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Το παρόν αποτελεί προϊόν που έχει παραχθεί αποκλειστικά για τον/την αναφερόμενο/η και 
είναι αποτέλεσμα επεξεργασίας προσωπικών απαντήσεων. Λόγω της αυστηρά προσωπικής 
φύσης του παρόντος και του τρόπου κατασκευής του, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί 
από κανέναν άλλο εκτός του/της αναφερομένου/ης.  
 

Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν.2121/1993 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται 
απολύτως η άνευ γραπτής αδείας του συγγραφέα κατά οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανικό ή 
άλλο) αντιγραφή, φωτοανατύπωση και εν γένει αναπαραγωγή, εκμίσθωση ή δανεισμός, μετάφραση, διασκευή, 
αναμετάδοση στο κοινό σε οποιαδήποτε μορφή και η εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του έργου. 
 

CCooppyyrriigghhtt  @@  22001122  EEdduuJJoobb  RReesseeaarrcchh  aanndd  BBuussiinneessss  
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Η EduJob είναι εταιρεία που παρέχει διαδικτυακές υπηρεσίες πληροφόρησης στην εκπαίδευση 
και την εργασία. και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και ∆ιαχείρισης Σταδιοδρομίας (e-
Mentoring). H EduJob έχει πραγματοποιήσει τεράστιο έργο συλλογής και επεξεργασίας 
πληροφοριών και γνώσης που σχετίζονται με την εργασία, τα επαγγέλματα του μέλλοντος και τις 
εκπαιδευτικές επιλογές που υπάρχουν σε όλα τα επίπεδα σπουδών. Αποτέλεσμα αυτού του 
έργου είναι η κατασκευή μιας βάσης δεδομένων στην οποία άνθρωποι όλων των ηλικιακών 
ομάδων μπορούν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση και να αναζητούν εύκολα πληροφορίες για: 

 σπουδές όλων των επιπέδων (προοπτικές σπουδών, υποτροφίες και τρόπους 
χρηματοδότησης σπουδών, χρηστικές πληροφορίες για τις σπουδές στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό κ.λπ.) 

 αγορά εργασίας και επαγγέλματα (τρόπους αναζήτησης εργασίας, πληροφορίες για 
την εύρεση εργασίας στην Ευρώπη, επαγγέλματα με προοπτικές κ.λπ.) 

 ειδικές πληροφορίες για τα ΜΒΑs και MPAs. 

Επιπλέον, μπορεί να βρει κανείς και εκτενή αρθρογραφία σχετικά με τις εξελίξεις στην 
εκπαίδευση και την εργασία. 
 
Η EduJob παρέχει διαδικτυακές υπηρεσίες σε τρεις ηλικιακές ομάδες: 
 

 Μαθητές/μαθήτριες που επιθυμούν να λάβουν τις ορθότερες δυνατές αποφάσεις σχετικά 
με την πρώτη τους επαγγελματική και εκπαιδευτική επιλογή. 

 Φοιτητές/φοιτήτριες, Σπουδαστές/σπουδάστριες που επιθυμούν να λάβουν την 
ορθότερη δυνατή απόφαση σε σχέση με την επιλογή μεταπτυχιακού προγράμματος ή 
άλλου είδους μετεκπαίδευσης. 

 Άτομα που επιθυμούν να ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές στη ∆ιοίκηση 
Επιχειρήσεων ή στη ∆ημόσια ∆ιοίκηση (MBA /MPA) και να εξασφαλίσουν 
μεγαλύτερες πιθανότητες εισόδου στο μεταπτυχιακό της επιλογής τους. 

 Ενήλικες που ενδιαφέρονται για την επαγγελματική και την εκπαιδευτική τους εξέλιξη και 
τον επαγγελματικό τους επαναπροσδιορισμό.   

 
Οι υπηρεσίες της EduJob προς όλες τις ομάδες στοχεύουν στο να βοηθήσουν τους 
ενδιαφερομένους να εξασφαλίσουν ότι τα ταλέντα και τα ενδιαφέροντά τους θα 
μετατραπούν σε επαγγελματικές επιλογές που θα συνδυάζουν αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων και των κλίσεών τους και ταυτόχρονα έναν ικανοποιητικό τρόπο ζωής σε 
οικονομικούς όρους στο μέλλον.  

