Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS (ΤΜΗΜΑ Ο.∆.Ε.)
Το πρόγραµµα erasmus είναι ένα πρόγραµµα ανταλλαγής φοιτητών µε το οποίο
µπορείτε να κάνετε µέρος των σπουδών σας (1 ή 2 εξάµηνα) σε πανεπιστήµιο του
εξωτερικού. Υπεύθυνοι καθηγητές του τµήµατος Ο.∆.Ε. για το πρόγραµµα Erasmus
είναι οι κ. Μανωλόπουλος και Κασιµάτης. Στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Α. αναφέρονται
(στα αγγλικά) οι χώρες προορισµού για τους φοιτητές του τµήµατος Ο.∆.Ε.. Οι χώρες
προορισµού έχουν κατανεµηθεί αλφαβητικά στους υπεύθυνους καθηγητές του
τµήµατος. Φοιτητές οι οποίοι επιθυµούν να πάνε στις χώρες από Austria έως και
Iceland θα πρέπει να απευθυνθούν στον κ. Μανωλόπουλο . Για τις χώρες Ireland έως
και United Kingdom υπεύθυνος είναι ο κ. Κασιµάτης. Η διαδικασία η οποία
απαιτείται από εσάς είναι η εξής:

1) Επιλέγετε πανεπιστήµιο προορισµού. Στην φάση αυτή θα πρέπει να επιλέξετε
τουλάχιστον 3 πανεπιστήµια στα οποία θα θέλατε να πάτε. Πρέπει να επιλέξετε 3
πανεπιστήµια διότι είναι πιθανόν να µην επιλεγείτε για το πανεπιστήµιο το οποίο
επιλέξατε πρώτο, οπότε καλό είναι να έχετε εναλλακτικές επιλογές. Η κατάταξη
φοιτητών γίνεται µε βάση τον µέσο όρο βαθµολογίας µέχρι την ηµέρα που κάνετε
αίτηση στο πρόγραµµα.

2) Για το πανεπιστήµιο εξωτερικού το οποίο έχετε ως πρώτη επιλογή θα πρέπει να
βρείτε µαθήµατα για αντιστοίχιση. Όταν βρείτε µαθήµατα για αντιστοίχιση,
επικοινωνήστε µε τον εκπρόσωπο erasmus του τµήµατος και της χώρας που
επιλέξατε για να εγκριθούν οι αντιστοιχίες.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη διαδικασία αντιστοίχισης µαθηµάτων:

α. Πόσα µαθήµατα του Ο.Π.Α. πρέπει να αντιστοιχίσω;

Το πρόγραµµα erasmus, είναι ένα πρόγραµµα µεταφοράς πιστωτικών µονάδων
(ECTS). ∆ιδάσκεστε µαθήµατα στο εξωτερικό τα οποία (εφόσον τα περάσετε) σας
δίνουν πιστωτικές µονάδες. Ανάλογα µε το πόσες πιστωτικές µονάδες λάβατε, σας
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αναγνωρίζονται στο Ο.Π.Α. µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών σας. Για κάθε
6µηνο το οποίο πηγαίνετε στο εξωτερικό, πρέπει τα µαθήµατα τα οποία επιλέξατε για
αντιστοίχιση να σας δίνουν συνολικά 30 πιστωτικές µονάδες. Επειδή κάποιες φορές
αυτό δεν είναι εφικτό, υπάρχει η ευελιξία να επιλέξετε µαθήµατα στο εξωτερικό τα
οποία να σας δίνουν από 28,5 έως 32 πιστωτικές µονάδες (δηλαδή όχι ακριβώς 30).
Τα περισσότερα µαθήµατα του τµήµατος Ο.∆.Ε. αντιστοιχούν σε 6 πιστωτικές
µονάδες. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να αντιστοιχίσετε 5 µαθήµατα του Ο.∆.Ε. µε
µαθήµατα τα οποία προσφέρονται στο πανεπιστήµιο προορισµού.

