
Το Master 2 στη Διοίκηση Ξενοδοχειακών Μονάδων και Εστίασης είναι ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
σπουδών που παρέχει ολοκληρωμένες γνώσεις για τις σύγχρονες μεθόδους βέλτιστης οργάνωσης των 
ξενοδοχείων και των μονάδων εστίασης καθώς και για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού τους, μέσα 
στο πλαίσιο ενός άκρως ανταγωνιστικού τομέα την εποχή της βιώσιμης ανάπτυξης. Τα μαθήματα 
παραδίδονται στα ελληνικά από διακεκριμένους επιστήμονες και ειδικούς του κλάδου.
ΤοΤο Université de Toulouse Jean Jaurès ανήκει στο ιστορικό Πανεπιστήμιο της Τουλούζης, ένα από τα πρώτα 
πανεπιστήμια που ιδρύθηκαν στην Ευρώπη, το 1229, και εντάσσεται στο ομοσπονδιακό σύστημα των 
Πανεπιστημίων της Τουλούζης Université Fédérale Toulouse-Midi-Pyrénées, με άριστη φήμη παγκοσμίως.

• Σχεδιασμός έργου
• Διαχείριση εσόδων
• Διαχείριση της ανάλυσης κόστους
• Ιδιωτικό δίκαιο στα ξενοδοχειακά
• Χρηματοοικονομική διαχείριση
• Επιχειρησιακή χρηματοδότηση
•• Συμβουλευτική και σπουδές στον τουρισμό
• Μελέτες στο μάρκετινγκ
• Διαχείριση ποιότητας
• Ανάλυση στατιστικών δεδομένων
• Διοίκηση ανθρώπινων πόρων
• Διαπολιτισμική διαχείριση
• Επικοινωνία και E-marketing

Το Μάστερ 2 στον Τουρισμό: Διοίκηση των 
Ξενοδοχειακών Μονάδων και της Εστίασης δίνει στους 
κατόχους του ένα ασύγκριτο ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας των ξενοδοχειακών 
και της εστίασης. Eίναι ένα πρόγραμμα σπουδών 
πανεπιστημιακού επιπέδου, πλήρως προσαρμοσμένο 
στις πρακτικές ανάγκες του κλάδου για επιτυχημένους 
επαγγελματίεςεπαγγελματίες με βαθιά και πολύπλευρη γνώση των 
διαδικασιών και των εφαρμογών στη διοίκηση των 
ξενοδοχειακών μονάδων και της εστίασης.

Το Μάστερ 2 στον Τουρισμό: Διοίκηση των Ξενοδοχειακών 
Μονάδων και της Εστίασης  διδάσκεται σε δύο εξαμηνιαίες 
περιόδους και περιλαμβάνει μαθήματα και πρακτική άσκηση 
έξι μηνών ανάμεσα στις δύο περιόδους διδασκαλίας.

- Πτυχίο τετραετούς φοίτησης ή Bachelor τριετούς 
φοίτησης έχοντας συμπληρώσει επιπλέον 60 ECTS

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΜΑΣΤΕΡ 2 ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ: 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

• Εργασίες
• Παρουσιάσεις
• Ασκήσεις προσομοίωσης
• Ομαδικές εργασίες
• Γραπτές εξετάσεις
• Αξιολόγηση των φοιτητών μέσω της συμμετοχής τους 
   στο μάθημα   στο μάθημα
• Πρακτική άσκηση, με υποβολή έκθεσης αναφοράς 
   της άσκησης



The Master’s degree (M2) in Hotel and Catering Management is a postgraduate degree providing a full 
range of knowledge on contemporary methods and systems of optimal organization of hotels and
restaurants as well as managing their human resources in a highly competitive sector. Courses are held in 
Greek and taught by well renowned experts of the tourism sector.
University of Toulouse Jean-Jaurès is part of the historical University of Toulouse, which was founded 
in 1229 and is one of the first Universities established in Europe, and belongs to the Université Fédérale 
Toulouse-Midi-Pyrénées, a worldwide renowned University system.

• Project Management
• Revenue Management
• Cost Analysis Management
• Private Law in Hotel Business
• Financial Management
• Business Financing
•• Consulting in tourism
• Marketing studies
• Quality management
• Statistical analysis
• Human Resources Management
• Intercultural Management
• Communication and E-marketing

Master’s degree (MR2) in Hotel and Catering
Management provides its graduates a highly competitive 
advantage in the hotel and restaurant market. It is
designeddesigned to be a university-level program yet covering 
all practical aspects of hotel and restaurant manage-
ment and offering all necessary knowledge and skills for 
a successful manager in the tourism industry.

Master’s 2 in Hotel and Catering Management 
entails courses over two six-month teaching periods 
and a six-month internship

- A four-year degree or a three-year Bachelor with 
an extra 60 ECTS

MASTER IN TOURISM

Master 2 in Tourism: 
Hotel and Catering Management

• Assignments/projects
• Presentations
• Simulation exercises
• Group assignments
• Written Exams
• Class participation
•• Internship along with a written report


