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Ακινα, 16 Ιουνίου 2020 
Αρ. Πρωτ.: 3314 
 

Κδρυςθ Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν (Π.Μ..) με τίτλο: «Επιχειρθματικι 
Οικονομικι με Αναλυτικζσ Μεκόδουσ/MSc in Business Economics with Analytics» του 
Σμιματοσ Οικονομικισ Επιςτιμθσ τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν του Οικονομικοφ 
Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν 
 

Η ΤΓΚΛΗΣΟ  
ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ 

(ςυνεδρίαςθ 8θ/07.05.2020) 
Ζχοντασ υπόψθ:  
1. Σισ διατάξεισ του ν. 4485/2017 «Οργάνωςθ και λειτουργία τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, 

ρυκμίςεισ για τθν ζρευνα και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 114), ιδίωσ τα άρκρα 32 και 85, 
2. τισ διατάξεισ του ν. 3374/2005 (Α’ 189) «Διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ ςτθν ανϊτατθ 

εκπαίδευςθ. φςτθμα μεταφοράσ και ςυςςϊρευςθσ πιςτωτικϊν μονάδων – Παράρτθμα 
Διπλϊματοσ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 

3. τθν ειςιγθςθ του Σμιματοσ Οικονομικισ Επιςτιμθσ τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν 
του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, ςφμφωνα με απόφαςθ τθσ υνζλευςισ του 
(5θ/04.03.2020 ςυνεδρία), που αφορά ςτθν ίδρυςθ Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν 
πουδϊν (Π.Μ..) με τίτλο: «Επιχειρθματικι Οικονομικι με Αναλυτικζσ Μεκόδουσ/MSc in 
Business Economics with Analytics» και θ οποία διαβιβάςτθκε με το 5782/13.03.2020 
ζγγραφο τθσ Προζδρου του Σμιματοσ Οικονομικισ Επιςτιμθσ, μαηί με τα ςυνοδευτικά 
αυτισ ζγγραφα που προβλζπονται ςτθν παρ. 3 του άρκρου 32 του ν. 4485/2017, 

4. τθν 2013/02.04.2020 ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν του Οικονομικοφ 
Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, 

5. το 11086/18.07.2019 ζγγραφο τθσ Α.ΔΙ.Π. από το οποίο προκφπτει ότι ζχει ολοκλθρωκεί θ 
εξωτερικι αξιολόγθςθ του Σμιματοσ Οικονομικισ Επιςτιμθσ τθσ χολισ Οικονομικϊν 
Επιςτθμϊν του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, 

6. τθν 2667/13.05.2020 κοινοποίθςθ ςτθν Τπουργό Παιδείασ & Θρθςκευμάτων τθσ 
παροφςασ απόφαςθσ τθσ υγκλιτου περί Κδρυςθσ Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν 
πουδϊν (Π.Μ..) με τίτλο: «Επιχειρθματικι Οικονομικι με Αναλυτικζσ Μεκόδουσ/MSc in 
Business Economics with Analytics» του Σμιματοσ Οικονομικισ Επιςτιμθσ τθσ χολισ 
Οικονομικϊν Επιςτθμϊν του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν και το γεγονόσ ότι 
παριλκε άπρακτθ θ αποκλειςτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ 
κοινοποίθςθσ ςε αυτιν για τθν αναπομπι τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, 

7. το γεγονόσ ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κϊδικασ Νομοκεςίασ για τθν 
Κυβζρνθςθ και τα Κυβερνθτικά όργανα», με τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ απόφαςθσ, δεν 
προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ ι του Προχπολογιςμοφ 
του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, 

 
αποφαςίηει: 

 



Α. τθν ίδρυςθ του Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν (Π.Μ..) με τίτλο: 
«Επιχειρθματικι Οικονομικι με Αναλυτικζσ Μεκόδουσ/MSc in Business Economics with 
Analytics» από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2020-2021, το οποίο οργανϊνεται από το Σμιμα 
Οικονομικισ Επιςτιμθσ τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου 
Ακθνϊν ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 
 

Άρκρο 1 
Γνωςτικό Αντικείμενο 

1. Σο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν (Π.Μ..) με τίτλο Επιχειρθματικι Οικονομικι με 
αναλυτικζσ μεκόδουσ / MSc in Business Economics with analytics ςκοπεφει ςτθν 
κατάρτιςθ των οικονομολόγων ςε κζματα οικονομικισ και ςτρατθγικισ των επιχειριςεων 
και των αγορϊν βάςει ςφγχρονων οικονομετρικϊν και αναλυτικϊν μεκόδων.   

