Προπτυχιακό Πρόγραμμα ςτη Διοίκηςη Επιχειρήςεων

Οδθγόσ Σπουδϊν

HELLENIC AMERICAN COLLEGE
ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

ΕΙΑΓΩΓΗ
Αμερικανικζσ πανεπιςτημιακζσ ςπουδζσ ςτη Διοίκηςη Επιχειρήςεων
Το πρόγραμμα για τθν απόκτθςθ Πτυχίου ςτθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων *BSBA+
ςτθρίηεται ςτισ κεμελιϊδεισ αρχζσ που αφοροφν τθ δομι και λειτουργία των
επιχειριςεων, με διδακτζα φλθ αντίςτοιχθ των Σχολϊν Διοίκθςθσ Επιχειριςεων τθσ
Αμερικισ. Με τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ, οι ςπουδαςτζσ κα ζχουν
εφοδιαςτεί με τισ απαραίτθτεσ δεξιότθτεσ και γνϊςεισ, κακϊσ και ζναν καινοτόμο κι
επιχειρθματικό τρόπο ςκζψθσ, ϊςτε να επιτφχουν ςτο επιχειρθματικό περιβάλλον
τθσ ςθμερινισ εποχισ.
Το πρόγραμμα BSBA διεξάγεται πλήρωσ και online.

ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Το Bachelor ςτη Διοίκηςη Επιχειρήςεων (BSBA) ζχει ςχεδιαςτεί με τζτοιο τρόπο,
ϊςτε να παρζχει τα προςόντα που είναι απαραίτθτα για τθ διαχείριςθ ενόσ
τμιματοσ ςε μία επιχείρθςθ ι τθ λειτουργία ολόκλθρθσ επιχείρθςθσ. Οι
ςπουδαςτζσ κα αναπτφξουν ςτρατθγικζσ διαχείριςθσ των μζςων κοινωνικισ
δικτφωςθσ και κα μάκουν να καταρτίηουν ςχζδια υλοποίθςθσ ζργου (projects), να
υλοποιοφν διαδικαςίεσ ςτελζχωςθσ και να διαχειρίηονται πραγματικά διοικθτικά
κακικοντα.
Μερικά από τα πλεονεκτιματα του προγράμματοσ είναι:


Η δυνατότθτα κφριασ εξειδίκευςθσ ςε ζναν από τομείσ: Οικονομικά,
Μάρκετινγκ,

Πλθροφορικι,

Επιχειρθματικότθτα,

Engineering

Management,

Οργάνωςθ

και

Διαχείριςθ

Διοίκθςθ

Ζργων,

Τουριςτικϊν

Επιχειριςεων, ι θ ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν με ειδίκευςθ ςτθ Διοίκθςθ
Επιχειριςεων.
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Η

δυνατότθτα

δευτερεφουςασ

εξειδίκευςθσ

ςε

πεδία

όπωσ

θ

Επιχειρθματικότθτα και θ Διαχείριςθ Ζργων.


Η δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ μακθμάτων επιλογισ όπωσ: Καινοτομία και
Ανάπτυξθ Προϊόντων, Παγκόςμια Επιχειρθματικότθτα, Κοινωνικά Μζςα
Δικτφωςθσ και Επιχειρθματικότθτα, κακϊσ και εξειδικευμζνα μακιματα
ςτον τομζα τθσ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, όπωσ: Εξαγορζσ και Συγχωνεφςεισ,
Επίλυςθ Συγκροφςεων, Επικοινωνιακι Στρατθγικι Διαχείριςθσ Εκνικισ
Ταυτότθτασ ενόσ κράτουσ (nation branding).



Το ευζλικτο ωράριο μακθμάτων με απογευματινά, βραδινά και e-learning
τμιματα, ϊςτε να εξυπθρετεί όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ.



Tο διδακτικό προςωπικό του προγράμματοσ που παρζχει υπθρεςίεσ
υποςτιριξθσ και κακοδιγθςθσ ςτθν ακαδθμαϊκι και επαγγελματικι
ςταδιοδρομία των ςπουδαςτϊν.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΣΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων (BSBA) εφοδιάηει τουσ
ςπουδαςτζσ με τισ γνϊςεισ και τθν εμπειρία που απαιτείται, ϊςτε να αναπτφξουν
επιχειρθματικό τρόπο ςκζψθσ για μία επιτυχθμζνθ ςταδιοδρομία ςτθ Διοίκθςθ
Επιχειριςεων ςε κζςεισ διευκυντι, ςυμβοφλου, εμπορικοφ αντιπροςϊπου, ελεγκτι
ι αναλυτι αγορϊν ι ακόμθ για τθ δθμιουργία τθσ δικισ τουσ επιχείρθςθσ.
Επιπλζον, οι πτυχιοφχοι αποκτοφν όλεσ τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ προκειμζνου να
ςυνεχίςουν τισ ςπουδζσ τουσ ςε μεταπτυχιακό επίπεδο ςτον τομζα τθσ Διοίκθςθσ
Επιχειριςεων, είτε ςτο Hellenic American University είτε ςε πανεπιςτιμιο του
εξωτερικοφ.

ONLINE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BSBA
Το Πρόγραμμα προςφζρεται και εξ ολοκλιρου διαδικτυακά ςε ζνα εξαιρετικά
ελκυςτικό και υποςτθρικτικό περιβάλλον. Οι φοιτθτζσ του προγράμματοσ ζχουν
πρόςβαςθ ςε:
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Εβδομαδιαίεσ online ςυνεδρίεσ ςε πραγματικό χρόνο με διδάςκοντεσ και
ςυμφοιτθτζσ, οι οποίεσ προςφζρουν πολλαπλζσ ευκαιρίεσ ςυμμετοχισ και
εξατομικευμζνθσ παρακολοφκθςθσ.



