Executive Education

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Οικονομικής Διοίκησης

Επενδύοντας
στη Γνώση
Εξασφαλίζετε
το Μέλλον.

Η οικονομική επιτυχία προκύπτει όχι κάνοντας ό,τι κάνουν οι
άλλοι καλά, αλλά κάνοντας κάτι που οι άλλοι είτε δεν μπορούν
να κάνουν καθόλου είτε δεν μπορούν να κάνουν καλά.
Από τη Θεωρία Οικονομίας

Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) ιδρύθηκε το 1962. Είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που σκοπό
έχει τη διάδοση, ανάπτυξη και προβολή των αρχών, των μεθόδων και της πρακτικής του σύγχρονου Management. Τα μέλη της είναι
νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και οργανισμοί του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καθώς και φυσικά πρόσωπα, ανώτατα και ανώτερα
διευθυντικά στελέχη, επιχειρηματίες, καθηγητές Πανεπιστημίων και φοιτητές.
Στο πλαίσιο της ΕΕΔΕ λειτουργούν πέντε Ινστιτούτα που δραστηριοποιούνται το καθένα σε εξειδικευμένες λειτουργίες του
Management:

Καθώς και τέσσερις τομείς που ασχολούνται με γενικότερα θέματα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος:

Σήμερα η ΕΕΔΕ συγκαταλέγεται στα πέντε μεγαλύτερα Management Associations παγκοσμίως σε επίπεδο Μελών και Έργου. Έχει
εκπαιδεύσει, κατά την διάρκεια των 56 χρόνων λειτουργίας της, περισσότερα από 500.000 στελέχη, έχει προσφέρει περισσότερες
από 800.000 ώρες εκπαίδευσης μέσα από 17.500 εκπαιδευτικά προγράμματα.
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Η ΕΕΔΕ προσφέρει από το 2003 το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Οικονομικής Διοίκησης. Σκοπός του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους αποφοίτους με
υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακή επαγγελματική ειδίκευση στους
βασικούς τομείς άσκησης της Οικονομικής Διοίκησης, ώστε να
αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας και
στις θέσεις ευθύνης που ήδη κατέχουν. Είναι το μοναδικό Πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην κατεύθυνση της
ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων σε ανώτερα και ανώτατα
στελέχη της οικονομικής διοίκησης, τα οποία στοχεύουν στην
ανάληψη ρόλων και υπευθυνοτήτων που αντιστοιχούν σε αυτούς
του Οικονομικού Διευθυντή.
Η Οικονομική Διοίκηση είναι θεμελιώδους σημασίας για τη
δομή, οργάνωση και λειτουργία των επιχειρήσεων σε ένα ανταγωνιστικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον τόσο σε
τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Στη σύγχρονη εποχή οι
επιχειρήσεις καλούνται να έχουν μια καλά οργανωμένη οικονομική διοίκηση ώστε να έχουν όσο το δυνατόν καλύτερο έλεγχο
των οικονομικών τους, της πιστωτικής πολιτικής τους και της

διαχείρισης κρίσεων στον τομέα τους με τη χρήση εξειδικευμένης γνώσης, με τη χάραξη οικονομικής στρατηγικής και με
εξειδικευμένα εργαλεία και μέσα που θα χρησιμοποιήσουν για
την επίτευξη των στόχων τους.
Τόσο η μοναδικότητα και η αναγκαιότητα του προγράμματος για
την Ελλάδα της σύγχρονης εποχής όσο και η πετυχημένη πορεία
των αποφοίτων του από το 2003, καθιστούν το Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα Οικονομικής Διοίκησης της ΕΕΔΕ ως μια από τις
καλύτερες επιλογές για την επίτευξη των στόχων των στελεχών
του κλάδου.
Η ανάλυση και η εκμάθηση του προγράμματος συνδυάζεται με
την παρακολούθηση υποχρεωτικού κύκλου και κύκλου μαθημάτων επιλογής με στόχο την εμπέδωση των βασικών αρχών
της Οικονομικής Θεωρίας και στη συνέχεια την εξειδίκευση που
επιθυμεί ο κάθε συμμετέχων στον τομέα που τον ενδιαφέρει.
Η απόκτηση του τίτλου επιτυγχάνεται με την επιτυχή ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας τόσο στον υποχρεωτικό κύκλο
μαθημάτων όσο και στον κύκλο επιλογής.

ν οικονομικών σου.
τω
ος
ελ
όφ
ος
πρ
μα
βή
το
Κάνε
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Οικονομική Διοίκηση

3

Η αξία μιας εταιρείας είναι η παρούσα αξία
των μελλοντικών εισροών ρευστού.
John Kay, Βρετανός οικονομολόγος

Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων

Χρονική Διάρκεια του Προγράμματος

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων που θα συμμετέχουν
σε κάθε εκπαιδευτική σειρά του Προγράμματος, σκοπό έχει
την ανάδειξη των καταλληλότερων υποψηφίων με βάση τα
παρακάτω κριτήρια:

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διπλώματος είναι
18 μήνες σε αντίστοιχα διδακτικά τρίμηνα. Τα μαθήματα διεξάγονται κάθε Παρασκευή (17:00 - 21:00) και Σάββατο (09:00
- 17:00) ανά δεκαπενθήμερο. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται
μετά την ολοκλήρωση των εισηγήσεων της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας και σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών που
διανέμεται στους συμμετέχοντες κατά την έναρξη του μεταπτυχιακού. Το πρόγραμμα διακόπτεται κατά τις περιόδους των
ακαδημαϊκών διακοπών (Χριστούγεννα, Πάσχα και καλοκαίρι).

