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ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τραπεζικά, Λογιστική
και Χρηματοοικονομικά
BSc in Accounting, Banking and Finance
Περιγραφή Προγράμματος
Στόχος του Πτυχιακού Προγράμματος στα Χρηματοοικονομικά είναι να προσφέρει στους
φοιτητές την αρτιότερη δυνατή εκπαίδευση και προετοιμασία είτε για άμεση απασχόληση είτε για
μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της Τραπεζικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών. Η συνολική
εκπαίδευση καθιστά τον φοιτητή ικανό να προσεγγίσει και να επιλύσει θεωρητικά και πρακτικά
θέματα που άπτονται του χρηματοπιστωτικού τομέα.
Η δομή του Προγράμματος και ο συνδυασμός των θεμάτων που προσφέρονται προετοιμάζει τους
φοιτητές για τις εξετάσεις επαγγελματικής πιστοποίησης του Association of Charted Certified
Accountants (ACCA).
Το Πρόγραμμα καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής Θεωρίας, της Μελέτης και
Πρακτικής Ανάλυσης των Επενδύσεων, της Λογιστικής, της Διοίκησης Τραπεζών, των Οικονομικών
και της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Οι φοιτητές του Προγράμματος αποκτούν μία ολοκληρωμένη
αντίληψη της επιστήμης των Χρηματοοικονομικών, ενώ ταυτόχρονα εμπεδώνουν τις απαραίτητες
δεοντολογικές και επαγγελματικές αρχές, με την κατανόηση των εταιρικών, ανθρωπιστικών,
κοινωνικών, νομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων, που επηρεάζουν τη λειτουργία Αγορών και
Οργανισμών.
Το Πρόγραμμα παρέχει κατευθύνσεις στα Τραπεζικά και τη Λογιστική. Στα δυο πρώτα έτη
προσφέρεται ένα κοινό πεδίο γνώσεων, ενώ στα δυο τελευταία έτη σπουδών ο φοιτητής μπορεί να
επιλέξει, εάν το επιθυμεί, έναν πιο εξειδικευμένο τομέα είτε στα Τραπεζικά είτε στη Λογιστική. Και οι δύο
κατευθύνσεις προσφέρουν δυνατότητα για άμεση απασχόληση και επαγγελματική πιστοποίηση.

Επαγγελματικές Προοπτικές
Οι απόφοιτοι του Προγράμματος, με τις γνώσεις και δεξιότητες που θα αποκτήσουν, θα
έχουν εξαιρετικές προοπτικές απασχόλησης στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
Μπορούν να σταδιοδρομήσουν με επιτυχία στον τραπεζικό τομέα, στον τομέα παροχής
χρηματοοικονομικών και επενδυτικών υπηρεσιών, σε εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων και
ασφαλιστικές εταιρείες, ως λογιστές, αναλυτές χρηματοεπενδυτικών προγραμμάτων ή και
ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι.

Κριτήρια Εισδοχής
Απολυτήριο Λυκείου

Διάρκεια Σπουδών: τέσσερα έτη
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική / Αγγλική
ECTS: 240

Το μάθημα έχει
διαπιστευθεί από το
ACCA επιτρέποντας
στους φοιτητές να
αποκτήσουν την
απαλλαγή από όλες
τις 9 ACCA εξετάσεις
που προηγούνται των
5 επαγγελματικών
εξετάσεων.

Code				Course				ECTS
Year: 1 Semester: 1
ECON101		Principles of Microeconomics			6.0
BUSN100			Introduction to Business			6.0
PSYC100			Introduction to Psychology			6.0
MATH101			Mathematics for Finance			6.0
PEPS101			Computer Skills				3.0
PEPS100			
Language and Communication Skills		
3.0
								30.0
Year: 1 Semester: 2
ECON102		Principles of Macroeconomics			6.0
ACCN100 		Financial Accounting			6.0
STAT101			Statistics for Finance I			6.0
FINA100 			
Principles of Finance			
6.0
BUSN104			Principles of Marketing 			3.0
PEPS100			
Language and Communication Skills		
3.0
								30.0
Year: 2 Semester: 1
FINA200			Financial Theory				6.0
STAT201			
Statistics for Finance II			
6.0
ACCN201		Management Accoutning 			6.0
BUSN201			Organisational Behaviour 			6.0
ACCN305		Advance Financial Accounting			6.0
								30.0
Year: 2 Semester: 2
ACCN203		
Financial Analysis & Business Valuation		
6.0
BUSN103			Business Law				6.0
ECON205		Macroeconomics				6.0
ACCN215		Business Taxation				6.0
FINA201			Derivatives				6.0
								30.0
Code				Course				ECTS
Year: 3 Semester: 1
ACCN300 		
Advance Management Accounting		
6.0
FINA311			Financial Management			6.0
ACCN306		
Information Systems for Accountants		
6.0
FINA202			
Principles of Risk and Insurance		
6.0
ACCN315		Advance Business Taxation			6.0
								30.0
Year: 3 Semester: 2
FINA304			Financial Risk Management			6.0
ACCN311			Corporate Law				6.0
ACCN312		
Audit Principles and Procedures 		
6.0
ACCN202		Financial Reporting 				6.0
			Elective 					6.0
								30.0
Year: 4 Semester: 1
PEPS400			Dissertation 				6.0
ACCN401		
Corporate Finance & Business Ethics		
6.0
ACCN400		Performance Management			6.0
ACCN403		Advance Financial Reporting			6.0
			Elective 					6.0
								30.0
Year: 4 Semester: 2
FINA400			International Financial Management		6.0
PEPS400			Dissertation 				6.0
ACCN413		
Advance Audit Priniciples & Procedures		
6.0
FINA406			Financial workshop 				6.0
FINA404			Investment management 			6.0
								30.0
								240.0

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διοίκηση Επιχειρήσεων
BSc in Business Administration