 
∆ ι α δ ι κ τ υ α κ ό ς  Τ όπ ο ς :  w w w . e d u j o b . g r  
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Η Αναφορά Προσωπικού Προσανατολισμού 
 
Η Προσωπική Αναφορά για την επιλογή του σωστού ΜΒΑ που κρατάτε στα χέρια σας είναι 
ένα εργαλείο που θα σας βοηθήσει να επιλέξετε το καταλληλότερο MBA για εσάς με βάση τα 
προσωπικά κριτήρια και επιλογές όπως: 
 

 Το προηγούμενο αντικείμενο σπουδών/ background σας 

 Η προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία και η παρούσα θέση εργασίας σας 

 Ο χρόνος που μπορείτε να διαθέσετε για παρακολούθηση μαθημάτων και φοίτηση 
σε άλλη χώρα 

 Οι παρούσες τάσεις στην αγορά και η ζήτηση από την αγορά εργασίας 

 Η εξειδίκευση/ κατεύθυνση του μεταπτυχιακού 

 Το κόστος του προγράμματος 

 Η σειρά κατάταξής του βάσει έγκυρων ερευνών 

 Το ποσοστό απορρόφησης των αποφοίτων από την αγορά εργασίας 

 Η μεθοδολογία διεξαγωγής του προγράμματος (δια ζώσης / on line) 

 Ο μέσος πρώτος μισθός των αποφοίτων των προγραμμάτων. 

 
 
Μέσω της έγκυρης και εξατομικευμένης πληροφόρησης μπορείτε να πάρετε τις καταλληλότερες 
και ασφαλέστερες για το μέλλον σας επαγγελματικές και ακαδημαϊκές αποφάσεις. 
  
 
∆ημιουργία της Προσωπικής σας Αναφοράς 
 
Αρχικά συμπληρώσατε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο βοήθησε τον Mentor σας να διαμορφώσει 
το προσωπικό σας προφίλ σχετικά με το υπόβαθρό σας, τις επιθυμίες σας, τα ενδιαφέροντά σας 
και τις προσδοκίες σας για το μέλλον. 
 
Βάσει του προφίλ σας και της επικοινωνίας με τον Mentor σας, προέκυψαν συγκεκριμένα 
συμπεράσματα για την επιλογή του κατάλληλου  MBA και συγκεκριμένα βήματα  που μπορείτε να 
ακολουθήσετε για να εισαχθείτε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της επιλογής σας.  
 
 
Η Χρησιμότητα της Προσωπικής σας Αναφοράς και ο Τρόπος 
Χρησιμοποίησής της 
 
Η Προσωπική σας Αναφορά σας βοηθάει να προετοιμάσετε το επαγγελματικό σας μέλλον και 
να προσανατολίσετε τη σκέψη σας σε συγκεκριμένα κριτήρια και παράγοντες που πρέπει να 
λάβετε υπόψη σας κατά την επαγγελματική και εκπαιδευτική επιλογή: 
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 Τι θέλω να γίνω;   

 Ποιες είναι οι προσδοκίες μου από το επάγγελμα που επιθυμώ να ακολουθήσω; Ποια 

είναι η μισθολογική κλίμακα που ανταποκρίνεται καλύτερα στις προσδοκίες μου; 

 Ποια είναι η μισθολογική κλίμακα που ανταποκρίνεται καλύτερα στις προσδοκίες μου; 

 Θέλω να εργαστώ στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό; 

 Ποιοι είναι οι στόχοι μου μετά την ολοκλήρωση του MBA; 

 Ποιο είναι το μέλλον του επαγγέλματος που θέλω να ακολουθήσω; Θα μου εξασφαλίσει 

δυνατή παρουσία στην αγορά εργασίας; 

 
Για την ευκολότερη μελέτη των αποτελεσμάτων σας, η Αναφορά  είναι διαθέσιμη σε δύο μορφές 
σε έντυπη και σε ηλεκτρονική η οποία θα είναι διαθέσιμη μόνο σε εσάς (με τη χρήση του κωδικού 
πρόσβασης) και για περιορισμένο χρονικό διάστημα θα είναι διαθέσιμη προς λήψη/αποθήκευση 
και εκτύπωση. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σας παραδίδουμε ένα εργαλείο που θα βοηθήσει τη σκέψη σας στη διερεύνηση 

των επαγγελματικών και εκπαιδευτικών σας επιλογών. 

