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ΑΦΙΔΡΧΔΙ 
ηε κλήκε ηνπ παηέξα κνπ, Γηάλλε Παληειίδε πνπ έραζα ζην μεθίλεκα ησλ 

ζπνπδψλ κνπ ζην πξφγξακκα ΜΒΑ, ζην ζχδπγν κνπ Κσλζηαληίλν ίκν γηα ηελ 

πνιχηηκε βνήζεηα πνπ κνπ παξείρε, ζηα παηδηά κνπ ηέιια θαη Αληψλε γηα ηελ 

ππνκνλή ηνπο θαη ζηνπο γνλείο καο γηα ηελ εζηθή θαη πιηθή ππνζηήξημε. 
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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

Δπραξηζηψ ηνλ ζχδπγν κνπ Κσλζηαληίλν ίκν γηα ηελ εζηθή θαη πξαθηηθή 

ππνζηήξημε ηνπ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Υσξίο ηα πνιχηηκα καζήκαηα 

ηνπ πηζαλψο λα κελ ηα είρα θαηαθέξεη. 

Δπηζπκψ λα επραξηζηήζσ επίζεο, ηα παηδηά κνπ ηέιια θαη Αληψλε πνπ 

επέδεημαλ ηδηαίηεξε ππνκνλή παξφιν ηνλ ρξφλν πνπ ηνπο ζηέξεζα ηελ παξνπζία κνπ 

θαη αθηέξσζα ζηε κειέηε κνπ. 

Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο καο πνπ καο ππνζηήξημαλ θαη 

καο βνήζεζαλ λα ζπλδπάζνπκε ηηο ζπνπδέο θαη ηηο νηθνγελεηαθέο θαη επαγγεικαηηθέο  

καο ππνρξεψζεηο θαη λα αληαπεμέιζνπκε ηθαλνπνηεηηθά ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

θαζεκεξηλήο καο δσήο. 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο θαζεγεηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 

ηδηαηηέξσο ηελ θ. Καηεξίλα Γθνηδακάλε πνπ είλαη θαη ε επφπηξηα ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο, γηα ηε βνήζεηα θαη ηελ ππνζηήξημε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Δπίζεο, ηνλ θ. Αλδξέα Γεσξγίνπ θαη ην Γ.. ηνπ ζπιιφγνπ απνθνίησλ ηνπ ΜΒΑ ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο γηα ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πνπ κνπ παξείραλ θαη 

ζπλέβαιαλ ζηελ νινθιήξσζε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο. 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
 Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο MBA 

executive ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη εμεηάδεη ηε δηαδηθαζία δηαπίζηεπζεο 

ησλ πξνγξακκάησλ ΜΒΑ. 

Όιν θαη πεξηζζφηεξα ηδξχκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο παγθνζκίσο 

επηδηψθνπλ ηε δηαπίζηεπζε ηνπο απφ παγθφζκηνπο θνξείο είηε σο ηδξχκαηα ζπλνιηθά, 

είηε σο ζρνιέο ή ηκήκαηα, είηε σο πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, π.ρ. MBA. Απφ ηελ 

παγθφζκηα βηβιηνγξαθία θαίλεηαη φηη ε δηαπίζηεπζε θαη γεληθφηεξα ε δηαζθάιηζε 

πνηφηεηαο απαζρνιεί ηνπο παλεπηζηεκηαθνχο θχθινπο.  

ηε ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία παξνπζηάδνληαη νη ζεκαληηθφηεξνη 

θνξείο δηαπίζηεπζεο γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηα 

πξνγξάκκαηα MBA, παξαηίζεληαη παξαδείγκαηα «θαιψλ πξαθηηθψλ» θαη εμεηάδεηαη 

ε πεξίπησζε ηνπ πξνγξάκκαηνο MBA ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ζε ζρέζε κε 

ηα βαζηθφηεξα θξηηήξηα ηνπ θνξέα δηαπίζηεπζεο Association of MBAs (ΑΜΒΑ). 

Σέινο, γίλνληαη πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ην ελ ιφγσ πξφγξακκα ζε ζρέζε κε ηα θξηηήξηα 

ηεο ΑΜΒΑ. 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 δηαθάλεθε φηη ε «πνηφηεηα» είλαη ζεκείν χςηζηεο 

ζεκαζίαο γεληθά γηα ηνπο νξγαληζκνχο παξνρήο ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο θαη 

εηδηθφηεξα γηα ηελ ηξηηνβάζκηα  εθπαίδεπζε. Παγθνζκίσο ππάξρεη κία ζπλερήο 

απμαλφκελε δήηεζε γηα θαιχηεξε αλψηεξε παηδεία κε φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξν 

θφζηνο (Lenn, 1992). 

Ζ δηαπίζηεπζε είλαη κία δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία έλαο εμσηεξηθφο θνξέαο 

δηαπίζηεπζεο αμηνινγεί ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη απνλέκεη κία 

αλαγλψξηζε. Δηδηθφηεξα γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε αθνξά θπξίσο ην 

εθπαηδεπηηθφ κνληέιν, ηελ απνζηνιή θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηδξχκαηνο θαζψο θαη ηα 

ζπγθεθξηκέλα πξφηππα ελφο δεδνκέλνπ ζπζηήκαηνο (Vlasceanu, Grunberg & Parlea, 

2007). 

Όζνλ αθνξά ηελ παγθφζκηα «αγνξά» ησλ ΜΒΑ θαίλεηαη φηη ε δηαπίζηεπζε 

απνηειεί έλα κέζν ππνγξάκκηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν δηαθήκηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηνπο ππνςήθηνπο θνηηεηέο 

(Hodge, 2010). 

Οη θνξείο δηαπίζηεπζεο δηαθέξνπλ αλάινγα ηε ρψξα. ε πνιιέο ρψξεο 

ππάξρνπλ εζληθνί θνξείο θαη θξαηηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ δηαπίζηεπζε ζηα 

εθπαηδεπηηθά ηνπο ηδξχκαηα (Harvey, 2004), ζηελ ηξηηνβάζκηα φκσο εθπαίδεπζε θαη 

εηδηθά ζηα πξνγξάκκαηα ΜΒΑ ζπλήζσο επηιέγνληαη δηεζλείο θνξείο δηαπίζηεπζεο 

φπσο νη AACSB (AACSB International-The Association to Advance Collegiate 

Schools of Business), EQUIS (The European Quality Improvement System) θαη 

AMBA (Association of MBAs), πνπ έρνπλ επηθξαηήζεη παγθνζκίσο (Urgel, 2007). 

Φαίλεηαη φηη ζε φινλ ηνλ θφζκν πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ αλαξσηεζεί θαη 

εμεηάζεη ην άκεζν θαη έκκεζν θφζηνο δηαπίζηεπζεο θαη έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

αξθεηέο κειέηεο ζρεηηθά κε ηα ζεηηθά ή ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο 

απηήο. 

Τπάξρνπλ εξεπλεηέο πνπ ζεσξνχλ φηη ε δηαδηθαζία ζπκβάιεη ζεηηθά ζηελ 

εμέιημε ελφο ηδξχκαηνο ή ελφο πξνγξάκκαηνο γηαηί είλαη κία αμηνιφγεζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο βαζηδφκελε ζε δηάθνξα θξηηήξηα, γηαηί εληζρχεη ηελ 

αλαγλψξηζε ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο (brand name) ηνπ ηδξχκαηνο θαη γηαηί 

ζπλεηζθέξεη ζηε γεληθφηεξε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ (Urgel, 
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2007). Με άιια ιφγηα, ε δηαδηθαζία δηαπίζηεπζεο παξέρεη αλεθηίκεηε 

αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθά κε ηε ζρνιή ή ην πξφγξακκα (Berliner & Schmelkin, 

2010). Μειέηεο δείρλνπλ φηη ε δηαπίζηεπζε επεξεάδεη ηελ επηινγή ηδξχκαηνο απφ 

ηνπο θνηηεηέο (Daily, Farewell & Kumar, 2008) φπσο θαη ηνπο αξρηθνχο κηζζνχο ησλ 

απνθνίησλ (Kim, Rhin, Henderson, Bizal & Pitman, 1996). Δπεξεάδεη επίζεο, ζεηηθά 

ηα πνζνζηά παξακνλήο θαη ζπλέρηζεο ησλ ζπνπδψλ ζηα δηαπηζηεπκέλα ηδξχκαηα 

(Espiritu, 2007). Γεληθφηεξα, ε δηαπίζηεπζε είλαη κία έλδεημε εγγπεκέλεο πνηφηεηαο 

ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ζηηο πνιηηηθέο ηνπ πξνγξάκκαηνο (Hodge, 2010). 

Τπάξρνπλ φκσο θαη εξεπλεηέο πνπ εθθξάδνπλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπο 

θαζψο ζεσξνχλ φηη ε δηαπίζηεπζε είλαη πεξηζζφηεξν κία κφδα ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε θαη ιηγφηεξν κηα απαξαίηεηε θαη επνηθνδνκεηηθή δηαδηθαζία 

(Abrahamson, 1991) θαη δελ πξαγκαηνπνηείηαη πνιιέο θνξέο γηα ηνπο ζσζηνχο 

ζθνπνχο. Κάπνηνη εξεπλεηέο επηζεκαίλνπλ ην θίλδπλν νκνηνγέλεηαο ησλ ζρνιψλ θαη 

ησλ πξνγξακκάησλ κεηά ηε δηαπίζηεπζε (Di Maggio & Powell, 1983). Σέινο, έλα 

βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ην πςειφ θφζηνο, άκεζν θαη έκκεζν, πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ φιε δηαδηθαζία (Hodge, 2010). 

Ζ παγθφζκηα ηάζε γηα δηαπίζηεπζε ησλ ΜΒΑ έρεη νδεγήζεη ηα πεξηζζφηεξα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ MBA λα δείρλνπλ φηη είλαη αξθεηά παξφκνηα (Paucar-

Caceres, 2008) αιιά, παξφια απηά, επεηδή ε παξνρή ηεο εθπαίδεπζεο ζαθψο 

επεξεάδεηαη απφ ηελ εζληθή θαη επηρεηξεκαηηθή θνπιηνχξα θάζε ρψξαο, θαίλεηαη φηη 

αθφκα ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηα πξνγξάκκαηα Αγγιίαο 

θαη Γαιιίαο (Cassis, Crouzet and Gourvish, 1995). 

ηελ παξνχζα εξγαζία, αξρηθψο γίλεηαη κία αλάιπζε ηνπ φξνπ δηαπίζηεπζε, 

ηεο δηαπίζηεπζεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη εηδηθφηεξα ζηελ Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη 

ηεο πνξείαο ηεο ελ ιφγσ δηαδηθαζίαο ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ θαζψο θαη ησλ 

κνξθψλ ηεο ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. Δπίζεο, παξνπζηάδνληαη νη 

ζεκαληηθφηεξνη θνξείο δηαπίζηεπζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, νη απφςεηο 

δηεζλψο ζρεηηθά κε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο θαη ε Έλσζε ΜΒΑ 

(Association of MBAs – AMBA) πνπ είλαη ν πην δεκνθηιήο θνξέαο δηαπίζηεπζεο 

πξνγξακκάησλ ΜΒΑ παγθνζκίσο. ηε ζπλέρεηα, αλαιχνληαη ηα ζηάδηα ηεο 

δηαδηθαζίαο δηαπίζηεπζεο θαη ηα βαζηθφηεξα θξηηήξηα ηεο ΑΜΒΑ θαη παξαζέηνληαη 

ηξεηο πεξηπηψζεηο δηαπηζηεπκέλσλ πξνγξακκάησλ ΜΒΑ πνπ βξαβεχηεθαλ απφ ηελ 

ΑΜΒΑ θαη απνηεινχλ παξαδείγκαηα θαιψλ πξαθηηθψλ. ην πιαίζην απηήο ηεο 

ελφηεηαο ππνγξακκίδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ απνηέιεζαλ γηα ηελ θάζε πεξίπησζε ην 
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«κπζηηθφ ηεο επηηπρίαο» θαη ηνλ ιφγν βξάβεπζεο. Πιεξνθνξίεο γηα ηα ηξία 

βξαβεπκέλα πξνγξάκκαηα αληινχκε απφ ζρεηηθά δειηία ηχπνπ θαη επίζεκεο 

ηζηνζειίδεο ηφζν ηεο ΑΜΒΑ φζν θαη ησλ ίδησλ ησλ πξνγξακκάησλ. 

 Σέινο, εμεηάδνπκε ηελ πεξίπησζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ΜΒΑ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη παξαζέηνπκε ηα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ 

ζπκκφξθσζε ή κε κε ηα θξηηήξηα δηαπίζηεπζεο ηεο ΑΜΒΑ. Τπνγξακκίδνληαη 

επίζεο, ηα αδχλακα ζεκεία ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

θαηαβιεζνχλ πξνζπάζεηεο βειηίσζεο. Πιεξνθνξίεο γηα ην ελ ιφγσ πξφγξακκα 

αληιήζεθαλ απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

απφ ηνλ Δληαίν Καλνληζκφ Γηαηκεκαηηθψλ Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ, απφ ην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαη ηνλ επίζεκν ηζηφηνπν 

ηνπ ζπιιφγνπ απνθνίησλ ΜΒΑ. Δπίζεο, ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο αληιήζεθαλ απφ ηηο 

ζπλεληεχμεηο κε ηνλ πξφεδξν ηνπ ΜΒΑ θ. Γεσξγίνπ Αλδξέα θαη ηα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ 

ζπιιφγνπ απνθνίησλ ηνπ ΜΒΑ. 

 Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ θαηαγξαθή πξνηάζεσλ θαη ζπκπεξαζκάησλ 

πνπ πηζαλψο λα ζπκβάινπλ ζηελ επηηπρή δηαπίζηεπζε ηνπ αλσηέξσ πξνγξάκκαηνο 

ΜΒΑ θαη κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ παξάδεηγκα θαη γηα άιια αλάινγα πξνγξάκκαηα 

πνπ επηζπκνχλ λα ππνβιεζνχλ ζηε δηαδηθαζία δηαπίζηεπζεο. 

 

ΣΙ ΔΙΝΑΙ Η ΓΙΑΠΙΣΔΤΗ 

Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε δηαπίζηεπζε θαη ε πηζηνπνίεζε αλ θαη έρνπλ 

θάπνηα θνηλά ζηνηρεία δελ είλαη έλλνηεο ηαπηφζεκεο. Δίλαη επίζεο, πνιχ ζεκαληηθφ λα 

ππνγξακκηζηεί φηη ε πνηφηεηα θαη ηα πξφηππα δελ είλαη ην ίδην (Harvey & Knight, 

1996). 

Γηαπίζηεπζε είλαη ε επίζεκε αλαγλψξηζε απφ έλαλ αξκφδην αλαγλσξηζκέλν 

θνξέα ν νπνίνο νλνκάδεηαη νξγαληζκφο δηαπίζηεπζεο (accreditation body), φηη έλαο 

νξγαληζκφο ή έλα πξφγξακκα είλαη ηθαλφο, -ν λα παξέρεη ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο ή 

ιεηηνπξγίεο (Harvey, 2004). 

χκθσλα κε ηνπο Vlasceanu, Grunberg & Parlea, (2007) δηαπίζηεπζε είλαη ε 

δηαδηθαζία κε ηελ νπνίν έλα (κε-) θπβεξλεηηθφ ή ηδησηηθφ ζψκα αμηνινγεί ηελ 

πνηφηεηα ελφο ηδξχκαηνο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζπλνιηθά ή έλα ζπγθεθξηκέλν 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζηεί επίζεκα φηη πιεξεί νξηζκέλα 

πξνθαζνξηζκέλα ειάρηζηα θξηηήξηα ή πξφηππα. Σν απνηέιεζκα απφ απηή ηε 



4 

 

δηαδηθαζία είλαη ζπλήζσο ε απνλνκή κηαο αλαγλψξηζεο, θαη κεξηθέο θνξέο, κηαο 

άδεηαο ιεηηνπξγίαο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. χκθσλα κε ηνπο αλσηέξσ 

επηζηήκνλεο, ε δηαδηθαζία κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη αξρηθή θαη πεξηνδηθή απηνεμέηαζε 

θαη απηναμηνιφγεζε θαη εμέηαζε θαη αμηνιφγεζε απφ εμσηεξηθφ θνξέα.  

Ζ πηζηνπνίεζε αθνξά ηελ εμαθξίβσζε, επαιήζεπζε θαη γξαπηή επηθχξσζε 

απφ έλαλ αλεμάξηεην θνξέα κε αλαγλσξηζκέλε ηθαλφηεηα, ζρεηηθά κε ην αλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζσπηθνχ, ησλ δηεξγαζηψλ – δηαδηθαζηψλ ή ησλ αληηθεηκέλσλ 

γεληθά ελφο νξγαληζκνχ, βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία κε ζρεηηθέο απαηηήζεηο (Vlasceanu, 

Grunberg & Parlea, 2007). 

 

ΓΙΑΠΙΣΔΤΗ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

Ζ εθπαηδεπηηθή δηαπίζηεπζε είλαη έλα είδνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαηά ηελ 

νπνία ππεξεζίεο θαη ιεηηνπξγίεο εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ή εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ αμηνινγνχληαη απφ θάπνηνλ εμσηεξηθφ θνξέα θαη ειέγρεηαη ν βαζκφο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ πξνηχπσλ (wikipedia, 2013). 

Ζ ελ ιφγσ δηαδηθαζία αλαπηχρζεθε ηα ηειεπηαία 100 πεξίπνπ ρξφληα ζηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο (advance-ed, 2003). ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 θαη ζηηο αξρέο 

ηνπ 20
νπ

 αηψλα αλαπηχρζεθε ε δηαδηθαζία δηαπίζηεπζεο φηαλ δηαπηζηψζεθε ε αλάγθε 

γηα βειηησκέλν ζπληνληζκφ θαη ζσζηή κεηαθίλεζε εθπαηδεπφκελσλ κεηαμχ 

δεπηεξνβάζκηαο θαη κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηθαλνπνίεζε ησλ 

απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ δχν επηπέδσλ (Lenn, 1992).  

Αξρηθψο, ζρεδηάζηεθε κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ 

ζρεηηθά κε ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα, δφζεθε έκθαζε ζηε ζπλερή βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ.  

Δίλαη κηα δηαδηθαζία πνπ κπνξεί λα αθνξά ηφζν πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ φζν 

θαη ηδξχκαηα θαη έρεη σο ζηφρν ηε δηαηχπσζε ή αλαδηαηχπσζε ηεο ζέζεο, ηνπ 

λνκηθνχ πιαηζίνπ θαη ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ αλσηέξσ (Prǿitz, Stensaker and 

Harvey, 2003). 

ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ ε πηζηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηδξπκάησλ είλαη αξκνδηφηεηα θάπνηνπ θξαηηθνχ θνξέα, φπσο γηα παξάδεηγκα ηνπ 

ππνπξγείνπ παηδείαο. ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο φκσο, ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα ε πηζηνπνίεζε λα γίλεη απφ ηδησηηθνχο κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο 
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(Lenn, 1992). ηηο Ζ.Π.Α. ζηε δηαδηθαζία δηαπίζηεπζεο εκπιέθνληαη ηφζν 

παλεπηζηήκηα φζν θαη ζρνιεία δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

 

ΓΙΑΠΙΣΔΤΗ ΣΗΝ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

Ζ πνηφηεηα ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη κία πνιπδηάζηαηε, 

πνιπεπίπεδε θαη δπλακηθή έλλνηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο ζρεηηθέο ξπζκίζεηο ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ κνληέινπ, ηεο απνζηνιήο θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ ηδξχκαηνο θαζψο θαη ηα 

ζπγθεθξηκέλα πξφηππα ελφο δεδνκέλνπ ζπζηήκαηνο (Vlasceanu, Grunberg & Parlea, 

2007).  

