
ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ (FAQs) 

 

- Ποια είναι η διάρκεια ςπουδϊν του τμήματοσ Οργάνωςησ και Διοίκηςησ Επιχειρήςεων; 

Η διάρκεια ςπουδϊν ανζρχεται ςε τζςςερα ζτθ. 

 

- Πότε πρζπει να επιλζξω την κατεφθυνςη προγράμματοσ ςπουδϊν που θα ακολουθήςω 

για να πάρω το πτυχίο μου;  

Κατά τα δφο πρϊτα ζτθ ςπουδϊν το πρόγραμμα είναι κοινό για όλουσ τουσ φοιτθτζσ. Στο 

τρίτο ζτοσ ςπουδϊν, οι φοιτθτζσ καλοφνται να επιλζξουν μεταξφ των ακόλουκων δφο 

κατευκφνςεων: 1) Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και 2) Μάρκετινγκ και Διοίκθςθσ 

Λειτουργιϊν.  

 

- Σί είναι ο ηλεκτρονικόσ λογαριαςμόσ και που χρηςιμοποιείται; 

Ο θλεκτρονικόσ λογαριαςμόσ απoτελείται από το όνομα χριςτθ (user name) και τον κωδικό 

πρόςβαςθσ (password). Χρθςιμοποιείται για τθν ταυτοποίθςθ ςτισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ 

που ςασ παρζχονται είτε από το Ρανεπιςτιμιο Μακεδονίασ είτε από άλλουσ φορείσ. Το 

password που παρζχεται από το Ρανεπιςτιμιο χρθςιμοποιείται ςτθ δθμιουργία και είςοδο 

του Ρανεπιςτθμιακοφ λογαριαςμοφ email. Για τθν είςοδο ςε όλεσ τισ θλεκτρονικζσ 

υπθρεςίεσ, όπωσ το students web (https://services.uom.gr/unistudent/login.asp), το 

compus (http://compus.uom.gr/), ο «ΕΥΔΟΞΟΣ» (διλωςθ ςυγγραμμάτων) 

(https://goo.gl/83ziVP) και θ «Ηλεκτρονικι Υπθρεςία ακαδθμαϊκισ ταυτότθτασ» 

(https://submit-academicid.minedu.gov.gr/), χρθςιμοποιείτε το password που κα 

αποκτιςετε αφοφ ειςζλκετε ςτθν υπθρεςία https://uregister.uom.gr  

 

- Πϊσ μπορϊ να βρω βιβλιογραφία ϊςτε να εκπονήςω τισ εργαςίεσ που μου ανατίθενται 

από τουσ Καθηγητζσ μου ςτα πλαίςια των μαθημάτων; 

Οι Κακθγθτζσ κα ςασ ενθμερϊςουν για τουσ τρόπουσ ανεφρεςθσ αξιόπιςτων 

βιβλιογραφικϊν πθγϊν κατά τθ διάρκεια των μακθμάτων. Ρρόςβαςθ ςε επιςτθμονικά 

περιοδικά και βιβλία –όπωσ και ςε άλλεσ πθγζσ- παρζχεται τόςο δια ηϊςθσ όςο και εξ’ 

αποςτάςεωσ από τθ βιβλιοκικθ του πανεπιςτθμίου (https://www.lib.uom.gr). 

 

- Ποιεσ είναι οι ϊρεσ λειτουργίασ τησ Γραμματείασ του Σμήματοσ; 

Η Γραμματεία λειτουργεί κακθμερινά για τθν εξυπθρζτθςθ του κοινοφ κατά τισ ϊρεσ 11:30-

13:00. Ηλεκτρονικά μπορείτε να επικοινωνείτε με τθ Γραμματεία για οποιοδιποτε κζμα 

εκτόσ από αιτιςεισ για ζκδοςθ πιςτοποιθτικϊν ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 

basecr@uom.edu.gr χρθςιμοποιϊντασ πάντα τον λογαριαςμό email που ςασ ζχει χορθγθκεί 

από το Ρανεπιςτιμιο. Πταν προςζρχεςτε ςτθ Γραμματεία για παραλαβι πιςτοποιθτικϊν ι 
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για οποιαδιποτε πλθροφόρθςθ κα πρζπει να ζχετε μαηί ςασ τθν ακαδθμαϊκι ι τθν 

αςτυνομικι ςασ ταυτότθτα. 

