
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

(ΠΜΣ ΕΜΔ) 
 

 
 
 
 
 
 
Το πρόγραμμα προσφέρει σύγχρονες μεταπτυχιακές σπουδές στο πλαίσιο των 
Ευέλικτων Μεθόδων Διοίκησης (ΕΜΔ), εστιάζοντας κυρίως στη γεωγραφική περιοχή 
της Θεσσαλίας και τις όμορες περιφέρειες.  
 
Το Π.Μ.Σ. ΕΜΔ απευθύνεται σε: 
- Στελέχη επιχειρήσεων, ειδικότερα αυτών που απασχολούνται στους τομείς 

διοίκησης και οικονομίας. 
- Στελέχη του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ.), των 

πανεπιστημίων και της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης. 
- Σύμβουλους αναπτυξιακών εταιρειών και μελετητικών γραφείων. 
- Μηχανικούς, αυτο - απασχολούμενους και απασχολούμενους σε επιχειρήσεις 

έντασης. 
- Ερευνητές και εκπαιδευτές (δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας, 

τριτοβάθμιας και δια βίου εκπαίδευσης) σε διοίκηση επιχειρήσεων και 
οργανισμών. 

- Πτυχιούχους όλων των Τμημάτων των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών 
αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής και πτυχιούχους ΤΕΙ της ημεδαπής. 

- Όσους επιθυμούν να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους με ένα 
αναγνωρισμένης αξίας μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. 

 

 
 



Βρείτε το δρόμο σας στην πανεπιστημιούπολη 
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στεγάζεται στην «Γαιόπολις», η οποία βρίσκεται 
στην Π.Ο. Λάρισας-Τρικάλων, νοτιοδυτικά του κέντρου της Λάρισας. Ενώ τα 
περισσότερα τμήματα και γραφεία βρίσκονται εδώ, υπάρχουν επίσης χώροι του 
Πανεπιστημίου σε άλλα μέρη της πόλης.  
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας: 
https://ba.uth.gr/επικοινωνία 
 
 
Η ζωή στο Πανεπιστήμιο  
Στα πλαίσια υποστήριξης των φοιτητών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους 
παρέχονται υπηρεσίες:  

● Φοιτητικής Μέριμνας  https://www.uth.gr/zoi/foititiki-merimna 
● Διασύνδεσης   https://www.uth.gr/zoi/diasyndesi 
● Πολιτισμού – Αθλητισμού  https://www.uth.gr/zoi/politismos-athlitismos 
● Υποστήριξης  https://www.uth.gr/zoi/ypostirixi 

 

 
Πρόγραμμα σπουδών 
Θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τα μαθήματα, λίστα με τη βιβλιογραφία των 
μαθημάτων, το πρόγραμμα και την ημερομηνία έναρξης στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ 
ΕΜΔ: 
https://ba.uth.gr/%CF%80%CE%BC%CF%83-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-
%CE%B5%CF%85%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B5%CF%82-
%CE%BC%CE%B5%CE%B8%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85%CF%82-
%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-msc-in-agile-
management-methods 
 
Περίγραμμα προγράμματος  
1ο Εξάμηνο  
Υποχρεωτικά μαθήματα 4 x 7,5 ECTS  
2ο Εξάμηνο  
Υποχρεωτικά μαθήματα 4 x 7,5 ECTS  
3ο Εξάμηνο  
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Διπλωματική εργασία, Ερευνητικές μέθοδοι και πρόταση 
θέματος ΜΔΕ)  30 ECTS 
 

Πώς να κάνετε αίτηση  
Το πρόγραμμα ξεκινά κάθε φθινοπωρινό εξάμηνο. 
Η υποβολή αίτησης για αυτό το πρόγραμμα είναι δυνατή μόνο στην περίοδο αίτησης 
υποβολής (τέλη Ιουνίου έως αρχές Σεπτεμβρίου).  
Βρείτε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με την εφαρμογή, τις 
απαιτήσεις και τη μορφή μελέτης (απόσταση ή πανεπιστημιούπολη) επικοινωνώντας 
με τη γραμματεία του προγράμματος (msc-agile@uth.gr). 
 
Διαδικασία επιλογής  
H επιλογή των Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Σπουδαστών γίνεται μετά από  

συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων: 

 

https://ba.uth.gr/%CF%80%CE%BC%CF%83-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CF%85%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CE%B8%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-msc-in-agile-management-methods
https://ba.uth.gr/%CF%80%CE%BC%CF%83-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CF%85%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CE%B8%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-msc-in-agile-management-methods
https://ba.uth.gr/%CF%80%CE%BC%CF%83-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CF%85%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CE%B8%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-msc-in-agile-management-methods
https://ba.uth.gr/%CF%80%CE%BC%CF%83-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CF%85%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CE%B8%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-msc-in-agile-management-methods
https://ba.uth.gr/%CF%80%CE%BC%CF%83-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CF%85%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CE%B8%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-msc-in-agile-management-methods


Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

1. Βαθμός πτυχίου 25% 

2. Επιστολή τεκμηρίωσης ή και γραπτή εξέταση 25% 

2. Αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας 10% 

3. Επαγγελματική προϋπηρεσία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ 10% 

4. Βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ 5% 

5. Συνέντευξη 15% 

6. Λοιπά προσόντα (γνώση Η/Υ, δημοσιεύσεις, γνώση άλλης ξένης γλώσσας κλπ) 10% 

 

 
Ευκαιρίες καριέρας  
Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να απασχοληθούν σε οργανισμούς του 

Δημόσιου Τομέα, αλλά και σε υπάρχουσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αξιοποιώντας 

την επιστήμη της διοίκησης και συγκεκριμένα των ευέλικτων μορφών διοίκησης. 

Επιπλέον,  μέσω του ΠΜΣ ΕΜΔ είναι δυνατή η συμμετοχή τους σε ερευνητικά και 

ευρωπαϊκά προγράμματα διασύνδεσης, κινητικότητας, απόκτησης εμπειρίας ή 

επαγγελματικής αποκατάστασης, και η συνέχιση των σπουδών τους σε 

μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου. 

 
 
Επικοινωνία 
  
==================================================== 

Γραμματεία ΠΜΣ «Ευέλικτες Μέθοδοι Διοίκησης» 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Τηλ: 2410684708 
E-mail: msc-agile@uth.gr 
http://ba.uth.gr/agile 
FB: @MScAgileUTh 
Twitter: @msc_uth 
 
Mobile App 
GooglePlay: MSc PM University of Thessaly - Εφαρμογές στο Google Play 
(https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.dotsoft.teilarisaspms) 
AppleStore: MSc PM University of Thessaly on the App Store (apple.com) 
(https://apps.apple.com/gr/app/msc-pm-university-of-thessaly/id1441648403?ign-
mpt=uo%3D4) 
====================================================  
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