
T he program Bachelor in Business Administration of the Université Toulouse 1 Capitole-AES, is a 
three-year program which aims to help students develop the analytical capabilities, technical skills 
and interpersonal skills they will need in the world of business, research and public administration, 

and to provide a firm grasp of the theory of management. The program stands apart from similar 
programs offered elsewhere by its updated curriculum and its strongly quantitative orientation; students 
will develop a thorough background on statistics, mathematics, IT, decision-making analysis, law, finance 
and economics, along with understanding the concepts and issues related with various other tasks that 
management involves such as leadership, planning, staffing and organizing. Thus, students will be given the 
opportunity to acquire systematic knowledge on the principles of management, which deal with all actions 
of coordinating people and allocating resources in an optimal way in order to accomplish the desired goals 
for the organization. 
The courses are taught by distinguished Greek professors with a high academic profile and teaching 
experience and French professors from Université Toulouse 1 Capitole.

BACHELOR IN BUSINESS  
ADMINISTRATION
LICENCE MENTION ADMINISTRATION 
ECONOMIQUE ET SOCIALE

What you will study?
-Economics
-Sociology
-Accounting
-Business English
-European & International Institutions
-Business Law
-Management
-Marketing
-Mathematics
-Management information systems
-French
-Business Administration
-Strategy
-Tax Law
-Informatics
-European Union Law

Career opportunities:
For those who plan to go directly into the workforce, 
this degree provides highly valued knowledge 
and skills necessary to be successful in a variety 
of entry-level positions in business, including 
banks, small business enterprises, multinational 
corporations consulting companies, market 
research companies and non-profit organizations. 
As graduates you will have the skills you need to 
become managers, consultants, entrepreneurs 
and small business owners. 

Furthermore, with the Bachelor’s degree in 
Business Administration by UT1 you are accepted 
by most MBA and MA or/and MSc programs 
offered at New York College, as well as by other 
Universities abroad. The entry qualifications 
for graduate studies differ from university 
to university. However, the UT1 degree is 
internationally recognized.

At a glance:
DURATION: 3 years

LANGUAGE: 3 years in Greek 

COMPLETION: 180 ECTS required

ADMISSION REQUIREMENTS: 
High School Certificate

English Language Competency  
(Β2 Certificate is required)

Application Form

Two (2) Reference Letters

Motivation Letter

Interview

ASSESSMENT METHODS:

Courses are assessed with  
assignments, Work Practice,  
Presentations, Simulation Games,  
Group Work, and Exams.



MSc Cognitive  
Behavioural Psychotherapies 

Τί θα σπουδάσετε:
-Οικονομικές Επιστήμες 
-Κοινωνιολογία
-Λογιστική    
-Εμπορικά Αγγλικά
-Ευρωπαϊκοί και Διεθνείς Θεσμοί 
-Εμπορικό Δίκαιο
-Μάνατζμεντ    
-Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο
-Γαλλικά    
-Διοίκηση Οργανισμών
-Στρατηγική    
-Φορολογικό Δίκαιο
-Πληροφορική   
-Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων

Ευκαιρίες απασχόλησης:
Για όσους σχεδιάζετε την άμεση είσοδο στην αγορά 
εργασίας, το πτυχίο αυτό παρέχει υψηλής αξίας 
γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες 
για να επιτύχετε σε μια ποικιλία βασικών θέσεων 
στις επιχειρήσεις, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν 
τράπεζες, μικρές επιχειρήσεις, πολυεθνικές 
εταιρείες, εταιρείες συμβούλων, εταιρείες ερευνών 
και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. 
Ως απόφοιτοι θα έχετε τις απαιτούμενες δεξιότητες 
για να γίνετε σύμβουλοι, μάνατζερς, επιχειρηματίες 
και ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων. Επιπλέον, 
με το πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από 
UT1 μπορείτε να γίνετε δεκτοί στα περισσότερα 
MBA και MA ή / και MSc προγράμματα που 

προσφέρονται στο New York College, καθώς και σε 
άλλα Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Τα προσόντα 
εισόδου για μεταπτυχιακές σπουδές διαφέρουν από 
πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο. Ωστόσο, το πτυχίο 
του UT1 είναι διεθνώς αναγνωρισμένο.

Με μία ματιά: 
Διάρκεια: 3 έτη

Γλώσσα : 3 έτη στα Ελληνικά  
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή στο 3ο 
έτος είναι η κατοχή πιστοποίησης (επίπεδο Β2 στα 
Αγγλικά)

Σύνολο Ακαδημαϊκών Μονάδων: 180 ECTS

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 
Απολυτήριο Λυκείου

Κατατακτήριο Τεστ Αγγλικής Γλώσσας ή  
άλλο αποδεικτικό γλωσσομάθειας  
(Επίπεδο Β2 στα Αγγλικά)

Δύο (2) συστατικές επιστολές

Έκθεση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Συνέντευξη

Φόρμα Αίτησης

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

Τα μαθήματα εξετάζονται με εργασίες, 
παρουσιάσεις, πρακτική εξάσκηση,  
παιγνίδια προσομοίωσης, ομαδικές,  
εργασίες, και διαγωνίσματα.

Τ ο προπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση του Université Toulouse 1 Capitole - AES είναι ένα τριετές 
πρόγραμμα, που έχει ως στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν τις αναλυτικές ικανότητες, 
τις τεχνικές και τις διαπροσωπικές δεξιότητες που θα χρειαστούν στο κόσμο των επιχειρήσεων, 

της έρευνας και της δημόσιας διοίκησης, καθώς και να παρέχει μια σταθερή κατανόηση της θεωρίας του 
management. Το πρόγραμμα ξεχωρίζει από άλλα παρόμοια λόγω του σύγχρονου προγράμματος σπουδών 
και του έντονα ποσοτικού προσανατολισμού του. 
Οι σπουδαστές θα αναπτύξουν ένα ισχυρό υπόβαθρο στη στατιστική, τα μαθηματικά, νομικές έννοιες, τις 
νέες τεχνολογίες, στις μεθόδους λήψης αποφάσεων και στα οικονομικά, καθώς και μία εις βάθος κατανόηση 
των εννοιών και θεμάτων που σχετίζονται με ποικίλα πεδία που περιλαμβάνει η διοίκηση όπως η ηγεσία, 
ο σχεδιασμός, η στελέχωση και η οργάνωση. Με τον τρόπο αυτό, οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να 
αποκτήσουν συστηματική γνώση των αρχών της Διοίκησης Επιχειρήσεων, οι οποίες σχετίζονται με όλες 
τις δραστηριότητες του συντονισμού ανθρώπων και της διάθεσης πόρων με τον καλύτερο τρόπο, ώστε να 
επιτευχθούν οι επιθυμητοί στόχοι κάθε οργανισμού.
Τα μαθήματα διδάσκονται από διακεκριμένους Έλληνες καθηγητές με υψηλό ακαδημαϊκό προφίλ και διδακτική 
εμπειρία και Γάλλους καθηγητές από το Université Toulouse 1 Capitole.

ΠΤΥΧΙΟ ΣΤΗ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


