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1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΑΘΗΝΑ) 

ΠΑΝΣΔΙΟ 

Αλήθεη ζηελ νκάδα ησλ νηθνλνκηθψλ ηκεκάησλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

θαη νη πηπρηνχρνη ηνπ εγγξάθνληαη ζην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο  

Σν Σκήκα Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο απνζθνπεί ζηελ επξεία 

θαη ζε βάζνο θαηάξηηζε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηζηήκε κε παξάιιειε εμεηδίθεπζε 

ζ' έλα λέν ζρεηηθά επηζηεκνληθφ πεδίν, απηφ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δπηζηήκεο. ε 

απηφ ελζσκαηψλνληαη νη πην ζχγρξνλεο αληηιήςεηο γηα ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε σο έλα θνηλσληθά θαηλφκελν πνπ εμειίζζεηαη ζην ρψξν κε επξχηεξεο 

νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο 

δηαζηάζεηο.  

ΣΟΜΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ 

ΣΟΜΕΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  

ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ: Καζεγεηήο Οηθνλνκνιφγνο Γ.Δ. ΠΔ 09 (ρξεηάδεηαη 

Παηδαγσγηθή Δπάξθεηα), Αλαινγηζηήο, Λνγηζηήο, Οηθνλνκνιφγνο, 

Υξεκαηννηθνλνκηθφο χκβνπινο ε ππνπξγεία, ηξάπεδεο, νξγαληζκνχο ηεο 

ρψξαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζε θέληξα νηθνλνκηθήο έξεπλαο, ζε 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, ζχκβνπινο επηρεηξήζεσλ θαη βηνκεραληψλ, 

ζηέιερνο ινγηζηεξίσλ. Δγγξάθεηαη ζην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α.  
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  Σν Πξνπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο πεξηιακβάλεη εμήληα 

δπν (62) καζήκαηα πνπ θαιχπηνπλ έλα επξχηαην θάζκα γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ. Σν θάζε κάζεκα δηδάζθεηαη ηέζζεξηο ψξεο ηελ εβδνκάδα. ε 

νξηζκέλα καζήκαηα, φπνπ θξίζεθε αλαγθαίν, έρνπλ πξνζηεζεί κία ή δπν ψξεο 

γηα θξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο. Σν Σκήκα δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ 

πξνζθέξεη νξηζκέλα καζήκαηα θάζε ρξφλν γηα ηερληθνχο ή δηνηθεηηθνχο 

ιφγνπο. 

 Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο, νη 

θνηηεηέο ππνρξενχληαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηξηάληα έμη (36) καζήκαηα, πέξα 

απφ ην κάζεκα ηεο μέλεο γιψζζαο θαη ηα καζήκαηα Γηδαθηηθήο θαη 

Παηδαγσγηθήο. Απφ ηα καζήκαηα απηά, ηα δεθανθηψ (18) είλαη ππνρξεσηηθά 

θαη απνηεινχλ ηνλ θνξκφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Απφ ηα ππφινηπα δεθανθηψ (18), 

ηα νθηψ (8) είλαη ππνρξεσηηθά ηεο θαηεχζπλζεο πνπ ζα επηιέμεη ν θνηηεηήο θαη 

ηα δέθα (10) είλαη καζήκαηα επηινγήο. 

Σέινο, νη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζήζνπλ 

ην Πρόγραμμα ζηις Δπιζηήμες ηης Αγφγής και ηης Δκπαίδεσζης, ηο οποίο 

οδηγεί ζηη λήυη ηοσ Πιζηοποιηηικού Παιδαγφγικής και Γιδακηικής 

Δπάρκειας, πξάγκα ην νπνίν εμαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ησλ 

απνθνίησλ ζε δηαγσληζκνχο ΑΔΠ Δθπαηδεπηηθψλ, θαζψο επίζεο, ηελ 

απαζρφιεζή ηνπο σο εθπαηδεπηηθψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηείηαη 

παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή επάξθεηα.  

