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Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών και οι Απόφοιτοί του

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ) αποτελεί ένα νέο και δυναμικό μέλος του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που φιλοδοξεί να βάλει το δικό του στίγμα στην εκπαίδευση, την έρευνα,
και τη σύνδεση με τις επιχειρήσεις και την κοινωνία. Το όραμα του ΔΕΟ είναι η ακαδημαϊκή αριστεία σε
στενή σχέση με την επιχειρηματική κοινότητα για την οικοδόμηση ενός υπεύθυνου μέλλοντος.
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από μια ευρεία ποικιλία
μαθημάτων, τα οποία καλύπτουν τους κλάδους της διοικητικής επιστήμης με έμφαση σε δύο
κατευθύνσεις, της Διοίκησης Επιχειρήσεων και της Διοίκησης Οργανισμών. Παράλληλα, έχουν πρόσβαση
σε όλα τα σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης (εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών, διεθνείς βάσεις
δεδομένων, διαδραστικά μέσα, εξειδικευμένη βιβλιοθήκη κ.ά.) με σκοπό την αποτελεσματικότερη
αξιοποίηση και εφαρμογή των επιστημονικών τους γνώσεων.
Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος είναι η εκπαίδευση αποτελεσματικών διοικητικών
στελεχών με προσωπικότητα, ήθος και σεβασμό στους θεσμούς και τις αξίες, που θα μπορούν να
στελεχώσουν τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα της χώρας. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Σπουδών εστιάζει
στην εκπαίδευση μελλοντικών επιστημόνων στη γνωστική περιοχή της διοίκησης με διεπιστημονική
προσέγγιση, στη μεταφορά γνώσεων σε θέματα διοίκησης συστημάτων επιχειρήσεων και οργανισμών
(ιδιωτικών και δημόσιων), στην αποδοτική συμβολή των συμμετεχόντων στη λειτουργία των
επιχειρήσεων και οργανισμών, στη διαμόρφωση νέων επιστημόνων ικανών να αναλάβουν ηγετικές
πρωτοβουλίες σε ενδεχόμενες τεχνολογικές ή οργανωτικές αλλαγές, αναγκαίες για την ανταπόκριση των
επιχειρήσεων ή των οργανισμών στο σημερινό ταχέως εξελισσόμενο διεθνές οικονομικό περιβάλλον.
Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν καταλαμβάνοντας διοικητικές θέσεις σε
επιχειρήσεις κι οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (όπως οι Μονάδες Υγείας ή/και Πρόνοιας
του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, οι Υπηρεσίες των Οργανισμών Δημόσιας Διοίκησης αλλά και κάθε
μορφής ιδιωτική επιχείρηση), καθώς και σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, σύμφωνα με την
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Παράλληλα, εφόσον το επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν
τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό ή/και διδακτορικό επίπεδο.