 

- Πωσ κάνω αίτηςη για να λάβω πιςτοποιητικό ςπουδϊν; 

Αιτιςεισ για ζκδοςθ πιςτοποιθτικϊν πραγματοποιοφνται μζςω τθσ εφαρμογισ students 

web. (https://services.uom.gr/unistudent/login.asp). Πταν θ αίτθςθ που ζχετε υποβάλλει 

θλεκτρονικά προσ τθ Γραμματεία παφει να εμφανίηεται ςε εκκρεμότθτα, ςθμαίνει πωσ το 

πιςτοποιθτικό ζχει εκδοκεί και μπορείτε να το παραλάβετε από τθ Γραμματεία κατά τισ 

ϊρεσ εξυπθρζτθςθσ. Σε περίπτωςθ αδυναμίασ παραλαβισ των πιςτοποιθτικϊν που ζχετε 

αιτθκεί, μπορείτε ςτο πεδίο «ςχόλια» να αναγράψετε το όνομα του ατόμου που κα 

παραλάβει το πιςτοποιθτικό ι τον αρικμό fax ςτον οποίο κζλετε να αποςταλεί ι τθν 

ταχυδρομικι διεφκυνςθ που κζλετε να ςασ αποςταλεί. Η ταχυδρομικι αποςτολι γίνεται με 

χρζωςθ του φοιτθτι. Εάν κάποιο πιςτοποιθτικό χρειάηεται να κατατεκεί ςε υπθρεςία του 

εξωτερικοφ, κα πρζπει να διευκρινιςτεί ςτισ παρατθριςεισ «ζκδοςθ για αρχζσ αλλοδαπισ». 

Επίςθσ αν το πιςτοποιθτικό κα κατατεκεί ςτθ ςτρατολογία, κα πρζπει αναγράφεται «για 

ςτρατολογικι χριςθ». Με απόφαςθ Συνζλευςθσ του Τμιματόσ μασ ζχετε δικαίωμα να 

κάνετε αίτθςθ τρείσ (3) φορζσ ςε κάκε ακαδθμαϊκό ζτοσ για τθν ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ ι 

αναλυτικισ βακμολογίασ. Τα πιςτοποιθτικά για το ςτεγαςτικό επίδομα εκδίδονται μία (1) 

φορά ανά ζτοσ κατόπιν αιτιςεϊσ ςασ. Το πλικοσ των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδονται δεν 

μπορεί να ξεπερνά τα δφο, κακϊσ ςφμφωνα με το Ν. 4250/2014 όλεσ οι υπθρεςίεσ 

οφείλουν να αποδζχονται απλά και ευανάγνωςτα φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων 

εγγράφων.  

 

- Που παρακολουθϊ τισ Ανακοινϊςεισ τισ Γραμματείασ; 

Ανακοινϊςεισ τθσ Γραμματείασ του Τμιματοσ μπορείτε να παρακολουκείτε ςτο ςφνδεςμο 

του students web χωρίσ να κάνετε χριςθ των κωδικϊν πρόςβαςθσ: 

https://services.uom.gr/unistudent/events.asp?annType=1&mnuid=eventAnn&. 

Σασ ςυμβουλεφουμε να παρακολουκείτε κακθμερινά τισ ανακοινϊςεισ ςτον ςυγκεκριμζνο 

ιςτότοπο γιατί μπορεί να αφοροφν ςε αναβολζσ ςτθ διδαςκαλία μακθμάτων, αλλαγζσ ςτθν 

ϊρα ι τθν αίκουςα διδαςκαλίασ κλπ. Επίςθσ ανακοινϊςεισ μπορείτε να παρακολουκείτε 

ςτισ ανακοινϊςεισ τθσ ιςτοςελίδασ του Τμιματοσ κακϊσ και ςτον κεντρικό πίνακα 

ανακοινϊςεων τθσ Γραμματείασ. 

 

- Πότε και πωσ θα πρζπει να δηλϊςω τα μαθήματα που θα παρακολουθήςω;  

Η διλωςθ των μακθμάτων πραγματοποιείται δφο φορζσ ςε κάκε ακαδθμαϊκό ζτοσ, δθλαδι 

ςτισ αρχζσ του χειμερινοφ εξαμινου και ςτισ αρχζσ του εαρινοφ εξαμινου. Με ανακοίνωςθ 

τθσ Γραμματείασ ςτο students web, κα ενθμερωκείτε για τθν περίοδο δθλϊςεων του 

τρζχοντοσ εξαμινου. Ειςζρχεςτε ςτο STUDENTS WEB (https://services.uom.gr/unistudent/) 

με τουσ κωδικοφσ που ςασ ζχουν δοκεί. Με απόφαςθ τθσ Κοςμθτείασ τθσ Σχολισ 

Επιςτθμϊν Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, τα υποχρεωτικά μακιματα ςε κάκε ακαδθμαϊκι 
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περίοδο κα δθλϊνονται αυτόματα από τθ Γραμματεία. Από το Εϋ εξάμθνο ςπουδϊν κα 

πρζπει να δθλϊνετε οι ίδιοι τα μακιματα επιλογισ ανά εξάμθνο, κακϊσ και τθν 

κατεφκυνςθ που κα ακολουκιςετε: (α) Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Επιχειριςεων, ι (β) 

Μάρκετινγκ και Διοίκθςθσ Λειτουργιϊν. 