ηελ Δπξψπε, ηε δηαπίζηεπζε θαη ηελ επαλαδηαπίζηεπζε εθπαηδεπηηθψλ 

ηδξπκάησλ ζπλήζσο αλαιακβάλνπλ είηε εζληθνί θνξείο, είηε θξαηηθέο ππεξεζίεο, είηε 

νξγαληζκνί δεκνζίνπ δηθαίνπ πνπ ιακβάλνπλ επίζεκεο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

αλαγλψξηζε (Harvey, 2004). 

ε νξηζκέλεο ρψξεο, φπσο ε Διιάδα, φπνπ ην ζχζηεκα ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο είλαη απφιπηα ή θπξίσο δεκφζην, δελ ππάξρεη κεγάιε αλάγθε γηα 

δηαπίζηεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, αιιά ππάξρεη κηα απμαλφκελε αλάγθε 

γηα ηελ χπαξμε ελφο κεραληζκνχ γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ «αλαβάζκηζε» ησλ κε 

παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (φπσο ηα θνιιέγηα, 

polytechnics, Fachhochschule) ζην επίπεδν ησλ παλεπηζηεκίσλ, φπσο έρεη ζπκβεί, γηα 

παξάδεηγκα, ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηε νπεδία (Harvey, 2004). 

ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, φπνπ ππάξρεη έλαο κεγάινο ηδησηηθφο ηνκέαο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ε δηαπίζηεπζε είλαη κηα δηαδηθαζία απηνξξχζκηζεο ηεο 

αλαγλψξηζεο ηεο ζεζκηθήο βησζηκφηεηαο ηνπο απφ κε θπβεξλεηηθέο, κε 

θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο (Harvey, 2004). 

ηηο Ζ.Π.Α. ππάξρεη ην πκβνχιην γηα ηε Γηαπίζηεπζε ηεο Αλψηεξεο 

Δθπαίδεπζεο (Council for Higher Education Accreditation (CHEA)), έλαο κε 

θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ Γηεζλή Καηάινγν πνπ 

«πεξηέρεη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ πεξίπνπ 467 νξγαληζκψλ δηαζθάιηζεο 

πνηφηεηαο, ησλ νξγαληζκψλ δηαπίζηεπζεο θαη ηα Τπνπξγεία Παηδείαο ζε 175 ρψξεο. 

Οη θνξείο δηαζθάιηζεο θαη πηζηνπνίεζεο πνηφηεηαο έρνπλ άδεηα ιεηηνπξγίαο 

απφ ηηο αληίζηνηρεο θπβεξλήζεηο ηνπο, είηε σο θνξείο ηεο θπβέξλεζεο είηε σο 

ηδησηηθέο (κε θπβεξλεηηθέο) νξγαλψζεηο » (CHEA, 2013). Σνλ επηέκβξην ηνπ 2012, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Council_for_Higher_Education_Accreditation
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ην University World News αλέθεξε ηελ έλαξμε ηνπ δηεζλνχο πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο 

CHEA (Moodie, 2012). 

Δπίζεο, ζηνλ Καλαδά, ε θπβέξλεζε ηνπ Οληάξην έρεη ηδξχζεη ηελ Δπηηξνπή 

Αμηνιφγεζεο Πνηφηεηαο ηεο κεηά-δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (The Post-secondary 

Education Quality Assessment Board), πνπ εμεηάδεη ηηο αηηήζεηο γηα ηελ απνλνκή 

πηπρίσλ απφ ηδξχκαηα πνπ δελ αλήθνπλ ζηα ρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ επαξρία 

δεκφζηα παλεπηζηήκηα (INQAAHE, 2001). 

 

ΦΟΡΔΙ ΓΙΑΠΙΣΔΤΗ 

Τπάξρνπλ δηάθνξνη θνξείο πνπ πηζηνπνηνχλ πξνγξάκκαηα θαη ζρνιέο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Οη πην γλσζηνί ζην ρψξν ησλ ζπνπδψλ δηνίθεζεο είλαη νη 

AACSB, AMBA θαη EQUIS (Urgel, 2007) θαη φινη ρνξεγνχλ πηζηνπνίεζε κεηά απφ 

αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Με άιια ιφγηα δελ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα θάπνην 

ίδξπκα ή πξφγξακκα λα κπεη ζηε δηαδηθαζία δηαπίζηεπζεο θαη φηαλ ζπκβαίλεη απηφ 

γίλεηαη γηα δηάθνξνπο ιφγνπο ηνπο νπνίνπο ζα αλαιχζνπκε ζηε ζπλέρεηα.  

Οη ελ ιφγσ νξγαληζκνί ζεσξνχληαη αλεμάξηεηνη θαη νη ελδηαθεξφκελνη 

κπνξνχλ λα κπνπλ ζηε δηαδηθαζία δηαπίζηεπζεο φπνηε ην επηζπκνχλ, θαζψο επίζεο 

θαη λα απνρσξήζνπλ θαηά βνχιεζε (Hodge, 2010). 

Οη ηξεηο αλσηέξσ θνξείο δηαπίζηεπζεο έρνπλ θάπνηα θνηλά ζεκεία θαζψο θαη 

νη ηξεηο αθνξνχλ ηξηηνβάζκηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηνίθεζε 

επηρεηξήζεσλ αιιά ν θαζέλαο δηαθνξνπνηείηαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία γη‟ απηφ θαη 

ππάξρνπλ ηδξχκαηα κε ηξηπιή δηαπίζηεπζε. Δπίζεο, ππάξρνπλ θνηλά ζεκεία φζνλ 

αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ αλαθνξά 

απηναμηνιφγεζεο (self-assessment report) θαη ηηο επηζθέςεηο απφ επηηξνπή 

αμηνιφγεζεο θαη έρνπλ νξηζκέλνπο θνηλνχο ηνκείο αμηνιφγεζεο φπσο νη θνηηεηέο, ηα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ, παξφιν πνπ κπνξεί λα 

νλνκάδνληαη ή λα νκαδνπνηνχληαη δηαθνξεηηθά (Urgel, 2007). 

Όζα παλεπηζηήκηα έρνπλ δηαπίζηεπζε απφ ηνπο ηξεηο βαζηθφηεξνπο 

παγθφζκηνπο νξγαληζκνχο δηαπίζηεπζεο, AACSB, EQUIS θαη AMBA θέξνπλ ηνλ 

ηίηιν Triple Crown. Τπνινγίδεηαη φηη κφλν ην 1% ησλ ζρνιψλ δηνίθεζεο παγθνζκίσο 

θαηέρνπλ ηέηνηα δηάθξηζε (BEM Bordeaux Management School, 2013). 

Ζ επηινγή ηνπ θνξέα δηαπίζηεπζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαζψο είλαη έλαο 

ηξφπνο ππνγξάκκηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη δηαθήκηζεο 
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ηνπ ηδξχκαηνο ή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην ρψξν  ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Hodge, 

2010). Ο αλσηέξσ εξεπλεηήο αλαθέξεη φηη ε επηθξάηεζε ησλ ηξηψλ βαζηθφηεξσλ 

θνξέσλ, AACSB, EQUIS θαη AMBA, νθείιεηαη θπξίσο ζηελ έιιεηςε βάζηκσλ 

ζηνηρεηψλ πνπ λα αθνξνχλ ηα απηά νθέιε ηεο δηαπίζηεπζεο απφ ηνπο ελ ιφγσ θνξείο 

θαη ε απμαλφκελε δεκνηηθφηεηαο ηνπο νθείιεηαη θπξίσο ζηνπο λφκνπο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο «αγνξάο». 

Σέινο, θαίλεηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ δηαπηζηεπκέλσλ ηδξπκάησλ, φηη ε 

AACSB είλαη πην δεκνθηιήο ζηηο Ζ.Π.Α. απ‟ φπνπ θαη μεθίλεζε πηζηνπνηψληαο 

ακεξηθάληθα ηδξχκαηα (Urgel, 2007),  ελψ ε ΑΜΒΑ πνιχ ιηγφηεξν δεκνθηιήο εθεί 

θαη ηδηαηηέξσο δεκνθηιήο ζηελ Δπξψπε θαη ζηνλ ππφινηπν θφζκν. Ο ηξίηνο θνξέαο 

EQUIS, δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπφ λα θαιχςεη ηνκείο πνπ δε κπνξνχζαλ λα θαιχςνπλ 

νη αλσηέξσ δχν θνξείο (Urgel, 2007) θαη δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζην δηεζλή 

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ηδξχκαηνο. Φαίλεηαη φηη φζα ηδξχκαηα έρνπλ EQUIS 

δηαπίζηεπζε θαηαθηνχλ θαη ηε δηαπίζηεπζε AACSB ελψ ην αληίζηξνθν δελ ηζρχεη 

πάληα (Wikipedia, 2013). 
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ΣΑ ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΠΙΣΔΤΗ 

ε γεληθέο γξακκέο, ε ζεηηθή ζπλεηζθνξά ηεο δηαδηθαζίαο δηαπίζηεπζεο 

αθνξά θπξίσο ηξεηο ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο. χκθσλα κε ηνλ Urgel 

(2007), πξφθεηηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο κε βάζε 

δηάθνξα θξηηήξηα πνπ ζέηεη ν εθάζηνηε θνξέαο, ηελ αλαγλψξηζε ηνπ εκπνξηθνχ 

ζήκαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο κεηά ηε ρνξήγεζε κίαο δηαθεθξηκέλεο εηηθέηαο 

πηζηνπνίεζεο θαη ηε ζπλεηζθνξά ζηελ πξαγκαηηθή βειηίσζε ηνπ ππφ αμηνιφγεζε 

ζρνιείνπ ή πξνγξάκκαηνο. 

χκθσλα κε ηνπο Berliner& Schmelkin (2010) ε δηαπίζηεπζε κπνξεί λα 

παξέρεη αλεθηίκεηε αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθά κε ηε ζρνιή ή ην πξφγξακκα. Αθφκα 

θαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ε ζρνιή πξνεηνηκάδεηαη γηα ηελ επίζθεςε 

δηαπίζηεπζεο βνεζάεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.  

Τπάξρνπλ πνιιέο δεκνζηεπκέλεο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

δηαδηθαζίαο δηαπίζηεπζεο νη νπνίεο θπξίσο αθνξνχλ ζηηο πξαθηηθέο ζπλέπεηεο θαη φρη 

ηφζν ζηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ηελ θαηαλφεζε ή ηελ πξφβιεςε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ εκπιεθφκελσλ κειψλ. Δπίζεο, ππάξρνπλ ιίγα δεδνκέλα ζηε 

βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηα αξρηθά θίλεηξα ησλ ζρνιψλ δηνίθεζεο επηρείξεζεο πνπ 

πξνρσξνχλ ζηε δηαδηθαζία δηαπίζηεπζεο (Hodge, 2010). 

Κάπνηεο κειέηεο αλαθέξνπλ φηη νη ζρνιέο έρνπλ σο ζηφρν ηελ παξνρή 

θαζνδήγεζεο γηα ηνπο άιινπο ( Lawrence & Dangerfield, 2001), ή φηη ζην πιαίζην 

ηεο δηαδηθαζίαο εληνπίδνπλ θαη αληηκεησπίδνπλ πξνθιήζεηο (Scherer, Javalgi, Bryant, 

& Tukel, 2005). 

Οη Daily, Farewell, & Kumar (2008) κειέηεζαλ ηνλ αληίθηππν πνπ έρεη ε 

δηαπίζηεπζε ζηηο επηινγέο ησλ ππνςεθίσλ θνηηεηψλ θαη θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα 

φηη ε δηαπίζηεπζε AACSB είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ επηινγή ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο παξφιν πνπ, φπσο θάλεθε, πνιχ ζπρλά νη θνηηεηέο δελ 

αληηιακβάλνληαη ηη ζεκαίλεη αθξηβψο ε δηαπίζηεπζε απηή. 

Αληηθξνπφκελα είλαη ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ φζνλ αθνξά ην φθεινο γηα 

ηνπο ζπνπδαζηέο ζε ζρέζε κε ηηο πξννπηηθέο απαζρφιεζεο θαη ηνπο πηζαλνχο 

πξψηνπο κηζζνχο. Οη Hardin θαη Stocks (1995) θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 

δηαπίζηεπζε AACSB δελ επεξεάδεη ηελ απφθαζε ησλ εξγνδνηψλ λα πξνζιάβνπλ έλα 

ζηέιερνο, ελψ αληίζεηα, νη Kim, Rhim, Henderson, Bizal & Pitman (1996) βξήθαλ φηη 

νη κέζνη αξρηθνί κηζζνί γηα απνθνίηνπο απφ ηδξχκαηα δηαπηζηεπκέλα απφ ην AACSB 
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είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξνη απφ φ,ηη εθείλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ κε 

δηαπηζηεπκέλα. 

Μηα κειέηε πνπ έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ είλαη απηή πνπ κειέηεζε ηα 

πνζνζηά απνθνίηεζεο θαη ηα πνζνζηά παξακνλήο θαη φρη εγθαηάιεηςεο ησλ 

ζπνπδψλ θαη δηαπίζησζε φηη ηα δηαπηζηεπκέλα ηδξχκαηα έρνπλ θαηά 23% κεγαιχηεξα 

πνζνζηά απνθνίηεζεο θαη θαηά 15% κεγαιχηεξε παξακνλή ζηηο ζπνπδέο (Espiritu 

2007). 

Σέινο, θαίλεηαη φηη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ν ππνςήθηνο θνηηεηήο – «πειάηεο» 

έρεη απνθαζίζεη λα πάξεη έλα πηπρίν ζηε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ αιιά έρεη έλα επξχ 

θάζκα πξνγξακκάησλ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ «αγνξά» θαη έρεη ειιηπείο πιεξνθνξίεο 

σο πξνο ην πνην πξφγξακκα είλαη ην θαηαιιειφηεξν γηα ηηο κειινληηθέο πξννπηηθέο 

ζηαδηνδξνκίαο ηνπ, ηφηε ζα πξνηηκήζεη απηφ πνπ είλαη δηαπηζηεπκέλν θαη 

«δηαθεκίδεηαη» σο ηέηνην.  Ζ δηαπίζηεπζε είκαη κία έλδεημε εγγπεκέλεο πνηφηεηαο 

ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο πνιηηηθέο ηνπ πξνγξάκκαηνο (Hodge, 2010). 

 

ΣΑ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΠΙΣΔΤΗ 

Οη DiMaggio & Powell (1983) εμέθξαζαλ ηελ αλεζπρία φηη ε νκνηνγέλεηα 

πνπ δεκηνπξγείηαη κεηά ηε δηαπίζηεπζε κεηαμχ ησλ ζρνιψλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ 

κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ απφδνζε ηνπο, λα κεηψζεη ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ 

αλάιεςε θηλδχλσλ. 

Οη αλσηέξσ επηζηήκνλεο πεξηγξάθνπλ ηξεηο κνξθέο ηζνκνξθηζκνχ πνπ 

κπνξεί λα πξνθχςνπλ κεηά ηε δηαπίζηεπζε (θαηαλαγθαζηηθφο, κηκεηηθφο θαη 

θαλνληζηηθφο ηζνκνξθηζκφο)  πνπ κπνξεί λα έρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο.  

Δπίζεο, είλαη ηδηαηηέξσο αξλεηηθφ γηα ηε ιεηηνπξγία κίαο ζρνιήο ή ελφο 

πξνγξάκκαηνο ε δηαπίζηεπζε λα γίλεηαη ιφγσ ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

πηέζεσλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ νξγαληζκψλ πνπ έρνπλ ήδε 

πηνζεηήζεη απηή ηελ θαηλνηνκία, κε άιια ιφγηα λα είλαη κία «κφδα» πνπ έρεη 

επηθξαηήζεη ζηελ «αγνξά» (Abrahamson, 1991). 

Σέινο, έλα άιιν ζέκα πνπ θαίλεηαη λα αλήθεη ζηα κεηνλεθηήκαηα ηεο 

δηαπίζηεπζεο είλαη ην θφζηνο ην νπνίν θαη πνιχ ιίγνη εξεπλεηέο πξνζπάζεζαλ λα 

κεηξήζνπλ (Hodge, 2010). Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί είλαη πνιχ επξχ ην θάζκα ησλ 

άκεζσλ θαη έκκεζσλ δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ππάξρνπλ κία ζεηξά απφ 
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κεηαβιεηέο πνπ εκπιέθνληαη. Σν θφζηνο δειαδή δελ είλαη κφλν ην άκεζν πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηε δηαδηθαζία δηαπίζηεπζεο απηή θαζ‟ απηή, αιιά θαη έκκεζν πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ αλάγθε εθαξκνγήο ησλ πξνηχπσλ. 

 

ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ MBA 

Σα πξνγξάκκαηα MBA πξνέξρνληαλ απφ ηηο ΖΠΑ, φπνπ ηα πξψηα πηπρία 

ρνξεγνχληαη ζηηο αξρέο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα. Απφ ηφηε, έρνπλ επέιζεη κηα ζεηξά 

αιιαγψλ θαη ε θαηαγξαθή ηεο αλάπηπμεο ησλ MBA θαηά ηα ηειεπηαία 100 ρξφληα 

είλαη έλα δχζθνιν έξγν. Αλ θαη ζηελ αξρή ηα επξσπατθά MBA ήηαλ θαηά ην πξφηππν 

ησλ πξνγξακκάησλ ησλ ΖΠΑ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ 

θαίλεηαη φηη φρη κφλν επξσπατθέο ζρνιέο δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ αλέπηπμαλ ηα δηθά 

ηνπο μερσξηζηά πξνγξάκκαηα MBA, αιιά έρνπλ επίζεο επεξεάζεη ηελ αλάπηπμε 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ησλ πξνγξακκάησλ MBA ζε παλεπηζηήκηα ησλ ΖΠΑ 

(Paucar-Caceres, 2008). 

Παξά ην γεγνλφο φηη ππάξρεη κεγάιε ζχγθιηζε φζνλ αθνξά ηε δνκή ησλ 

πξνγξακκάησλ MBA, θαίλεηαη φηη νη ζρνιέο δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ θάλνπλ κηα 

κεγάιε πξνζπάζεηα γηα λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηε δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπο θαη ηεο 

αγνξάο ζηελ νπνία απεπζχλνληαη θαη απηφ απνηειεί κέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπο 

(Paucar-Caceres, 2008). 

 

Η ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ Η ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΠΟΤΓΧΝ MBA 

ε κηα επνρή απμαλφκελεο παγθνζκηνπνίεζεο ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο ηνκείο 

ηεο θνηλσλίαο, δελ απνηειεί έθπιεμε ην γεγνλφο φηη ηα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ MBA δείρλνπλ φηη είλαη αξθεηά παξφκνηα ζε φιν ην επξχ θάζκα ησλ 

ζρνιψλ δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ (Paucar-Caceres, 2008). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

φκσο, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη ε παξνρή ηεο εθπαίδεπζεο ζαθψο επεξεάδεηαη απφ 

ηελ εζληθή θαη επηρεηξεκαηηθή θνπιηνχξα κηαο ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο. 

Κάπνηνη ππνζηεξίδνπλ φηη ε Γαιιία θαη ε Αγγιία δηαθέξνπλ ζηελ πξνζέγγηζή 

ηνπο γηα ηε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ (Cassis, Crouzet and Gourvish, 1995). Ζ δηαθνξά 

ζηηο πξνζεγγίζεηο κπνξεί λα απνδνζεί ζε δηάθνξνπο ιφγνπο πνπ θπκαίλνληαη απφ ηηο 

θηινζνθηθέο δηαθνξέο (δειαδή φηη ε Γαιιία έρεη "νξζνινγηθφ" πξνζαλαηνιηζκφ ζε 

αληίζεζε κε ηελ "πξαγκαηηζηηθή" πξνζέγγηζε ζηνλ αγγιηθφ πνιηηηζκφ) ή γηα 
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εθπαηδεπηηθνχο ιφγνπο (δειαδή ην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ηα Grandes 

Ecoles ζηε γαιιηθή εθπαίδεπζε) (Paucar-Caceres, 2008). 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Financial Times ην 2005, ην London School of 

Economics ( LSE ) απφ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαηέιαβε ηελ πέκπηε ζέζε θαη ην 

INSEAD ηεο Γαιιίαο ηελ φγδνε ζέζε αλάκεζα ζηα παγθφζκηα θαηάηαμε MBA. Ζ 

έξεπλα ηνπνζεηεί ην Παλεπηζηήκην Pennsylvania, Wharton σο ηελ θνξπθαία ζρνιή 

επηρεηξήζεσλ ζηνλ θφζκν (Paucar-Caceres, 2008). 