β. Ποιά µαθήµατα του τµήµατος Ο.∆.Ε. µπορώ να αντιστοιχίσω;

Τα µαθήµατα του Ο.∆.Ε. τα οποία µπορείτε να επιλέξετε για αντιστοίχιση είναι όλα
τα µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών σας στα οποία δεν έχετε εξεταστεί
επιτυχώς µε εξαίρεση όλα τα νοµικά µαθήµατα του τµήµατος. Τα µαθήµατα αυτά
εξαιρούνται της διαδικασίας αντιστοίχισης διότι το περιεχόµενο των µαθηµάτων είναι
ιδιαίτερο για κάθε χώρα (εάν π.χ. αντιστοιχίζατε το Αστικό ∆ικαίο µε κάποιο
ανάλογο µάθηµα σε πανεπιστήµιο της Αγγλίας, θα µαθαίνατε το Αγγλικό δίκαιο το
οποίο δεν έχει καµία σχέση µε το Ελληνικό). Επίσης όσον αφορά στα µαθήµατα
ξένης γλώσσας, µπορείτε να επιλέξετε το πολύ ένα τέτοιο µάθηµα για αντιστοίχιση.
Το µάθηµα ξένης γλώσσας µπορεί να αντιστοιχηθεί µε οποιοδήποτε µάθηµα στο
πανεπιστήµιο υποδοχής, εφ’ όσον αυτό διδάσκεται στην ίδια γλώσσα µε την ξένη
γλώσσα την οποία έχετε επιλέξει στο Ο.Π.Α..
Έστω π.χ. ότι θέλετε να πάτε στο εξωτερικό µε το πρόγραµµα erasmus το 5ο εξάµηνο
των σπουδών σας. Τα µαθήµατα του Ο.∆.Ε. τα οποία µπορείτε να αντιστοιχίσετε
είναι (πλην των εξαιρέσεων που αναφέρθηκαν προηγουµένως) όλα τα µαθήµατα των
5ου, 6ου, 7ου και 8ου εξαµήνων τα οποία είναι στο πρόγραµµα σπουδών σας
(υποχρεωτικά και επιλογής) καθώς και όλα τα µαθήµατα τα οποία δεν έχετε περάσει
από τα 4 πρώτα εξάµηνα των σπουδών σας. Ειδικά για τους φοιτητές οι οποίοι
θέλουν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα erasmus το 5ο εξάµηνο των σπουδών τους,
καλό είναι να ξέρουν τι κατεύθυνση θα ακολουθήσουν πριν ξεκινήσουν τη διαδικασία
αντιστοίχισης µαθηµάτων ώστε να κάνουν αντιστοίχιση µαθηµάτων που τους
ενδιαφέρουν.
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γ. Πως γίνεται η αντιστοίχιση µε µαθήµατα της σχολής προορισµού;

Το πρώτο βήµα είναι να βρείτε µαθήµατα στο πανεπιστήµιο προορισµού τα οποία να
έχουν παρόµοιο περιεχόµενο µε τα µαθήµατα τα οποία θέλετε να αντιστοιχίσετε εδώ.
Ιδανικά, θα πρέπει να έχετε αντιστοιχίσει 5 δικά µας µαθήµατα µε 5 µαθήµατα της
σχολής προορισµού τα οποία να έχουν ίδιο περιεχόµενο µε τα δικά µας µαθήµατα,
και να σας δίνουν 6 πιστωτικές µονάδες ανά µάθηµα. Στις περισσότερες περιπτώσεις
αυτό δεν µπορεί να γίνει διότι κάθε πανεπιστήµιο ορίζει διαφορετικό αριθµό
πιστωτικών µονάδων για τα µαθήµατα τα οποία προσφέρει στους φοιτητές erasmus.
Π.χ. υπάρχουν σχολές στο εξωτερικό οι οποίες για τα µαθήµατα του προγράµµατος
erasmus δίνουν 7,5 ή 15 πιστωτικές µονάδες ανά µάθηµα. Στην περίπτωση αυτή 2
µαθήµατα των 15 πιστωτικών µονάδων καλύπτουν 5 µαθήµατα του Ο.∆.Ε.. Πρέπει
όµως τα 2 µαθήµατα των 15 πιστωτικών µονάδων να καλύπτουν (τουλάχιστον σε
µεγάλο βαθµό) την ύλη των 5 µαθηµάτων του Ο.Π.Α. τα οποία θέλετε να
αντιστοιχίσετε.