Περιγραφή Προγράμματος
Στόχος του Προπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων είναι να εφοδιάσει
τους φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που θα τους εξασφαλίσει άμεση
εργοδότηση και θα τους προετοιμάσει για μεταπτυχιακές σπουδές.
Το Πρόγραμμα Σπουδών καλύπτει τις βασικές αρχές της Διοίκησης Επιχειρήσεων, της
Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, του Μάρκετινγκ, της Διαχείρισης Διαδικασιών και
της Επιχειρησιακής Στρατηγικής. Το Πρόγραμμα χρησιμοποιεί ποικιλία παιδαγωγικών
προσεγγίσεων που βοηθούν τους φοιτητές να εξοικειωθούν με τα προβλήματα που θα
αντιμετωπίσουν ως διευθυντές, επιχειρηματίες και ηγετικά στελέχη επιχειρήσεων.
Στο Πρόγραμμα αυτό δίδεται έμφαση στην απόκτηση από τους φοιτητές διοικητικών,
επικοινωνιακών δεξιοτήτων και στην πρακτική της διαδικασίας λήψεως επιχειρηματικών
αποφάσεων. Οι διοικητικές δεξιότητες μεταδίδονται στον φοιτητή με τέτοιο τρόπο ώστε
να του παρέχουν τη δυνατότητα για κριτική ανάλυση σε τομείς όπως τα επιχειρηματικά
σχέδια, η κατανόηση των διοικητικών δομών και η προώθηση της καινοτομίας.
Οι μαθησιακοί στόχοι επιτυγχάνονται με διαλέξεις, σεμινάρια, ανάλυση και μελέτη
περιπτώσεων και με τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού. Η εμπλοκή των φοιτητών σε
παρουσιάσεις, ομαδικές εργασίες, έρευνα και επεξεργασία δεδομένων ενθαρρύνεται σε
όλα τα μαθήματα του Προγράμματος.

Επαγγελματικές Προοπτικές
Το Πρόγραμμα παρέχει στους αποφοίτους του τα κατάλληλα εφόδια για να
εξασφαλίσουν, μεταξύ άλλων, θέσεις σε πολυεθνικές εταιρείες και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Κριτήρια Εισδοχής
Απολυτήριο Λυκείου

Διάρκεια Σπουδών: τέσσερα έτη
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική / Αγγλική
ECTS: 240

Code				Course					ECTS
Year: 1 Semester : 1
ECON101		Principles of Microeconomics				6.0
BUSN100			Introduction to Business				6.0
MATH102			Mathematics for Business				6.0
PSYC100			Introduction to Psychology				6.0
PEPS101			Computer Skills					3.0
PEPS100			Language and Communications Skills			3.0
									30.0
Year: 1 Semester : 2
ECON102		Principles of Macroeconomics				6.0
ACCN100 		Financial Accounting				6.0
BUSN101			Principles of Business Finance			6.0
STAT102			Statistics for Business				6.0
BUSN104			Principles of Marketing 				3.0
PEPS100			Language and Communications Skills			3.0
BUSN103			Business Law					3.0
									30.0
Year: 2 Semester : 3
BUSN203			Business Finance					6.0
STAT202			Statistics for Business II				6.0
ACCN201		
Principles of Management Accounting 			
6.0
BUSN202			Managerial Economics				6.0
BUSN201			Organisational Behaviour				6.0
									30.0
Year: 2 Semester : 4
BUSN209			Operation Management				6.0
ACCN203		
Financial Analysis & Business Valuation			
6.0
BUSN207			Marketing Management				6.0
BUSN208			The Business of Tourism				6.0
ECON300		Economics of Strategy				6.0
									30.0
Year: 3 Semester : 5
BUSN304			Marketing Research 				6.0
BUSN205			E-Commerce 					6.0
FINA301			Corporate Finance					6.0
ACCN300		Management Accounting 				6.0
BUSN302			Consumer Behaviour 				6.0
									30.0
Year: 3 Semester : 6
BUSN306 		
Corporate Risk Management 				
6.0
ECON304 		Industrial Organisation 				6.0
BUSN301			Human Resource Management 			6.0
BUSN303			Small Business Management				6.0			
			Elective						6.0			
									30.0
Year: 4 Semester : 1
PEPS400			Dissertation					6.0
BUSN402			Marketing Communication				6.0
BUSN401			Business Strategy					6.0
ACCN401		
Corporate Governance & Business Ethics		
6.0
FINA400 			International Financial Management			6.0
									30.0
Year: 2 Semester : 4
PEPS400			Dissertation					6.0
BUSN405			Project Management				6.0
BUSN409			Entrepreneurial Workshop				6.0
			Elective						6.0
			Elective						6.0
									30.0
									240.0

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οικονομικά
BSc in Economics
Περιγραφή Προγράμματος
Μελετώντας Οικονομικά ο φοιτητής θα κατανοήσει με ποιο τρόπο τα άτομα και οι κοινωνίες κάνουν
τις επιλογές τους για τη χρήση περιορισμένων πόρων και αγαθών μιας οικονομίας, καθώς και
τη διαδικασία παραγωγής και κατανάλωσης προϊόντων. Αυτές οι επιλογές εξαρτώνται από την
εκτίμηση του κόστους, των ωφελειών, των κινδύνων και των επιπτώσεών τους. Οι περιορισμοί
που επιδρούν σε αυτές τις επιλογές είναι πολλοί και περιλαμβάνουν το εισόδημα, το κόστος, την
τεχνολογία, τους φυσικούς πόρους, τη νομοθεσία και τον χρόνο.
Τα Οικονομικά διαιρούνται παραδοσιακά σε δύο μεγάλες κατηγορίες: την Μικροοικονομική και την
Μακροοικονομική. Η Μικροοικονομική μελετά τις αποφάσεις των ατομικών οικονομικών μονάδων,
όπως είναι η επιχείρηση που παράγει αγαθά και προσπαθεί να μεγιστοποιήσει το κέρδος της ή
το νοικοκυριό που αποκτά εισόδημα, προβαίνει σε αγορές και προσπαθεί να ικανοποιήσει τις
ανάγκες του. Η Μακροοικονομική μελετά τους παράγοντες που καθορίζουν το συνολικό προϊόν
της οικονομίας και αναλύει τους μηχανισμούς που προκαλούν πληθωρισμό, ανεργία ή ανάπτυξη.
Όλοι οι φοιτητές μας μελετούν Μικροοικονομική και Μακροοικονομική, υπάρχει, όμως, και
μια μεγάλη ποικιλία άλλων επιλογών, εξειδικευμένων μέσα στο Πρόγραμμά μας. Πράγματι
τα Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις διδάσκονται σε συνδυασμό με τα μαθήματα του
Προγράμματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Χρηματοοικονομικά, Μάρκετινγκ και Διοίκηση),
βοηθώντας έτσι τους φοιτητές να εξοικειωθούν με τη χρήση οικονομικής επιχειρηματολογίας στα
πλαίσια λήψης επιχειρησιακών αποφάσεων. Δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση οικονομικών για
εισαγωγή στο πρώτο έτος.