 
2. Οι κεματικζσ ενότθτεσ που καλφπτει το πρόγραμμα είναι: 

Οικονομικι Ανάλυςθ για επιχειρθματικζσ αποφάςεισ, Επιχειρθματικι Οικονομικι, 
Βιομθχανικι Οργάνωςθ, Πολιτικι Ανταγωνιςμοφ & Ρφκμιςθσ, Παίγνια και τρατθγικζσ 
Αποφάςεισ, υμπεριφορικι Οικονομικι, Εμπειρικι Βιομθχανικι Οργάνωςθ, 
Εφαρμοςμζνθ Οικονομετρία και Ανάλυςθ Δεδομζνων, Διεκνι Οικονομικι και 
Χρθματοοικονομικι, Χρθματοοικονομικι Ανάλυςθ & Επενδφςεισ Χαρτοφυλακίου, 
Αποτίμθςθ κινδφνου Χρεογράφων, Αποτελεςματικότθτα και Ρφκμιςθ Κεφαλαιαγορϊν, 
Οικονομικζσ προβλζψεισ και προςομοιϊςεισ, Ποςοτικι Μακροοικονομικι, 
Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ, Πιςτωτικόσ κίνδυνοσ και Σραπεηικι, Οικονομικά τθσ 
καινοτομίασ, Ψθφιακι Οικονομία, Εταιρικι Διακυβζρνθςθ και Οικονομικά του 
Περιβάλλοντοσ και τθσ Ενζργειασ.  

 
Άρκρο 2 

Σίτλοσ Απονεμόμενου Διπλϊματοσ - Ειδικεφςεισ 
Σο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν απονζμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν 
(Δ.Μ..) ςτθν Επιχειρθματικι Οικονομικι με αναλυτικζσ μεκόδουσ / MSc in Business 
Economics with analytics.  

Άρκρο 3 
Κατθγορίεσ Πτυχιοφχων που Γίνονται Δεκτοί 

το Π.Μ.. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρϊτου κφκλου ςπουδϊν Α.Ε.Ι., τθσ θμεδαπισ ι 
ομοταγϊν ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 34 του Ν. 
4485/2017, όπωσ αυτζσ εξειδικεφονται ςτον Κανονιςμό Μεταπτυχιακϊν πουδϊν του Π.Μ...  

 
Άρκρο 4 

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ - Πρόγραμμα Μακθμάτων 
1. Σα μακιματα, θ διδακτικι και ερευνθτικι απαςχόλθςθ, οι πρακτικζσ αςκιςεισ και οι κάκε 

άλλου είδουσ εκπαιδευτικζσ και ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ για τθν απονομι του τίτλου 
κατά το άρκρο 2 ορίηονται ωσ ακολοφκωσ: 
α. Σο ςφνολο πιςτωτικϊν μονάδων του προγράμματοσ είναι 90. 
β. Περιλαμβάνει επτά (7) υποχρεωτικά μακιματα εκ των οποίων τα τζςςερα (4) ςτο α’ 

εξάμθνο με επτάμιςθ (7,5) πιςτωτικζσ μονάδεσ ζκαςτο και τα δφο (2) ςτο βϋ εξάμθνο 
με ζξι (6) πιςτωτικζσ μονάδεσ ζκαςτο, τρία (3) μακιματα επιλογισ ςτο βϋ εξάμθνο με 
ζξι (6) πιςτωτικζσ μονάδεσ ζκαςτο και τθ ςυγγραφι διπλωματικισ εργαςίασ ςτο γϋ 
εξάμθνο με τριάντα (30) πιςτωτικζσ μονάδεσ. 