Απφ ηα αλσηέξσ παλεπηζηήκηα κφλν ην INSEAD έρεη δηαπίζηεπζε ΑΜΒΑ θαη 

κφλν απηφ έρεη ηξηπιή δηαπίζηεπζε (AACSB, EQUIS θαη AMBA). Σν ίδην 

παλεπηζηήκην αλαθέξεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ φηη απνθάζηζε «λα δεηήζεη δηαπίζηεπζε 

επηδηψθνληαο ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ ζχκθσλα 

κε ηα παγθφζκηα πξφηππα ζηελ εθπαίδεπζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηα βξαβεία 

επηβεβαηψλνπλ φηη ηα πξνγξάκκαηα INSEAD πιεξνχλ ή ππεξβαίλνπλ ηα δηεζλή 

πξφηππα.» (INSEAD, 2013, α). 

  

AMBA (Association of MBAs) 

Ο AMBA είλαη έλαο παγθφζκηνο νξγαληζκφο πνπ πηζηνπνηεί κεηαπηπρηαθά 

πξνγξάκκαηα δηνίθεζεο θαη ζρνιέο δηνίθεζεο ζε φιν ηνλ θφζκν. Έρεη έδξα ην 

Λνλδίλν φπνπ ηδξχζεθε ην 1967 σο έλσζε απνθνίησλ πξνγξακκάησλ δηνίθεζεο θαη 

απνλέκεη πηζηνπνηήζεηο απφ ην 1983 (ΑΜΒΑ, 2013). 

Ζ βαζηθή ηνπ δηαθνξά κε ηνπο άιινπο δχν θνξείο πηζηνπνίεζεο, AACSB θαη 

EQUIS, είλαη φηη θπξίσο αμηνινγεί ηα πξνγξάκκαηα κηαο ζρνιήο θαη φρη ηφζν ηε 

ζρνιή ζπλνιηθά. Ζ αμηνιφγεζε, δειαδή πνπ παξέρεη, είλαη πην επηθεληξσκέλε ζε 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ παξά ζηηο ζρνιέο απηέο. 

Σέινο, είλαη ν νξγαληζκφο κε ην πην δηεζλέο πξνθίι θαζψο έρεη πηζηνπνηήζεη 

ζρνιέο ζε 70 ρψξεο, ελψ ν AACSB ζε 42 θαη ν EQUIS ζε 38. Σα ζηνηρεία δείρλνπλ 

φηη ζηηο Ζ.Π.Α. είλαη πην δεκνθηιήο ε δηαπίζηεπζε AACSB θαη θαζφινπ δεκνθηιήο ε 

AMBA. 

χκθσλα κε ην δειηίν ηχπνπ ηεο AMBA (Λνλδίλν, 8 Ννεκβξίνπ 2013), θάζε 

ρξφλν, 40.000 θνηηεηέο MBA απνθνηηνχλ απφ ηηο 204 δηαπηζηεπκέλεο απφ ηελ 

AMBA ζρνιέο δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ, ζε 70 ρψξεο ζε φιν ηνλ θφζκν. Ζ AMBA 

δηαπηζηεχεη κφιηο ην 1% ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ θφζκνπ ησλ Executive MBA 

(ΗΜΒΑ, 2013). 
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Σα πεξηζζφηεξα απφ 100 θξηηήξηα αμηνιφγεζεο είλαη θπξίσο πνηνηηθά θαη φρη 

ηφζν πνζνηηθά θαη ην θφζηνο αλέξρεηαη αξρηθψο ζηηο 22.000 ιίξεο θαη ζηηο 15.000 

ιίξεο ζε πεξηπηψζεηο επαλαμηνιφγεζεο. Με ην ίδην ρξεκαηηθφ πνζφ κπνξνχλ λα 

αμηνινγεζνχλ πνιιά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ε αμηνιφγεζε δηαξθεί 9 κε 18 κήλεο θαη 

επαλαιακβάλεηαη θάζε 3-5 ρξφληα. (ΑΜΒΑ, 2013) 

Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο AMBA επηβιέπνληαη απφ ην ζπκβνχιην IAAB 

(International Accreditation Advisory Board) ην νπνίν απνηειείηαη  απφ πξπηάλεηο θαη 

πςειφβαζκνπο αθαδεκατθνχο απφ ηηο δηαπηζηεπκέλεο ζρνιέο AMBA θαη 

αλαζεσξήζεθαλ πιήξσο ην 2010 ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απφςεηο ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ εκπιεθφκελσλ  πιεπξψλ φπσο νη εξγαδφκελνη, νη απφθνηηνη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο MBA θαη ηελ ίδηα ηε ζρνιή. Οη πην ζεκαληηθέο αιιαγέο αθνξνχζαλ 

ηα ζέκαηα εζηθήο δενληνινγίαο, ηελ θνηλσληθή επζχλε θαη ην risk management. 

(ΑΜΒΑ, 2013) 

 

Η ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΑΠΙΣΔΤΗ 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ παξαζέηνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ νξγαληζκνχ 

AMBA, ππάξρνπλ ηέζζεξα ζηάδηα ζηε δηαδηθαζία δηαπίζηεπζεο πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ γηα πξψηε θνξά. Κάζε έλα ζηάδην απφ ηα ηέζζεξα, πεξηιακβάλεη ηελ 

ππνβνιή ζπγθεθξηκέλσλ εγγξάθσλ θαη ηελ θαηαβνιή ρξεκαηηθψλ πνζψλ (ΑΜΒΑ, 

2013). 

 

Απσικό ζηάδιο 

Όηαλ κηα ζρνιή ελδηαθέξεηαη λα πηζηνπνηεζεί γηα πξψηε θνξά, ζπζηήλεηαη λα 

επηθνηλσλήζεη ειεθηξνληθά κε ηηο ππεξεζίεο ηεο AMBA ζηε δηεχζπλζε 

accreditation@mbaworld.com. ηέιερνο ηνπ νξγαληζκνχ κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη κε 

ηε ζρνιή ηειεθσληθψο, κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ αιιά θαη πξνζσπηθά 

πξνθεηκέλνπ λα απαληήζεη ζε πηζαλέο απνξίεο  ησλ ελδηαθεξφκελσλ. 

ηε ζπλέρεηα, δεκηνπξγείηαη πξνθίι ζην AMS θαη έλα ζπγθεθξηκέλν ζηέιερνο  

Γηαπίζηεπζεο ηεο ΑΜΒΑ ζα πξνσζήζεη ηελ αίηεζε ηεο ζρνιήο. 

Μεηά απνζηέιιεηαη κία επίζεκε επηζηνιή φπνπ δειψλεηαη θαη βεβαηψλεηαη 

φηη ε ελδηαθεξφκελε ζρνιή θαηαλνεί θαη ζπκθσλεί κε ηνπο φξνπο ηεο φιεο 

δηαδηθαζίαο θαη θαηαηίζεηαη έκβαζκα κε ην πνζφ εγγξαθήο ην νπνίν θαη δελ 

επηζηξέθεηαη. 

mailto:accreditation@mbaworld.com
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Έπεηηα, θαηαηίζεηαη ε αίηεζε ηελ νπνία ειέγρεη ν ζπγθεθξηκέλνο κάλαηδεξ 

Γηαπίζηεπζεο (Accreditation Manager) ηεο ΑΜΒΑ, ν νπνίνο θαη παξέρεη ηελ 

απαξαίηεηε θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε πξνθεηκέλνπ λα ππάξμνπλ φια ηα πνηνηηθά 

θξηηήξηα πνπ απαηηνχληαη ζην αξρηθφ απηφ ζηάδην. Μφλν αθνχ δηαζθαιηζηνχλ ηα ελ 

ιφγσ απαξαίηεηα θξηηήξηα ζπλερίδεηαη ε δηαδηθαζία θαη ε ζρνιή ραξαθηεξίδεηαη 

ππνςήθηα γηα πηζηνπνίεζε θαη πξνρσξάεη ζην επφκελν ζηάδην. 

Σν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη ηελ θαηάζεζε ηνπ 

εκβάζκαηνο κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ αξρηθνχ απηνχ ζηαδίνπ κπνξεί λα δηαξθέζεη 

4 εβδνκάδεο (ΑΜΒΑ, 2013). 

 

ηάδιο ππιν ηη διαπίζηεςζη 

Μφιηο ε ζρνιή ιάβεη ηελ πξφζθιεζε γηα λα ππνβάιεη ηελ ππνςεθηφηεηαο ηεο 

γηα ηε δηαπίζηεπζε AMBA ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί έκβαζκα, ην πνζφ ηνπ νπνίνπ δελ 

επηζηξέθεηαη. 

ηε ζπλέρεηα, ππνβάιιεηαη ε έθζεζε απηναμηνιφγεζεο (Self Assessment 

Form – SAF) θαη ε Αξκφδηα Δπηηξνπή (Eligibility Committee – IAAB) ζπγθξίλεη ηελ 

έθζεζε απηναμηνιφγεζεο κε ηα βαζηθφηεξα θξηηήξηα ηεο AMBA θαη επηβεβαηψλεη φηη 

κπνξεί λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή θξίλεη φηη ε δηαδηθαζία δε κπνξεί λα 

ζπλερηζηεί, δίδνληαη αλαιπηηθέο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηα ζεκεία πνπ ρξίδνπλ πξνζνρήο 

θαη βειηίσζεο ή αιιαγήο. 

Απφ ηελ εκέξα θαηάζεζεο ηνπ εκβάζκαηνο κέρξη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο 

ηεο Δπηηξνπήο κπνξεί λα κεζνιαβήζνπλ έσο θαη 4 εβδνκάδεο (ΑΜΒΑ, 2013). 

 

ηάδιο διαπίζηεςζηρ 

πλήζσο, ζρνιέο πνπ ππνβάιινπλ ππνςεθηφηεηα γηα πξψηε θνξά, 

ρξεηάδνληαη επηπιένλ ππνζηήξημε θαη γη‟ απηφ ην ιφγν ζηέιερνο ηεο AMBA 

επηζθέπηεηαη ηε ζρνιή θαη ππνβνεζάεη ηε ζχληαμε θαη ζπκπιήξσζε ησλ 

απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Σν θφζηνο ηεο ελ ιφγσ επίζθεςεο αλαιακβάλεη 

εμνινθιήξνπ ε ζρνιή. 

Αθνχ ε Δπηηξνπή IAAB δψζεη ηελ έγθξηζε γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο 

θαη νινθιεξσζεί ε αλσηέξσ επίζθεςε απφ ην ζηέιερνο ηεο AMBA, ζα δεηεζεί απφ 

ηε ζρνιή λα πξνηείλεη εκεξνκελίεο γηα ηελ επίζθεςε δηαπίζηεπζεο. Απαηηνχληαη 

ηνπιάρηζηνλ 3 κήλεο ζπλελλφεζεο πξηλ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ζπλάληεζε. 
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Σνπιάρηζηνλ 3 εβδνκάδεο πξηλ ηελ αλσηέξσ επίζθεςε ζα πξέπεη λα 

απνζηαιεί έλα ηξίην θαη ηειεπηαίν έγγξαθν ην νπνίν νλνκάδεηαη Self Audit Report – 

SAR θαη πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηε ζρνιή θαη ην 

πξφγξακκα. Δηδηθφηεξα, ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεη ην βαζκφ ζπκκφξθσζεο ηεο 

ζρνιήο κε ηα θξηηήξηα ηεο αμηνιφγεζεο. Σν ζηέιερνο Γηαπίζηεπζεο (Accreditation 

Manager) ηεο ΑΜΒΑ ζπκβνπιεχεη θαη βνεζάεη θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εγγξάθνπ 

SAR θαη πνιιέο θνξέο ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξεο απφ 3 εβδνκάδεο πξνθεηκέλνπ ε 

ζρνιή λα είλαη έηνηκε γηα ηελ ελ ιφγσ επίζθεςε. 

Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο αλαθνξάο SAR ζα ρξεηαζηεί λα ζπλεξγαζηνχλ 

ζηειέρε ηεο ζρνιήο απφ δηαθνξεηηθά ηκήκαηα θαη πνιχ ζπρλά απαηηνχληαη κεξηθνί 

κήλεο θαη φρη κφλν 3 εβδνκάδεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο. 

Καηά ην ηξίην απηφ ζηάδην, πεξίπνπ 8 κε 12 εβδνκάδεο πξηλ ηελ ηειηθή 

επίζθεςε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο, ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί ην ηειηθφ πνζφ 

αμηνιφγεζεο θαη ν ππεχζπλνο γηα ηε ζρνιή κάλαηδεξ ελεκεξψλεη ηε ζρνιή γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο.  

Πξηλ ηελ άθημε ηεο ελ ιφγσ Δπηηξνπήο απνζηέιιεηαη ρξνλνδηάγξακκα 

ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα ηεο επίζθεςεο θαη ηα ζηειέρε ηεο ζρνιήο πνπ ζα πξέπεη λα 

είλαη παξφληα. 

Σέινο, φια ηα έμνδα κεηαθνξάο, δηακνλήο θαη δηαηξνθήο ησλ κειψλ ηεο 

Δπηηξνπήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο αλαιακβάλεη ε ζρνιή θαη ηεο 

θνηλνπνηνχληαη 4 εβδνκάδεο κεηά ην πέξαο ηεο (ΑΜΒΑ, 2013). 

 

ηάδιο μεηά ηη διαπίζηεςζη 

Αθνχ νινθιεξσζεί ε επίζθεςε ηεο, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ζπληάζζεη ηελ 

ηειηθή έθζεζε εληφο 6 εβδνκάδσλ θαη απνζηέιιεηαη ζηε ζρνιή αθνχ πιεξσζνχλ ηα 

έμνδα ησλ κειψλ ηεο. ε απηφ ην δηάζηεκα ε ζρνιή κπνξεί λα απνζηείιεη δηνξζψζεηο 

ζρεηηθά κε ην πξαθηηθφ κέξνο ηνπ εγγξάθνπ.  

ηε ζπλέρεηα, θαηαηίζεηαη ζηελ Δπηηξνπή πνπ νλνκάδεηαη Endorsement 

Committee ε έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο θαη ιακβάλεηαη ε ηειηθή απφθαζε. 

Απηή ε δηαδηθαζία δηαξθεί 4 εβδνκάδεο θαη απνζηέιιεηαη ζηε ζρνιή ε Αλαθνξά 

Γηαπίζηεπζεο (Accreditation Report). ηελ ελ ιφγσ αλαθνξά πεξηιακβάλνληαη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ρξεηάδεηαη ε ζρνιή λα 

επαλαμηνινγεζεί (ΑΜΒΑ, 2013). 
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Υπήζιμερ πληποθοπίερ 

Θα πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί φηη φιε ε δηαδηθαζία δηαπίζηεπζεο 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ δηαδηθηπαθή ππεξεζία ηεο AMBA Accreditation 

Management Service (AMS) ζηελ νπνία κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε είηε ε ρνιή, είηε 

ην ππεχζπλν ζηέιερνο ηεο απφ νπνπδήπνηε ζηνλ θφζκν θαη έγγξαθα πνπ 

ππνβάιινληαη κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν δε γίλνληαη δεθηά. Άιισζηε, θάζε 

επηθνηλσλία κε ηελ AMBA γίλεηαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο AMS (ΑΜΒΑ, 2013). 

 

ΣΑ ΒΑΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΓΙΑΠΙΣΔΤΗ 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ηα πεξηζζφηεξα απφ 100 θξηηήξηα αμηνιφγεζεο είλαη 

θπξίσο πνηνηηθά θαη φρη ηφζν πνζνηηθά θαη αθνξνχλ δηαθνξεηηθνχο ηνκείο 

αμηνιφγεζεο. χκθσλα κε ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο ΑΜΒΑ (2013) νη ηνκείο 

αμηνιφγεζεο αθνξνχλ: 

 Σν πιαίζην θαη ηε λνκηκφηεηα. 

 Σε ζρνιή. 

 Σε δηδαζθαιία  

 Σε δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηε δέζκεπζε ησλ θνηηεηψλ 

 Σνπο θνηηεηέο  

 Σνπο ζθνπνχο θαη ηα απνηειέζκαηα 

 Σνλ θχθιν ζπνπδψλ 

  Σε θχζε θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 Σηο γλψζεηο, ηελ θαηαλφεζε θαη ηηο δεμηφηεηεο 

 Σε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θα ηελ αμηνιφγεζε 

 Σε ιεηηνπξγία θαη ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 Σνλ ηξφπν παξάδνζεο ησλ καζεκάησλ 

Μεξηθά απφ ηα ζεκεία ζηα νπνία δίδεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε θαη ζπρλά 

ραξαθηεξίδνληαη θξηηήξηα – θιεηδηά είλαη ε απνλνκή πηπρίσλ ηξία ηνπιάρηζηνλ 

ρξφληα πξηλ ηε δηαπίζηεπζε, ε ηξηεηήο ηνπιάρηζηνλ εξγαζηαθή εκπεηξία ησλ 

ππνςεθίσλ θνηηεηψλ πξηλ ην ΜΒΑ, ε πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ ηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ λα έρεη PhD, 20κειήο ηνπιάρηζηνλ νκάδα θνηηεηψλ θαη φρη ιηγφηεξεο 

απφ 500 ψξεο ππνρξεσηηθέο θαη πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλαληήζεηο δηδαζθαιίαο 

κεηαμχ θνηηεηψλ θαη ΓΔΠ (Γηδαθηηθφ Δπηζηεκνληθφ Πξνζσπηθφ). 
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ΣΑ ΒΡΑΒΔΙΑ ΣΗ ΑΜΒΑ 

Κάζε ρξφλν ε ΑΜΒΑ απνλέκεη 3 βξαβεία ζε έλα Gala πνπ ιακβάλεη ρψξα 

ζην Λνλδίλν. Απνλέκνληαη 3 βξαβεία: ην ΜΒΑ Innovation Award πνπ επηβξαβεχεη 

ηελ θαηλνηνκία ζε δηαπηζηεπκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ, ην MBA Student of the Year 

Award πνπ απνλέκεηαη ζε ζπνπδαζηέο MBA πνπ επέδεημαλ εκπλεπζκέλε εγεζία θαη 

πξεζβεπηηθέο ηδηφηεηεο πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ αμία ηνπ MBA θαη ην δπλακηθφ ηνπο 

σο ππεχζπλνο εγέηεο ηνπ αχξην θαη ην ΜΒΑ Entrepreneurial Venture Award πνπ 

απνλέκεηαη ζε πξφζθαηα ηδξπζείζα επηρείξεζε πνπ έρεη ζπζηαζεί απφ έλα θνηηεηή 

MBA ή πηπρηνχρν ΜΒΑ. 

Αμίδεη λα εμεηαζηνχλ νη πεξηπηψζεηο ησλ πξνγξακκάησλ πνπ βξαβεχηεθαλ 

θαζψο απνηεινχλ νινθάλεξε απφδεημε ηνπ «πλεχκαηνο»  ηεο δηαπίζηεπζεο ΑΜΒΑ 

θαη κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα κειινληηθνχο 

ελδηαθεξφκελνπο. 