________________________________________ 

Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ  

Σα Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΠΜ) ζηνρεχνπλ ζηελ 

εκβάζπλζε ηεο επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκνιφγσλ. Ο ζθνπφο 

απηφο επηδηψθεηαη κέζσ αλάπηπμεο ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη 

δηδαζθαιίαο, θαηά ηξφπν πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ηφζν ζηηο ζχγρξνλεο 
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απαηηήζεηο ηεο επηζηήκεο φζν θαη ζηηο αλάγθεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Σα 

Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ πνπ πξνζθέξεη ή ζηα νπνία 

ζπκκεηέρεη ην Σκήκα είλαη ηα παξαθάησ:  

• Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο (Πιήξνπο Φνίηεζεο) 

• Δθαξκνζκέλσλ Οηθνλνκηθψλ θαη Υξεκαηννηθνλνκηθψλ κε έκθαζε ζηηο 

ηξαηεγηθέο Απνθάζεηο (Μεξηθήο Φνίηεζεο) 

• Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Σξαπεδηθήο γηα ηειέρε Δπηρεηξήζεσλ θαη 

Οξγαληζκψλ (Μεξηθήο Φνίηεζεο) 

• Γεκφζηαο Πνιηηηθήο θαη Γηνίθεζεο (Μεξηθήο Φνίηεζεο) 

 

ΔΡΓΑΙΑ:  Οηθνλνκνιφγνο ΠΔ09 Δγγξάθεηαη ζην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην 

ΜΠ: Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο (Πιήξνπο Φνίηεζεο) Δθαξκνζκέλσλ 

Οηθνλνκηθψλ θαη Υξεκαηννηθνλνκηθψλ κε έκθαζε ζηηο ηξαηεγηθέο 

Απνθάζεηο (Μεξηθήο Φνίηεζεο) Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Σξαπεδηθήο γηα 

ηειέρε (Μεξηθήο Φνίηεζεο) Γεκφζηαο Πνιηηηθήο θαη Γηνίθεζεο (Μεξηθήο 

Φνίηεζεο 

 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ (ΠΔΙΡΑΙΑ) ΠΑΝ.ΠΔΙΡΑΙΑ  
θνπφο ηνπ Σκήκαηνο είλαη ε ζπνπδή θαη έξεπλα ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο 

θαη εηδηθφηεξα ε παξνρή ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο εθπαίδεπζεο ζε φιν ην 

θάζκα ηνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ ηεο επηζηήκεο απηήο. 

Ο θνξκφο ησλ νηθνλνκηθψλ καζεκάησλ πνπ δηδάζθνληαη ζην ηκήκα 

ζπκπιεξψλεηαη κε ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ γεληθφηεξεο κφξθσζεο (λνκηθά, 

ηερλνινγία θ.ά.) αιιά θαη καζεκάησλ ζηήξημεο, φπσο ηα καζεκαηηθά, ε 

ζηαηηζηηθή θαη γεληθφηεξα νη πνζνηηθέο κέζνδνη. ην πξφγξακκα καζεκάησλ 

ππάξρνπλ θαηεπζχλζεηο ηφζν ζεσξεηηθψλ φζν θαη πξαθηηθψλ επαγγεικαηηθψλ 

επηδηψμεσλ. 

Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ απνζθνπεί ζηε κεηάδνζε γλψζεσλ, ζηελ θαιιηέξγεηα 

ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνβιεκαηηζκνχ ησλ θνηηεηψλ θαη ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ 

ηνπο ζηηο επηζηεκνληθέο κεζφδνπο εξγαζίαο θαη έξεπλαο.  

Η δηδαζθαιία ζπλνδεχεηαη απφ θξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο, ζεκηλάξηα, 

εξγαζίεο ησλ θνηηεηψλ θαη ζπδεηήζεηο κέζα ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. 

Οη εβδνκαδηαίεο ψξεο δηδαζθαιίαο θάζε καζήκαηνο ηνπ Σκήκαηνο 

Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο είλαη έμη (ηέζζεξηο ψξεο δηάιεμε θαη δχν ψξεο 

θξνληηζηεξηαθέο). Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο έρεη ζθνπφ λα 

θαηαξηίζεη ζηειέρε ηθαλά λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζην δεκφζην θαη 

ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα σο νηθνλνκνιφγνη, αλαιπηέο, ζχκβνπινη θαη εξεπλεηέο. 

