρηματικό σχεδιασμό.

• Το Πρόγραμμα επενδύει στη διαμόρφωση μιας επιχειρηματικής
κουλτούρας αλλαγής, η οποία θα είναι εξωστρεφής και προϊόν
επιλογής και σχεδιασμού (και όχι βίαιης προσαρμογής).



• Συνθέτει μια σειρά από σύγχρονες προσεγγίσεις που αφορούν
παραγωγικά συστήματα με μικρές κλίμακες, δίνει έμφαση στα
οφέλη των δικτύων και των οριζόντιων και κάθετων συνεργειών
και απαντά στα πραγματικά προβλήματα της Ελληνικής
επιχειρηματικότητας, η οποία λειτουργεί σε ένα ιδιαίτερο
περιβάλλον.

• Συνδέει ευθέως τα προβλήματα της επιχειρηματικότητας με τα
προβλήματα ανάπτυξης στη χώρα μας. Εξερχόμενη η χώρα από
την σοβαρότερη οικονομική κρίση στην σύγχρονη ιστορία της θα
επιτύχει να διαμορφώσει στέρεες και μακροχρόνιες αναπτυξιακές
προοπτικές και να μειώσει τα εκκωφαντικά ποσοστά ανεργίας,
κυρίως των νέων, μόνο στο βαθμό που καταφέρει να
διαμορφώσει ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης στο οποίο η σύγχρονη,
καινοτόμα και εξωστρεφής επιχειρηματικότητα θα έχει ένα
αυξανόμενο ειδικό βάρος.



Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι:

• Πολυτεχνικών Σχολών
• Σχολών Οικονομικών Επιστημών
• Σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων
• Θετικών Επιστημών
• Διεθνών Σπουδών
• Επιστημών του Περιβάλλοντος
• Κοινωνικών Επιστημών
• Ανθρωπιστικών Επιστημών
• Πολιτικών Επιστημών
• Νομικών Επιστημών
• Γεωπονικών Επιστημών

αλλά και άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και
ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και
πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.



Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να έχουν υποβληθεί στη

Γραμματεία του ΔΠΜΣ μέχρι και τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016

(σφραγίδα ταχυδρομείου σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής)

και να περιλαμβάνουν οπωσδήποτε τα παρακάτω

δικαιολογητικά:

- Αίτηση συμμετοχής

- Βιογραφικό σημείωμα

- Πίνακας επιλεγμένων βιογραφικών στοιχείων

- Αντίγραφο πτυχίου

- Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας

- Αντίγραφο αποδεικτικού Αγγλικής γλώσσας

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν την 

Τρίτη 12 Ιουλίου 2016



ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ (Υ) /  
ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Ε)

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (1ο)

Στρατηγική Διοίκηση των Επιχειρήσεων Υ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Λογιστική Υ

Σεμινάριο Διαχείρισης της Αλλαγής Υ

Μάθημα Επιλογής Ε

Μάθημα Επιλογής Ε

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (2ο)

Διοικητικό Μάρκετινγκ Υ

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα Υ

Μάθημα Επιλογής Ε

Μάθημα Επιλογής Ε

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υ



Ενδεικτική λίστα

1. Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

2. Χρονικός Προγραμματισμός και Διαχείριση Έργων

3. Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

4. Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

5. Τhe web start-up: η Νεοφυής Τεχνολογική Εταιρία στο Διαδίκτυο

6. Εφαρμογές Επιχειρησιακής Έρευνας

7. Δίκαιο Ανταγωνισμού

8. Πνευματικά Δικαιώματα Ιδιοκτησίας: Πολιτική και Διαχείριση

9. Καινοτομία και Περιφερειακή Ανάπτυξη

10. Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Επενδύσεων



Πλήρης φοίτηση (full-time)

1ο εξάμηνο: 2 υποχρεωτικά, 2 επιλογής, Σεμινάριο Διαχείρισης της Αλλαγής

2ο εξάμηνο: 2 υποχρεωτικά, 2 επιλογής

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Μερική φοίτηση (part-time)

1ο εξάμηνο: 1 υποχρεωτικό, 1 επιλογής, Σεμινάριο Διαχείρισης της Αλλαγής

2ο εξάμηνο: 1 υποχρεωτικό, 1 επιλογής

3ο εξάμηνο: 1 υποχρεωτικό, 1 επιλογής

4ο εξάμηνο: 1 υποχρεωτικό, 1 επιλογής

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας





Πλήρης φοίτηση: € 2.900

Μερική φοίτηση: € 1.600



Πετράκος Γεώργιος

 Ιατρίδης Γεώργιος

Καλλιώρας Δημήτριος

Κοζανίδης Γεώργιος

Μπέλλου Βικτώρια

Σαχαρίδης Γεώργιος

Σταμπουλής Γεώργιος

Τσέλιος Βασίλειος

Βογιαζίδης Νικόλαος

Μαρκάτου Μαρία

Μπάρλας Αχιλλέας

Νανάς Νικόλαος

Παπαδούλης Απόστολος

Σοφιώτης Ηλίας

Τοπάλογλου Ελευθέριος

Τσιάπα Μαρία
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Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας!

www.neka-master.uth.gr
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