 

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ ΚΑΛΧΝ ΠΡΑΚΣΙΚΧΝ 

Σο διεθνέρ ππόγπαμμα ΜΒΑ ηος Οικονομικού Πανεπιζηημίος Αθηνών 

χκθσλα κε πξφζθαην δειηίν ηχπνπ ηεο AMBA (IMBA, 2013), ην 

δηαπηζηεπκέλν απφ ηελ ΑΜΒΑ δηεζλέο πξφγξακκα ηνπ MBA ηνπ Οηθνλνκηθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θέξδηζε ην Βξαβείν Καηλνηνκίαο γηα ην 2013 (AMBA‟s 

MBA Innovation Award 2013). Σν ζθεπηηθφ ηεο βξάβεπζεο ηνπ ελ ιφγσ 

πξνγξάκκαηνο είλαη ζχκθσλα κε ηνλ Andrew Main Wilson, Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

ηεο AMBA, φηη «ζε κία επνρή φπνπ ην ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη ην online marketing 

είλαη αλαπηπζζφκελεο πεξηνρέο γηα ηελ επφκελε δεθαεηία, ην Οηθνλνκηθφ 

Παλεπηζηήκην Αζελψλ θαηέδεημε φηη αλαπηχζζεη ειεθηξνληθέο δεμηφηεηεο κέζσ ηνπ 

Γηεζλνχο πξνγξάκκαηνο MBA θαη φηη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ είλαη θαηλνηφκν 

θαη δεκηνπξγηθφ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Δληφπηζαλ θαη απνθαηάζηεζαλ 

ειιείςεηο ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ ΜΒΑ πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ e-marketing θαη e-business πνπ ζα είλαη απαξαίηεηεο ζε φινπο ηνπο 

ηχπνπο επηρεηξήζεσλ ζην κέιινλ». 

Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ΜΒΑ ζπλδπάδεη ηα θαιχηεξα ζηνηρεία 

αθαδεκατθψλ θαη πξαθηηθψλ γλψζεσλ, απφ ηνπο παξαδνζηαθνχο θιάδνπο ηνπ MBA 

θαη ειεθηξνληθέο δεμηφηεηεο, θαη θαηάθεξε λα θεξδίζεη ην Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην 

Αζελψλ ην πνιππφζεην Βξαβείν Καηλνηνκίαο αλάκεζα ζε ηζρπξφ αληαγσληζκφ απφ 

άιια AMBA δηαπηζηεπκέλα πξνγξάκκαηα MBA απφ φιν ηνλ θφζκν (IMBA, 2013). 
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χκθσλα κε ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην δηεζλέο 

πξφγξακκα MBA ηνπ ελ ιφγσ Παλεπηζηεκίνπ είλαη ην πξψην MBA πξφγξακκα ζηελ 

Δπξψπε πνπ πξνζθέξεη ηφζν ζχγρξνλν πξφγξακκα ζπνπδψλ θαηάξηηζεο γηα ηηο 

ειεθηξνληθέο δεμηφηεηεο (e-Business Marketing, Search Engine Optimization, Social 

Media, Web Analytics, Pay per Click, Mobile Marketing θαη Conversion 

Optimization), σο κέξνο ηεο παξαδνζηαθήο ηάμεο ελφο MBA (IMBA, 2013). 

Πξφθεηηαη γηα κία ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξία Market Motive πνπ ζεσξείηαη έλαο απφ 

ηνπο θνξπθαίνπο εθπαηδεπηηθνχο θνξείο γηα ειεθηξνληθή δηνίθεζε θαη ειεθηξνληθφ 

εκπφξην ζηηο Ζ.Π.Α. Ζ ελ ιφγσ ζπλεξγαζία πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ κπινθ “Be 

eBusiness” πνπ είλαη ν εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο ηεο ζηελ Δπξψπε θαη 

πξνζθέξνληαη εβδνκαδηαία εξγαζηήξηα θαη πεξηζζφηεξεο απφ 1000 ψξεο video ζηε 

βηβιηνζήθε. 

Απηφ ην θαηλνηφκν ζηνηρείν ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνζηέζεθε ζηε δηδαθηέα χιε 

ηνπ ελ ιφγσ ΜΒΑ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2012, αθνινπζεί ηηο ηξέρνπζεο ηάζεηο ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη πξνζθέξεηαη 100% δηαδηθηπαθά επηηξέπνληαο έηζη 

ζηνπο θνηηεηέο λα έρνπλ επειημία ζην πξφγξακκα ηνπο. 

Δπηπιένλ, πξνζζέηεη ζεκαληηθή αμία γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαζψο ηνπο πξνζθέξεη ηελ επθαηξία λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα πεξηζζφηεξνπο απφ 20 

λένπο πςειά ακεηβφκελνπο εξγαζηαθνχο ξφινπο, φπσο δηαρεηξηζηήο ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ, Social Media Manager, Conversion Manager, εηδηθφο SEO, θιπ., αιιά θαη 

ηε ρξήζε ζε απεπζείαο ζχλδεζε δεμηνηήησλ κάξθεηηλγθ γηα ηελ πξνψζεζε θάζε 

ηχπνπ δηαδηθηπαθήο επηρείξεζεο. 

 Γε ρσξάεη θακία ακθηβνιία φηη ην ελ ιφγσ βξαβείν απνηειεί ζεκαληηθφηαηε 

δηάθξηζε γηα ην ΜΒΑ ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, εηδηθά ζε κία επνρή 

βαζηάο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ζ δηάθξηζε απηή απνθηάεη αθφκα κεγαιχηεξε αμία αλ 

ιάβνπκε ππφςε ηα παλεπηζηήκηα πνπ βξαβεχηεθαλ ζην παξειζφλ θαη γη‟ απηφ ην 

ιφγν ηνπνζεηεί ην ελ ιφγσ πξφγξακκα κεηαμχ ησλ θαιχηεξσλ παγθνζκίσο. 

 Σέινο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί ην γεγνλφο φηη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα 

πνπ αθνξά απηφ ην πξφγξακκα, παξνπζηάδνληαη νη δειψζεηο κεγάισλ επηρεηξήζεσλ 

φπσο νη Colgate-Palmolive, Kraft Food Hellas, Novartis θαη Γεληθή Σξάπεδα πνπ 

επαηλνχλ ηα πξνζφληα θαη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ απνθνίησλ απηνχ ηνπ ΜΒΑ. Απηφ 

απνηειεί  ππνγξάκκηζε ηεο ζεκαζίαο πνπ δίδεηαη ζηε γλψκε ηνπ εξγνδφηε θαη 

ζπλεπψο ζηελ επαγγεικαηηθή θαηαμίσζε ησλ απνθνίησλ θαη απνηειεί έλα απφ ηα 

ζεκεία - θιεηδηά γηα ηελ ΑΜΒΑ. 
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Σο ππόγπαμμα ΜΒΑ ηος INSEAD 

Σν ίδην βξαβείν (Innovation Award) γηα ην 2012 είρε θεξδίζεη ην πξφγξακκα 

MBA ηνπ παλεπηζηεκίνπ INSEAD γηα ην Sci-Tech Commercializer MBA – κία 

θαηλνηνκία πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ην Κέληξν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ηνπ INSEAD 

(Centre for Entrepreneurship) ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2012.  

Πην ζπγθεθξηκέλα είλαη κηα επηινγή πνπ παξέρεηαη ζηνπο θνηηεηέο θαη ηε 

κάζεζε θαη ηελ πξαθηηθή άζθεζε. Σν ελ ιφγσ πξφγξακκα ζπλδέεη θνηηεηέο ηνπ 

MBA κε επηζηήκνλεο πξνθεηκέλνπ λα εξγαζηνχλ απφ θνηλνχ γηα ηελ 

εκπνξεπκαηνπνίεζε ηερλνινγηθψλ θαηλνηφκσλ ηδεψλ. Οη νκάδεο πεξλνχλ απφ έλα 

πξνζαξκνζκέλν ζχλνιν εξγαζηήξησλ θαη καζεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δέθα 

κελψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο MBA ηφζν ζην παλεπηζηήκην ηεο Δπξψπεο (Παξίζη), φζν 

θαη ζε απηφ ηεο Αζίαο (ηγθαπνχξε) (INSEAD, 2013, β). Ζ αξρηθή επηηπρία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζην Παξίζη νδήγεζε ζηελ πηνζέηεζε ηνπ ζην πξφγξακκα ηεο 

ηγθαπνχξεο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2012. 

Σν ζθεπηηθφ ηεο επηηξνπήο βξάβεπζεο γηα ηελ επηινγή ηνπ ελ ιφγσ 

πξνγξάκκαηνο, ζχκθσλα κε ηνλ πξφεδξν ηεο Sir Paul Judge, είλαη φηη «ην INSEAD 

κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Sci-Tech Commercializer MBA αλαγλψξηζε πξαγκαηηθά ηελ 

αλάγθε γηα ελίζρπζε ηεο επηζηεκνληθήο θαηλνηνκίαο θαζψο επίζεο θαη ηνλ ζεκαίλσλ 

ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε.» (INSEAD, 2013, β). 

 πλεξγάηεο – θιεηδί γηα ην ελ ιφγσ πξφγξακκα ήηαλ ν νξγαληζκφο SATT 

LUTECH, ν νπνίνο ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηε γαιιηθή θπβέξλεζε θαη αξθεηά κεγάια 

παλεπηζηήκηα ηεο Γαιιίαο, φπσο ην Παλεπηζηήκην Pierre & Marie Curie (UPMC) θαη 

ην Δζληθφ Κέληξν γηα ηελ Δπηζηεκνληθή Έξεπλα (CNRS) θαη έρεη σο ζηφρν ηηο 

πξνψζεζε ηεο ηερλνινγίαο. Αζρνιείηαη κε ηελ αλάιπζε ησλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο, 

ηελ επηζηεκνληθέο θαηλνηνκίεο θαη ηελ πξνψζεζε ηνπο ζηε βηνκεραλία, ηηο παηέληεο 

θαη ηηο άδεηεο ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο. Γξαζηεξηνπνηείηαη ζηνπο ηνκείο ηεο 

Τγείαο, ηεο πιεξνθνξηθήο & ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, ηε Υεκεία, ηε Μεραληθή, ην 

Πεξηβάιινλ θαη ηελ Δλέξγεηα (SATT LUTECH, 2014). 

Ο αλσηέξσ νξγαληζκφο ιεηηνχξγεζε σο ρνξεγφο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Sci-

Tech Commercializer MBA θαη έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο ηνπ ελ ιφγσ 

πξνγξάκκαηνο λα ζπλεξγαζηνχλ κε θάπνηνπο απφ ηνπο 11.450 εξεπλεηέο ηνπ, κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ θαη 17 λνκπειίζηεο. Δπίζεο, παξείρε ζηνπο θνηηεηέο ηνπ ΜΒΑ ηα 
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απαξαίηεηα πιηθά γηα ηελ έξεπλα ηνπο θαη δπλαηφηεηα εηζφδνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

ηνπ.  

Σν INSEAD ζεσξείηαη έλα απφ ηα πην αμηφινγα παλεπηζηήκηα παγθνζκίσο 

ζην ρψξν ηεο δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ θαη δε ζα ήηαλ ππεξβνιή λα ην 

ραξαθηεξίζνπκε έλα απφ ηα πην θαηλνηφκα θαη πξσηνπνξηαθά παλεπηζηήκηα ζην 

ρψξν ηεο δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ. Ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη ε 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα ησλ εκπιεθνκέλσλ – ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα αλαθέξνληαη 80 

εζληθφηεηεο – θαη ην ηζρπξφ δίθηπν απνθνίησλ – αλαθέξνληαη 45000 απφθνηηνη ζε 

170 ρψξεο. Δπίζεο, δίδεηαη έκθαζε ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ απνθνίησλ 

θαη ιεηηνπξγεί ην Career Development Centre ζηειερσκέλν απφ 25 εηδηθνχο 

ζχκβνπινπο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο. ε απηφ ην πιαίζην, πεξηζζφηεξνη απφ 

100 εηδηθνί ζηειέρσζεο απφ φιν ηνλ θφζκν επηζθέπηνληαη ηελ παλεπηζηεκηνχπνιε 

θαη πξνζιακβάλνπλ λέα ζηειέρε γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο. 

 

Σο ππόγπαμμα ΜΒΑ ηος Waikato Management School 

 To 2011, ην Innovation Award ηεο ΑΜΒΑ απνλεκήζεθε ζην πξφγξακκα ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Waikato ηεο Ν. Εειαλδίαο (Waikato, 2014, α). Πξφθεηηαη γηα έλα 

πξφγξακκα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Waikato – Tainui College for 

Research and Development θαη ζπλδπάδεη ην θιαζηθφ απζηεξφ αθαδεκατθφ 

πξφγξακκα κε παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο εθκάζεζεο ησλ Maori. 

 χκθσλα κε ην ζθεπηηθφ ησλ θξηηψλ ην ελ ιφγσ πξφγξακκα βξαβεχηεθε γηα 

ηελ πξσηνπνξηαθή ηνπ πξνζέγγηζε ζηελ εθπαίδεπζε ηζαγελψλ ζηειερψλ πνπ 

θαινχληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη λα εξγαζηνχλ ζε πεξίπινθν παγθφζκην πεξηβάιινλ 

(Waikato, 2014, β). 

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην παλεπηζηήκην Waikato είλαη έλα απφ ηα ιίγα 

παγθνζκίσο θαη έλα απφ ηα ηξία ζε Απζηξαιία θαη Ν. Εειαλδία πνπ θαηέρεη ηηο ηξεηο 

ζεκαληηθφηεξεο δηαπηζηεχζεηο, AACSB, EQUIS θαη AMBA. Σν αλσηέξσ 

βξαβεπκέλν  πξφγξακκα δέρζεθε ηνπο πξψηνπο 24 θνηηεηέο ηνλ Απξίιην ηνπ 2011 

θαη ιεηηνχξγεζε ζε πεξηβάιινλ wānanga, δειαδή έλα εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ πνπ 

έρεη πνιιά θνηλά κε ην θιαζηθφ δηεζλέο αθαδεκατθφ πεξηβάιινλ αιιά ηαπηφρξνλα 

δηαηεξεί πνιιά ζηνηρεία απφ ηνλ πνιηηηζκφ ησλ ηζαγελψλ Maori (wikipedia, 2014). 

ην πιαίζην ησλ καζεκάησλ θαινχληαη νκηιεηέο απφ δηάθνξνπο ρψξνπο αιιά θπξίσο 

άλζξσπνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξάδνζε ησλ ηζαγελψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα 

αξρεγνί Maori. 
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 Σν ελ ιφγσ βξαβείν ηνπ 2011 έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαζψο επηβξαβεχεη 

ηελ πξσηνπνξία θαη ηελ πξσηνηππία πνπ πξνθχπηεη απφ έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ 

εμεηδηθεπκέλν γηα ζπγθεθξηκέλε πιεζπζκηαθή νκάδα κε ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο. 

Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θαη απηφ ην παλεπηζηήκην ππνγξακκίδεη ζηελ 

επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ ην γεγνλφο φηη «νη απφθνηηνη ηνπ αλαιακβάλνπλ αλψηεξεο 

ζέζεηο δηνίθεζεο ηφζν ζηε Ν. Εειαλδία φζν θαη ζηνλ ππφινηπν θφζκν» (Waikato, 

2014). Με άιια ιφγηα θαη απηφ ην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα επελδχεη θαη δηαθεκίδεη ηελ 

αλαγλψξηζε πνπ έρεη ην ΜΒΑ ηνπ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν  θαη ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ 

brand name ηνπ παλεπηζηεκίνπ. 

 

Σο μςζηικό ηηρ επιηςσίαρ ηων ηπιών πεπιπηώζεων και ηα κοινά ηοςρ ζημεία 

 Παξαηεξψληαο θαλείο  ελδεηθηηθά ηα ΜΒΑ Innovation Award ησλ ηξηψλ 

ηειεπηαίσλ εηψλ κπνξεί λα δηαθξίλεη φηη ε ΑΜΒΑ εθηηκάεη θαη εληζρχεη ηα 

πξνγξάκκαηα ηα νπνία, ελψ δηαηεξνχλ ην παξαδνζηαθφ απζηεξφ αθαδεκατθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ, ηαπηφρξνλα παξέρνπλ ζηνπο θνηηεηέο ηνπο ελαιιαθηηθέο 

θαηλνηφκεο επηινγέο καζεκάησλ. Δπηβξαβεχεηαη ε θαηλνηνκία, φπσο είλαη θαη ν 

ηίηινο ηνπ βξαβείνπ, πνπ ζπκβάιεη ζηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε θαη απνθαηάζηαζε 

ησλ απνθνίησλ θαη πνπ αλαπηχζζεη λέεο επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο πέξαλ ησλ 

ζπλεζηζκέλσλ πνπ θαιιηεξγνχληαη ζηα πεξηζζφηεξα ΜΒΑ. 

Βιέπνπκε φηη θαη ηηο ηξεηο ρξνληέο ηα βξαβεία θέξδηζαλ πξνγξάκκαηα πνπ 

κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπο θαιιηέξγεζαλ κελ δεμηφηεηεο πνπ κπνξνχζαλ λα 

ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ θνηηεηψλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο εξγαζηαθνχο ηνκείο, 

αιιά ηαπηφρξνλα ραξαθηεξίδνληαη απφ ηδηαίηεξα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία. Πην εηδηθά, 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ  βξαβεχηεθε ην δηεζλέο 

πξφγξακκα, ην INSEAD είλαη έλα απφ ηα πην δηαπνιηηηζκηθά θαη πνιππνιηηηζκηθά 

Παλεπηζηήκηα θαη ηέινο, ην πξφγξακκα ηνπ Waikato είλαη ην πιένλ πξσηνπνξηαθφ 

φζνλ αθνξά ηελ πνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε.  

Αλ ζέινπκε λα ζπγθεληξψζνπκε ηα θνηλά ζεκεία πνπ έρνπλ θαη ηα ηξία 

βξαβεπκέλα πξνγξάκκαηα φπσο απηά «δηαθεκίδνληαη» απφ ηηο επίζεκεο ηζηνζειίδεο 

θαη ηα δειηία ηχπνπ ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη ηεο ΑΜΒΑ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη 

είλαη ηα αθφινπζα: 
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 Πξφθεηηαη γηα πξνγξάκκαηα κε ηδηαηηέξσο δηεζλή θαη πνιππνιηηηζκηθή 

δηάζηαζε ηφζν φζνλ αθνξά ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ φζν θαη φζνλ 

αθνξά ηνπο θνηηεηέο θαη ηνπο απφθνηηνπο.  

 Γίδεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ 

απνθνίησλ (ζπγθεθξηκέλα ην INSEAD ππνγξακκίδεη φηη ην 94% ησλ 

απνθνίησλ ηνπ απνξξνθνχληαη απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο εληφο 3 

κελψλ). 

 Τπάξρεη θαιά νξγαλσκέλν δίθηπν απνθνίησλ.  

 Πξνβάιιεηαη έληνλα ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ ζπνπδψλ θαη κεηά. 

 Τπνγξακκίδεηαη άκεζα θαη έκκεζα ην ηζρπξφ brand name ηνπ 

ηδξχκαηνο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

 

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

χκθσλα κε ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο «ην 

Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ 

ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 1994-95. ην πξφγξακκα απηφ ζπκκεηέρνπλ ηξία 

Σκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο: Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, 

Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο.» Λεηηνπξγνχλ 

δχν πξνγξάκκαηα ΜΒΑ, έλα πνπ απεπζχλεηαη ζε λένπο απφθνηηνπο θαη έλα πνπ 

απεπζχλεηαη ζε ζηειέρε επηρεηξήζεσλ.  

«Σν Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηε Γηνίθεζε 

Δπηρεηξήζεσλ βξήθε άκεζε αληαπφθξηζε απφ απνθνίηνπο φρη κφλνλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο αιιά θαη απφ απνθνίηνπο άιισλ ζρνιψλ απφ φιε ηελ 

Διιάδα θαζψο θαη πνιιά ζηειέρε επηρεηξήζεσλ. Σν κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα 

εμειίζζεηαη θαη εκπινπηίδεηαη ζπλερψο, έηζη ψζηε λα είλαη ελεκεξσκέλν θαη λα 

ζπλδπάδεη ζην πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ηηο λέεο επηζηεκνληθέο ζεσξίεο θαη πξαθηηθέο, 

θαζψο θαη ηηο λέεο ηάζεηο θαη αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηδηαίηεξα ηεο ειιεληθήο. 