 

www.unipi.gr/akad_tmhm/.../oikon_epist_index.htm 

l 

ΜΠ: α. ηελ «Οηθνλνκηθή θαη Δπηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή»  

β. ηελ «Γηνίθεζε ηεο Τγείαο»  

ΔΡΓΑΙΑ Δγγξάθεηαη ζην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην 

 

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 

ΔΚΠΑ Γνκή Νένπ Πξνπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ 

Σν πξφγξακκα έρεη  4 θαηεγνξίεο καζεκάησλ. Η νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ 
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απαηηεί ηελ επηηπρή παξαθνινχζεζε 36 καζεκάησλ. Απφ ηα 36 απηά καζήκαηα 

 Δίκοζι (20) μαθήμαηα είναι σποτρεφηικά  

 4 μαθήμαηα επιλέγονηαι και αποηελούν βαζικά μαθήμαηα επιλογής 
 4 μαθήμαηα επιλέγονηαι από μία ενόηηηα. πλνιηθά νη δηαζεκαηηθέο 

ελφηεηεο είλαη 5 θαη θάζε κηα απνηειείηαη απφ 6 καζήκαηα. Απφ απηέο 

ζα πξέπεη λα επηιεγεί κία ελφηεηα θαη, θαηφπηλ, λα επηιεγνχλ 4 απφ ηα 6 

καζήκαηα απηήο ηεο ελφηεηαο 

 Σα σπόλοιπα 8 μαθήμαηα επιλέγονηαι ελεύθερα είηε απφ ηα 

καζήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην Σκήκα είηε απφ καζήκαηα πνπ 

πξνζθέξνληαη απφ άιια Σκήκαηα. 

Μποπείηε να δείηε όλα ηα μαθήμαηα εδώ. 

 ΔΚΠΑ 

Δγγξάθεηαη ζην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην  

ΔΡΓΑΙΑ Οηθνλνκνιφγνο ΠΔ09  

ΜΠ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα Δθαξκνζκέλεο Οηθνλνκηθήο θαη 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γηαηκεκαηηθά Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ: 

Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα Μαζεκαηηθψλ ηεο Αγνξάο θαη ηεο Παξαγσγήο 

Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα Γηνίθεζεο Σειεπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ 

Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα Γηνίθεζεο Τγείαο 

 

 

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ.ΘΔΑΛΙΑ 
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  Η θνίηεζε ζην Σκήκα δηαξθεί νθηψ εμάκελα. ηα δχν πξψηα έηε 

ζπνπδψλ δηδάζθνληαη έμη καζήκαηα (επηπιένλ κηα μέλε γιψζζα) ζε θάζε 

εμάκελν, ηα νπνία αθνξνχλ θπξίσο ηε βαζηθή νηθνλνκηθή ζεσξία θαη ηελ 

πνζνηηθή αλάιπζε, θαζψο θαη ηα νηθνλνκηθά ηεο επηρείξεζεο. 

αληηθείκελν, θαζψο θαη ηελ πξνεηνηκαζία επηινγήο θαηεχζπλζεο ζην ηειεπηαίν 

έηνο. 

Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο παξέρεη ηξεηο θαηεπζχλζεηο, νη νπνίεο 

ζπγθξνηνχληαη απφ δέζκεο κε καζήκαηα επηινγήο, ζηα ηειεπηαία δχν εμάκελα. 

Οη δέζκεο απηέο απνηεινχλ επί ην πιείζηνλ εμεηδηθεχζεηο ησλ καζεκάησλ πνπ 

έρνπλ δηδαρζεί θαηά ηα πξνεγνχκελα εμάκελα. 

 

Οι καηεςθύνζειρ είναι:  

    Οικονομική Πολιηική & Ανάπηςξη 

    Χπημαηοοικονομική & Σπαπεζική 

    Οικονομική ηων επισειπήζεων 

 

Κάζε θνηηεηήο θαιείηαη λα παξαθνινπζήζεη ζην ηειεπηαίν έηνο ηα ηέζζεξα 

ππνρξεσηηθά καζήκαηα ηεο θχξηαο θαηεχζπλζεο πνπ επηιέγεη θαη ηνπιάρηζηνλ 

άιια δχν επηινγήο απφ ηελ ίδηα θαηεχζπλζε. Σα ππφινηπα ηέζζεξα καζήκαηα 

κπνξεί λα είλαη απφ ηελ θχξηα θαηεχζπλζε ή απφ άιιε θαηεχζπλζε, ή 

ελδερνκέλσο θαη απφ άιια Σκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Απηά ηα καζήκαηα 

εθφζνλ επηιερζνχλ είλαη ππνρξεσηηθά. 