Επαγγελματικές Προοπτικές
Οι απόφοιτοι του Προγράμματος, με τις γνώσεις και δεξιότητες που θα αποκτήσουν, θα έχουν
εξαιρετικές προοπτικές απασχόλησης στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
Μπορούν να σταδιοδρομήσουν με επιτυχία στον τραπεζικό τομέα, στον τομέα παροχής
χρηματοοικονομικών και επενδυτικών υπηρεσιών, σε εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων και
ασφαλιστικές εταιρείες, ως λογιστές, αναλυτές χρηματοεπενδυτικών προγραμμάτων ή και ως
χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι.

Κριτήρια Εισδοχής
Απολυτήριο Λυκείου

Διάρκεια Σπουδών: Τέσσερα έτη
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική / Αγγλική
ECTS: 240

Code				Course					ECTS
Year: 1 Semester : 1
ECON101		Principles of Microeconomics				6.0
BUSN100			Introduction to Business				6.0
MATH102			Mathematics for Economics				3.0
PSYC100			Introduction to Psychology				6.0
PEPS101			Computer Skills					6.0
PEPS100			Language and Communications Skills			3.0
									30.0
Year: 1 Semester : 2
ECON102		Principles of Macroeconomics				6.0
ACCN100		Financial Accounting				6.0
FINA100			Principles of Finance				3.0
STAT101			Statistics for Economics				6.0
BUSN104			Principles of Marketing				3.0
BUSN103			Business Law					6.0
									30.0
Year: 2 Semester : 3
ECON201		Microeconomics					6.0
ECON202		Financial Economics				6.0
STAT200			Statistics for Economics II				6.0
ECON200		Mathematical Economics				6.0
REAL302			
Theory and Practice of Real Estate Valuation		
6.0
									30.0
Year: 2 Semester : 4
ECON205		Macroeconomics					6.0
ECON204		Financial Markets					6.0
ECON301		Econometrics					6.0
ECON306		History of Economic Thought				6.0
ECON210		
Economics of the European Union			
6.0
									30.0
Year: 3 Semester : 5
ECON300		Public Economics					6.0
ECON404		Development Economic				6.0
ECON302		Money and Banking					6.0
ECON305		Economics of Strategy				6.0
Elective									6.0
									30.0
Year: 3 Semester : 6
ECON303		Labour Economics					6.0
ECON304		Industrial Organisation				6.0
ECON309		Tourism Economics					6.0
ECON310		Agricultural Economics				6.0
Elective									6.0
									30.0
Year: 4 Semester : 7
ECON402		Environmental Economics				6.0
ECON400		International Economics				6.0
ECON406		Advanced Microeconomics				6.0
PEPS400			Dissertation					6.0
Elective									6.0
									30.0
Year: 4 Semester : 8
ECON403		Monetary Theory and Policy				6.0
ECON401		Advanced Macroeconomics				6.0
ECON410		
Economics of Valuation and Management of Real Estate
6.0
PEPS400			Dissertation					6.0
Elective									6.0
									30.0

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τραπεζικά, Επενδυτικά
& Χρηματοοικονομικά
ΜSc in Banking, Investment and Finance
Περιγραφή Προγράμματος
Το Πρόγραμμα παρέχει εξειδικευμένη και υψηλού επιπέδου γνώση στους τομείς της Τραπεζικής,
της Επενδυτικής και της Χρηματοοικονομικής δραστηριότητας σε άτομα που εργάζονται ή
επιθυμούν να ακολουθήσουν επαγγελματική εξειδίκευση στον τομέα των χρηματοοικονομικών
υπηρεσιών, σε τράπεζες, επενδυτικές και χρηματιστηριακές εταιρείες, ή σε εταιρείες του
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
Το Πρόγραμμα συνδυάζει την παροχή θεωρητικής κατάρτισης, ώστε οι φοιτητές να είναι σε
θέση να εμπεδώσουν τις επιστημονικές εξελίξεις του τομέα, με την πρακτική προσέγγιση στην
ανάλυση πραγματικών καταστάσεων. Οι πρακτικές ασκήσεις περιλαμβάνουν την ανάλυση της
οικονομικής επίδοσης εταιρειών, τη μέτρηση και διαχείριση αγοραίων και πιστωτικών κινδύνων, τη
μέτρηση της αξίας μετοχών και επιχειρήσεων, την κατάρτιση χρηματοοικονομικής στρατηγικής,
την αξιολόγηση εναλλακτικών χρηματοδοτικών πόρων και επενδύσεων και τη διαμόρφωση και
εφαρμογή επενδυτικών στρατηγικών, Όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται να εκπονήσουν διπλωματική
εργασία.
Στο Πρόγραμμα διδάσκουν ακαδημαϊκοί με υψηλά προσόντα και πλούσια ακαδημαϊκή εμπειρία
που δραστηριοποιούνται επίσης στην έρευνα και τη συμβουλευτική στον τομέα των Τραπεζικών
και Χρηματοοικονομικών. Οι ειδικότητές τους εκτείνονται σε τομείς των Οικονομικών, όπως:
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Κινδύνου, Financial Engineering, Real Estate, Corporate Finance,
Χρηματοοικονομική Οικονομετρία, Παράγωγα και Τεχνική Ανάλυση.

Επαγγελματικές Προοπτικές
Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε επενδυτικές και εμπορικές τράπεζες, hedge funds,
εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και οικονομικών οργανισμών. Μια καριέρα στον
τομέα των Τραπεζικών, Επενδυτικών και Οικονομικών είναι συναρπαστική και ανταποδοτική.
Ο κόσμος των Χρηματοοικονομικών, με τις ποικίλες ευκαιρίες καριέρας και τη συνεχή ζήτηση
για ικανά στελέχη, προσφέρει ελκυστικές επιλογές σταδιοδρομίας για κατόχους αυτού του
μεταπτυχιακού τίτλου.