Δπίζεο, ην πξφγξακκα ελζσκαηψλεη λέεο θαη θαηλνηφκεο ηερλνινγίεο εθκάζεζεο, 

έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο εμειίμεηο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο θαη ζηηο 

απαηηήζεηο ησλ θαηξψλ.» (ΜΒΑ – UOM, 2013α) 

Αθνινπζψληαο ινηπφλ, ηελ αλσηέξσ βαζηθή ηνπ αξρή γηα ηελ αληαπφθξηζε 

ζηηο εμειίμεηο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο απνθαζίζηεθε ην ΜΒΑ 
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ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο λα μεθηλήζεη ηε δηαδηθαζία δηαπίζηεπζεο απφ ηνλ 

παγθνζκίσο αλαγλσξηζκέλν θνξέα ΑΜΒΑ πνπ, φπσο πξναλαθέξζεθε, ζεσξείηαη ν 

πιένλ θαηάιιεινο γηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηέηνηνπ ηχπνπ. 

ηε ζπλέρεηα ζα αθνινπζήζεη κία πξψηε αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ ελ 

ιφγσ πξνγξάκκαηνο ζε ζρέζε κε ηα θξηηήξηα ηεο ΑΜΒΑ αληιψληαο πιεξνθνξίεο 

απφ ηνλ Δληαίν Καλνληζκφ Γηαηκεκαηηθψλ Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

(ΜΒΑ – UOM, 2013, β) απφ ηνπο επίζεκνπο ηζηφηνπνπο ηνπ ΜΒΑ, ηνπ Γξαθείνπ 

Γηαζχλδεζεο θαη ηνπ πιιφγνπ Απνθνίησλ θαη ηέινο απφ ηε ζπλέληεπμε απφ ηνλ 

Πξφεδξν ηνπ ΜΒΑ, θ. Αλδξέα Γεσξγίνπ θαη ην Γ.. ηνπ ζπιιφγνπ απνθνίησλ. Θα 

παξνπζηαζηνχλ ηα δπλαηά θαη αδχλακα ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζα 

επηζεκαλζνχλ αιιαγέο θαη πξνζζήθεο πνπ ζα πξέπεη λα γίλνπλ θαη ζα γίλεη ζχγθξηζε 

κε αληίζηνηρα άιια πξνγξάκκαηα, κέζα απφ ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαη ηηο 

πιεξνθνξίεο απφ ηηο επίζεκεο ηζηνζειίδεο ησλ βξαβεπκέλσλ πξνγξακκάησλ. Σέινο, 

ζα παξαηεζνχλ κηα ζεηξά απφ πξνηάζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ  ζηελ 

επηηπρή δηαπίζηεπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο ΜΒΑ αιιά θαη άιισλ πνπ 

πηζαλψο λα επηζπκνχλ θαη λα επηδηψθνπλ ηελ δηαπίζηεπζε ΑΜΒΑ. 

 

ΤΜΜΟΡΦΧΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΒΑ ΜΔ ΣΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΣΗ 

ΑΜΒΑ 

Πξηλ μεθηλήζεη ην ελ ιφγσ πξφγξακκα ηε δηαδηθαζία δηαπίζηεπζεο θαιφ ζα 

είλαη λα κειεηήζνπκε ηνπο ηνκείο πνπ εμεηάδνληαη απφ ηελ ΑΜΒΑ θαη λα δνχκε ζε 

πνηνπο απφ απηνχο ηα θξηηήξηα πιεξνχληαη θαη ζε πνηα ζεκεία ππνιείπεηαη θαη 

ρξεηάδεηαη λα πξνρσξήζεη ζε κεηαξξπζκίζεηο. 

Γεδνκέλνπ φηη ην ελ ιφγσ πξφγξακκα ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 

1994-95, πιεξεί απφιπηα ην θξηηήξην πνπ αθνξά ζην πιαίζην θαη ζηε λνκηκφηεηα θαη 

ππνγξακκίδεη ηελ 3εηή ηνπιάρηζηνλ απνλνκή πηπρίσλ πξηλ ηελ ππνςεθηφηεηα. 

Σα θξηηήξηα πνπ ζέηεη ε ΑΜΒΑ φζνλ αθνξά ηελ απνζηνιή, ηε ζηξαηεγηθή 

θαη ηελ πνιηηηθή ηεο ζρνιήο θαίλεηαη φηη θαιχπηνληαη απφιπηα απφ ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ δίδνληαη ζηνλ Δληαίν Καλνληζκφ Γηαηκεκαηηθψλ Πξνγξακκάησλ 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΜΒΑ – UOM, 2013, β). Δθεί ππνγξακκίδεηαη φηη βαζηθνί 

ζηφρνη ησλ κεηαπηπρηαθψλ είλαη «ε πξναγσγή ησλ γλψζεσλ ζηα ζπγθεθξηκέλα 

αληηθείκελα, ε  αλάπηπμε ηεο έξεπλαο ζηηο ζπλαθείο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο ησλ 

Πξνγξακκάησλ, ε παξαγσγή επηζηεκφλσλ ηθαλψλ λα αθνινπζήζνπλ ηελ αθαδεκατθή 

ζηαδηνδξνκία, ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν γηα εθπαηδεπκέλα 
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δηνηθεηηθά ζηειέρε επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα, ε παξνρή ησλ 

απαξαίηεησλ πςεινχ επηπέδνπ γλψζεσλ γηα απνδνηηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ έιεγρν 

ησλ αλζξσπίλσλ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ, ε θαιιηέξγεηα ζε επαγγεικαηηθά ζηειέρε 

επηρεηξήζεσλ ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηεο θαηαλφεζεο ηνπ νινέλα πην πνιχπινθνπ θαη 

δπλακηθνχ δηεζλνχο επηρεηξεζηαθνχ πεξηβάιινληνο, ε πξνεηνηκαζία ζηειερψλ ηθαλψλ 

λα πξνσζήζνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ηφζν ζην εζσηεξηθφ, φζν 

θαη ζην εμσηεξηθφ θαη ε θαηάξηηζε ζηειερψλ γηα ηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη ηνπο απφ 

ην Κξάηνο εμαξηψκελνπο νξγαληζκνχο θαη ππεξεζίεο.» (ΜΒΑ – UOM, 2013β). 

Δπίζεο, αλαθέξεηαη φηη ηα Γηαηκεκαηηθά Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ δίλνπλ έκθαζε ζηελ πνηφηεηα θαη ηε ζπλερή βειηίσζε ζε θάζε κνξθή 

δξαζηεξηφηεηαο, πξάγκα πνπ ζπλάδεη απφιπηα κε ηα θξηηήξηα πνπ ζέηεη ε ΑΜΒΑ. 

Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ηελ απηνλνκία ηφζν ζηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ φζν 

θαη ζηε ρξεκαηνδφηεζε ζηνλ αλσηέξσ θαλνληζκφ, δηαθαίλεηαη φηη ην πξφγξακκα 

κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζηα θξηηήξηα πνπ ζέηεη  ν θνξέαο δηαπίζηεπζεο θαζψο 

ππάξρνπλ δίδαθηξα θαη ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο είλαη έλα απφ ηα θαιχηεξα θαη 

ηζρπξφηεξα ζηε Διιάδα.  

Σέινο, φζνλ αθνξά ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πξφζβαζε ζηε βηβιηνζήθε θαη ηνπο 

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, νη θνηηεηέο κπνξνχλ λα έρνπλ 

πξφζβαζε ζηε βάζε δεδνκέλσλ κέζσ εηδηθήο πιαηθφξκαο θαη θάλνληαο ρξήζε ησλ 

θσδηθψλ πξφζβαζεο πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί, 24 ψξεο ην 24σξν θαη 365 εκέξεο ην 

ρξφλν. Έηζη, θαιχπηεηαη ην θξηηήξην ηεο ΑΜΒΑ πνπ αθνξά ζηηο ππνδνκέο θαη 

αλαθέξεηαη σο «αλάγθε δηαζεζηκφηεηαο ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

γηα βηβιηνγξαθηθή θαη επηρεηξεζηαθή έξεπλα.» (ΜΒΑ – UOM, 2013, α). 

Όζνλ αθνξά ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, ε ΑΜΒΑ ζέηεη σο πξνυπφζεζε ην 75% 

ηνπ πξνζσπηθνχ λα έρεη κεηαπηπρηαθφ θαη ε πιεηνςεθία δηδαθηνξηθφ δίπισκα. 

Γεδνκέλνπ φηη ε πιεηνςεθία ησλ δηδαζθφλησλ αλήθεη ζην δηδαθηηθφ  πξνζσπηθφ 

ηκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη είλαη φινη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ 

δηπιψκαηνο, ην ελ ιφγσ θξηηήξην ππεξθαιχπηεηαη.  

ηνλ Δληαίν Καλνληζκφ Γηαηκεκαηηθψλ Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ, ππνγξακκίδεηαη ε αλάγθε ζπζρέηηζεο ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο ηεο 

δηδαζθαιίαο κε ηελ πςεινχ επηπέδνπ πξαθηηθή «φπσο απηή εθαξκφδεηαη ζε 

ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο» θαη ελζαξξχλεηαη ε ρξήζε κειέηεο 
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πεξηπηψζεσλ θαη ε αμηνπνίεζε πξνζθεθιεκέλσλ νκηιεηψλ, πξάγκα πνπ απαηηείηαη 

θαη απφ ηα θξηηήξηα ηεο ΑΜΒΑ.  

Δπίζεο, ην ελ ιφγσ ΜΒΑ απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2011-2012 εθαξκφδεη κία 

πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο καζεκάησλ θαη δηδαζθφλησλ 

κέζα απφ ην δηαδηθηπαθφ ρψξν ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ δηαζθαιίδεη ηελ πιήξε 

αλσλπκία θαη αζθάιεηα ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ησλ απαληήζεσλ ησλ 

θνηηεηψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν εμαζθαιίδεηαη θαηά θάπνην ηξφπν ε αλαηξνθνδφηεζε 

απφ ηελ πιεπξά ησλ θνηηεηψλ ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

δηδαζθφλησλ. Δάλ ν δηδάζθσλ αμηνινγεζεί δχν ζπλερφκελεο θνξέο, ζην ίδην κάζεκα 

ελφο Γ.Π.Μ.., κε βαζκνινγία ρακειφηεξε ηνπ (3) ζηελ θιίκαθα αμηνιφγεζεο απφ ην 

1 έσο ην 5, ζα ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ζην Γ.Π.Μ.. 

γηα έλα έηνο (2 εμάκελα) (MBA – UOM, 2013, β). χκθσλα κε ηνλ πξφεδξν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ε ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία ήηαλ ιηγφηεξν 

απφ 60% θαη γη‟ απηφ απφ θέηνο απνθαζίζηεθε ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο λα 

μαλαγίλεη ρεηξφγξαθε ζην πιαίζην ησλ καζεκάησλ. Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο θαηά ηηο ψξεο δηδαζθαιίαο πιεζηάδεη ην 100% ησλ θνηηεηψλ. 

χκθσλα κε ηελ ΑΜΒΑ γηα ηελ εηζαγσγή ζην πξφγξακκα ΜΒΑ ζα πξέπεη λα 

ηζρχνπλ απζηεξέο δηαδηθαζίεο πνπ λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ζπλέληεπμε θαη εμεηάζεηο. 

ηνλ Δληαίν Καλνληζκφ αλαθέξεηαη φηη γηα ην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ 

ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ πνπ απεπζχλεηαη ζε λένπο απφθνηηνπο ππάξρνπλ ηξεηο 

θάζεηο εηζαγσγήο πνπ πεξηιακβάλεη εμεηάζεηο θαη ζπλέληεπμε. Όζνλ αθνξά ην 

πξφγξακκα πνπ απεπζχλεηαη ζε ζηειέρε, δελ ππάξρνπλ εμεηάζεηο, κφλν ζπλέληεπμε 

θαη απαηηείηαη ηνπιάρηζηνλ 30 κήλεο πξνυπεξεζία. Καη ζηα δχν πξνγξάκκαηα 

επηβάιιεηαη ε απνδεδεηγκέλε άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο θαη 

ππεξθαιχπηεηαη ν ειάρηζηνο αξηζκφο ησλ 20 θνηηεηψλ πνπ ζέηεη ε ΑΜΒΑ. 

Σέινο, ηα δχν ΜΒΑ έρνπλ δηάξθεηα 2 έηε (4 εμάκελα) θαη φιεο νη 

παξαθνινπζήζεηο είλαη ππνρξεσηηθέο κε δηθαίσκα λα απνπζηάζεη ν θνηηεηήο 3 

ηξίσξεο δηαιέμεηο ην πνιχ. 

Όζνλ αθνξά ηε ζεκαζία πνπ πξέπεη λα δίδεηαη ζηηο απφςεηο θαη ηηο εκπεηξίεο 

ησλ απνθνίησλ, ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ ρνξεγψλ, ν πξφεδξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο, Α. 

Γεσξγίνπ επηζήκαλε φηη ελψ πξνθνξηθά ππάξρεη ε αλαγλψξηζε ηνπ brand name ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, δελ έρεη κεηξεζεί απηφ θαη φηη θαηαβάιινληαη πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

θάιπςε απηψλ ησλ ειιείςεσλ. Αλέθεξε επίζεο, φηη ζην παξειζφλ έρνπλ γίλεη  δχν 

έξεπλεο ζην εκπνξηθφ επηκειεηήξην θαη έρεη ηεζεί ζηφρνο λα γίλεη θαη κηα λέα ζην 
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άκεζν κέιινλ. Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ηνπο ρνξεγνχο, απφ θέηνο γηα πξψηε θνξά ζα 

δνζνχλ δχν ππνηξνθίεο απφ ην Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε έλαλ άξηζην θνηηεηή θαη 

ζε έλαλ άξηζην απφθνηην, πνπ ζα θαιχπηνπλ ζρεδφλ φια ηα δίδαθηξα. Δπηπξνζζέησο, 

ζε πεξηπηψζεηο νκαδηθψλ εηαηξηθψλ πξνγξακκάησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα απφ ην 

Ννζνθνκείν Παπαγεσξγίνπ, ν δηνηθεηηθφο δηεπζπληήο είλαη ππεχζπλνο γηα κηα πξψηε 

επηινγή ησλ ππνςεθίσλ. Βεβαίσο ηνλ ηειηθφ ιφγν γηα ηελ επηινγή ησλ θνηηεηψλ ηνλ 

έρεη ε επηηξνπή ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Έλα άιιν ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα ηε ζεηηθή εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο 

δηαπίζηεπζεο ΑΜΒΑ είλαη ε χπαξμε ππεξεζηψλ φπσο ην γξαθείν ππνδνρήο, γξαθείν 

δηαζχλδεζεο θαη ζχιινγνο απνθνίησλ πνπ λα πξνζθέξνπλ ππνζηήξημε θαη βνήζεηα 

ζηνπο θνηηεηέο θαη ηνπο απφθνηηνπο ηνπ ΜΒΑ. 

Τπάξρεη έλαο ζχιινγνο απνθνίησλ ν νπνίνο ηδξχζεθε ζρεηηθά πξφζθαηα. 

χκθσλα κε ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ «ν χιινγνο ηδξχζεθε ην 2011 κε ηελ 

επσλπκία: "ΤΛΛΟΓΟ ΓΗΠΛΩΜΑΣΟΤΥΩΝ ΣΟΤ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ". Μέιε ηνπ πιιφγνπ 

εγγξάθνληαη νη δηπισκαηνχρνη, εκεδαπνί θαη αιινδαπνί, ηνπ δηαηκεκαηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηε Γηνίθεζε επηρεηξήζεσλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. 

θνπνί ηνπ ζπιιφγνπ απνθνίησλ είλαη: 

1. Να ζπλδξάκεη ζηελ δηεχξπλζε ησλ επαγγεικαηηθψλ νξηδφλησλ, ηελ 

θαηνρχξσζε, ηελ πξνψζεζε θαη γεληθά ηελ πξνάζπηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ 

δηθαησκάησλ ησλ κειψλ ηνπ. 

2. Να πξνζηαηέςεη κε θάζε λφκηκν κέζν ηα επηζηεκνληθά ζπκθέξνληα ησλ 

κειψλ ηνπ θαη λα ζπλδξάκεη απηά ζηε δηεθδίθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. 

3. Να ζπκβάιιεη ζηελ πξνψζεζε, ζηε κειέηε θαη ζηελ έξεπλα ηεο επηζηήκεο 

ηεο Γηνίθεζεο ησλ Δπηρεηξήζεσλ.» 

Δλδερνκέλσο επεηδή πξφθεηηαη γηα ζχιινγν ζρεηηθά πξφζθαηα ηδξπκέλν, δελ έρεη 

αθφκα δηνξγαλψζεη εθδειψζεηο θαη δξάζεηο αιιά ζηελ πξνζπάζεηα λα θαιχςνπλ ηα 

θξηηήξηα πνπ ζέηεη ε ΑΜΒΑ, δειαδή, «λα παξέρεη πξαγκαηηθή δηθηχσζε θαη 

δπλαηφηεηα δηα βίνπ κάζεζεο γηα ηα κέιε ηνπ»  έρεη ηδξπζεί πξφζθαηα έλα δίθηπν 

απνθνίησλ (ΜΒΑ – UOM, 2013γ). «Γηα ην Γίθηπν απηφ έρεη αλαπηπρζεί εηδηθή 
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ελφηεηα ζην δηαδηθηπαθφ ρψξν ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο φισλ ησλ απνθνίησλ. Οη απφθνηηνη κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ εηδηθή 

πξφζβαζε ζε απηήλ ηελ μερσξηζηή ελφηεηα ηνπ ηζηνρψξνπ θαη λα εληνπίζνπλ 

ζπκθνηηεηέο, ζπλαδέιθνπο θαη πηζαλνχο επαγγεικαηηθνχο ζπλεξγάηεο.» (MBA – 

UOM (2013, α). 

Τπνγξακκίδεηαη φηη γίλνληαη πξνζπάζεηεο λα «θαιπθζνχλ» νη πηζαλέο ειιείςεηο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πξνυπνζέζεηο δηαπίζηεπζεο θαζψο φπσο αλαθέξεηαη ζηελ 

επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ ΜΒΑ «νη απφθνηηνη ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηεινχλ πνιχηηκν 

"πεξηνπζηαθφ" ζηνηρείν» γηα ηελ ίδηα ηε ζρνιή (MBA – UOM (2013, α). ηελ ίδηα 

ηζηνζειίδα εθθξάδεηαη ην ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ κε ην νπνίν παξαθνινπζείηαη ε 

επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ησλ απνθνίησλ θαη δίλεηαη έκθαζε ζην γεγνλφο φηη 

έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη «ε ζθπξειάηεζε ηζρπξψλ 

δεζκψλ κεηαμχ ησλ απνθνίησλ θαη ε δηαηήξεζε ηεο επαθήο ηνπο ηφζν κε ην 

κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα, φζν θαη κε ηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο».  

Καινχληαη νη απφθνηηνη λα επηζθέπηνληαη ζπρλά ην αλσηέξσ δίθηπν θαη λα 

ελεκεξψλνπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία θαη παξάιιεια λα ελεκεξψλνληαη γηα ηηο 

πξσηνβνπιίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην πιαίζην ηνπ. Απψηεξνο ζηφρνο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο είλαη ην άλνηγκα «δηαχισλ δηαξθνχο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ 

αθαδεκατθνχ θαη επηρεηξεκαηηθνχ ρψξνπ». 

 Απφ ηε ζπλέληεπμε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνπ ζπιιφγνπ απνθνίησλ 

πιεξνθνξεζήθακε φηη έσο ζήκεξα έρνπλ δηνξγαλσζεί 2 εκεξίδεο θαη ζηφρνο ηνπο 

είλαη λα δηνξγαλψλνληαη ηνπιάρηζηνλ 2 εηεζίσο. Δπίζεο, γίλνληαη πξνζπάζεηεο γηα 

πξφζβαζε ησλ απνθνίησλ ζην πιεξνθνξηαθφ πιηθφ ηεο βηβιηνζήθεο θαη ηε 

δπλαηφηεηα απφθηεζεο επηπιένλ εμεηδίθεπζεο κεηά ηελ απνθνίηεζε ηνπο. 