http://www.econ.uoa.gr/proptyxiakes-spoydes/ma8imata/ypoxrewtika-ma8imata.html
http://www.econ.uoa.gr/proptyxiakes-spoydes/ma8imata/basika-ma8imata-epilogis.html
http://www.econ.uoa.gr/proptyxiakes-spoydes/ma8imata/ma8imata-8ematikon-enotitwn.html
http://www.econ.uoa.gr/proptyxiakes-spoydes/ma8imata/ma8imata-eley8erhs-epilogis.html
http://www.econ.uoa.gr/proptyxiakes-spoydes/ma8imata.html
http://www.econ.uth.gr/
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Καηά ην ηειεπηαίν εμάκελν, εθπνλείηαη Πηπρηαθή Δξγαζία ζε έλα απφ ηα 

καζήκαηα ηεο θαηεχζπλζεο. Η Πηπρηαθή Δξγαζία ζπλππνινγίδεηαη σο δχν 

καζήκαηα ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ.. Δθφζνλ νη θνηηεηέο δελ επηζπκνχλ λα 

εθπνλήζνπλ Πηπρηαθή Δξγαζία, ηφηε πξέπεη λα επηιέμνπλ δχν επηπιένλ 

καζήκαηα, έλα εθ ησλ νπνίσλ απφ ηελ θχξηα θαηεχζπλζε. 

Πξνβιέπεηαη αθφκε, ε πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ κεηαμχ ηνπ 6νπ θαη 

7νπ εμακήλνπ. 

  

ρεηηθά κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ μέλσλ γισζζψλ 

 

Σν Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ κρίνει απαραίηηηη ηη γνώζη ηης 

Αγγλικής γιψζζαο. Γηα ην ιφγν απηφ, φζνη θνηηεηέο δελ θαηέρνπλ 

ηνπιάρηζηνλ ην πηπρίν F.C. (ή Lower) ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ θαη λα 

παξαθνινπζήζνπλ ηελ Αγγιηθή σο μέλε γιψζζα. Οη θνηηεηέο πνπ ζα 

θαηαζέζνπλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ πηπρίνπ 

F.C. (ή Lower) έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δειψζνπλ κία απφ ηηο ππφινηπεο μέλεο 

γιψζζεο πνπ δηδάζθνληαη ζην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο (Γαιιηθά, Ιηαιηθά, 

Γεξκαληθά). 

Οη δειψζεηο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο θαηαηίζεληαη ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ηελ πξψηε εβδνκάδα έλαξμεο ησλ καζεκάησλ ηνπ 

Α' εμακήλνπ ή θαηά ηελ εγγξαθή ησλ εηζαθηέσλ. 

Οη μέλεο γιψζζεο ζην Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ δηδάζθνληαη ζε 

ηέζζεξα επίπεδα, ζηα ηέζζεξα πξψηα εμάκελα. Η επαξθήο παξαθνινχζεζε θαη 

ησλ ηεζζάξσλ επηπέδσλ είλαη ππνρξεσηηθή θαη ζεκεηψλεηαη ζηελ αλαιπηηθή 

βαζκνινγία o ΜΟ ησλ 4 βαζκψλ. 

Οη θνηηεηέο έρνπλ ην δηθαίσκα λα αιιάμνπλ ηε δήισζε παξαθνινχζεζεο ηεο 

μέλεο γιψζζαο ηελ πξψηε εβδνκάδα έλαξμεο ηνπ Γ' εμακήλνπ. Γηα ην πηπρίν 

ιακβάλεηαη ππφςε ε δεχηεξε δήισζε μέλεο γιψζζαο. 

 

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ (ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ)  

ΑΠΘ 

 Tν ζπλνιηθφ πξφγξακκα δηαζπάηαη ζε δχν Kχθινπο πνπδψλ νη νπνίνη δελ 

είλαη λνκνζεηηθά θαζηεξσκέλνη.  

 

   O Πξψηνο Kχθινο απνηειείηαη απφ ηα καζήκαηα ησλ ηεζζάξσλ πξψησλ 

εμακήλσλ, ελψ ν Γεχηεξνο πεξηιακβάλεη ηα ππφινηπα ηέζζεξα. ηνλ Πξψην 

Kχθιν πνπδψλ δηδάζθνληαη θπξίσο καζήκαηα βαζηθήο νηθνλνκηθήο παηδείαο, 

θαζψο θαη καζήκαηα ηα νπνία ζηνρεχνπλ ζηελ εμνηθείσζε ησλ ζπνπδαζηψλ κε 

ηηο κεζφδνπο ησλ πνζνηηθψλ αλαιχζεσλ.  