Κριτήρια Εισδοχής
Πτυχίο Πανεπιστημίου

Διάρκεια Σπουδών: 4 ακαδ. εξάμηνα
Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική
ECTS: 90

Ο συνδυασμός των θεμάτων που προσφέρονται στο
πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί προσεκτικά ώστε να διευκολύνεται η
επαγγελματική πιστοποίηση των αποφοίτων στον διεθνή κλάδο
των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Ειδικότερα, το πρόγραμμα
προετοιμάζει τους φοιτητές για τις εξετάσεις του Chartered Financial
Analyst (CFA) καθώς και για του Professional Risk Managers
International Association (PRMIA).

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για την επαγγελματική πιστοποίηση
του ACCA μπορούν να πάρουν ορισμένα προαιρετικά μαθήματα
του προγράμματος που είναι αντίστοιχα με αυτά της τελευταίας
δέσμης μαθημάτων του ACCA. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του
προγράμματος, οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει ένα μεταπτυχιακό τίτλο
από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και παράλληλα θα είναι σε καλύτερη
θέση να παρακολουθήσουν με επιτυχία τις επαγγελματικές εξετάσεις του
ACCA.

Code				Course				ECTS
Core subjects
MFIN500
MFIN510
MFIN520
MFIN530
MFIN540
MFIN550
MFIN555
MFIN600

Quantitative Methods in Finance			
6.0
Financial Theory and Valuation Models 		
6.0
Economics for Financial Markets 			
6.0
Derivative Securities				6.0
Corporate Finance and Financial Management
6.0
Accounting and Financial Statement Analysis
3.0
Managerial Accounting 				3.0
Dissertation 				
24.0

								60.0
5 Elective subjects (30 credits)
MFIN545
MFIN535
MFIN550
MFIN560
MFIN565
MFIN570
MFIN556
MFIN575
MFIN580
MFIN575
MFIN551
MFIN552
MFIN590

Portfolio Management and Wealth Planning		
6.0
Fixed Income Securities 				
6.0
Derivatives Trading 				6.0
Banking Operations and Management		
6.0
International Money and Banking			
6.0
Investment Banking and Private Equity 		
6.0
Market and Credit Risk Management 		
6.0
Behavioural Finance 				6.0
Technical Analysis and Financial Forecasting		
6.0
Mathematical Finance				6.0
Corporate Reporting 				
6.0
Corporate Governance 				
6.0
Business Analysis 				6.0

								90.0
								

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
Master in Business Administration
Περιγραφή Προγράμματος
Το Πρόγραμμα στοχεύει να αναπτύξει στους φοιτητές την ικανότητα έρευνας και ανάλυσης,
σύνθεσης και δημιουργικότητας, τονίζοντας παράλληλα τη ζωτική σημασία της πληροφόρησης
και της τεχνολογικής ανάπτυξης, και ευαισθητοποιώντας τους σε ηθικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά
και διεθνή προβλήματα που επηρεάζουν τις διοικητικές αποφάσεις. Στόχος του Προγράμματος είναι
οι φοιτητές να βελτιώσουν τις διαπροσωπικές τους δεξιότητες, πράγμα που επιτυγχάνεται μέσα
από ομαδικές εργασίες. Οι ομαδικές εργασίες αποτελούν μία από τις μεθόδους αξιολόγησης στα
περισσότερα μαθήματα του Προγράμματος.
Το Πρόγραμμα του ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Νεάπολις είναι διαμορφωμένο με τρόπο που να παρέχει
στους φοιτητές του τις πλέον σύγχρονες θεωρίες και εφαρμογές της διοικητικής επιστήμης και να
δίνει ευκαιρίες εξειδίκευσης σε τομείς επιλογής των φοιτητών. Το Πρόγραμμα προσφέρει γνώσεις
και δεξιότητες σε ένα περιβάλλον, το οποίο αναπτύσσει την ικανότητα των φοιτητών να λαμβάνουν
αποφάσεις σχετικές με τον τομέα τους, να εμβαθύνουν και να διευρύνουν τις γνώσεις τους στη
λειτουργία και διοίκηση των επιχειρήσεων.
Ο τρόπος διδασκαλίας είναι συμμετοχικός και διαδραστικός, ώστε οι φοιτητές να μπορούν να
αναπτύξουν τις διαπροσωπικές δεξιότητες μέσα από την ενεργό συμμετοχή τους στη διαδικασία της
μάθησης και μέσα από τον θεσμό των ομαδικών εργασιών, οι οποίες αποτελούν την καθιερωμένη
μέθοδο ανάπτυξης ομαδικών δεξιοτήτων.

Κατευθύνσεις
Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατευθύνσεις:
■■
■■
■■
■■
■■

MBA στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση
MBA στην Τουριστική Διοίκηση
MBA στη Διαχείριση Ακινήτων
MBA στη Διαχείριση Κατασκευαστικών Έργων
Γενική Διοίκηση

Επαγγελματικές Προοπτικές
Οι απόφοιτοι του Προγράμματος είναι δυνατόν:
■■ Να στελεχώσουν τον Δημόσιο, ευρύτερο και Ιδιωτικό τομέα
■■ Να βελτιώσουν τις προοπτικές τους για επαγγελματική
ανέλιξη στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
■■ Να συμβάλουν στην ανάπτυξη και διοίκηση ιδιωτικών
επιχειρήσεων

Κριτήρια Εισδοχής
Πτυχίο Πανεπιστημίου

Διάρκεια Σπουδών: 4 ακαδ. εξάμηνα
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική / Αγγλική
ECTS: 90

Code			Course Title				ECTS
CORE
Managing People and Organisations
MBA580 		
Leadership and Organisational Behaviour		
3.0
MBA590		Human Resources Management			3.0
Accounting Analysis		
MBA550 		
Accounting and Financial Statement Analysis		
3.0
MBA555		Managerial Accounting				3.0
Financial Analysis		
MBA540		Managerial Finance					6.0
Marketing and Communications		
MBA560 		Marketing Management 				4.0
MBA520
Business Communications 				
2.0
Operations and Enterprise Management
MBA570 		Operations Management 				3.0
MBA575 		
Total Quality Management 				
3.0
Business Strategy
MBA581

Business Strategy					

6.0

MDIS600 Dissertation 						30.0

MBA SPECIALISATIONS (ELECTIVES)
MBA Real Estate Specialization
REAL500
REAL530
REAL550
REAL570
REAL580

Quantitative Tools for Real Estate Analysis 		
Real Estate Economics 				
Theory and Practice of Real Estate Valuation
6.0
Real Estate Investment 				
Real Estate Development 				