Όζνλ αθνξά ην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο, ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο έρεη έλα 

πνιχ δξαζηήξην θαη ελεκεξσκέλν γξαθείν ην νπνίν πξφζθαηα «ελζσκάησζε κία λέα 

ππεξεζία ε νπνία απεπζχλεηαη απνθιεηζηηθά ζηνπο απφθνηηνπο ηνπ ΜΒΑ». ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο (http://career.uom.gr) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο ζα αλαξηψληαη «αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα αγγειίεο εχξεζεο 

εξγαζίαο πνπ απεπζχλνληαη απνθιεηζηηθά ζε απνθνίηνπο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ην MBA επηρεηξεί λα ηζρπξνπνηήζεη ηε ζρέζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο κε ηνπο απνθνίηνπο ηνπ, επηδηψθνληαο λα απνηειέζεη αξσγφ ζηελ 

πξνζπάζεηα ηνπο γηα ηελ θεθαιαηνπνίεζε ησλ ζεκαληηθψλ γλψζεσλ θαη εθνδίσλ πνπ 

http://career.uom.gr/
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έρνπλ ιάβεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο, κε απψηεξν ζηφρν ηελ θαιχηεξε 

δπλαηή επαγγεικαηηθή εμέιημή ηνπο.» (MBA – UOM (2013, α). 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαζέηνληαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο ΑΜΒΑ θαη ε 

ζπκκφξθσζε ή φρη ηνπ πξνγξάκκαηνο ΜΒΑ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

ζχκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αληιήζεθαλ απφ ηνπο επίζεκνπο ηζηνηφπνπο, απφ 

ηε ζπλέληεπμε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο θ. Αλδξέα Γεσξγίνπ θαη ηα κέιε ηνπ 

Γ. . ηνπ ζπιιφγνπ απνθνίησλ ηνπ ΜΒΑ: 

 

Κπιηήπια αξιολόγηζηρ ΜΒΑ Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ 

Πλαίζιο & Νομιμόηηηα 

Απνλνκή πηπρίσλ ηνπιάρηζηνλ ηξία 

ρξφληα πξηλ ηελ ππνςεθηφηεηα ηνπ 

Ξεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην 

αθαδεκατθφ έηνο 1994-95 

Η ζσολή 

Γηαηππσκέλε ε ζηξαηεγηθή, ε απνζηνιή, 

νη πνιηηηθέο ζε ζρέζε κε ηα κέιε ηεο 

εκπιεθφκελεο θνηλφηεηαο  

Παξνπζηάδνληαη ζηνλ Δληαίν Καλνληζκφ 

Μεηαπηπρηαθψλ Πξνγξακκάησλ 

 

Οηθνλνκηθή βησζηκφηεηα & ζεζκηθή 

ζπλέρεηα 

Δμαζθαιηζκέλε εθφζνλ ππάξρνπλ 

δίδαθηξα θαη πθίζηαηαη ην Παλεπηζηήκην 

 

Απηνλνκία ζηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ 

& ηε ρξεκαηνδφηεζε 

Δθθξάδεηαη ζηνλ Δληαίν Καλνληζκφ 

 

Οξηζκφο πιεζπζκνχ – ζηφρνπ, πξφζβαζε 

ζηε γλψκε ηνπ εξγνδφηε & αλεπηπγκέλν 

πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηνλ πειάηε. 

Γίλνληαη πξνζπάζεηεο απηήλ ηελ επνρή 

πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε 

 

Ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα ζηηο 

δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνχ & εζληθνχ 

ειέγρνπ & επηηπρεκέλε αληαπφθξηζε ζηηο 

ζπζηάζεηο 

Ο πξφεδξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

επηβξαβεχεη αιιά θαη νδεγεί ζε ΔΓΔ θαη 

ζέηεη ζε παχζε δηδάζθνληεο. 

 

Τςεινχ επηπέδνπ εγθαηαζηάζεηο 

πιεξνθνξηθήο & βηβιηνζήθεο 

πξνζβάζηκεο εθηφο σξαξίνπ θαη 

αββαηνθχξηαθα. 

Οη θνηηεηέο έρνπλ πξφζβαζε κέζσ 

εηδηθήο πιαηθφξκαο θαη θσδηθψλ 

πξφζβαζεο επί 24ψξνπ 
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Η διδαζκαλία 

Τςειά πξφηππα δηδαζθαιίαο 

 

Γίλνληαη πξνζπάζεηεο απηήλ ηελ επνρή 

πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. 

Δλεξγή ζπκκεηνρή ηεο πιεηνςεθίαο ησλ 

δηδαζθφλησλ ζηε δηνηθεηηθή έξεπλα, ηηο 

ππνηξνθίεο & ηελ παξνρή 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ 

 

Όζνλ αθνξά ηε δηνηθεηηθή έξεπλα, δελ 

είλαη ππνρξεσκέλνη αιιά γηα ηε 

ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία  έρεη απφ 

θέηνο ζεζπηζηεί ν ζεζκφο ησλ 

ζπκβνχισλ. 

Σνπιάρηζηνλ ην 75% ηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ζα πξέπεη λα έρεη έλα 

ζρεηηθφ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ. 

Απαηηείηαη ε πιεηνςεθία ησλ 

δηδαζθφλησλ ζα θαηέρεη δηδαθηνξηθφ 

δίπισκα 

Όινη νη δηδάζθνληεο έρνπλ δηδαθηνξηθφ 

δίπισκα εθηφο ειαρίζησλ επηζθεπηψλ 

νκηιεηψλ. 

 

χλδεζε δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε 

άιια καζήκαηα ΜΒΑ & ζχλδεζε 

δηδαζθαιίαο κε ζεσξία & νξζέο 

πξαθηηθέο 

πκβαίλεη ζε φια ηα καζήκαηα, αιινχ 

ιηγφηεξν, αιινχ πεξηζζφηεξν, αλάινγα 

κε ηε θχζε ηνπ καζήκαηνο. 

 

Έξεπλα πςεινχ επηπέδνπ ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο & ζηνηρεία 

δηεζλνχο δηάζηαζεο 

Τπάξρεη αιιά γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα 

κεγαιχηεξε πξνβνιή ηεο. 

Απνηειεζκαηηθνί κεραληζκνί 

ελζσκάησζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

έξεπλαο & ηεο επαθήο κε ηνλ 

νξγαλσκέλν εηαηξηθφ θφζκν ζην ΜΒΑ. 

Γελ είλαη κία ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία. 

Δμαξηάηαη απφ ην δηδάζθνληα & ην 

κάζεκα. Γελ είλαη εξεπλεηηθφ 

κεηαπηπρηαθφ.  

Θεκειησκέλε πνιηηηθή γηα ηελ αλάπηπμε 

ησλ αθαδεκατθψλ 

Τπάξρεη αιιά εληάζζεηαη ζην ζπλνιηθφ 

πιαίζην ηνπ παλεπηζηεκίνπ 

Ύπαξμε βαζηθνχ ππξήλα πξνζσπηθνχ 

πνπ λα αζρνιείηαη απνηειεζκαηηθά κε ηε 

δηαρείξηζε, ηε δηνίθεζε & ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ ζην MBA 

Τπάξρεη ζπγθεθξηκέλν πξνζσπηθφ γηα 

απηφ ην ξφιν 
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Όινη νη δηδάζθνληεο ηνπ MBA, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ πξνέιεπζε ηνπο, 

πξέπεη λα ππφθεηληαη ζε πνιηηηθή 

δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

ηδξχκαηνο 

Όινη ππφθεηληαη ζε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο θαη ηέζεθε σο ζηφρνο λα 

νκνγελνπνηεζεί φιν ην δηδαθηηθφ πιηθφ 

ην νπνίν ζα είλαη ζηα αγγιηθά 

Γιασείπιζη ηος ππογπάμμαηορ & δέζμεςζη ζποςδαζηών 

Μεραληζκνί γηα ηελ εμαζθάιηζε 

επαξθνχο αλαηξνθνδφηεζεο θαη 

αληαπφθξηζεο ησλ θνηηεηψλ ζηελ 

παξάδνζε καζεκάησλ θαη ην 

πεξηερφκελν ηνπ ΜΒΑ 

Τπάξρεη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ 

καζεκάησλ & ησλ δηδαζθφλησλ απφ ηνπο 

θνηηεηέο. 

 

Πνηνηηθή δηνηθεηηθή ππνζηήξημε αλάινγα 

κε ην κέγεζνο ηνπ MBA 

Τπάξρεη ηθαλνπνηεηηθή ζηειέρσζε. 

Δπαξθή θξνληίδα θαη ππνζηήξημε φισλ 

ησλ θνηηεηψλ θαη ηδηαηηέξσο ησλ μέλσλ 

Τπάξρεη θαη έρεη νξηζηεί θαη ν ζεζκφο 

ηνπ ζπκβνχινπ. 

Καιά νξγαλσκέλνο ζχιινγνο απνθνίησλ 

MBA πνπ λα παξέρεη πξαγκαηηθή 

δηθηχσζε θαη δπλαηφηεηα δηα βίνπ 

κάζεζεο γηα ηα κέιε ηνπ 

Πξφζθαηα ηδξχζεθε θαη εξγάδεηαη πξνο 

απηή ηελ θαηεχζπλζε. Τπνιείπεηαη ζην 

θνκκάηη ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. 

 

Φοιηηηέρ 

Απζηεξέο δηαδηθαζίεο θαη απζηεξά 

πξφηππα θαηά ηελ εηζαγσγή ησλ 

θνηηεηψλ ζην πξφγξακκα (π.ρ. εμεηάζεηο 

& ζπλέληεπμε) 

χκθσλα κε ηνλ Δληαίν Καλνληζκφ 

εμαζθαιίδνληαη νη απζηεξέο δηαδηθαζίεο 

εηζαγσγήο. 

 

Σνπιάρηζηνλ 3 ρξφληα θαηάιιειε θαη 

ζρεηηθή πξνυπεξεζία & θαηά κέζν φξν 

λα έρεη ηνπιάρηζηνλ 5 ρξφληα αλάινγεο 

εκπεηξίαο 

χκθσλα κε ηνλ Δληαίν Καλνληζκφ 

εθαξκφδεηαη 

 

Πηπρηνχρνπο απφ δηαθνξεηηθέο 

πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη / ή θαηφρνπο 

αληίζηνηρσλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ 

χκθσλα κε ηνλ Δληαίν Καλνληζκφ 

εθαξκφδεηαη 
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Απνδεδεηγκέλε θαιή γλψζε ηεο γιψζζαο 

θαη ηεο αγγιηθήο 

χκθσλα κε ηνλ Δληαίν Καλνληζκφ 

ηζρχεη 

Δηδηθφ θαζεζηψο γηα ηελ πίζησζε 

δηδαθηηθψλ κνλάδσλ απφ πξνεγνχκελεο 

ζπνπδέο 

χκθσλα κε ηνλ πξφεδξν εγθξίζεθε 

πξφζθαηα 

 

Οκάδα ηνπιάρηζηνλ 20 αηφκσλ 

 

χκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε είλαη πνιχ 

κεγαιχηεξε 

Ύπαξμε θνηηεηψλ κε δηαθνξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη πξνέιεπζε 

 

χκθσλα κε ηνλ Δληαίν Καλνληζκφ νη 

θνηηεηέο κπνξνχλ λα είλαη απφ 

δηαθνξεηηθνχο επηζηεκνληθνχο ηνκείο  

Πνηθηιία φζνλ αθνξά ηελ εζληθφηεηα ησλ 

θνηηεηψλ αιιά θαη ηζνξξνπία θαη 

αξκνλία 

Γελ ηζρχεη γηαηί είλαη ζηα ειιεληθά ην 

πξφγξακκα 

 

Γηα πξνγξάκκαηα εηαηξίαο θαη 

θνηλνπξαμίαο ην ίδξπκα λα έρεη ηνλ 

ηειηθφ έιεγρν θαη ζπληνληζκφ 

χκθσλα κε ηνλ Δληαίν Καλνληζκφ απηφ 

ζπκβαίλεη 

κοπόρ & αποηελέζμαηα 

Έκθαζε ζηελ εγεζία κέζσ ζηξαηεγηθψλ 

δηαρείξηζεο κε πξνζαλαηνιηζκφ ζε 

πξαθηηθά θαη επαγγεικαηηθά ζέκαηα ζην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ 

χκθσλα κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ 

αλαπηχζζνληαη φιεο νη δεμηφηεηεο θαη νη 

ηθαλφηεηεο  πνπ νξίδνληαη απφ ηελ 

ΑΜΒΑ ζηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο 

Πξνεηνηκαζία γηα ηελ αλάιεςε εγεηηθψλ 

ξφισλ 
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Αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο ζθέςεο, 

θαηλνηνκίαο θαη επηρεηξεκαηηθψλ 

δεμηνηήησλ 

χκθσλα κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ 

αλαπηχζζνληαη φιεο νη δεμηφηεηεο θαη νη 

ηθαλφηεηεο  πνπ νξίδνληαη απφ ηελ 

ΑΜΒΑ ζηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο Καιιηέξγεηα δηαπξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ 

θαη νκαδηθήο εξγαζίαο θαζψο θαη ηε δηα 

βίνπ κάζεζε θαη πξνζσπηθή αλάπηπμε. 

Δθαξκνγή ησλ πξνεγνχκελσλ θαη ησλ 

θαηλνχξγησλ γλψζεσλ θαη ηεο εκπεηξίαο 

γηα ηα πεξίπινθα ζέκαηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο 

& ζε πνηθίιν πεξηβάιινλ 

Απφθηεζε πςεινχ επηπέδνπ γλψζεσλ 

πνπ λα ζπκβάιινπλ ζηε δηαρείξηζεο ησλ 

νξγαληζκψλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ζην 

νπνίν ιεηηνπξγνχλ  

Καιιηέξγεηα ηεο ηθαλφηεηαο λα 

θαηαλννχλ ηελ επζχλε ηνπ risk 

management θαη ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηεο 

δεκηνπξγίαο αμίαο ζρεηηθά κε ηηο 

πεξηβαιινληηθέο, θνηλσληθέο & 

θπβεξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ε επηρείξεζε  

Καηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο εγεζίαο 

κέζσ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο, 

ελζσκάησζεο λέσλ γλψζεσλ κε ηηο 

πξνεγνχκελεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο 

Καηαλφεζε ησλ νξγαληζκψλ & ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ & 

ηνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ & 

πψο δηνηθνχληαη βαζηδφκελνη ζε κηα 

βηψζηκε & καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή 
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Αθνκνίσζε γλψζεσλ απφ έλα επξχ 

θάζκα πνιιψλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ 

ζρεηηθά κε ηε δηνίθεζε & θαηαλφεζε 

ησλ πεξίπινθσλ θαηαζηάζεσλ πνπ 

κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζην ρψξν ηεο 

δηνίθεζεο κε κία νιηζηηθή δηάζεζε.  

χκθσλα κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ 

αλαπηχζζνληαη φιεο νη δεμηφηεηεο θαη νη 

ηθαλφηεηεο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ 

ΑΜΒΑ ζηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο 

Αλάιπζε, ζχλζεζε & επίιπζε ζχλζεησλ 

αδφκεησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνβιεκάησλ. 

Αλαγλψξηζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ 

απνθνίησλ απφ ηνπο εξγνδφηεο 

χκθσλα κε ηνλ πξφεδξν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο γίλνληαη ελέξγεηεο γηα 

ελίζρπζε ηνπ brand name 

 

Αμία πνπ δίλεη ην πξφγξακκα MBA φζνλ 

αθνξά ηελ εκπεηξία θαη ηελ αλάπηπμε ηεο 

θαξηέξαο 

Βαζκφο εθαξκνγήο ησλ γλψζεσλ πνπ 

απνθηνχληαη ζηε δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζην εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ 

Ηθαλφηεηα ιήςεο νξζψλ απνθάζεσλ κε 

ειιηπή δεδνκέλα & παξνπζίαζεο 

ζπκπεξαζκάησλ κε ζαθήλεηα ζε 

δηαθνξεηηθήο ζχλζεζεο θνηλφ,  

Απηφλνκε δξάζε ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πινπνίεζε έξγσλ θαη αλάιεςε ηεο 

επζχλεο γηα ηε ζπλέρηζε ηεο αλάπηπμεο 

ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ 
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Αλαγλψξηζε απφ ηνπο εξγνδφηεο ηεο 

ηθαλφηεηαο ησλ απνθνίησλ λα 

εθαξκφζνπλ ζηξαηεγηθέο δεμηφηεηεο 

δηαρείξηζεο ζε αλψηεξν επίπεδν ζε έλα 

κεηαβαιιφκελν επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ, λα αιιάμνπλ έλαλ 

νξγαληζκφ κέζσ ζηξαηεγηθψλ εγεζίαο, 

ηζρπξή ζθέςε θαη ηεξψληαο ηελ 

επαγγεικαηηθή δενληνινγία  

χκθσλα κε ηνλ πξφεδξν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο γίλεηαη πξνζπάζεηα λα 

ππάξμεη αλαηξνθνδφηεζε απφ ηελ 

πιεπξά ησλ εξγνδνηψλ.  

Αλαγλψξηζε απφ ηνπο εξγνδφηεο ηεο 

ηθαλφηεηαο ησλ απνθνίησλ λα θαηαλννχλ 

& λα έρνπλ εκπεηξία ησλ παγθφζκησλ 

πξνβιεκάησλ, λα θαζνδεγήζνπλ & λα 

αλαπηχμνπλ άιια ζηειέρε ζε έλα 

εξγαζηαθφ πιαίζην & λα έρνπλ θαιά 

αλεπηπγκέλεο ηθαλφηεηεο δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ηθαλφηεηα λα επηθνηλσλνχλ 

απνηειεζκαηηθά & λα αιιειεπηδξνχλ κε 

νκάδεο & άηνκα ζε φια ηα επίπεδα. 

χκθσλα κε ηνλ πξφεδξν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο γίλεηαη πξνζπάζεηα λα 

ππάξμεη αλαηξνθνδφηεζε απφ ηελ 

πιεπξά ησλ εξγνδνηψλ.  

Θα δνζεί ζεκαζία ζηηο απφςεηο θαη ηηο 

εκπεηξίεο ησλ απνθνίησλ, ησλ εξγνδνηψλ 

θαη ησλ ρνξεγψλ 

χκθσλα κε ηνλ πξφεδξν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο γίλνληαη πξνζπάζεηεο 

θπξίσο κέζσ ηεο πιαηθφξκαο alumni. 

Δπίζεο ζε πεξηπηψζεηο εηαηξηψλ ν 

δηνηθεηηθφο δηεπζπληήο θάλεη ηελ πξψηε 

επηινγή ππνςεθίσλ. 
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Κπιηήπια αξιολόγηζηρ ΜΒΑ Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ 

Κύκλορ ζποςδών 

Απφθηεζε γλψζεσλ κεηαπηπρηαθνχ 

επηπέδνπ 

χκθσλα κε ηνλ Δληαίν Καλνληζκφ απηφ 

ηζρχεη 

Φύζη και σεδιαζμόρ  

Απαηηεηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ λα 

παξέρεη ηελ επθαηξία γηα πξνζσπηθή 

αλάπηπμε.  

χκθσλα κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ 

ΜΒΑ πεξηιακβάλεη καζήκαηα πνπ 

πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 

ΑΜΒΑ ζρεηηθά κε ηε θχζε θαη ην 

ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Πξνεηνηκαζία γηα ζηξαηεγηθή εγεζία θαη 

δηάθνξνπο ξφινπο ζε νξγαληζκνχο 

Θεσξεηηθά ζέκαηα ζε ζπλδπαζκφ κε 

πξαθηηθά δεηήκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζηνλ 

θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ & ηεο 

δηαρείξηζεο.  