Σε άλλα πανεπιστήµια προσφέρονται µαθήµατα τα οποία δίνουν 2 ή 3 πιστωτικές
µονάδες το καθένα. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επιλέξετε π.χ. 15 µαθήµατα
των 2 πιστωτικών µονάδων για να καλύψετε 5 δικά µας µαθήµατα. Να σηµειωθεί ότι
αυτό δεν σηµαίνει ότι θα κάνετε την τριπλάσια δουλειά για να περάσετε 5 δικά µας
µαθήµατα. Οι πιστωτικές µονάδες αντιστοιχούν σε φόρτο εργασίας. Έτσι ένα µάθηµα
που δίνει 2 πιστωτικές µονάδες έχει συνήθως παρακολούθηση 1 ή 2 ώρες την
εβδοµάδα για διάρκεια µικρότερη του εξαµήνου, και ο φόρτος εργασίας για το
µάθηµα είναι το ένα τρίτο του φόρτου εργασίας ενός µαθήµατος του Ο.∆.Ε.. Και σε
αυτή την περίπτωση πρέπει τα 15 µαθήµατα των 2 πιστωτικών µονάδων να
καλύπτουν την ύλη των 5 δικών µας µαθηµάτων. Επιπλέον πρέπει οι πιστωτικές
µονάδες που θα λάβετε από αυτά τα 15 µαθήµατα να είναι κατανεµηµένες περίπου 6
ανά µάθηµα του Ο.Π.Α..

∆ηλαδή, έστω ότι στα µαθήµατα που θέλετε να αντιστοιχίσετε περιλαµβάνονται η
Χρηµατοδοτική ∆ιοίκηση Ι και το µάθηµα Μικροοικονοµική Ι. Έστω επίσης ότι το
πανεπιστήµιο εξωτερικού προσφέρει µαθήµατα των 2 πιστωτικών µονάδων. Ας
υποθέσουµε ότι βρίσκετε 5 µαθήµατα εκεί τα οποία έχουν σχέση µε τη
Χρηµατοδοτική ∆ιοίκηση Ι και ένα µάθηµα το οποίο έχει σχέση µε την
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Μικροοικονοµική Ι. Παρ’ όλο που τα 6 αυτά µαθήµατα σας δίνουν συνολικά 12
πιστωτικές µονάδες, δεν µπορεί να γίνει αντιστοίχιση µε τη Μικροοικονοµική Ι διότι
τα µαθήµατα που θα κάνετε εκεί και έχουν σχέση µε Μικροοικονοµική σας δίνουν
µόνο 2 πιστωτικές µονάδες. Για να σας αντιστοιχηθούν τα µαθήµατα Χρηµατοδοτική
∆ιοίκηση Ι και Μικροοικονοµική Ι πρέπει να βρείτε 3 µαθήµατα των 2 πιστωτικών
µονάδων τα οποία να καλύπτουν την ύλη της Χρηµατοδοτικής ∆ιοίκησης Ι και 3
µαθήµατα των 2 πιστωτικών µονάδων τα οποία να καλύπτουν την ύλη της
Μικροοικονοµικής Ι.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ασχέτως µε το πως θα συµφωνηθεί να γίνει η αντιστοίχιση µαθηµάτων,
για να σας αντιστοιχηθεί ένα µάθηµα του Ο.∆.Ε. θα πρέπει να έχετε τουλάχιστον 6
πιστωτικές µονάδες, για 2 µαθήµατα τουλάχιστον 12 πιστωτικές µονάδες, κ.τ.λ. Εάν
π.χ. περάσετε στο εξωτερικό µαθήµατα τα οποία αντιστοιχούν σε 20 πιστωτικές
µονάδες, θα σας αντιστοιχηθούν 3 δικά µας µαθήµατα. Για να περάσετε 4 δικά µας
µαθήµατα θα έπρεπε να είχατε τουλάχιστον 24 πιστωτικές µονάδες κ.ο.κ.

δ. Πως γνωρίζετε εάν κάποιο µάθηµα του πανεπιστηµίου εξωτερικού αντιστοιχίζεται
µε κάποιο δικό µας;

Θα πρέπει να δείτε στον οδηγό σπουδών την ύλη του δικού µας µαθήµατος και στον
οδηγό σπουδών του πανεπιστηµίου υποδοχής την ύλη του µαθήµατος που θέλετε να
επιλέξετε. Εάν η ύλη ταιριάζει (στο µεγαλύτερο µέρος της) τότε το µάθηµα
αντιστοιχίζεται. Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει οδηγός σπουδών στο πανεπιστήµιο
εξωτερικού, τότε θα πρέπει να σας κατευθύνει ο τίτλος του µαθήµατος. Σε κάθε
περίπτωση, η τελική αντιστοίχιση θα γίνει σε συνεννόηση µε τον εκπρόσωπο
erasmsus του τµήµατος.