 

   O Γεχηεξνο Kχθινο πνπδψλ αλαθέξεηαη ζε πηφ εμεηδηθεπκέλα πεδία ηεο 

νηθνλνκηθήο επηζηήκεο. Tα δηδαζθφκελα καζήκαηα δηαθξίλνληαη ζε 

ππνρξεσηηθά θαη ζε επηινγήο. O θάζε θνηηεηήο/ηξηα ζα πξέπεη λα 

παξαθνινπζήζεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηξηάληα ελλέα καζήκαηα 

ζπλνιηθά εθ ησλ νπνίσλ ηα είθνζη νθηψ είλαη ππνρξεσηηθά θαη ηα ππφινηπα 

έλδεθα επηινγήο, κε πεξηιακβαλνκέλεο ηεο μέλεο γιψζζαο.  

 

   H αλαινγία κεηαμχ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ θαη καζεκάησλ επηινγήο είλαη 

δηαθνξεηηθή γηα ηνπο δχν Kχθινπο πνπδψλ.  
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    ηνλ Πξψην Kχθιν ν ιφγνο ππνρξεσηηθά πξνο επηινγήο είλαη πςειφηεξνο 

απφ ηνλ αληίζηνηρν ιφγν ηνπ Γεπηέξνπ Kχθινπ. Aπηφ γίλεηαη γηα λα δσζεί ε 

δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο ησλ κεγάισλ εμακήλσλ λα παξαθνινπζήζνπλ φζν 

ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα καζήκαηα ηνπ ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληφο ηνπο. ηνλ 

Πξψην Kχθιν πνπδψλ ν θνηηεηήο /ηξηα επηιέγεη έλα κάζεκα γηα θάζε 

εμάκελν απφ ηα αληίζηνηρα θαη επηινγήλ καζήκαηα.  

 

    ην Γεχηεξν Kχθιν πνπδψλ ηα θαη επηινγήλ καζήκαηα δηαθξίλνληαη ζε 

δπν κεγάιεο νκάδεο ηελ A θαη B. ην ζχλνιν ησλ ηεζζάξσλ εμακήλσλ ηνπ 

Γεχηεξνπ Kχθινπ πνπδψλ νη θνηηεηέο/ηξηεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα επηιέμνπλ 

ζπλνιηθά επηά καζήκαηα εθ ησλ νπνίσλ ηα πέληε ηνπιάρηζηνλ ζα πξέπεη λα 

αλήθνπλ ζηελ νκάδα A.  

 

    Kαηλνηνκία ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηειεί ε εηζαγσγή ησλ ζεκηλαξηαθψλ 

καζεκάησλ. ην ζεκηλαξηαθφ κάζεκα απαηηείηαη ε ζπγγξαθή θαη παξνπζίαζε 

απφ ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο κηαο εξγαζίαο, ηεο νπνίαο ην ζέκα αληιείηαη απφ ην 

πεξηερφκελν καζήκαηνο ην νπνίν έρεη δηδαρζεί ζε πξνεγνχκελν εμάκελν. 

Aπαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εθπφλεζε ζεκηλαξηαθήο εξγαζίαο απνηειεί ε 

παξαθνινχζεζε θαη επηηπρήο εμέηαζε ζην κάζεκα, ηνπ νπνίνπ ην ζεκηλαξηαθφ 

απνηειεί ηε θπζηθή ηνπ πξνέθηαζε. Oη εξγαζίεο παξνπζηάδνληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ εμακήλνπ ελψπηνλ ηνπ δηδάζθνληα, 

ζπκθνηηεηψλ/ηξηψλ θαη πηζαλφλ άιισλ ελδηαθεξνκέλσλ. εκηλαξηαθέο 

εξγαζίεο κπνξνχλ λα δνζνχλ κφλν ζε νξηζκέλα καζήκαηα ηνπ Γεχηεξνπ 

Kχθινπ πνπδψλ. Tα καζήκαηα απηά πνπ πξνζθέξνληαη θαη σο ζεκηλαξηαθά, 

αλαθέξνληαη γηα θάζε αθαδεκατθή πεξίνδν, ζηνλ Oδεγφ πνπδψλ ηνπ 

Oηθνλνκηθνχ Tκήκαηνο.  

 

    Tν ζεκηλαξηαθφ κάζεκα απνηειεί μερσξηζηφ κάζεκα θαη αληηκεησπίδεηαη σο 

ηέηνην θαη βαζκνινγηθά.  