3.0
3.0
6.0
6.0

								24.0
MBA Construction Management Specialization
MBA530 		Managerial Economics 				3.0
MBA620 		uantitative Business Analysis 				3.0
CONS560
Construction Project Management 			
6.0
CONS570
Construction Scheduling 				
6.0
CONS590
Construction Business Management 			
6.0
								24.0
MBA Tourism Management Specialization
MBA593
MBA620
MBA591
MBA592
MBA594

Economic Structure and Performance of the Tourism Industry
3.0
Quantitative Business Analysis 				
3.0
Developing and Managing Destinations and Resorts 		
6.0
Marketing for Tourism and Hospitality 				
6.0
Travel and Transport Tourism 					6.0

								24.0
MBA Finance Specialization
MFIN520
MFIN500
MFIN510
MFIN540
MFIN530

Economics for Financial Markets 				
3.0
Quantitative Methods in Finance 				
3.0
Financial Theory and Valuation Models 				
6.0
Corporate Finance and Financial Management 			
6.0
Derivative Securities 					6.0

								24.0
MBA General Management
MBA530
MBA620
MBA595
MBA586
MBA585

Managerial Economics 					3.0
Quantitative Business Analysis 				
3.0
Project Management 					6.0
Business and International Strategy Simulation 			
6.0
Small Business Management 					
6.0

								24.0
								90.0

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πρόγραμμα Δημόσιας Διοίκησης
Κατεύθυνση:
Εκπαιδευτική Διοίκηση
Περιγραφή του Προγράμματος
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Εκπαιδευτική Διοίκηση είναι σχεδιασμένο για
ώριμους σπουδαστές και στοχεύει στην παροχή σπουδών υψηλής ποιότητας
με αποδέκτες όσους φιλοδοξούν να γίνουν ηγέτες στον τομέα αυτόν. Η βασική
φιλοσοφία του Προγράμματος είναι η εμπειρική προσέγγιση στη σπουδή της
Εκπαιδευτικής Διοίκησης, όπου η νέα γνώση και εξειδίκευση που αποκτάται
αναμιγνύεται με τις εμπειρίες των συμμετεχόντων μέσα από τη μελέτη πραγματικών
προβλημάτων της εκπαιδευτικής καθημερινότητας. Η προσέγγιση αυτή βοηθά τους σπουδαστές
να διευρύνουν και ταυτόχρονα να εμβαθύνουν σε θέματα διαχείρισης και σε διαδικασίες λήψης
αποφάσεων. Ο πυρήνας του Προγράμματος Σπουδών δίνει έμφαση στην απόκτηση της απαιτούμενης
γνώσης και απαραίτητης εξειδίκευσης για την αποτελεσματική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων
που διατίθενται στον Εκπαιδευτικό Τομέα και για την κατανόηση των μεγάλων πολιτικών ζητημάτων
από τα οποία πηγάζει η εφαρμοζόμενη πολιτική και καθορίζονται οι διοικητικοί στόχοι. Το πρόγραμμα
σπουδών καλύπτει διαφορετικά θεματικά πεδία, που αφορούν δημόσιες πολιτικές για την Παιδεία,
χρηματοοικονομικά θέματα, διαχείριση ανθρώπινων πόρων στον τομέα της Παιδείας, καθώς
και σχετικά θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το λόγο αυτό η θεματολογία του συγκεκριμένου
Προγράμματος σχεδιάστηκε με τρόπο, που να διερευνά τα βασικά στοιχεία της Δημόσιας Πολιτικής για
την Παιδεία, στα πολλαπλά αυτά επίπεδα και να προετοιμάζει τους φοιτητές να αναλάβουν διαρκώς
αυξανόμενες σύνθετες ευθύνες στον τομέα αυτόν.

Περιγραφή Μαθημάτων
και Διάρκεια Σπουδών

Κριτήρια Εισδοχής

Ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει να
παρακολουθήσει το κανονικό πρόγραμμα
διάρκειας τεσσάρων ακαδημαϊκών
εξαμήνων ή το εντατικό πρόγραμμα
διάρκειας τριών εξαμήνων.

Το Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Διοίκησης λαμβάνει
υπόψη του το ακαδημαϊκό υπόβαθρο του
υποψηφίου από τις προηγούμενες σπουδές του,
καθώς και τη διαφαινόμενη ικανότητά του για
ολοκλήρωση του Προγράμματος.

Κάθε μάθημα λαμβάνει 7,5 Ευρωπαϊκές
πιστωτικές μονάδες (ΠΜ/ECTS). Επομένως
ο συνολικός αριθμός ΠΜ/ECTS που
απαιτούνται για την ολοκλήρωση του
προγράμματος είναι 90.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν
επίσημα πιστοποιητικά ακαδημαϊκών προσόντων
και μία δήλωση προσωπικού ενδιαφέροντος.
Επίσης πιστοποιητικό επάρκειας της αγγλικής
γλώσσας και δύο συστατικές επιστολές θα ληφθούν
σοβαρά υπόψη ως επιπλέον τυπικά και ουσιαστικά
προσόντα.

Για την επιτυχή περάτωση του
Προγράμματος οι σπουδαστές είναι
υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν μία από
τις εξής δύο επιλογές: (Α) να εκπονήσουν
μία διπλωματική εργασία, η οποία μπορεί
να διαρκέσει μέχρι και έξι μήνες μετά την
επιτυχή εξέταση των μαθημάτων, ή (Β) να
παρακολουθήσουν τέσσερα επιπλέον
μαθήματα.

