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Η εκπαίδευση ικανών στελεχών, η έρευνα και η υψηλή κατάρτιση
στους τομείς της Διοικητικής Επιστήμης

Η εκπαίδευση αποφοίτων ικανών για τη χάραξη επιχειρηματικής
στρατηγικής, υιοθέτησης καινοτομίας και αναδιοργάνωσης
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με έμφαση στην τεχνολογία
και των ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων και οργανισμών
στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

Αποστολή του Τμήματος είναι:

Δείτε το video του Τμήματος ΕΔΩ

Το Τμήμα

https://www.youtube.com/watch?v=4AjweJXa1hw


Οι σπουδές στο Δ.Ε.Τ.  έχουν 3 πυλώνες

Διοικητική Επιστήμη – Λήψη Αποφάσεων

Τεχνολογία Πληροφορικής

Διοίκηση και Marketing

Σύγχρονες Τεχνολογίες, και Ψηφιακός μετασχηματισμός (πχ. Blockchain)
Πληροφοριακά συστήματα και Ηλεκτρονικό επιχειρείν (Start-ups)
Οργανωσιακές Σπουδές στη Διοικητική Επιστήμη, Διοίκηση Ανθρώπινων πόρων.  
Στρατηγική και Επιχειρηματικότητα
Ηγεσία και management
Λήψη Αποφάσεων (ποσοτικές μέθοδοι – data science)
Marketing – Digital Marketing – Social Media.
Παιδαγωγικά και ανθρωπιστικά 

Αντικείμενα που διδάσκονται στο Τμήμα Δ.Ε.T.

Γνωστικά Αντικείμενα 
 



Πρόγραμμα Σπουδών

8 εξάμηνα, με ποικιλία μαθημάτων (υποχρεωτικών και επιλογής)
σχετικών με τη Διοίκηση, την Τεχνολογία, την Επιχειρηματικότητα και
τον Ψηφιακό μετασχηματισμό. 

Δείτε το Πρόγραμμα Σπουδών ΕΔΩ 

Διάρθρωση προγράμματος : 

https://mst.uowm.gr/odigos-spoydon-2021-2022/
https://eled.uowm.gr/wp-content/uploads/2021/09/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D-%CE%A0%CE%A4%CE%94%CE%95-2021-22.pdf


Φοιτητική Εμπειρία Erasmus+

Το Τμήμα Δ.Ε.Τ. προσφέρει δυνατότητες κινητικότητας μέσω του προγράμματος Erasmus για σπουδές και για πρακτική
άσκηση στο εξωτερικό σε συνεργασία με το γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου.
Οι φοιτητές μας μπορούν να κάνουν μέρος των σπουδών τους στο εξωτερικό σε πανεπιστήμια της Ιταλίας, Γαλλίας, Ισπανίας,
Φινλανδίας, Γερμανίας, Κύπρου, Πολωνίας, κλπ.



Έρευνα

Ηλεκτρονικό επιχειρείν και ηλεκτρονικό εμπόριο 
Ηγεσία, φιλοσοφία και ρητορική στη διοίκηση.
Social Media Marketing
Blockchain και κρυπτονομίσματα.
Περιβάλλον – Κοινωνία – Οικονομία  – Επενδύσεις (ESG)  

Τα μέλη και οι φοιτητές του Τμήματος ασχολούνται ενεργά με την έρευνα στα εξής αντικείμενα: 

Ερευνητικές συνεργασίες με πανεπιστήμια του εξωτερικού και ελληνικές εταιρίες και φορείς (πχ. Αdecco, KNRA, Aratos, ΣΕΒΕ).



Υποδομές

Το Τμήμα εδρεύει στην Πανεπιστημιούπολη στα Κοίλα Κοζάνης.
Οι εγκαταστάσεις είναι άριστα σχεδιασμένες και εξοπλισμένες, ώστε να εξασφαλίζουν το καταλληλότερο περιβάλλον για μάθηση.
Στον ίδιο χώρο βρίσκεται η βιβλιοθήκη, το πανεπιστημιακό γυμναστήριο,  η φοιτητική εστία, το φοιτητικό εστιατόριο και χώροι
άθλησης και αναψυχής.