ε. Τι γίνεται εάν θέλω να αλλάξω τα µαθήµατα τα οποία έχω αντιστοιχίσει;

Πριν πάτε στο πανεπιστήµιο εξωτερικού ή κατά τη φοίτησή σας εκεί, µπορεί για
κάποιο λόγο να θέλετε να αλλάξετε την αντιστοίχιση που έχετε κάνει. Σε κάθε
περίπτωση πρέπει να επικοινωνήσετε µε τον εκπρόσωπο erasmus του τµήµατός σας
για να εγκρίνει την αλλαγή. Εάν αποφασίσετε να κάνετε αλλαγές στα µαθήµατα τα
οποία θα παρακολουθήσετε στο εξωτερικό χωρίς να ενηµερώσετε των εκπρόσωπο
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erasmus του τµήµατος, υπάρχει σηµαντική πιθανότητα τα νέα µαθήµατα τα οποία θα
επιλέξετε να µην αντιστοιχιστούν µε κανένα µάθηµα. Επίσης, εάν κάνετε στο
εξωτερικό µαθήµατα τα οποία σας δίνουν λιγότερες από 30 πιστωτικές µονάδες,
υπάρχει πιθανότητα να ακυρωθεί το 6µηνο το οποίο φοιτάτε στο εξωτερικό, να µην
αντιστοιχηθεί κανένα µάθηµα και να πρέπει να επιστρέψετε τη χρηµατοδότηση την
οποία λαµβάνετε από το Ι.Κ.Υ.. Για το λόγο αυτό, για ότι αλλαγές θέλετε να κάνετε
στα µαθήµατα που θα παρακολουθήσετε εκεί και τις αντιστοιχίες σας, πρέπει πάντα
και ανεξαιρέτως να επικοινωνήσετε πριν κάνετε τις αλλαγές µε τον εκπρόσωπο
erasmus του τµήµατός σας.

Στη συνέχεια παρατίθενται παραδείγµατα αντιστοίχισης µαθηµάτων και δίνονται και
κάποιες εξηγήσεις σχετικά µε την αντιστοίχιση.
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ
∆ΙΑΦΟΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS - ECTS
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-Ο∆Ε
2210,ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
( αναγράφεται το µάθηµα από το πρόγραµµα σπουδών του τµήµατος Ο∆Ε, σε
ποιο εξάµηνο ανήκει, αν είναι υποχρεωτικό ή κατ’επιλογή και ο κωδικός της
δήλωσης).
1. MANAGEMENT-(BMGT)
ΕCTS :6
(αναγράφεται ο κωδικός αριθµός και το αντίστοιχο µάθηµα από το πρόγραµµα
σπουδών του πανεπιστηµίου υποδοχής όπως αυτό αναγράφεται στον πληροφοριακό
οδηγό του πανεπιστηµίου υποδοχής, τα CREDITS του µαθήµατος και ο αριθµός της
σελίδας).
1.

2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ , Ο∆Ε 6301-,ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
2. COST ACCOUNTING (BACC) ECTS: 6
3. ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ , Ο∆Ε
4307,ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
3. ACCOUNTING 2 (PACC)
ECTS:6
4. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ο∆Ε
2105,ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
4. MAKROOKONOMIE 1 (BMAK)
ECTS:12
5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2 Ο∆Ε 4008 ,ΕΠΙΛΟΓΗΣ
5.
ΣΥΝΟΛΟ ECTS CREDITS: 30
(µέχρι 30 για ένα εξάµηνο, µέχρι 60 για ένα έτος )