γ. Πριν τθν ζναρξθ του προγράμματοσ προςφζρονται: δφο (2) προπαραςκευαςτικά 
μακιματα χωρίσ πιςτωτικζσ μονάδεσ. Ο ρόλοσ των προπαραςκευαςτικϊν είναι να 
προετοιμάςει τουσ φοιτθτζσ για να ακολουκιςουν το ΜΠ χωρίσ πικανζσ ελλείψεισ 
ςτα γνωςτικά του αντικείμενα από το προπτυχιακό τουσ επίπεδο, που είναι 



προαπαιτοφμενεσ από το Πρόγραμμα, να τουσ δϊςει τθν ευκαιρία να κατανοιςουν 
καλφτερα τισ γνωςτικζσ τουσ ανάγκεσ και να αντιμετωπίςουν αποτελεςματικά τα 
όποια κενά πικανϊσ ζχουν ςτθν απαιτοφμενθ φλθ του προγράμματοσ. 

 
2. Σο Πρόγραμμα Πλιρουσ Φοίτθςθσ διδαςκόμενων και εξεταηόμενων μακθμάτων ορίηεται 

αναλυτικά ωσ εξισ: 

Α’ Εξάμθνο Π.Μ. 

Βιομθχανικι Οργάνωςθ και τρατθγικι  7,5 

Ανάλυςθ Αγορϊν και Διαχείριςθ Χαρτοφυλακίου 7,5 

Ποςοτικζσ & Οικονομετρικζσ  Μζκοδοι  7,5 

Αναλυτικζσ & Τπολογιςτικζσ μζκοδοι δεδομζνων για Οικονομολόγουσ  7,5 

φνολο Α’ Εξαμινου 30 

Β’ Εξάμθνο  

Εφαρμογζσ Οικονομετρίασ & Οικονομικζσ προβλζψεισ 6 

Εφαρμογζσ Αναλυτικϊν Μεκόδων ςτθν Επιχειρθματικι Οικονομικι & 
ςτρατθγικι  

6 

Μάκθμα Επιλογισ 1 * 6 

Μάκθμα Επιλογισ 2 * 6 

Μάκθμα Επιλογισ 3 * 6 

φνολο Β’ Εξαμινου 30 

Γ’ Εξάμθνο  

Εκπόνθςθ Διπλωματικισ Εργαςίασ 30 

φνολο Γ’ Εξαμινου 30 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  90 

 
* Ενδεικτικι λίςτα προςφερόμενων μακθμάτων επιλογισ 

α. Παίγνια και τρατθγικζσ Αποφάςεισ 
β. Ρφκμιςθ Αγορϊν και Πολιτικι Ανταγωνιςμοφ 
γ. Εταιρικι Διακυβζρνθςθ 
δ. Σραπεηικι Διοίκθςθ και Διαχείριςθ Κινδφνου  
ε. Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ 
ςτ. υμπεριφορικι Οικονομικι 
η. Οικονομικά τθσ καινοτομίασ 
θ. Οικονομικά του Περιβάλλοντοσ 
κ. Εμπειρικι Βιομθχανικι Οργάνωςθ  
ι. Ποςοτικι Χρθματοοικονομικι  

 
3. Σα προςφερόμενα μακιματα κατ’ ζτοσ αποφαςίηονται  από τθν Γ.. του Σμιματοσ 

κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ .Ε. του Προγράμματοσ. 
 
4. Οι φοιτθτζσ μποροφν, ςτα πλαίςια των ςπουδϊν τουσ, να κάνουν Πρακτικι Άςκθςθ μετά 

από ζγκριςθ ςχετικοφ αιτιματόσ τουσ ςτθν Γ.. του Σμιματοσ και εφόςον υπάρχει φορζασ 
απαςχόλθςθσ. Η Πρακτικι Άςκθςθ κα λαμβάνει χϊρα μετά το τζλοσ τθσ διδακτικισ 
περιόδου, κατά τθν διάρκεια ςυγγραφισ τθσ διπλωματικισ τουσ εργαςίασ.  