Γλώσσα Διδασκαλίας
Γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική.
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Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

Εξάμηνο : 1
MPA500
MPA510		
MPA520		
MPA530		

Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση				
Οικονομικά για τη Διαχείριση του Δημόσιου Τομέα 			
Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά στον Δημόσιο Τομέα		
Διαχείριση Χρηματοδοτικών Πόρων στον Δημόσιο Τομέα 		

7.5
7.5
7.5
7.5

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 				
Επικοινωνία και Συνεργασία στη Σχολική Μονάδα 			
Διοίκηση και Διαχείριση Σχολικής Μονάδας 			
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Αναλυτικών Προγραμμάτων 		

7.5
7.5
7.5
7.5

Εξάμηνο : 2
ΜΡΑ540 		
ΜΡΑ604 		
ΜΡΑ605 		
ΜΡΑ606 		
Εξάμηνο : 3
(Α) Επιλογή: Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας

				30.0

(Β) Επιλογή: Παρακολούθηση των εξής μαθημάτων
ΜΡΑ595 		
ΜΡΑ590 		
ΨΥΧ608 		
ΨΥΧ501 		

Ανεξάρτητη Ερευνητική Μελέτη 				
Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών 			
Συμβουλευτική στη Σχολική Κοινότητα 				
Γνωστική, Συναισθηματική Κοινωνική Ανάπτυξη δια βίου 		

7.5
7.5
7.5
7.5

Διπλωματική Εργασία
Η Διπλωματική Εργασία έχει τη μορφή επίλυσης εξειδικευμένων προβλημάτων που
οι σπουδαστές αντιμετωπίζουν κατά την εργασία τους ή/και αναφέρεται σε κλαδικές
πολιτικές που αποτελούν μέρος της λειτουργίας του Εκπαιδευτικού Τομέα. Η εργασία
εποπτεύεται από ειδικούς επιστήμονες, τη συνεργασία των οποίων έχει εξασφαλίσει το
Πανεπιστήμιο Νεάπολις.
Ο φοιτητής εκπονεί την διπλωματική εργασία μόνον όταν η Επιτροπή των καθηγητών
εγκρίνει την πρόταση την οποία είναι υποχρεωμένος να υποβάλει και η οποία εάν
εγκριθεί μπορεί να λάβει μέχρι δέκα βαθμούς από την συνολική βαθμολογία της
διπλωματικής εργασίας.
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Πρόγραμμα Δημόσιας Διοίκησης
Κατεύθυνση:
Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Περιγραφή Προγράμματος
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας είναι σχεδιασμένο
για ώριμους σπουδαστές και στοχεύει στην παροχή σπουδών υψηλής ποιότητας
με αποδέκτες όσους φιλοδοξούν να γίνουν ηγέτες στον τομέα αυτόν. Η βασική
φιλοσοφία του Προγράμματος είναι η εμπειρική προσέγγιση στη σπουδή της
Διοίκησης Υγείας, όπου η νέα γνώση και εξειδίκευση που αποκτάται αναμιγνύεται
με τις εμπειρίες των συμμετεχόντων μέσα από τη μελέτη πραγματικών προβλημάτων της
καθημερινότητας. Η προσέγγιση αυτή βοηθά τους σπουδαστές να διευρύνουν και ταυτόχρονα να
εμβαθύνουν σε θέματα διαχείρισης και σε διαδικασίες πολιτικής.
Είναι γνωστό ότι τα προγράμματα σπουδών που αφορούν τομείς της Δημόσιας Διοίκησης
παρουσιάζουν σημαντικό βαθμό πολυπλοκότητας επειδή πρέπει να καλύψουν διαφορετικά θεματικά
πεδία, όπως λειτουργικά (δημόσιες πολιτικές, χρηματοοικονομικά θέματα, διαχείριση ανθρώπινων
πόρων, κλπ), τομεακά (Υγεία, Παιδεία, Περιβάλλον, Ασφάλεια, Περιφέρεια, κλπ), θεσμικά και
θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν και το παρόν Πρόγραμμα επικεντρώνεται στην εξειδίκευση
της Διοίκησης στον Τομέα της Υγείας, εκτός από τα μαθήματα της ειδικότητος ο σπουδαστής θα
διδαχθεί και μαθήματα που αφορούν πτυχές λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης και γενικότερα
του Δημόσιου Τομέα.
Επομένως γνωσιολογικά, το συγκεκριμένο Πρόγραμμα εξοπλίζει τους σπουδαστές με τεχνικές,
αναλυτικές και υπολογιστικές εξειδικεύσεις και ηγετικές δεξιότητες, ώστε να ενδυναμώσει την
ικανότητά τους για λήψη αποφάσεων σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο και ανταγωνιστικό οικονομικό
περιβάλλον.

Περιγραφή Μαθημάτων
και Διάρκεια Σπουδών
Ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει να
παρακολουθήσει το κανονικό πρόγραμμα
διάρκειας τεσσάρων ακαδημαϊκών
εξαμήνων ή το εντατικό πρόγραμμα
διάρκειας τριών εξαμήνων.
Κάθε μάθημα λαμβάνει 7,5 Ευρωπαϊκές
πιστωτικές μονάδες (ΠΜ/ECTS). Επομένως
ο συνολικός αριθμός ΠΜ/ECTS που
απαιτούνται για την ολοκλήρωση του
προγράμματος είναι 90.
Για την επιτυχή περάτωση του
Προγράμματος οι σπουδαστές είναι
υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν μία από
τις εξής δύο επιλογές: (Α) να εκπονήσουν
μία διπλωματική εργασία, η οποία μπορεί
να διαρκέσει μέχρι και έξι μήνες μετά την
επιτυχή εξέταση των μαθημάτων, ή (Β) να
παρακολουθήσουν τέσσερα επιπλέον
μαθήματα.

Κριτήρια Εισδοχής
Το Πρόγραμμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας
λαμβάνει υπόψη της το ακαδημαϊκό υπόβαθρο
του υποψηφίου από τις προηγούμενες σπουδές
του, καθώς και την διαφαινόμενη ικανότητά του
προς ολοκλήρωση του Προγράμματος.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν,
εκτός από τη συμπλήρωση της σχετικής
αίτησης, πιστοποιητικά από τις προηγούμενες
σπουδές του υποψηφίου καθώς και, αν
υπάρχουν, αντίστοιχα που να δηλώνουν το
επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
Τέλος απαιτείται μία έκθεση που να εκφράζει
και να δικαιολογεί το ενδιαφέρον του για τις
συγκεκριμένες μεταπτυχιακές σπουδές.