– Πτυχίο Διοικητικής ή Οικονομικής κατεύθυνσης από
ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή αντίστοιχα ισότιμου της
αλλοδαπής
– Πιστοποιημένη εργασιακή εμπειρία τριών ή περισσότερων
ετών σε υπηρεσίες οικονομικής διοίκησης (ενδεικτικά αναφέρονται τα τμήματα λογιστικής υποστήριξης, οικονομικού
προγραμματισμού, εσωτερικού ελέγχου, χρηματοοικονομικής διαχείρισης, κλπ)
– Προσωπική Συνέντευξη
Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού παρακαλούθησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Οικονομικής Διοίκησης, το οποίο χορηγείται μετά:
– την υποχρεωτική παρακολούθηση όλων των μαθημάτων και
– την επιτυχή ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας σε
όλα τα μαθήματα με βαθμό τουλάχιστον 60%.
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Μεθοδολογία Προγράμματος
Κατά τη διάρκεια των εισηγήσεων του Προγράμματος, χρησιμοποιηούνται οι
πλέον σύγχρονες διδακτικές τεχνικές και μεθοδολογίες όπως:
Η παρουσίαση μέσω Η/Υ, η χρήση πολυμέσων και Ιnternet
Η παρουσίαση ειδικευμένων μεθοδολογιών από εκπροσώπους ελληνικών και
πολυεθνικών επιχειρήσεων και οργανισμών που έχουν αναπτύξει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες (π,χ, οι AIMS INTERNATIONAL, SAP, ICAP, Hellastat, Specisoft,
Qualco κλπ.) με σκοπό τη διαρκή διασύνδεση των επαγγελματικών μεθοδολογιών
στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης
Η διαρκής ομαδική ενασχόληση μέσω group exercises και case studies
Η χρήση προσομοιώσεων (simulations, business games)
Η παρακολούθηση των μαθημάτων πραγματοποιείται στις αίθουσες της ΕΕΔΕ, σε
ένα άνετο και επαγγελματικό περιβάλλον το οποίο παρέχει την καλύτερη δυνατή
εκπαιδευτική εμπειρία και είναι η καλύτερη επιλογή εάν πραγματικά επιθυμείτε
να αντιληφθείτε πλήρως τα θέματα που διδάσκονται.

Εκπαιδευτές του Προγράμματος
Στο Πρόγραμμα διδάσκουν ανώτατα στελέχη ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων με αναγνωρισμένο επιστημονικό και επαγγελματικό κύρος στους τομείς
επαγγελματικής εξειδίκευσής τους με μεγάλη διδακτική εμπειρία σε θέματα ανασχεδιασμού επιχειρησιακών διαδικασιών, επιχειρησιακής έρευνας και οικονομικής διοίκησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Οικονομική Διοίκηση
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Αναλυτικό Πρόγραμμα μαθημάτων
Υποχρεωτικός κύκλος μαθημάτων (Core Modules)
Οικονομική ανάλυση (12 ώρες)

180
Ώρες

Credit Control Management (20 ώρες)
Banking (12 ώρες)
Capital Structure (16 ώρες)
Investment Valuation (16 ώρες)
Cash flow Planning (16 ώρες)
Business Plan (16 ώρες)
Reporting & Planning (12 ώρες)
Internal Audit (12 ώρες)
Tax Audit (12 ώρες)
IFRS (36 ώρες )

Συμπληρωματικός Κύκλος Μαθημάτων
Corporate Law (16 ώρες)
Ανθρώπινο Δυναμικό (12 ώρες)

40
Ώρες

Business Risk Management (12 ώρες)

Κύκλος Μαθημάτων Επιλογής (Elective Modules)
Επιλέγονται δύο (2) από τα τέσσερα (4) μαθήματα

Advance Tax Audit (12 ώρες)
Procurement Management (12 ώρες)
IT Systems and ERP (12 ώρες)
Crisis Management (12 ώρες)
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24
Ώρες

BUSINESS
PLAN
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AUDIT
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CREDIT
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BANKING &
FINANCE

Elective Modules

Advance Tax Audit

Procurement Management

Crisis Management

IT Systems & ERP
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Η ΕΕΔΕ στην Ελλάδα
Αθήνα
Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61
Κ. Πατήσια, 111 44 Αθήνα
Τηλ.: 210 2112000 (*608, *609)
Fax: 210 2112024, 210 2112028
e-mail: programs1@eede.gr
Τμήμα Μακεδονίας
Καρατάσου 7
546 26 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 522314, 2310 516639
Fax: 2310 546218
e-mail: mac-meli1@eede.gr

Τμήμα Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος
Πλατεία Πίνδου 1
Γούναρη & Αγ. Ανδρέου, 262 22 Πάτρα
Τηλ.: 2610 318573
Fax: 2610 361517
e-mail: patra@eede.gr
Τμήμα Κρήτης
Κονδυλάκη 105 & Βάρνης
713 05 Θέρισσος, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810 258869, 2810 263351
Fax: 2810 258413
e-mail: creta@eede.gr

www.eede.gr

Follow us:

