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Το Τμήμα

Είναι το μοναδικό Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και της
Ηπείρου και λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά. 

Αποστολή του Τμήματος είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστήμης της οργάνωσης και της διοίκησης
επιχειρήσεων και οργανισμών, έτσι ώστε οι απόφοιτοί του να είναι ικανοί επιστήμονες στο αντικείμενο αυτό, τόσο
στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. 

Πιο συγκεκριμένα, στοχεύει στη διαμόρφωση ενός ακαδημαϊκού περιβάλλοντος που καταρτίζει θεωρητικά τους
φοιτητές και παράλληλα τους φέρνει σε επαφή με τον πραγματικό κόσμο των επιχειρήσεων, προετοιμάζοντάς τους
με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις πολύπλοκες απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρηματικού
περιβάλλοντος, έχοντας παράλληλα υψηλά ιδανικά και ολοκληρωμένη προσωπικότητα. 



Πρόγραμμα Σπουδών

Κατεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης 
Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος καλύπτει όλα τα γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης της Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων, ενώ προσαρμόζεται συνεχώς στις ραγδαίες εξελίξεις τόσο στην οικονομία όσο και στην τεχνολογία.
 
Στο τελευταίο έτος σπουδών παρέχονται μαθήματα εξειδίκευσης σε τρεις κατευθύνσεις:

Δείτε το πρόγραμμα σπουδών ΕΔΩ

https://ba.uowm.gr/programma-spoydon/


Φοιτητική Εμπειρία Erasmus+

Το Τμήμα ενθαρρύνει την κινητικότητα, καθώς παροτρύνει τους φοιτητές και τα μέλη του να μεταβούν σε Πανεπιστήμια
του εξωτερικού, με την οικονομική υποστήριξη του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS. Εξάλλου, έχει πλήρη
αντιστοιχία διδακτικών μονάδων με τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, ακολουθώντας τη Συμφωνία της Μπολόνια.
https://erasmus.uowm.gr

https://erasmus.uowm.gr/


Έρευνα

«Εργαστήριο Οικονομικής των Επιχειρήσεων», το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά
αντικείμενα της Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Χρηματοοικονομικής, της Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας και Επιχειρηματικής
Στατιστικής, της Εταιρικής Διακυβέρνησης, της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και κάθε άλλου θέματος που άπτεται της
σύγχρονης Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

«Εργαστήριο Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου - Υπολογιστή και Σχεδίασης Πληροφοριακών Συστημάτων», το οποίο καλύπτει τις
εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου - Υπολογιστή, Ανάλυσης,
Σχεδίασης, Μοντελοποίησης και Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων, Ανάπτυξης Διαδικτυακών Εφαρμογών και
Εφαρμογών για Συσκευές Αφής.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην έρευνα στον τομέα της αλληλεπίδρασης ανθρώπου και υπολογιστή. Στο πρόγραμμα σπουδών
περιλαμβάνονται πολλά σχετικά μαθήματα ώστε οι απόφοιτοι να έχουν όλες τις απαιτούμενες γνώσεις για να λειτουργήσουν στο
πολύπλοκο επιχειρηματικό περιβάλλον της εποχής μας.  

Βρίσκονται υπό ίδρυση 2 εργαστήρια:
 



Υποδομές

Το Τμήμα διαθέτει υπερσύγχρονο εξοπλισμό, που καλύπτει πλήρως το πρόγραμμα σπουδών του καθώς και τις ερευνητικές του
δραστηριότητες. Ενδεικτικά διαθέτει τέσσερα (4) εργαστήρια πλήρως εξοπλισμένα με Η/Υ, τέσσερις (4) αίθουσες διδασκαλίας πλήρως
εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας και ένα αμφιθέατρο 120 θέσεων με πλήρη εξοπλισμό οπτικοακουστικών μέσων για
τη διενέργεια μαθημάτων, αλλά και συνεδρίων και εκδηλώσεων. Επίσης, χρησιμοποιεί όλους τους κοινόχρηστους χώρους (μεγάλο
αμφιθέατρο 400 θέσεων με εξοπλισμό για τη διενέργεια μαθημάτων, συνεδρίων και εκδηλώσεων, βιβλιοθήκη κ.ά.), καθώς επίσης και τις
Φοιτητικές Εστίες στην πόλη των Γρεβενών.
 