Γλώσσα Διδασκαλίας
Γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική.
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Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

Εξάμηνο : 1
ΜΡΑ500 		
ΜΡΑ510 		
		
ΜΡΑ520 		
ΜΡΑ530 		

Εισαγωγή στην Δημόσια Διοίκηση 				
7.5
Οικονομικά για την Διαχείριση του Δημόσιου Τομέα – 			
Οικονομικά της Ευημερίας 					
7.5
Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά 				
7.5
Διαχείριση Χρηματοδοτικών Πόρων στον Δημόσιο Τομέα 		
7.5

Εξάμηνο : 2
ΜΡΑ607 		
ΜΡΑ603 		
ΜΡΑ601 		
ΜΡΑ602 		

Οικονομικά της Υγείας 					
Συστήματα Υγείας και Πολιτικές Υγείας 				
Αρχές Διοίκησης και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 			
Εφαρμοσμένες Μέθοδοι Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας

7.5
7.5
7.5
7.5

Εξάμηνο : 3
(Α) Επιλογή: Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας

				30.0

(Β) Επιλογή: Παρακολούθηση των εξής μαθημάτων
ΜΒΑ575 		
ΜΡΑ570 		
ΜΡΑ590 		
ΜΡΑ595 		

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Σχεδιασμός Δημόσιας Πολιτικής: Αξιολόγηση και Εφαρμογή
Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών
Ανεξάρτητη Ερευνητική Μελέτη

Διπλωματική Εργασία
Η Διπλωματική Εργασία έχει τη μορφή επίλυσης εξειδικευμένων προβλημάτων που
οι σπουδαστές αντιμετωπίζουν κατά την εργασία τους ή/και αναφέρεται σε κλαδικές
πολιτικές που αποτελούν μέρος της λειτουργίας του Τομέα Υπηρεσιών Υγείας.
Η εργασία εποπτεύεται από ειδικούς επιστήμονες, τη συνεργασία των οποίων έχει
εξασφαλίσει το Πανεπιστήμιο Νεάπολις.
Ο φοιτητής εκπονεί την διπλωματική εργασία μόνον όταν η Επιτροπή των καθηγητών
εγκρίνει την πρόταση την οποία είναι υποχρεωμένος να υποβάλει και η οποία εάν
εγκριθεί μπορεί να λάβει μέχρι δέκα βαθμούς από την συνολική βαθμολογία της
διπλωματικής εργασίας.
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Πρόγραμμα Δημόσιας Διοίκησης
Κατεύθυνση:
Γενική Διοίκηση
Περιγραφή Προγράμματος
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση είναι σχεδιασμένο
για ώριμους σπουδαστές το οποίο στοχεύει στην δημιουργία δημοσίων
λειτουργών ικανών να ανταποκρίνονται στις μεταβολές της δημόσιας
διοίκησης και να προσαρμόζονται στις προκλήσεις που θα συναντήσουν
κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής. Επομένως το Πρόγραμμα
στοχεύει στην παροχή σπουδών υψηλής ποιότητας με αποδέκτες όσους
φιλοδοξούν να γίνουν ηγέτες στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης.
Είναι γνωστό ότι τα προγράμματα σπουδών που αφορούν τη Δημόσια Διοίκηση παρουσιάζουν
σημαντικό βαθμό πολυπλοκότητας επειδή πρέπει να καλύψουν διαφορετικά θεματικά πεδία, όπως
λειτουργικά (δημόσιες πολιτικές, χρηματοοικονομικά θέματα, διαχείριση ανθρώπινων πόρων,
κλπ), τομεακά (Υγεία, Παιδεία, Περιβάλλον, Ασφάλεια, Περιφέρεια, κλπ), θεσμικά και θέματα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον λόγο αυτόν η θεματολογία του συγκεκριμένου Προγράμματος
σχεδιάστηκε με τρόπο που να διερευνά τα βασικά στοιχεία της δημόσιας διοίκησης και δημόσιας
πολιτικής στα πολλαπλά αυτά επίπεδα και να προετοιμάζει τους σπουδαστές να αναλάβουν
διαρκώς αυξανόμενες σύνθετες ευθύνες στον Δημόσιο Τομέα, σε οργανισμούς της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης καθώς και σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Ο πυρήνας του Προγράμματος
Σπουδών δίδει έμφαση στην απόκτηση της απαιτούμενης γνώσης και απαραίτητης εξειδίκευσης για
την αποτελεσματική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων που διατίθενται στον Δημόσιο Τομέα και για
την κατανόηση των μεγάλων πολιτικών ζητημάτων από τα οποία πηγάζει η εφαρμοζόμενη πολιτική
και καθορίζονται οι διοικητικοί στόχοι.

Περιγραφή Μαθημάτων
και Διάρκεια Σπουδών
Ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει να
παρακολουθήσει το κανονικό πρόγραμμα
διάρκειας τεσσάρων ακαδημαϊκών
εξαμήνων ή το εντατικό πρόγραμμα
διάρκειας τριών εξαμήνων.
Κάθε μάθημα λαμβάνει 7,5 Ευρωπαϊκές
πιστωτικές μονάδες (ΠΜ/ECTS). Επομένως
ο συνολικός αριθμός ΠΜ/ECTS που
απαιτούνται για την ολοκλήρωση του
προγράμματος είναι 90.
Για την επιτυχή περάτωση του
Προγράμματος οι σπουδαστές είναι
υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν μία από
τις εξής δύο επιλογές: (Α) να εκπονήσουν
μία διπλωματική εργασία, η οποία μπορεί
να διαρκέσει μέχρι και έξι μήνες μετά την
επιτυχή εξέταση των μαθημάτων, ή (Β) να
παρακολουθήσουν τέσσερα επιπλέον
μαθήματα.

Κριτήρια Εισδοχής
Το Πρόγραμμα Γενικής Διοίκησης λαμβάνει
υπόψη της το ακαδημαϊκό υπόβαθρο του
υποψηφίου από τις προηγούμενες σπουδές
του, καθώς και την διαφαινόμενη ικανότητά του
προς ολοκλήρωση του Προγράμματος.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν,
εκτός από τη συμπλήρωση της σχετικής
αίτησης, πιστοποιητικά από τις προηγούμενες
σπουδές του υποψηφίου καθώς και, αν
υπάρχουν, αντίστοιχα που να δηλώνουν το
επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
Τέλος απαιτείται μία έκθεση που να εκφράζει
και να δικαιολογεί το ενδιαφέρον του για τις
συγκεκριμένες μεταπτυχιακές σπουδές.