Το παρόν δεν μπορεί να είναι ο αυτόματος καθοδηγητής του μέλλοντός σας. 

Εσείς θα είστε ο μοναδικός διαμορφωτής του. 

Όμως o Οδηγός σας θα σας βοηθήσει στις σκέψεις σας αυτές. 
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 1) Η σημασία ενός ΜΒΑ προγράμματος 

 2) Το προσωπικό σας προφίλ 

 3) Θετικά και Αρνητικά στοιχεία MBAs με βάση το προσωπικό προφίλ και τα 

 στοιχεία του υποψηφίου 

 4) Πληροφόρηση για τα MBA της επιλογής σας: 

 Η εξειδίκευση του ΜΒΑ σας και Οδηγός Σπουδών 

 Κόστος προγράμματος και σειρά κατάταξης 

 Ημερομηνίες εγγραφών 

 ∆ίδακτρα, Χρηματοδότηση σπουδών και Προσφερόμενες υποτροφίες 

 Ποσοστό Απορρόφησης των αποφοίτων από την αγορά εργασίας και 

Μισθολογικές Προοπτικές 

 Μεθοδολογία διεξαγωγής του προγράμματος 

 Μέσος πρώτος μισθός των αποφοίτων του προγράμματος 

 5) Προϋποθέσεις εισόδου στο ΜΒΑ και απαιτούμενα δικαιολογητικά 

 6) Σύνταξη και Επιμέλεια Βιογραφικού Σημειώματος 

 7) Η διαδικασία του GMAT και πάροχοι  
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11..  ΗΗ  σσηημμαασσίίαα  εεννόόςς  ΜΜΒΒΑΑ  ππρροογγρράάμμμμααττοοςς  

Το ΜΒΑ είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών όχι μόνο μεταξύ 

των αποφοίτων σπουδών οικονομικής ή διοικητικής κατεύθυνσης αλλά και άλλων ειδικοτήτων 

όπως οι μηχανικοί, οι νομικοί, ακόμη και οι απόφοιτοι θεωρητικών σπουδών. Σε αντίθεση με τα 

υπόλοιπα μεταπτυχιακά προγράμματα, το ΜΒΑ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική εκπαίδευση 

των φοιτητών που το παρακολουθούν. Αυτό σημαίνει πως οι φοιτητές καλούνται να 

αντιμετωπίσουν αρκετές μελέτες περίπτωσης (case studies) πραγματικών περιστατικών που 

έχουν συμβεί και να σκεφτούν γύρω από τη βέλτιστη λύση που οι ίδιοι θα επέλεγαν. Με τον 

τρόπο αυτό καταλαβαίνουν καλύτερα τα διάφορα ζητήματα οργάνωσης που εμπλέκονται στη 

λειτουργία μιας επιχείρησης όπως είναι η παραγωγή, η προμήθεια πρώτων υλών, η διάθεση του 

προϊόντος, η σημασία του marketing κ.ά. 

Στόχος του ΜΒΑ είναι να προσφέρει στους αποφοίτους νέες γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με 

τον τρόπο που λειτουργούν διαφορετικές πλευρές της επιχείρησης και να διαμορφώσουν τη δική 

τους στρατηγική για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Σήμερα μάλιστα που οι διαδικασίες της 

παγκοσμιοποίησης αλλάζουν όλο και περισσότερο τον χαρακτήρα της οικονομίας, τα 

προγράμματα ΜΒΑ δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην παγκόσμια οικονομία και τον τρόπο που μια 

επιχείρηση μπορεί να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις της και ταυτόχρονα προσπαθούν να φέρουν 

σε επαφή μεταξύ τους επαγγελματίες και φοιτητές από διαφορετικές χώρες για να μοιραστούν τις 

διαφορετικές εμπειρίες και την προϋπηρεσία τους. 