Επεξήγηση: Το µάθηµα MAKROOKONOMIE 1 δίνει 12 πιστωτικές µονάδες
(ECTS) και καλύπτει την ύλη των µαθηµάτων ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2, οπότε µπορεί
να αντιστοιχηθεί µε τα µαθήµατα αυτά.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS - ECTS
1. ∆ΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, 8ο , ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ, Ο∆Ε 2642
( αναγράφεται το µάθηµα από το πρόγραµµα σπουδών του τµήµατος Ο∆Ε, σε ποιο
εξάµηνο ανήκει, αν είναι υποχρεωτικό ή κατ’επιλογή και ο κωδικός της δήλωσης).
1. INTERNATIONAL MARKETING, 5 CREDITS
(αναγράφεται ο κωδικός αριθµός και το αντίστοιχο µάθηµα από το πρόγραµµα
σπουδών του πανεπιστηµίου υποδοχής όπως αυτό αναγράφεται στον πληροφοριακό
οδηγό του πανεπιστηµίου υποδοχής, τα CREDITS του µαθήµατος και ο αριθµός της
σελίδας).
2. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ , 6Ο , ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
2. BRAND MANAGEMENT, 5 CREDITS
3. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ, 6Ο
3. PRESENTATION AND WRITING METHODS, 5 CREDITS
4. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
4. HUMAN RESOURCES, 5 CREDITS
5. ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, 6Ο , ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ, Ο∆Ε 2630
5. MARKETING RESEARCH, 5 CREDITS
6. E-BUSINESS, 5 CREDITS
6.
ΣΥΝΟΛΟ ECTS CREDITS: 30
(µέχρι 30 για ένα εξάµηνο, µέχρι 60 για ένα έτος )