 

 

   ηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο θαη ηεο ζεκηλαξηαθήο εξγαζίαο ε ρξήζε 

ηεο μέλεο βηβιηνγξαθίαο ζα είλαη ζεκαληηθή θαη θαηά πεξίπησζε απαξαίηεηε. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ θξίζεθε ζθφπηκε ε παξάηαζε ηεο ππνρξεσηηθήο 

δηδαζθαιίαο ηεο μέλεο γιψζζαο κέρξη θαη ην έθην εμάκελν.  

 

   Oη θνηηεηέο ηνπ Tκήκαηνο Oηθνλνκηθψλ Eπηζηεκψλ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

κεηά ηελ εγγξαθή ηνπο ζην E εμάκελν, λα θάλνπλ πξαθηηθή άζθεζε ζε 

επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο. H πξαθηηθή άζθεζε ζα έρεη πξναηξεηηθφ 

ραξαθηήξα. Γελ ζα ππνθαζηζηά θάπνην θχξην ή επηινγήο κάζεκα θαη ζα 

αλαγξάθεηαη ζηελ αλαιπηηθή βαζκνινγία ηνπ θνηηεηή. 

ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 

http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Mathimata&file=index

&tmima=3&categorymenu=2 

 

 

      Δγγξάθεηαη ζην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην ΔΡΓΑΙΑ Οηθνλνκνιφγνο 

ΠΔ09 ΜΠ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα Δθαξκνζκέλεο Οηθνλνκηθήο θαη 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γηαηκεκαηηθά Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ: 

Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα Μαζεκαηηθψλ ηεο Αγνξάο θαη ηεο Παξαγσγήο 

http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Mathimata&file=index&tmima=3&categorymenu=2
http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Mathimata&file=index&tmima=3&categorymenu=2
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Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα Γηνίθεζεο Σειεπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ 

Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα Γηνίθεζεο Τγείαο          

www.uom.gr/index.php?tmima=3&categorymenu 

 

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ 

(ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ)  

 

ΠΑΝ.ΜΑΚΔ

Γ. 

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ)  

ΓΠΘ 

http://www.econ.duth.gr/undergraduate/info/ 

 

Οξγάλσζε πνπδψλ 

Α) Γηάξθεηα πνπδψλ 

Η ειάρηζηε δπλαηή δηάξθεηα ζπνπδψλ είλαη νθηψ (8) εμάκελα. Μέγηζηε επηηξεπφκελε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ δελ 

θαζνξίδεηαη απφ ην Νφκν. 

Β) Γήισζε παξαθνινχζεζεο καζεκάησλ εμακήλνπ 

ηελ αξρή θάζε εμακήλνπ θαη ζε εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη κέζα ζε πξνζεζκία πεξίπνπ ηξηψλ (3) εβδνκάδσλ, πξέπεη 

θάζε θνηηεηήο/ηξηα λα θαηαζέζεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο κία δήισζε, ζηελ νπνία λα δειψλνληαη ηα καζήκαηα, 

ηα νπνία απνθάζηζε λα παξαθνινπζήζεη ζην ζπγθεθξηκέλν εμάκελν. Απηφ γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ελφο εηδηθνχ εληχπνπ, 

ην νπνίν δηαηίζεηαη απφ ηε Γξακκαηεία.  

 

 

8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ (ΠΑΣΡΑ) 
ΠΑΝ.ΠΑΣΡ

ΩΝ 

9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ (ΣΡΙΠΟΛΗ) 

ΠΑΝ.ΠΔΛ/Ν  
Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Σκήκαηνο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ απφ κηα επξεία πνηθηιία καζεκάησλ, ηα νπνία 

θαιχπηνπλ ηνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επηζηήκεο, θαζψο θαη άιια παξεκθεξή γλσζηηθά 

πεδία φπσο ε αγξνηηθή νηθνλνκηθή, ε νηθνλνκηθή γεσγξαθία θαη ε πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, ε νηθνλνκηθή ησλ 

κεηαθνξψλ, ή ε νηθνλνκηθή ηνπ πεξηβάιινληνο 

http://es.uop.gr/el/ 

 

ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 

 

http://es.uop.gr/el/odigos/book/3?page=1ΗΟΤ 

 

 

http://www.uom.gr/index.php?tmima=3&categorymenu
http://www.econ.duth.gr/undergraduate/info/
http://es.uop.gr/el/
http://es.uop.gr/el/odigos/book/3?page=1ΗΣΟΥ