Γλώσσα Διδασκαλίας
Γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

Εξάμηνο : 1
ΜΡΑ500 		
ΜΡΑ510 		
		
ΜΡΑ520 		
ΜΡΑ530 		

Εισαγωγή στην Δημόσια Διοίκηση 				
7.5
Οικονομικά για την Διαχείριση του Δημόσιου Τομέα – 			
Οικονομικά της Ευημερίας 					
7.5
Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά 				
7.5
Διαχείριση Χρηματοδοτικών Πόρων στον Δημόσιο Τομέα 		
7.5

Εξάμηνο : 2
ΜΡΑ540 		
ΜΡΑ550 		
ΜΡΑ560 		
ΜΡΑ570 		

Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων στον Δημόσιο Τομέα 		
Διοίκηση του Δημόσιου Τομέα 					
Στρατηγικός Σχεδιασμός και Αποτελεσματικότητα του Δημόσιου Τομέα
Σχεδιασμός Δημόσιας Πολιτικής: Αξιολόγηση και Εφαρμογή 		

7.5
7.5
7.5
7.5

Εξάμηνο : 3
(Α)  Επιλογή: Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας 				30.0
(Β) Επιλογή: Παρακολούθηση των εξής μαθημάτων
ΜΡΑ580		
ΜΡΑ585 		
ΜΡΑ590 		
ΜΡΑ595		

Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση 				
Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Διαδικασίες Διαπραγματεύσεων
Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών 			
Ανεξάρτητη Ερευνητική Μελέτη 				

7.5
7.5
7.5
7.5

Διπλωματική Εργασία
Η Διπλωματική Εργασία έχει τη μορφή επίλυσης εξειδικευμένων προβλημάτων που
οι σπουδαστές αντιμετωπίζουν κατά την εργασία τους ή/και αναφέρεται σε κλαδικές
πολιτικές που αποτελούν μέρος της λειτουργίας του Γενικού Τομέα Διοίκησης.
Η εργασία εποπτεύεται από ειδικούς επιστήμονες, τη συνεργασία των οποίων έχει
εξασφαλίσει το Πανεπιστήμιο Νεάπολις.
Ο φοιτητής εκπονεί την διπλωματική εργασία μόνον όταν η Επιτροπή των καθηγητών
εγκρίνει την πρόταση την οποία είναι υποχρεωμένος να υποβάλει και η οποία εάν
εγκριθεί μπορεί να λάβει μέχρι δέκα βαθμούς από την συνολική βαθμολογία της
διπλωματικής εργασίας.

ΠΑΦΟΣ
Μια πόλη για να σπουδάσεις!

Η Κάτω Πάφος, όπου βρίσκεται και το
συγκρότημα του Πανεπιστημίου Νεάπολις,
είναι το παράκτιο τμήμα της πόλης, με ένα
σύγχρονο παραθαλάσσιο μονοπάτι που
συνδέει τις χρυσαφένιες παραλίες με τους
αξιόλογους αρχαιολογικούς χώρους και
το πρόσφατα αναπλασμένο λιμάνι, ενώ
προσφέρει εξαίρετη δυνατότητα έντονης
νυχτερινής ζωής.
Η Άνω Πάφος (Κτήμα), σκαρφαλωμένη
στους λόφους, είναι η διοικητική και
εμπορική καρδιά της πόλης, με χώρους
πολιτιστικής δραστηριότητας (Μαρκίδειο
Θέατρο, Πρώην Ηλεκτρική Εταιρεία,
Δημοτική Πινακοθήκη, κινηματογράφοι)
και κοινωνικών συναναστροφών (καφέ,
εστιατόρια, μπαρ και κλαμπ) για κάθε
ηλικία.

Η πόλη και η περιφέρεια της Πάφου
προσφέρουν ποικιλία τόπων για
διάφορες δραστηριότητες: από την
πολύβουη ζωή του κέντρου ως την
ήρεμη ατμόσφαιρα των ορεινών
χωριών, και από τις δημοφιλείς
παραλίες ως τη γαλήνη της
χερσονήσου του Ακάμα. Οποιαδήποτε
και αν είναι η επιλογή, η γνωριμία με
την Πάφο είναι γεμάτη πανέμορφες
εικόνες και ευχάριστες εκπλήξεις.

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα των
σπουδών στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις είναι
ότι το εκπαιδευτικό αυτό ίδρυμα βρίσκεται
στην καρδιά μιας από τις πιο συναρπαστικές
παραθαλάσσιες πόλεις της Ευρώπης. Με έναν
μόνιμο πληθυσμό περίπου 77.800 κατοίκων, η
Πάφος είναι:

Η ΠΑΦΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΛΗ, Η
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ
ΟΠΟΙΑΣ ΧΑΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΒΑΘΗ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ. ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΗ
ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ.

■■

Πολιτιστική Πρωτεύουσα του 2017

■■

Μια πόλη που σφύζει απο νιάτα, αφού
έχει ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά
νέων, 18-35 χρόνων, σε σχέση με τις άλλες
κυπριακές πόλεις.

■■

Μια σύγχρονη ευρωπαϊκή
πολυπολιτισμική πόλη, που καλωσορίζει
ανθρώπους από όλο τον κόσμο,
ανεξαρτήτως εθνικής, κοινωνικής ή
θρησκευτικής προέλευσης.

■■

Ένας Τόπος Παγκόσμιας Κληρονομιάς
της UNESCO, ως σταυροδρόμι λαών και
ιδεών με αρχαιολογικούς χώρους που
μαρτυρούν μια αδιάκοπη πορεία 9000
χρόνων στην ιστορία και τον πολιτισμό.

■■

Ένας διεθνής τουριστικός προορισμός,
χάρη στον μοναδικό συνδυασμό φύσης,
ιστορίας και ήπιου Μεσογειακού κλίματος.

ΣΧΟΛΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΝΕΑΠΟΛΙΣ
• Σχολή Οικονομικών Επιστημών
και Διοίκησης

• Σχολή Επιστημών
Υγείας

• Σχολή Αρχιτεκτονικής
και Γεωπεριβαλλοντικών
Επιστημών

• Σχολή Νομικών και
Κοινωνικών Επιστημών

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ!
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

• Πληροφορική (BSc & MSc)
• Ιστορία (ΜΑ)
• Θεολογία (ΜΑ)

Στοιχεία Επικοινωνίας
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ & ΦΑΞ

Λεωφ. Δανάης 2,

Τ: +357 26843300
F: +357 26931944

Πάφος 8042,
Κύπρος

EMAIL & WEB
info@nup.ac.cy
www.nup.ac.cy

www.facebook.com/NeapolisUniversity
www.youtube.com/user/nupaccy
www.twitter.com/nupac