Επεξήγηση: Στο συγκεκριµένο πανεπιστήµιο το κάθε µάθηµα δίνει 5 credits. Αυτό
σηµαίνει ότι πρέπει να κάνετε 6 µαθήµατα εκεί για να σας αντιστοιχηθούν 5
µαθήµατα του Ο.∆.Ε.. Η αντιστοίχιση στην περίπτωση αυτή γίνεται 1 προς 1 µάθηµα,
συν ένα ακόµα µάθηµα στο πανεπιστήµιο υποδοχής το οποίο δεν θα αντιστοιχηθεί µε
κανένα δικό µας µάθηµα. Το περιεχόµενο του µαθήµατος όµως πρέπει να ταιριάζει µε
1 ή περισσότερα από τα µαθήµατα τα οποία έχετε αντιστοιχίσει. Στην περίπτωση
αυτή το E-BUSINESS, ταιριάζει και συµπληρώνει (σε µικρό βαθµό) τα
INTERNATIONAL MARKETING, BRAND MANAGEMENT, MARKETING
RESEARCH και ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Να σηµειωθεί ότι για να σας δοθούν στο Ο.Π.Α. τα 5
ελληνικά µαθήµατα τα οποία έχετε αντιστοιχήσει, πρέπει να περάσετε στο εξωτερικό
και τα 6 µαθήµατα που έχετε δηλώσει. Εάν περάσετε 5 µαθήµατα εκεί τότε θα έχετε 5
x 5 = 25 πιστωτικές µονάδες οι οποίες επαρκούν για να σας δοθούν 4 µαθήµατα του
Ο.Π.Α..
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS - ECTS
1. ∆ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις , επιλογής
( αναγράφεται το µάθηµα από το πρόγραµµα σπουδών του τµήµατος Ο∆Ε, σε ποιο
εξάµηνο ανήκει, αν είναι υποχρεωτικό ή κατ’επιλογή και ο κωδικός της δήλωσης).
1. International Economics, 8 credits
(αναγράφεται ο κωδικός αριθµός και το αντίστοιχο µάθηµα από το πρόγραµµα
σπουδών του πανεπιστηµίου υποδοχής όπως αυτό αναγράφεται στον πληροφοριακό
οδηγό του πανεπιστηµίου υποδοχής, τα CREDITS του µαθήµατος και ο αριθµός της
σελίδας).
2. Συστήµατα στήριξης αποφάσεων, επιλογής
2. Business process modeling, 4 credits
3. Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων 2, υποχρεωτικό
3. Managing the entrepreneurial venture, 5 credits
4. Επιχειρηµατική πληροφορική και βάσεις δεδοµένων, επιλογής
4. Computer Science minor, 12 credits
5. Μεθοδολογίες σχεδίασης και ανάπτυξης πληροφοριακών συστηµάτων,
επιλογής
5.
ΣΥΝΟΛΟ ECTS CREDITS: 29
(µέχρι 30 για ένα εξάµηνο, µέχρι 60 για ένα έτος )
Επεξήγηση: Στην περίπτωση αυτή, λόγω του αριθµού των πιστωτικών µονάδων των
διαθέσιµων µαθηµάτων τα οποία µπορούσε ο φοιτητής να αντιστοιχίσει, δεν γινόταν
να επιλέξει µαθήµατα τα οποία να του έδιναν 30 πιστωτικές µονάδες οπότε έγινε
αντιστοίχιση µε 29 πιστωτικές µονάδες. Το µάθηµα Computer Science minor
καλύπτει την ύλη των Επιχειρηµατική πληροφορική και βάσεις δεδοµένων και
Μεθοδολογίες σχεδίασης και ανάπτυξης πληροφοριακών συστηµάτων, και δίνει
12 πιστωτικές µονάδες οπότε µπορεί να αντιστοιχηθεί µε τα 2 αυτά µαθήµατα. Οι
πιστωτικές µονάδες που υπολείπονται για να αντιστοιχηθούν σωστά τα Συστήµατα
στήριξης αποφάσεων και Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων 2 δίνονται εν
µέρει από το µάθηµα International Economics το οποίο δίνει 8 µονάδες. Να
σηµειωθεί ότι εάν ο φοιτητής περάσει στο εξωτερικό µόνο το Business process
modeling δεν θα του αναγνωριστεί το µάθηµα Συστήµατα στήριξης αποφάσεων
διότι θα έχει συνολικά µόνο 4 πιστωτικές µονάδες και χρειάζεται 6 για να του
αναγνωριστεί 1 µάθηµα στο Ο.Π.Α..
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS - ECTS
1. Τεχνολογία επιχειρηµατικού επανασχεδιασµού & πληροφοριακά συστήµατα,
επιλογής
( αναγράφεται το µάθηµα από το πρόγραµµα σπουδών του τµήµατος Ο∆Ε, σε ποιο
εξάµηνο ανήκει, αν είναι υποχρεωτικό ή κατ’επιλογή και ο κωδικός της δήλωσης).
1. Computer Science, 4 ects
(αναγράφεται ο κωδικός αριθµός και το αντίστοιχο µάθηµα από το πρόγραµµα
σπουδών του πανεπιστηµίου υποδοχής όπως αυτό αναγράφεται στον πληροφοριακό
οδηγό του πανεπιστηµίου υποδοχής, τα CREDITS του µαθήµατος και ο αριθµός της
σελίδας).
2. Οικονοµική των Επιχειρήσεων ΙΙ, 4ο εξ Ο∆Ε, επιλογής
2. Entrepreneurship,4 ects
3. Θέµατα Επιχ/κής Πολιτικής & Στρατηγικής, 8ο εξ Ο∆Ε, επιλογής
3. Basics of Strategy, 4 ects
3. Innovation strategy, 4 ects
4. Επικοινωνία στην πράξη, 7ο εξ Ο∆Ε, επιλογής
4. Intercultural Studies, 4ects
4. Seminar on Leadership for Future Managers, 2 ects
5. Οργανωσιακή Ψυχολογία , 7ο εξ Ο∆Ε,
5. Change Management, 4 ects
5. Executive and Team Management in an International Environment, 4 ects
ΣΥΝΟΛΟ ECTS CREDITS: 30
(µέχρι 30 για ένα εξάµηνο, µέχρι 60 για ένα έτος )
Επεξήγηση: Το µάθηµα Θέµατα Επιχ/κής Πολιτικής & Στρατηγικής
αντιστοιχίζεται µε τα Basics of Strategy και Innovation strategy τα οποία δίνουν
συνολικά 8 πιστωτικές µονάδες. Οι 2 µονάδες οι οποίες περισσεύουν καλύπτουν τις 2
µονάδες οι οποίες λείπουν από το µάθηµα το οποίο το οποίο αντιστοιχίζεται µε το
Οικονοµική των Επιχειρήσεων. Επισηµαίνεται ότι εάν ο φοιτητής περάσει π.χ. τα
µαθήµατα Entrepreneurship και Computer Science µόνο, θα έχει σύνολο 8
πιστωτικές µονάδες οπότε θα του αντιστοιχηθεί 1 µάθηµα και όχι 2. Για να του
αντιστοιχηθούν 2 µαθήµατα του Ο.Π.Α. θα πρέπει να περάσει άλλο 1 µάθηµα το
οποίο να του δίνει 4 πιστωτικές µονάδες ώστε να έχει σύνολο 12 πιστωτικές µονάδες.
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