Οι υποδομές του Τμήματος είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: https://ba.uowm.gr/egkatastaseis-kai-ergastiria/ 

https://ba.uowm.gr/egkatastaseis-kai-ergastiria/


Φοιτητική Ζωή στα Γρεβενά

Ασφαλής και φιλική πόλη
Με πληθώρα επιλογών ψυχαγωγίας και διασκέδασης
Με πολιτιστικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ (Γιορτή Μανιταριού, ΓΙΑΓΚΟΥΛΕΙΑ RiverSpirit κ.α.)
Οικονομικά προσιτή σε στέγαση/διαμονή και διατροφή
Ιδανική βάση για εξορμήσεις - εκδρομές (πχ. Εθνικό Πάρκο της Βάλια Κάλντα, Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας κ.α.)
Δραστηριότητες όπως Rafting και canoe & kayak, στους ποταμούς των Γρεβενών, αποτελούν αγαπημένες εμπειρίες και μετρούν
πολλούς πιστούς φίλους

Τα Γρεβενά είναι ιδανική επιλογή για φοιτητική ζωή ως: 

http://www.visit-grevena.gr/points-of-interest/rivers/


Σύνδεση με το μέλλον

Συνεργασία Google & kariera.gr,  
Πρόγραμμα απασχολησιμότητας, 
Διαδραστικό σεμινάριο Jobday Γρεβενά#, με τη συνεργασία του
Skywalker.gr κ.α.

Το Τμήμα παρέχει υψηλό επίπεδο σπουδών μέσα από την επιστημονική
κατάρτιση, τη θεωρητική αλλά και την πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών, με
βασική επιδίωξη να καταρτίσει επιστήμονες και ικανά στελέχη επιχειρήσεων
και οργανισμών στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και με δυνατότητα
απασχόλησης τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό. 

Είναι το μοναδικό Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στην
Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου. 

Οι απόφοιτοι διαθέτουν ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σώμα γνώσεων, στο
οποίο εμπεριέχονται στοιχεία από τα γνωστικά πεδία των επιστημών της
Διοίκησης, υπό το πρίσμα των Κοινωνικών και Οικονομικών  Επιστημών, και
να κατανοούν τις έννοιες, μεθόδους και πρακτικές στο πλαίσιο της
οργάνωσης και διοίκησης μιας επιχείρησης ή οργανισμού στον ιδιωτικό και
στο δημόσιο τομέα.

Στο Τμήμα γίνονται συστηματικές προσπάθειες να διεξάγονται ημερίδες και
συνέδρια σε συνεργασία με μεγάλες εταιρείες όπως:



Μετά το  πτυχίο ,  τ ί ;

 Ως διοικητικά στελέχη (Managers) σε
Διάφορους οργανισμούς και εταιρείες της οικονομικής, βιομηχανικής, εμπορικής και κοινωνικής δραστηριότητας, 
Τουριστικές και μεταφορικές εταιρείες και οργανισμούς,
Επιχειρήσεις και οργανισμούς τεχνικο-οικονομικών μελετών και συμβουλευτικών υπηρεσιών,
Τμήματα διοίκησης των δημόσιων επιχειρήσεων, 
Ιδιωτικές και ανώνυμες τοπικές και διεθνικές επιχειρήσεις.

Ως διευθυντές αγορών, πώλησης και προώθησης προϊόντων καταστημάτων, στην διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, κλπ. 
Ως διοικητικά και χρηματοοικονομικά στελέχη σε Τράπεζες και ασφαλιστικούς οργανισμούς και εταιρείες. 
Ως στελέχη σε όργανα διοίκησης του ευρύτερου δημόσιου τομέα, δημοσίων οργανισμών και υπηρεσιών, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ σε
όλα τα τμήματα οικονομικών υπηρεσιών, διοίκησης προσωπικού, σχεδιασμού και ανάπτυξης έργων, οικονομικού προγραμματισμού,
διαχείρισης και εποπτείας χρηματοδοτούμενων εθνικών και ευρωπαϊκών έργων κ.α.
Ως µέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα διοίκησης και οικονομίας. 

Οι απόφοιτοι μπορούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως
στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι. Ειδικότερα:



Ο τόπος



Επικοινωνία

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
6ο χλμ Παλαιάς Ε.Ο. Γρεβενών Κοζάνης
Τ.Κ. 51100 Γρεβενά

Τηλέφωνο: 24620 61604 – 24620 61614
E-mail: ba@uowm.gr

ba.uowm.gr

https://www.facebook.com/groups/ba.uowm

https://ba.uowm.gr/
https://www.facebook.com/groups/ba.uowm