 

πκβνιή ησλ εξγνδνηψλ ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 

χκθσλα κε ηνλ πξφεδξν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο απηφ ζπκβαίλεη φπνπ είλαη 

δπλαηφ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηηο 

δηπισκαηηθέο εξγαζίεο 

 

Σα αηνκηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ 

κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ γηα λα 

θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο κηαο εηδηθήο 

ιεηηνπξγίαο ή ελφο εηδηθνχ ηνκέα κίαο 

επηρείξεζεο.  

χκθσλα κε ηνλ πξφεδξν απηφ 

επηηπγράλεηαη κε ηελ χπαξμε εηδηθνηήησλ 

θαη ηελ επηινγή καζεκάησλ θαη ζέκαηνο 

δηπισκαηηθήο 

 

Σν MBA ζα πξέπεη λα δηαηεξεί ηνλ 

γεληθφ θαη επξχ ηνπ ραξαθηήξα αιιά λα 

ππάξρνπλ θαη εμεηδηθεχζεηο   

 

χκθσλα κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηα 2 

πξψηα εμάκελα είλαη θνηλφ γηα φινπο θαη 

ζηε ζπλέρεηα ππάξρεη δπλαηφηεηα 

επηινγήο εμεηδίθεπζεο 
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Κπιηήπια αξιολόγηζηρ ΜΒΑ Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ 

Γνώζειρ, καηανόηζη και δεξιόηηηερ  

Γλψζεηο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ θαηαλφεζε 

ησλ νξγαληζκψλ, ην εμσηεξηθφ πιαίζην 

ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ, ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε θαη ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν δηνηθνχληαη. 

Καιχπηεηαη απφ ηε πνηθηιία ησλ 

καζεκάησλ 

 

Απζηεξφ αθαδεκατθφ πξφγξακκα Γεληθά καζήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζε 

ζρεδφλ φια ηα ΜΒΑ  

Άκεζε ζχλδεζε κε ηνλ πξαγκαηηθφ 

θφζκν ηεο δηνίθεζεο 

χκθσλα κε ηνλ πξφεδξν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ππάξρεη πξαθηηθή 

εθαξκνγή φζσλ δηδάζθνληαη ζην βαζκφ 

βεβαίσο πνπ επηηξέπεηαη απφ ηε θχζε 

ηνπ εθάζηνηε καζήκαηνο 

Δίλαη ζεκαληηθφ νη ζπκκεηέρνληεο λα 

κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ φζα δηδάρζεθαλ 

ζηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Ηζνξξνπία ζεσξίαο & πξάμεο 

Παξαδείγκαηα απφ δηεζλή 

επηρεηξεκαηηθά πξφηππα, ηνπο ηνπηθνχο 

θαλφλεο & ηηο θαηά ηφπνπο πξνζδνθίεο 

Πξαθηηθή εθαξκνγή φζσλ δηδάζθνληαη 

Αλάπηπμε γλσζηηθψλ, θξηηηθψλ, 

πλεπκαηηθψλ & ζπλαθψλ πξνζσπηθψλ & 

δηαπξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ ζε επίπεδν 

εγεζίαο. 

χκθσλα κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ 

ΜΒΑ πεξηιακβάλεη καζήκαηα πνπ 

πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 

ΑΜΒΑ ζρεηηθά κε ηε θχζε θαη ην 

ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζην 

πιαίζην ησλ καζεκάησλ γίλνληαη φια 

απηά πνπ επηζεκαίλεη ε ΑΜΒΑ. 

Γηαρείξηζε ηεο αιιαγήο, επηθνηλσληαθή 

δεμηφηεηα, εγεζία, νκαδηθφηεηα, 

δηαρείξηζε αβεβαηφηεηαο, επίιπζε 

πξνβιεκάησλ, δηαπξαγκάηεπζε, θξηηηθή 

ζθέςε, αμίεο, θ. α. 

Γηεζλή δηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

(θαηαλφεζε ησλ ηξφπσλ δηνίθεζεο θαη 

ησλ πξαθηηθψλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο θαη 

πνιηηηζκνχο) 

Τπάξρνπλ καζήκαηα φπσο «Γηεζλέο 

Δκπφξην» φπνπ δίδνληαη γλψζεηο ζηε 

δηνίθεζε ζε δηεζλείο επηρεηξήζεηο. 
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Κπιηήπια αξιολόγηζηρ ΜΒΑ Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ 

Γιδαζκαλία, Μάθηζη και Αξιολόγηζη 

Γηαιέμεηο, ζεκηλάξηα, εξγαζηήξηα, 

πξαθηηθή εθκάζεζε, κειέηε, αηνκηθέο 

θαη νκαδηθέο εξγαζίεο, εμ απνζηάζεσο 

δηδαζθαιία, θαηάξηηζε βαζηδφκελε ζηνπο 

ππνινγηζηέο θαη ελδνεπηρεηξεζηαθή 

θαηάξηηζε είηε κε ηε κνξθή ησλ 

θιαζηθψλ καζεκάησλ, είηε κε ηε κνξθή 

ηεο εθπαίδεπζεο εληφο ηεο εηαηξίαο κε ηε 

βνήζεηα ζπκβνχινπ – εθπαηδεπηή 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ Δληαίν 

Καλνληζκφ, ην πξφγξακκα θαη ηνλ 

πξφεδξν ηνπ πξνγξάκκαηνο θαιχπηνληαη 

φια ηα θξηηήξηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο 

εθηφο απφ ηελ εθπαίδεπζε εληφο ηεο 

εηαηξίαο. 

πλεξγαζία κε εξγνδφηεο  - κάζεζε κε 

πξαθηηθφ ραξαθηήξα 

Αιιειεπίδξαζε πξφζσπν κε πξφζσπν 

θαη / ή κέζσ ηεο εθαξκνγή ελφο 

εηθνληθνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο, εθ' 

φζνλ απηφ ελζαξξχλεη ηφζν ζχγρξνλε 

φζν θαη αζχγρξνλε αιιειεπίδξαζε 

ηξαηεγηθή αμηνιφγεζεο, ιεπηνκεξή 

θξηηήξηα & θαζνξηζκφο ηνπ εχξνπο & ηεο 

βαξχηεηαο ησλ δηαθφξσλ κεζφδσλ 

αμηνιφγεζεο 

Αμηνιφγεζε ηεο αηνκηθήο εξγαζίαο & 

ζπλεπήο ηήξεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνηχπσλ 



37 

 

 

Κπιηήπια αξιολόγηζηρ ΜΒΑ Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ 

Λειηοςπγία και διάπκεια 

Ζ δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο 

(πιήξε θνίηεζε) ή ηνπιάρηζηνλ δχν έηε 

(κεξηθή θνίηεζε) (ή 90 πηζησηηθέο 

κνλάδεο ECTS).  

Όια ηα θξηηήξηα πνπ αθνξνχλ ηε 

ιεηηνπξγία θαη ηε δηάξθεηα θαιχπηνληαη 

απφιπηα, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ Δληαίν 

Καλνληζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Σνπιάρηζηνλ 1 800 ψξεο κάζεζεο 

Όρη ιηγφηεξν απφ 500 ψξεο (ψξεο 

παξαθνινχζεζεο καζεκάησλ ζεσξνχληαη 

νη ππνρξεσηηθέο & πξνγξακκαηηζκέλεο 

πξφζσπν-κε-πξφζσπν ζπλαληήζεηο 

κεηαμχ ηεο νκάδαο θνηηεηψλ & ΓΔΠ) 

Σπόπορ Παπάδοζηρ   

Πξνγξάκκαηα πιήξνπο θνίηεζεο, 

κεξηθήο θνίηεζεο, εμ‟ απνζηάζεσο ή 

ζπλδπαζκφο ησλ αλσηέξσ 

Σα θξηηήξηα ηεο θαηεγνξίαο απηήο 

θαιχπηνληαη απφιπηα ζχκθσλα κε ηνλ 

Δληαίν Καλνληζκφ θαη ην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ. Τπνζηήξημε ησλ θνηηεηψλ κέζσ κηαο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο κε πξφζβαζε 

& εθηφο παλεπηζηεκίνπ, φιεο ηηο ψξεο. 

Δλζσκάησζε ησλ κεκνλσκέλσλ 

αληηθεηκέλσλ 

 

Όπσο πνιχ ζσζηά ππνγξάκκηζε θαη ν πξφεδξνο ηνπ ΜΒΑ θ. Αλδξέαο 

Γεσξγίνπ, ην πξφγξακκα έρεη αλάγθε απφ αλαηξνθνδφηεζε απφ φιεο ηηο 

εκπιεθφκελεο πιεπξέο, πξάγκα ην νπνίν ζα βειηηψζεη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, ζα 

βνεζήζεη ζηελ θάιπςε ησλ ζεκείσλ πνπ ππνιείπεηαη ην ελ ιφγσ πξφγξακκα θαη ζα 

ζπκβάιεη ζηελ επηηπρή δηαπίζηεπζε ηνπ. 

 

ΑΓΤΝΑΜΑ ΗΜΔΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 πκπεξαζκαηηθά απφ ηελ αλσηέξσ ελφηεηα κπνξνχκε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 

λα παξνπζηάζνπκε ζπλνπηηθά ηνπο ηνκείο αμηνιφγεζεο θαη ηα αδχλακα ζεκεία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ΜΒΑ πνπ εμεηάδνπκε, φπσο απηά ηεθκεξηψλνληαη απφ ηνλ Δληαίν 

Καλνληζκφ Μεηαπηπρηαθψλ Πξνγξακκάησλ, ηηο επίζεκεο ηζηνζειίδεο ηνπ 
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πξνγξάκκαηνο, ηεο βηβιηνζήθεο, ηνπ ζπιιφγνπ απνθνίησλ θαη ηνπ γξαθείνπ 

δηαζχλδεζεο θαζψο θαη απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ηνπ πξνέδξνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 

ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνπ ζπιιφγνπ απνθνίησλ: 

 

Σομείρ αξιολόγηζηρ ΑΜΒΑ ΜΒΑ Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ 

Πιαίζην & Ννκηκφηεηα Απφιπηε ηθαλνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ  

ρνιή Αδχλακα ζεκεία: 

 Πξφζβαζε ζηε γλψκε ηνπ εξγνδφηε 

 

Γηδαζθαιία Αδχλακα ζεκεία: 

 Οκνγελνπνίεζε δηδαθηηθνχ πιηθνχ 

 Καηλνηφκεο πξνζεγγίζεηο ζηελ παξάδνζε 

Γηαρείξηζε πξνγξάκκαηνο Αδχλακα ζεκεία: 

 Γηθηχσζε ζπιιφγνπ απνθνίησλ 

 Γηα βίνπ εθπαίδεπζε απνθνίησλ 

Φνηηεηέο Αδχλακα ζεκεία: 

 Πνηθηιία ζηελ εζληθφηεηα ησλ θνηηεηψλ 

θνπφο & απνηειέζκαηα Αδχλακα ζεκεία: 

 Αλαγλψξηζε απφ ηνπο εξγνδφηεο  ησλ 

ηθαλνηήησλ ησλ απνθνίησλ 

 Πξφζβαζε ζηε γλψκε απνθνίησλ, εξγνδνηψλ 

& ρνξεγψλ 

Κχθινο ζπνπδψλ Απφιπηε ηθαλνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ 

Φχζε & ρεδηαζκφο Αδχλακα ζεκεία: 

 πκβνιή ησλ εξγνδνηψλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 

Γλψζεηο, θαηαλφεζε & 

δεμηφηεηεο 

Απφιπηε ηθαλνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ 

Γηδαζθαιία, Μάζεζε & 

Αμηνιφγεζε 

Αδχλακα ζεκεία: 

 πλεξγαζία κε εξγνδφηεο – κάζεζε κε 

πξαθηηθφ ραξαθηήξα 

 Δλδνεπηρεηξεζηαθή θαηάξηηζε 
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Λεηηνπξγία & δηάξθεηα Απφιπηε ηθαλνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ 

Σξφπνο Παξάδνζεο Απφιπηε ηθαλνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ 

 

 Παξαηεξνχκε φηη ηα αδχλακα ζεκεία είλαη απηά πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε 

ζχλδεζε ηεο ζεσξεηηθήο εθπαίδεπζεο κε ηελ πξαθηηθή θαη θπξίσο κε ηελ πιεπξά ηνπ 

εξγνδφηε. Γε θαίλεηαη κε θάπνηνλ ηξφπν αλ ζηε ζπλείδεζε ηεο εξγνδνζίαο ππάξρεη 

εδξαησκέλε ε άπνςε φηη  νη απφθνηηνη ηνπ ΜΒΑ θαηέρνπλ ηηο απαξαίηεηεο 

ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη ζην πεξίπινθν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Δπίζεο, γίλνληαη πξνζπάζεηεο γηα ζπζηεκαηηθή νξγάλσζε θαη πξνβνιή 

ησλ δηδαθηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ επηηεπγκάησλ ησλ θνηηεηψλ, ησλ απνθνίησλ, ησλ 

δηδαζθφλησλ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο γεληθφηεξα. Σέινο, θαίλεηαη φηη ε δηθηχσζε θαη 

δηα βίνπ εθπαίδεπζε ησλ απνθνίησλ δελ επαξθεί, Γπζηπρψο, ζηε ζπλείδεζε ησλ 

Διιήλσλ δελ είλαη εληζρπκέλε ε αλάγθε γηα χπαξμε ηζρπξνχ ζπιιφγνπ απνθνίησλ 

θαη ζα πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ πξνζπάζεηεο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΔΙ  

Γεδνκέλεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο πνπ ππάξρεη παγθνζκίσο ζηνπο θνξείο 

παξνρήο ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο, ε δηαπίζηεπζε απφ αμηφπηζηνπο δηεζλείο θνξείο 

ηείλεη λα είλαη απαξαίηεηε γηα έλα πξφγξακκα ΜΒΑ. 

Ο πην δεκνθηιήο νξγαληζκφο δηαπίζηεπζεο πξνγξακκάησλ ΜΒΑ είλαη ε 

ΑΜΒΑ θαη απηφ ππνγξακκίδεηαη απφ ην γεγνλφο φηη, ηνπιάρηζηνλ ζηελ Δπξψπε, 

ζρεδφλ φια ηα θνξπθαία παλεπηζηήκηα ηελ έρνπλ επηιέμεη θαη είλαη κέιε ηεο. 

Ζ ίδηα ε δηαδηθαζία ζηελ νπνία ππνβάιιεηαη ην πξφγξακκα βνεζάεη ζηε 

βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο θαη ηελ αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

θαη ηειηθά νδεγεί ζηε δηαθήκηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη ππνςήθηνη θνηηεηέο 

απμάλνληαη θαη νη απφθνηηνη απνηεινχλ δηαθήκηζε γηα ην ίδην ην πξφγξακκα ιφγσ 

ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο εμέιημεο. Γεκηνπξγείηαη δειαδή κία αιπζίδα: ην πξφγξακκα 

έρεη θαιή θήκε γη‟ απηφ ην επηιέγνπλ νη θνηηεηέο, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο ιφγσ 

ηνπ ελ ιφγσ ΜΒΑ βξίζθνπλ θαιχηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ακείβνληαη θαιχηεξα. 

Φαίλεηαη φηη θαη νη εξγνδφηεο κε ηε ζεηξά ηνπο πξνηηκνχλ ηνπο απφθνηηνπο απφ έλα 

αμηφπηζην πξφγξακκα ΜΒΑ. Γεκηνπξγείηαη δειαδή έλα ηζρπξφ brand name πνπ 

αθνινπζεί ηνπο απφθνηηνπο ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία. 
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Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηα παξαδείγκαηα θαιψλ πξαθηηθψλ πνπ παξαηέζεθαλ 

αλσηέξσ, δεδνκέλσλ ησλ ζπλερψλ αιιαγψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκία, ηα πξνγξάκκαηα ΜΒΑ πξέπεη λα είλαη «δσληαλνί» νξγαληζκνί, λα 

αθνπγθξάδνληαη ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο θαη λα εθαξκφδνπλ θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα. 

Ζ ζπκκεηνρή ζην δηεζλή νξγαληζκφ ηεο Έλσζεο Μεηαπηπρηαθψλ Πξνγξακκάησλ 

ΜΒΑ (ΑΜΒΑ) κπνξεί λα ζπκβάιεη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Απαηηείηαη ε χπαξμε 

ελφο βαζηθνχ θνξκνχ γεληθψλ καζεκάησλ αιιά θαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο επηπιένλ 

καζεκάησλ πνπ λα αλαπηχζζνπλ ηδηαίηεξεο δεμηφηεηεο απαξαίηεηεο γηα ηνλ ζχγρξνλν 

παγθφζκην ρψξν ηεο δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ. 

Σν πξφγξακκα ΜΒΑ πνπ απνθαζίδεη λα κπεη ζηε δηαδηθαζία δηαπίζηεπζεο ζα 

πξέπεη λα είλαη απνθαζηζκέλν λα εθαξκφζεη ηεο απαηηνχκελεο απφ ηελ ΑΜΒΑ 

αιιαγέο θαη θπζηθά λα ηηο δηαηεξήζεη πξνθεηκέλνπ λα έρεη ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα ζε βάζνο ρξφλνπ.  

ηελ Διιάδα πνπ είλαη κία ρψξα φπνπ ε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη θπξίσο 

θξαηηθή ππφζεζε, θαίλεηαη φηη ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ελψ αληαγσλίδνληαη επάμηα 

ηα αληίζηνηρα ησλ παλεπηζηεκίσλ ηνπ εμσηεξηθνχ φζνλ αθνξά ην δηδαθηηθφ 

πξνζσπηθφ θαη ηηο γλψζεηο πνπ πξνζθέξνπλ, πζηεξνχλ θπξίσο ζηελ θαηλνηνκία θαη 

ηε ζχλδεζε ηνπο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Δπηδηψθνληαο ηε ζχλδεζε ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά 

εξγαζίαο, δεκηνπξγήζεθαλ ηα Γξαθεία Γηαζχλδεζεο ζηα ειιεληθά Παλεπηζηήκηα. Θα 

πξέπεη ινηπφλ, λα εληζρπζεί ν ξφινο ηνπο, φπσο ζπκβαίλεη ζε αληίζηνηρεο ππεξεζίεο 

ηνπ εμσηεξηθνχ θαη λα δνζεί έκθαζε ζηε ζπλεξγαζία κε ηελ πιεπξά ηνπ εξγνδφηε 

νχησο ψζηε λα ππάξρεη κεγαιχηεξε απνξξφθεζε απνθνίησλ θαη εδξαίσζε ηνπ brand 

name ηνπ ηδξχκαηνο ζηε ζπλείδεζε ησλ εκπιεθφκελσλ κειψλ. Οη ειεθηξνληθέο 

ππεξεζίεο, ε νξγάλσζε εκεξίδσλ θαη δξάζεσλ πνπ επλννχλ ηελ επαγγεικαηηθή 

δηθηχσζε θαη ζεκηλαξίσλ πνπ αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο ρξήζηκεο ζηελ αλαδήηεζε 

εξγαζίαο κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηνλ ξφιν ησλ ελ ιφγσ γξαθείσλ. 

Δηδηθφηεξα γηα ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο θαη ηα πξνγξάκκαηα ΜΒΑ, 

αμίδεη λα πνχκε φηη είλαη απφ ηα θαιχηεξα ζηελ Διιάδα αιιά ζα πξέπεη λα εληζρχζεη 

ην θνκκάηη ηεο θαηλνηνκίαο ζηηο παξερφκελεο γλψζεηο – φπσο ζπλέβε ζην πξφγξακκα 

ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Πέξαλ δειαδή, ησλ θιαζηθψλ καζεκάησλ 

ζα πξέπεη λα παξέρνληαη θαη καζήκαηα θαηλνηφκα, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

παγθφζκηαο αγνξάο. Ηδηαηηέξσο ζε επνρέο νηθνλνκηθήο χθεζεο, ε θαηλνηνκία είλαη 

απηή πνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη φπσο ππνγξακκίδεη ε 
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ΑΜΒΑ κέζσ ησλ δειηίσλ ηχπνπ θαη ησλ αλαθνηλψζεσλ ηεο, νη θαηλνηφκεο 

πξνηάζεηο κπνξνχλ λα βξνπλ αληαπφθξηζε ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. 