 Η σπουδαιότητα ενός αξιόπιστου μεταπτυχιακού προγράμματος MBA επιβεβαιώνεται αν δει 

κανείς τις κορυφαίες εταιρείες που αναζητούν υποψηφίους με ικανότητες και γνώσεις που 

αποκτώνται μέσω ενός MBA μεταπτυχιακού. Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν εταιρείες όπως 

η Google, McKinsey, Apple, Bain & Company, Boston Consulting Group, Amazon, Nike, Delloite 

κλπ. οι οποίες αναζητούν ανθρώπους με: 

 Ικανότητα να επιλύουν προβλήματα, 

 Προσαρμοστικότητα και ταχεία ανταπόκριση στις αλλαγές 
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 Ικανότητα να αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

 Καινοτόμες ιδέες,  

 Πειθώ και ηγετική ικανότητα 

 Γνώσεις οικονομικού και στρατηγικού σχεδιασμού 

 Γνώσεις αξιολόγησης μελλοντικών επενδύσεων 

Όλες αυτές οι σφαιρικές γνώσεις και ικανότητες προσφέρονται σε ένα MBA δεδομένου ότι έχει 

αξιολογηθεί σωστά από τον υποψήφιο προτού το επιλέξει.  
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22..  ΤΤοο  ππρροοσσωωππιικκόό  σσααςς  ΠΠρροοφφίίλλ  

 
Με βάση το προσωπικό σας προφίλ και τις απαντήσεις που δώσατε επιλέχθηκαν  - με τη συνεργασία του mentor σας 

– τα καταλληλότερα για εσάς μεταπτυχιακά προγράμματα στο χώρο του Business Administration βάσει πολλαπλών 

κριτηρίων. Παρακάτω παρουσιάζεται το προσωπικό σας προφίλ:  
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Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών σας, ο τομέας στον οποίο θα επιθυμούσατε να απασχοληθείτε 

είναι: 
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33..  ΘΘεεττιικκάά  κκααιι  ααρρννηηττιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  MMBBAAss  μμεε  ββάάσσηη  ττοο  
ππρροοσσωωππιικκόό  ππρροοφφίίλλ  κκααιι  τταα  σσττοοιιχχεείίαα  ττοουυ  υυπποοψψηηφφίίοουυ  

 
 
 

MBA 
Κόστος 

προγράμματος 
Σειρά 

Κατάταξης 

Ποσοστό 
Απορρόφησης 
από την αγορά 

εργασίας 

Μέσος 
Πρώτος 
Μισθός 

αποφοίτων 

Παρεχόμενες 
υποτροφίες 

Δυνατότητα Part 
Time 

παρακολούθησης 

xxx +      
xxx -      
xxx       
xxx       
xxx       

 

Το Επικρατέστερο MBA και σχετική πληροφόρηση 
 

 Η εξειδίκευση του ΜΒΑ σας:  

 Κόστος προγράμματος: 

 Σειρά κατάταξης: 

 Ημερομηνίες εγγραφών: 

 Χρηματοδότηση σπουδών και Προσφερόμενες υποτροφίες: 

 Ποσοστό Απορρόφησης των αποφοίτων από την αγορά εργασίας: 

 Μεθοδολογία διεξαγωγής του προγράμματος: 

 Μέσος πρώτος μισθός των αποφοίτων του προγράμματος: 

 Οδηγός Σπουδών: 
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44..  ΠΠλληηρροοφφόόρρηησσηη  γγιιαα  τταα  ΜΜΒΒΑΑ  ττηηςς  εεππιιλλοογγήήςς  σσααςς  
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55..  ΠΠρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  εειισσόόδδοουυ  σσττοο  ΜΜΒΒΑΑ  κκααιι  
ααππααιιττοούύμμεενναα  δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκάά  
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66..  ΣΣύύννττααξξηη  κκααιι  εεππιιμμέέλλεειιαα  ΒΒιιοογγρρααφφιικκοούύ  ΣΣηημμεειιώώμμααττοοςς  
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77..  ΗΗ  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ττοουυ  GGMMAATT  κκααιι  ππάάρροοχχοοιι  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