Φοιτητική Ζωή στην Κοζάνη

Η Κοζάνη είναι μία πολύ ζωντανή πόλη. Η απευθείας σύνδεση της με την Εγνατία Οδό, η οποία διασχίζει μια συναρπαστική
διαδοχή όμορφων τοπίων, επιτρέπει γρήγορη και ασφαλή πρόσβαση στο διεθνές αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, το Ιόνιο και
το Αιγαίο Πέλαγος. Απέχει 126 χλμ. από την Θεσσαλονίκη, 472 χλμ. από την Αθήνα και καθημερινά εκτελούνται δρομολόγια
ΚΤΕΛ για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ιωάννινα, Βόλο και πόλεις της Δυτ. Μακεδονία. Στο αεροδρόμιο της εκτελούνται
εβδομαδιαίες πτήσεις από και προς Αθήνα. 

Η πόλη προσφέρει πάρα πολλές επιλογές για διασκέδαση, καθώς υπάρχουν χώροι για όλες τις προτιμήσεις: καφέ, μπαρ,
κλαμπ, μπυραρίες, μεζεδοπωλεία, με ξένη μουσική, με ελληνική μουσική και σκηνές με live μουσική.

Οι φοιτητές της πόλης έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με διάφορες δραστηριότητες, καθώς υπάρχουν πολλά
γυμναστήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, διάφοροι σύλλογοι χορευτικοί, σκακιστικοί, ορειβατικοί, κυνηγετικοί, τοξοβολίας,
θεατρικές ομάδες και πολλά άλλα. 

Οι προορισμοί για εκδρομές στη γύρω περιοχή είναι πολλοί και πλούσιοι σε φυσική ομορφιά.

Η Κοζάνη συνδυάζει αρμονικά τα έθιμα και τις παραδόσεις, όπως την ευρέως γνωστή Κοζανίτικη Αποκριά, τους πολιτισμικούς
θεσμούς όπως τα Λασσάνεια καθώς και τα διάφορα φεστιβάλ (τζαζ, θεατρικά κ.α.).



Σύνδεση με το Μέλλον

Το Δ.Ε.Τ. δημιουργεί στελέχη του μέλλοντος με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, αλλά και τις σύγχρονες
ανάγκες και απαιτήσεις των επιχειρήσεων και οργανισμών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στη νέα ψηφιακή
εποχή 

Οι φοιτητές αποκτούν:

Εμπειρία στην επιχειρηματική έρευνα και στη γνώση στις ψηφιακές τεχνολογίες

Υψηλού Επιπέδου επαγγελματική κατάρτιση και ψηφιακές δεξιότητες

Ανάπτυξη δεξιοτήτων με ήθος, ενσυναίσθηση και ομαδικό πνεύμα 



Μετά το πτυχίο, τί;

Εμπειρία στην επιχειρηματική έρευνα, στη γνώση, στις ψηφιακές τεχνολογίες. 
Υψηλού επιπέδου επαγγελματική κατάρτιση και ψηφιακές δεξιότητες. 
Ανάπτυξη δεξιοτήτων , με ήθος, ενσυναίσθηση και ομαδικό πνεύμα.

Το Τμήμα προσφέρει στους αποφοίτους του :
 

Σκοπός του είναι η δημιουργία στελεχών του μέλλοντος με επίκεντρο το άνθρωπο και τις ανάγκες του, αλλά και τις ανάγκες των
επιχειρήσεων και των οργανισμών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. 

Το Τμήμα παρέχει στους αποφοίτους του:

Πιστοποίηση Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας

Δικαίωμα εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο

Πιστοποίηση στην Πληροφορική

 



Ο τόπος



Επικοινωνία

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Σχολή Οικονομικών Επιστημών 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Κοίλα, ΤΚ-50100, Κοζάνη

Τηλέφωνο:24610 68221
E-mail: mst@uowm.gr

mst.uowm.gr

detpdm 

https://mst.uowm.gr/
https://www.facebook.com/tmimadetpdm