Καηλνηνκία φκσο απαηηείηαη θαη ζηελ παξάδνζε ησλ καζεκάησλ. Αλσηέξσ, 

θάλεθε φηη ζεκείν – θιεηδί γηα ηελ επηηπρεκέλε δηαπίζηεπζε ΑΜΒΑ είλαη θαη νη 

θαηλνηφκεο πξνζεγγίζεηο ζηελ παξάδνζε πνπ ζα πξέπεη λα εληζρπζνχλ θαη λα 

θαιιηεξγεζνχλ φπνπ ην επηηξέπεη ε θχζε ηνπ καζήκαηνο. Ζ νινθιήξσζε ηεο 

πξνζπάζεηαο νκνγελνπνίεζεο ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ πνπ μεθίλεζε πξφζθαηα θαζψο 

θαη ε επηβνιή ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ζην ελ ιφγσ πιηθφ, ζα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηε 

βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ γλψζεσλ θαη ζα ζπλάδεη κε ηα πξφηππα ηεο ΑΜΒΑ. 

Δπηπιένλ, ζα πξέπεη ην ελ ιφγσ πξφγξακκα λα εληζρχζεη ηνλ δηεζλή 

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ φπσο ζπκβαίλεη ζηα πεξηζζφηεξα παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ 

θαη λα μεθχγεη απφ ηελ εζσζηξέθεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

ζηελ Διιάδα. Φαίλεηαη φηη ηα πξνγξάκκαηα ΜΒΑ ησλ ειιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ 

απνηεινχλ πφιν έιμεο θπξίσο γηα απφθνηηνπο ειιεληθψλ ηκεκάησλ ελψ, φπσο 

ηνλίδεη θαη ε ΑΜΒΑ, ε χπαξμε μέλσλ απνθνίησλ κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ 

αιιειεπίδξαζε ζηελ νκάδα θνηηεηψλ θαη λα αιιάμεη ηε δπλακηθή ηεο. Ζ ρξήζε ηεο 

αγγιηθήο γιψζζαο ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κπνξεί λα ζπκβάιεη νπζηαζηηθά πξνο απηή 

ηελ θαηεχζπλζε. 

Δπίζεο, θαίλεηαη φηη ν πξφζθαηα ηδξπζέληαο ζχιινγνο απνθνίησλ δελ έρεη 

αθφκα επηηχρεη ηελ πξαγκαηηθή θαη νπζηαζηηθή δηθηχσζε ησλ απνθνίησλ ηνπ ΜΒΑ 

θαη δελ έρεη επηδείμεη αθφκα δξάζεηο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ κειψλ 

ηνπ. Ζ δηθηχσζε ησλ απνθνίησλ κφλν ζεηηθή επίδξαζε κπνξεί λα έρεη, ηφζν γηα ηνπο 

απφθνηηνπο φζν θαη γηα ην ίδην ην πξφγξακκα θαη απνηειεί ελίζρπζε ηνπ brand name  

ηνπ ΜΒΑ. Όζνλ αθνξά ηε δηα βίνπ κάζεζε, δεδνκέλεο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο, ζα πξέπεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ν 

ζχιινγνο λα θξνληίδεη γηα ηελ ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ κειψλ ηνπ, πξάγκα ην 

νπνίν ζα εληζρχεη θαη ηνλ αληαγσληζηηθφ ηνπο ξφιν ζηνλ ρψξν εξγαζίαο. Δίλαη 

απαξαίηεηε ε δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ, εξγαζηεξίσλ, εκεξίδσλ, ζπλεδξίσλ θαη 

άιισλ δξάζεσλ κε ζηφρν ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ γλψζεσλ, ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ 

δεμηνηήησλ ησλ κειψλ ηνπ. ε πνιιά παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ ν ζχιινγνο 

απνθνίησλ εθδίδεη πεξηνδηθφ πνπ απνζηέιιεηαη ζηα κέιε ηνπ θαη εληζρχεη ηνπο 

δεζκνχο ηνπο θαη ηηο ζπλεξγαζίεο ηνπο. Με φια ηα αλσηέξσ, εληζρχεηαη ζηε 

ζπλείδεζε ησλ απνθνίησλ φηη ν ζχιινγνο είλαη έλα νπζηαζηηθφ ζεκείν αλαθνξάο ζηε 

δσή ηνπο θαη έλαο θνξέαο πνπ ζπκβάιεη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε. Όπσο 
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πξναλαθέξζεθε, δπζηπρψο νη Έιιελεο δε δίδνπλ αθφκα ηελ πξέπνπζα ζεκαζία ζηε 

δηθηχσζε ηνπο κέζσ ηνπ ζπιιφγνπ απνθνίησλ θαη γη‟ απηφ ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί 

πνιιή πξνζπάζεηα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. 

Σέινο, πξνο ην παξφλ δελ ππάξρεη αθφκα ε άκεζε ζχλδεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηνπο εξγνδφηεο. Βεβαίσο απφ 

ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΜΒΑ θαίλεηαη φηη γίλεηαη κία ηέηνηα 

πξνζπάζεηα αιιά ζεσξνχκε φηη ππάξρεη αθφκα κεγάιε απφζηαζε λα δηαλπζεί 

πξνθεηκέλνπ λα ζπλδεζεί ζηε ζπλείδεζε ηφζν ηνπ εξγνδφηε φζν θαη ησλ ππνςεθίσλ 

θνηηεηψλ – «πειαηψλ» ην πηπρίν κε ηελ επαγγεικαηηθή θαηαμίσζε. Θα πξέπεη λα 

βξεζεί έλαο ηξφπνο λα κεηξεζεί θαηά πφζν νη εξγνδφηεο αλαγλσξίδνπλ ζηνπο 

απφθνηηνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ ζπκβάινπλ ζηε 

βειηίσζε ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηνπο πξνηηκνχλ απφ άιια ππνςήθηα 

ζηειέρε. Ζ κειέηε ηνπ χςνπο ησλ νηθνλνκηθψλ απνιαβψλ ησλ απνθνίησλ θαζψο θαη 

ν ρξφλνο πνπ κεζνιαβεί κέρξη ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ λέσλ 

απνθνίησλ κπνξεί λα απνηειέζνπλ αμηνπνηήζηκνπο δείθηεο φζνλ αθνξά ηελ 

αλαγλψξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

ε απηφλ ηνλ ηνκέα ζπκβάιεη νπζηαζηηθά θαη ε εκπινθή ηνπ εκπνξηθνχ 

επηκειεηεξίνπ ηφζν κε ηε κνξθή ρνξεγίαο – ππνηξνθίαο φζν θαη κε ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε έξεπλαο ε νπνία ζα θαηαγξάςεη ηελ άπνςε ησλ εξγνδνηψλ. 

Πηζαλψο, ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί θαη ε δπλαηφηεηα ελδνεπηρεηξεζηαθήο άζθεζεο θαη 

πξαθηηθήο εθαξκνγήο ησλ γλψζεσλ πνπ έρνπλ απνθηεζεί ζηε δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

Δλδερνκέλσο, ην ελ ιφγσ πξφγξακκα ζα κπνξνχζε λα εθκεηαιιεπηεί ηε 

γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, ζηε Θεζζαινλίθε θαη λα 

αλαπηχμεη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ κία ελφηεηα πνπ λα αθνξά ηελ 

νηθνλνκία ησλ Βαιθαλίσλ, φπνπ ζα κπνξνχλ λα εμειηρζνχλ επαγγεικαηηθά νη 

απφθνηηνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ΜΒΑ αιιά θαη απφ φπνπ ζα κπνξνχζε λα «αληιήζεη» 

κειινληηθνχο «πειάηεο». Σν πξφγξακκα ΜΒΑ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο έρεη 

ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζεί θαη λα εμειηρζεί ζην θνξπθαίν πξφγξακκα δηνίθεζεο 

επηρείξεζεο γηα ηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ θαη νη απφθνηηνη ηνπ λα εμειηρζνχλ ζε 

ζεκαληηθά ζηειέρε δηνίθεζεο ζε επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ελ ιφγσ 

γεσγξαθηθή πεξηνρή. 

Γεληθφηεξα, ε ζπλεξγαζία κε κεγάιεο εηαηξίεο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ 

είηε κε ηε ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ είηε κε ηελ πξνζθνξά δπλαηφηεηαο πξαθηηθήο 
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άζθεζεο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε δηαθήκηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή πξνψζεζε ησλ απνθνίησλ ηνπ. 

Όπσο πνιχ ζσζηά ππνγξάκκηζε θαη ν πξφεδξνο ηνπ ΜΒΑ θ. Αλδξέαο 

Γεσξγίνπ, ην πξφγξακκα έρεη αλάγθε απφ αλαηξνθνδφηεζε απφ φιεο ηηο 

εκπιεθφκελεο πιεπξέο. Ζ αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνπο εξγνδφηεο, ηνπο απφθνηηνπο θαη 

ηνπο θνηηεηέο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε θαη εμέιημε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Δληζρχεηαη ινηπφλ, ε ακθίδξνκε ζρέζε πξνγξάκκαηνο – εκπιεθφκελσλ πιεπξψλ θαη 

επειπηζηνχλ φινη γηα ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Δλ θαηαθιείδη, ζα ιέγακε φηη ε δηαδηθαζία δηαπίζηεπζεο θαη φιεο νη αλσηέξσ 

ελέξγεηεο γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ, νπζηαζηηθά έρνπλ σο ζηφρν ηε δεκηνπξγία, ελίζρπζε 

θαη θαηαμίσζε ηνπ brand name ηνπ ΜΒΑ. 

Βεβαίσο, «ε Ρψκε δε ρηίζηεθε ζε κία κέξα» θαη έλα πξφγξακκα ΜΒΑ δε 

κπνξεί λα θαηαμησζεί ζηελ παγθφζκηα ζπλείδεζε απφ ηε κία ζηηγκή ζηελ άιιε, αιιά 

ε δηαπίζηεπζε ΑΜΒΑ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. 

 



44 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Abrahamson, E., (1991), Managerial Fads and Fashions: The Diffusion and Rejection 

of Innovations, Academy of Management Review, 16(#), 586-612.  

 

ADVANCED-ED, (2003), Retrieved from http://www.advanc-ed.org/what-

accreditation [Accessed: 10 SEPTEMBER 2013]. 

 

AMBA (2013), Association of MBAs Homepage. Retrieved from 

http://www.mbaworld.com/~/media/Files/Accreditation/MBA-criteria-for-

accreditation.ashx& 

http://www.mbaworld.com/~/media/Files/Accreditation/Accreditation%20Guidance%

20for%20Business%20Schools.ashx [Accessed: 10 SEPTEMBER 2013]. 

 

BEM Bordeaux Management School (2013) “Only 1% of Business Schools are 

accredited Equis, AMBA, AACSB in the world.” Retrieved from 

http://www.bem.edu/en [Accessed: 10 DECEMBER 2013]. 

 

Berliner, H., A., & Schmelkin, L., P., (2010), “Accreditation best-practices and 

implications in a resource constrained environment” Advancing Higher Education, 

TIAA-CREF institute, Oct 2010. 

 

Cassis, Y., Crouzet, F. and Gourvish, T. (1995), Management and Business in Britain 

and France, Clarendon Press, Oxford. 

 

CHEA (Council for Higher Education Accreditation), (2013), Retrieved from 

http://www.chea.org [Accessed: 10 SEPTEMBER 2013]. 

 

Daily, C., Farewell, S., & Kumar G. (2008), Factors Influencing the University 

Selection of International Students: Do Students Understand and Consider AACSB 

Accreditation? Proceedings of the Academy of Educational Leadership, 13(1), 13. 

 

Di Maggio, P. J., &  Powell, W. (1983). The iron cage revisited: institutional 

isomorphism and collective rationality in organizational fields. American Sociological 

Review, 48, 147-160. 

http://www.advanc-ed.org/what-accreditation
http://www.advanc-ed.org/what-accreditation
http://www.mbaworld.com/~/media/Files/Accreditation/MBA-criteria-for-accreditation.ashx
http://www.mbaworld.com/~/media/Files/Accreditation/MBA-criteria-for-accreditation.ashx
http://www.mbaworld.com/~/media/Files/Accreditation/Accreditation%20Guidance%20for%20Business%20Schools.ashx
http://www.mbaworld.com/~/media/Files/Accreditation/Accreditation%20Guidance%20for%20Business%20Schools.ashx
http://www.chea.org/


45 

 

EQUIS, (2013), Retrieved from  

http://en.wikipedia.org/wiki/EQUIS [Accessed: 10 SEPTEMBER 2013]. 

 

Espiritu, A. (2007), “Is there a Dividend to an Institution for having an Accredited 

College of Business?”  Journal of American Academy of Business, 11 (1), 269-274. 

 

Hardin, J. R., & Stocks, M. H. (1995). The Effect of AACSB Accreditation on the 

Recruitment of Entry-Level Accountants. Issues in Accounting Education, 10(1), 83-

95. 

 

Harvey, L., 2004, “The Power of Accreditation: views of academics”, Journal of 

Higher Education Policy and Management, v26 n2 p207-223 Jul 2004 

 

Harvey, L. & Knight, P., 1996, Transforming Higher Education. Buckingham, Open 

University Press and Society for Research into Higher Education.  

 

Hodge, A. T., 2010, “Accreditation of business schools: an explanatory multiple –case 

study of their motivations”, University of Canterbury  

 

ΗΜΒΑ, (2013), “Crisis? What crisis? Athens University of Economics & Business 

wins AMBA‟s MBA Innovation Award 2013”, Retrieved from 

http://www.imba.aueb.gr/sites/default/files/Press%20release_AMBA%202013%20In

novation%20Award.pdf [Accessed: 10 DECEMBER 2013]. 

 

International Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education 

(INQAAHE), 2001, “Announcements”, QA, 21, November, p. 19. 

 

INSEAD, (2013, α), Accreditations, Retrieved from 

www.insead.edu/home/accreditations.cfm 

 [Accessed: 10 DECEMBER 2013]. 

 

INSEAD, (2013, β), Accreditations, Retrieved from 

http://www.insead.edu/media_relations/mba-innovation-award.cfm  

[Accessed: 10 DECEMBER 2013]. 

http://en.wikipedia.org/wiki/EQUIS
http://www.imba.aueb.gr/sites/default/files/Press%20release_AMBA%202013%20Innovation%20Award.pdf
http://www.imba.aueb.gr/sites/default/files/Press%20release_AMBA%202013%20Innovation%20Award.pdf
http://www.insead.edu/home/accreditations.cfm
http://www.insead.edu/media_relations/mba-innovation-award.cfm


46 

 

Kim, K., Rhim, J. C., Henderson, W.C., Bizal, N. F., &Pitman, G. A. (1996). AACSB 

Accreditation: A Positive Signal in Accounting Job Markets. The Mid-Atlantic 

Journal of Business, 32(2), 123-134 

 

Lawrence, J. J. & Dangerfield, B. (2001), “Integrating Professional Reaccredidation 

and Quality Award Processes.” Quality Assurance in Education, 9(2), 80-91. 

 

Lenn, M.P., 1992, “Global Trends in Quality Assurance in Higher Education,  World 

Education News & Reviews, v. 5, no. 2,  pages 1 and 21 

 

MBA – UOM (2013, α), Γεληθέο πιεξνθνξίεο, Retrieved from 

http://mba.uom.gr/component/content/article/26-kentrikesplhrofories/72-

programmamba.html [Accessed: 20 DECEMBER 2013]. 

 

MBA – UOM (2013, β), Δληαίνο Καλνληζκφο Γηαηκεκαηηθψλ Πξνγξακκάησλ 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, Ννέκβξηνο 2013, 

Retrieved from http://mba.uom.gr/kanonismos.html 

 [Accessed:20 DECEMBER 2013]. 

 

MBA – UOM (2013,γ), Σύλλογος Απνθνίησλ – γεληθέο πιεξνθνξίεο, 

Retrieved from http://mba.uom.gr/plhroforiessulapofoitwn.html 

 [Accessed: 20 DECEMBER 2013]. 

 

Moodie, A., 2012/10/19, “Quality and accreditation body goes global”, Issue No:240, 

http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20120919165946970 

 

Paucar-Caceres, Α., (2008) Mapping the structure of MBA, (AMBA-accredited) 

programs in the UK and France, International Journal of Educational Management, 

Vol. 22 Iss: 2, pp.184 - 209  

 

Prǿitz, T.S., Stensaker, B. and Harvey, L., 2003, „Accreditation, standards and 

diversity: an analysis of EQUIS accreditation reports‟, paper presented at the EAIR 

Forum, Limerick. 

 

http://mba.uom.gr/component/content/article/26-kentrikesplhrofories/72-programmamba.html
http://mba.uom.gr/component/content/article/26-kentrikesplhrofories/72-programmamba.html
http://mba.uom.gr/kanonismos.html
http://mba.uom.gr/plhroforiessulapofoitwn.html
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20120919165946970


47 

 

SATT LUTECH (2014), Retrieved from  

http://sattlutech.com/qui-sommes-nous/ 

[Accessed: 8 JANUARY 2014]. 

 

Scherer, R. F., Javalgi, R. G, Bryant, M., & Tukel, O. (2005), Challenges of AACSB 

International Accreditation for Business Schools in the United States and Europe, 

Thunderbird International Business Review, 47(6), 651-669. 

 

Urgel, J., (2007), EQUIS accreditation value and benefits for international business 

schools, Journal of Management Development, vol. 26 No. 1, pp. 73-83. 

 

Vlasceanu, L., Grunberg, L. & Parlea, D., (2007), Quality Assurance and 

Accreditation: A Glossary of Basic Terms and Definitions, Bucharest, Revised and 

updated edition, UNESCO‐CEPES 2007 

 

Waikato (2014, α) University of Waikato Retrieved from 

http://www.waikato.ac.nz/news-events/media/2011/10innovative-waikato-mba-an-

international-winner.shtml. [Accessed: 8 JANUARY 2014]. 

 

Waikato (2014, β) University of Waikato Retrieved from http://wms-

soros.mngt.waikato.ac.nz/nr/departments/Centre%20for%20Corporate%20and%20Ex

ecutive%20Education/includes/documents/AMBAAwards.pdf [Accessed: 8 

JANUARY 2014]. 

 

WIKIPEDIA (2013), Educational accreditation, Retrieved from  

http://en.wikipedia.org/wiki/Educational_accreditation [Accessed: 10 SEPTEMBER 

2013]. 

 

WIKIPEDIA (2014), wānanga, Retrieved from  

 http://en.wikipedia.org/wiki/W%C4%81nanga [Accessed: 8 JANUARY 2014]. 

 

ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΗΑΤΝΓΔΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (2014), Retrieved 

from http://career.uom.gr/careerindex/index.html [Accessed: 1 JANUARY 2014]. 

 

http://sattlutech.com/qui-sommes-nous/
http://www.waikato.ac.nz/news-events/media/2011/10innovative-waikato-mba-an-international-winner.shtml
http://www.waikato.ac.nz/news-events/media/2011/10innovative-waikato-mba-an-international-winner.shtml
http://wms-soros.mngt.waikato.ac.nz/nr/departments/Centre%20for%20Corporate%20and%20Executive%20Education/includes/documents/AMBAAwards.pdf
http://wms-soros.mngt.waikato.ac.nz/nr/departments/Centre%20for%20Corporate%20and%20Executive%20Education/includes/documents/AMBAAwards.pdf
http://wms-soros.mngt.waikato.ac.nz/nr/departments/Centre%20for%20Corporate%20and%20Executive%20Education/includes/documents/AMBAAwards.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Educational_accreditation
http://en.wikipedia.org/wiki/Educational_accreditation
http://career.uom.gr/careerindex/index.html