Εφχρθςτθ θλεκτρονικι πλατφόρμα με ςειρά διαδραςτικϊν εργαλείων
επικοινωνίασ, ϊςτε να ανταλλάςςουν ιδζεσ, εμπειρίεσ και προβλθματιςμοφσ
με τουσ άλλουσ ςυμμετζχοντεσ.



Εξατομικευμζνθ βοικεια και υποςτιριξθ από τον υπεφκυνο κακθγθτι.

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Για τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ απαιτοφνται 40 μακιματα
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ Διπλωματικισ Εργαςίασ (Capstone Project) κατά το
τελευταίο ζτοσ ςπουδϊν (121 διδακτικζσ μονάδεσ). Η διάρκεια του προγράμματοσ
για τουσ ςπουδαςτζσ πλιρουσ φοίτθςθσ είναι 8 εξάμθνα κατ’ ελάχιςτο, ενϊ οι
ςπουδαςτζσ μερικισ φοίτθςθσ μποροφν να ολοκλθρϊςουν το πρόγραμμα ςε 5 ζωσ
8 ζτθ, ανάλογα με τον αρικμό μακθμάτων που επιλζγουν ςε κάκε εξάμθνο. Το
ακαδθμαϊκό ζτοσ αποτελείται από 2 εξάμθνα. Κάκε ακαδθμαϊκό ζτοσ χωρίηεται ςε 2
εξάμθνα. Κάκε εξάμθνο είναι διάρκειασ 15 εβδομάδων.

ΣΟΜΕΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ
Παράλλθλα με τα μακιματα για τθν απόκτθςθ Πτυχίου ςτθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων,
οι ςπουδαςτζσ ζχουν τθ δυνατότθτα εξειδίκευςθσ ςε ζναν από τουσ παρακάτω
τομείσ:


Εξειδίκευςθ ςτθν Επιχειρθματικότθτα



Εξειδίκευςθ ςτθ Διαχείριςθ Ζργων

Επιπλζον, υπάρχει θ δυνατότθτα εξειδίκευςθσ ςτον τομζα τθσ Αειφόρου Ανάπτυξθσ,
τθσ Ψυχολογίασ, κακϊσ και ςε άλλουσ τομείσ.
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ΑΠΟΚΟΜΙΗ ΓΝΩΕΩΝ
Ολοκλθρϊνοντασ τισ ςπουδζσ ςτθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων, οι φοιτθτζσ:


κα ζχουν αποκτιςει τθν τεχνογνωςία και τισ ικανότθτεσ να διευκφνουν μια
μικρι επιχείρθςθ ι να διαχειρίηονται ζνα τμιμα επιχείρθςθσ,



κα ζχουν αποκτιςει κριτικι ςκζψθ και κα ζχουν αναπτφξει θγετικζσ και
διαπραγματευτικζσ ικανότθτεσ, ικανότθτεσ λιψθσ αποφάςεων και επίλυςθσ
προβλθμάτων,



κα ζχουν αποκτιςει κριτικι και αναλυτικι ςκζψθ και κα μποροφν να κάνουν
ποςοτικζσ εκτιμιςεισ,



κα μποροφν να επικοινωνοφν αποτελεςματικά ςτα Αγγλικά ςε γραπτό και
προφορικό λόγο,



κα ζχουν τθ δυνατότθτα, εάν εξειδικευκοφν ςτθ Διαχείριςθ Ζργων, να
ςυμμετάςχουν ςτισ εξετάςεισ για τισ διεκνείσ επαγγελματικζσ πιςτοποιιςεισ
ςτθ Διαχείριςθ Ζργων (PMI και IPMA),



κα ζχουν κατανοιςει τισ εγχϊριεσ και παγκόςμιεσ επιχειρθματικζσ
ευκαιρίεσ,

ϊςτε

να

ςχεδιάςουν

καλφτερα

τθν

προςωπικι

τουσ

επαγγελματικι ςταδιοδρομία.

ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ
Το Πρόγραμμα Σπουδϊν ςτθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων προςφζρει ςτουσ ςπουδαςτζσ
του τθ δυνατότθτα να ςυμμετζχουν ςε ερευνθτικά ζργα που υλοποιοφνται από
κακθγθτζσ και ςπουδαςτζσ ςτα πεδία τθσ Επιχειρθματικότθτασ, του Μάρκετινγκ, τθσ
Διαχείριςθσ Γνϊςθσ και άλλων επιχειρθματικϊν τομζων. Επίςθσ, οι φοιτθτζσ
λαμβάνουν υποςτιριξθ και κακοδιγθςθ κατά τθν εκπόνθςθ του ερευνθτικοφ ζργου
τουσ. Στο πλαίςιο του προγράμματοσ, κα ζχουνν τθ δυνατότθτα να επιςκεφκοφν
επιχειριςεισ (field trips), να ςυνομιλιςουν με επαγγελματίεσ του κλάδου και να
μοιραςτοφν τισ επαγγελματικζσ ανθςυχίεσ τουσ με ζμπειρουσ και νζουσ
επιχειρθματίεσ μζςω εργαςτθρίων και ομάδων ςυηιτθςθσ (forum).
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