 

- Που βρίςκω το πρόγραμμα διδαςκαλίασ; 

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διδαςκαλίασ μακθμάτων κα το βρείτε ςτθν ιςτοςελίδα του 

Τμιματοσ ανοίγοντασ τον φάκελο «Φοιτθτικά Θζματα» και επιλζγοντασ το αρχείο με τίτλο 

«Ωρολόγιο πρόγραμμα» ωσ εξισ: https://www.uom.gr/ba/orologio-programma-xeimerinoy-

eksamhnoy-akad-etoys-2019-2020 

 

- Που βρίςκω το Πρόγραμμα πουδϊν; 

Το πρόγραμμα ςπουδϊν κα το βρείτε ςτθν ιςτοςελίδα του τμιματοσ επιλζγοντασ το 

ςφνδεςμο με τίτλο «Ρρόγραμμα Σπουδϊν»:  https://www.uom.gr/ba/programma-spoydon 

 

- Πωσ θα αποκτήςω τα βιβλία των μαθημάτων που παρακολουθϊ; 

Κατά τθν ίδια περίπου περίοδο με τισ δθλϊςεισ μακθμάτων, κα αναρτθκεί ανακοίνωςθ για 

τισ δθλϊςεισ ςυγγραμμάτων. Η διλωςθ ςυγγραμμάτων γίνεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ 

πλατφόρμασ EUDOXUS. Βρίςκετε το ςφνδεςμο με μία απλι αναηιτθςθ ςτο google τθσ λζξθσ 

EUDOXUS ι ωσ εξισ: https://goo.gl/83ziVP Ρροςοχι, δθλϊνετε ςυγγράμματα μόνο για τα 

μακιματα που δθλϊκθκαν ςτο τρζχον εξάμθνο. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια των ςπουδϊν ςασ 

δικαιοφςτε να δθλϊςετε και να παραλάβετε 52 ςυγγράμματα, όςα μακιματα δθλαδι 

απαιτοφνται για τθ λιψθ του πτυχίου. Σε κάκε μάκθμα διατίκενται δφο (2) ςυγγράμματα, 

επιλζγετε το ζνα (1).   

 

- Παρζχεται ςτουσ φοιτητζσ του Σμήματοσ η δυνατότητα ςυμμετοχήσ ςτο πρόγραμμα 

Erasmus; 

Ραρζχεται θ ςυγκεκριμζνθ δυνατότθτα και μπορείτε να αναηθτιςετε ςχετικζσ πλθροφορίεσ 

ςτο γραφείο του προγράμματοσ Erasmus (https://www.uom.gr/erasmus-office). 

 

- Παρζχεται η δυνατότητα πρακτικήσ άςκηςησ ςτο Σμήμα; 

Ναι, παρζχεται θ δυνατότθτα πρακτικισ άςκθςθσ. Μπορείτε να αναηθτιςετε ςχετικζσ 

πλθροφορίεσ ςτο γραφείο Ρρακτικισ Άςκθςθσ (https://www.uom.gr/practice-office). 
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- Τπάρχει ςφνδεςη του πανεπιςτημίου με την αγορά εργαςίασ; 

Ναι, παρζχονται αντίςτοιχεσ υπθρεςίεσ από το γραφείο διαςφνδεςθσ 

(https://www.uom.gr/career-office). 

 

- Ζχουν οι απόφοιτοι του Σμήματοσ δικαίωμα εγγραφήσ ςτο Οικονομικό Επιμελητήριο 

Ελλάδοσ; 

Ναι, οι απόφοιτοι του τμιματοσ μποροφν να εγγραφοφν με τθ λιψθ του πτυχίου τουσ. 

 

- Παρζχονται υπηρεςίεσ ςυμβουλευτικήσ και ςτήριξησ των φοιτητϊν; 

Ναι, παρζχονται αντίςτοιχεσ υπθρεςίεσ από το Κζντρο Συμβουλευτικισ και Στιριξθσ 

Φοιτθτϊν (https://www.uom.gr/student-support). 

 

- Τπάρχει πρόβλεψη για την αποτελεςματικότερη κάλυψη των αναγκϊν των φοιτητϊν με 

αναπηρία; 

Υπάρχει πρόβλεψθ και οι φοιτθτζσ μποροφν να απευκυνκοφν ςτθ μονάδα 

προςβαςιμότθτασ του Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ https://www.uom.gr/accessibility. 

 

- Μπορϊ να ςυνεχίςω τισ ςπουδζσ μου ςτο Σμήμα και μετά τη λήψη του πτυχίου μου; 

Ναι, τα Ρρογράμματα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν του Τμιματοσ κεραπεφουν ςχεδόν το 

ςφνολο των γνωςτικϊν αντικειμζνων τθσ Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων. Επίςθσ, 

μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ ενόσ μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ μπορεί κάποιοσ (εάν 

πλθροφνται κάποιεσ προχποκζςεισ) να ςυνεχίςει με τθν εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ 

και, κατόπιν, μεταδιδακτορικισ ζρευνασ. 
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