 
5. Η τελικι επιλογι των φοιτθτϊν που κα κάνουν πρακτικι άςκθςθ κα γίνεται από τον 

φορζα απαςχόλθςθσ με βάςθ τα βιογραφικά των υποψθφίων ι/και προςωπικι 
ςυνζντευξθ. 

 
6. Η Πρακτικι Άςκθςθ δεν κα αποτελεί προχπόκεςθ για τθν ολοκλιρωςθ ςπουδϊν ςτο 

Πρόγραμμα αλλά κα αναφζρεται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ. 



 
7. Σο παραπάνω Πρόγραμμα  παρζχεται και ωσ Μερικισ Φοίτθςθσ. Η διάρκεια, ο αρικμόσ 

και οι τίτλοι/περιεχόμενα των μακθμάτων ςτο Πρόγραμμα Μερικισ Φοίτθςθσ ορίηονται 
με αποφάςεισ των αρμοδίων οργάνων και κα περιλαμβάνονται ςτον Κανονιςμό 
Μεταπτυχιακϊν πουδϊν του ΠΜ. 

 
8. Σροποποίθςθ του προγράμματοσ ςπουδϊν και ανακατανομι μεταξφ των εξαμινων 

μπορεί να γίνει με αποφάςεισ των αρμοδίων οργάνων ςφμφωνα με τον Κανονιςμό 
Μεταπτυχιακϊν πουδϊν. 

Άρκρο 5 
Γλϊςςα Διεξαγωγισ 

Η Γλϊςςα διδαςκαλίασ είναι θ Ελλθνικι ι/και Αγγλικι. 
 

Άρκρο 6 
Χρονικι διάρκεια φοίτθςθσ  

Η χρονικι διάρκεια για το Πρόγραμμα Πλιρουσ Φοίτθςθσ ορίηεται ςε τρία (3) εξάμθνα 
ςπουδϊν ςτα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνοσ εκπόνθςθσ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ. Η 
χρονικι διάρκεια για το Πρόγραμμα Μερικισ Φοίτθςθσ προςαυξάνεται εκείνθσ του 
Προγράμματοσ Πλιρουσ Φοίτθςθσ κατά ζνα (1) εξάμθνο ςπουδϊν. Σα εξάμθνα ςπουδϊν 
νοοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 33 του ν.4009/2011. 

 
Άρκρο 7 

Αρικμόσ Ειςακτζων 
Ο αρικμόσ ειςακτζων ςτο Π.Μ.. ορίηεται κατ’ ανϊτατο όριο ςτουσ εξιντα (60) 
μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ κατ’ ζτοσ για το πρόγραμμα πλιρουσ φοίτθςθσ και εξιντα (60) 
μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ κατ’ ζτοσ για το πρόγραμμα μερικισ φοίτθςθσ. 

 
Άρκρο 8 

Σζλθ Φοίτθςθσ 
Σα τζλθ φοίτθςθσ για το Σμιμα Πλιρουσ Φοίτθςθσ ορίηονται ςε πζντε χιλιάδεσ τετρακόςια 
ευρϊ (5.400 €) και για το Σμιμα Μερικισ Φοίτθςθσ ςε επτά χιλιάδεσ ευρϊ (7.000 €).  

 
Άρκρο 9 

Διάρκεια Λειτουργίασ  
Σο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν κα λειτουργιςει μζχρι το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2028-
2029. 
 
Β. Η παροφςα απόφαςθ να δθμοςιευτεί ςτθν εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ ςφμφωνα με τθν 
παρ. 1 του άρκρου 32 του ν. 4485/2017 (Α’ 114). 

 
Ακινα, 16 Ιουνίου 2020 

Ο Πρφτανθσ 
 
 
 

Κακθγθτισ Εμμανουιλ Α. Γιακουμάκθσ 


		2020-06-16T12:46:11+0300




