ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται στις/στους φοιτήτριες/φοιτητές ότι, οι αιτήσεις για χορήγηση πτυχίου (πτυχιούχοι
εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2022) θα γίνονται το διάστημα από Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022 έως και
τη Δευτέρα 4 Απριλίου 2022, με τους κάτωθι τρόπους:
1.
2.

με φυσική παρουσία στη Γραμματεία του Τμήματος τις ημέρες και ώρες υποδοχής των
φοιτητριών/φοιτητών (Δευτέρα και Τετάρτη 12-2μμ και Παρασκευή 11-1μμ).
ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος deossecr@aueb.gr από τον
ιδρυματικό λογαριασμό της/του φοιτήτριας/φοιτητή (username@aueb.gr).

Το έντυπο αίτησης θα συνοδεύεται από:
1.

Απόδειξη πληρωμής ποσού 15€ για τα τέλη χορήγησης πτυχίου, το οποίο θα πληρώσουν στο ταμείο
(Διεύθυνση Λογιστηρίου του πανεπιστημίου)

2.

Υπεύθυνη δήλωση για το/τα μάθημα/μαθήματα που δεν θέλουν να προσμετρηθούν στο βαθμό του
πτυχίου τους.

3.

Επικυρωμένο από δικηγόρο αντίγραφο του πτυχίου της ξένης γλώσσας (επιπέδου Β2 ή Γ2), ώστε
να πάρουν απαλλαγή από τα μαθήματα της ξένης γλώσσας (στην περίπτωση που δεν το έχουν ήδη
προσκομίσει).

4.

Ερωτηματολόγιο τελειοφοίτων.

Όσον αφορά στην υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης, η πληρωμή του ποσού των 15€ θα γίνεται μέσω EBanking στον λογαριασμό που διατηρεί το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Τράπεζα της Ελλάδος με τα
ακόλουθα στοιχεία:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
IBAN: GR7301000240000000000260059
Σημ: Τα έξοδα της εντολής θα επιβαρύνουν τον εντολέα (φοιτητή/τρια)
Στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται: Τέλη χορήγησης πτυχίου – Ονοματεπώνυμο και
Αριθμός Μητρώου της/του φοιτήτριας/φοιτητή.
Προσοχή!
1. Για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής πριν το 2010-2011: στο βαθμό πτυχίου θα προσμετρηθούν μέχρι
τρία (3) μαθήματα επιλογής από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου (μαθήματα ελεύθερης επιλογής)
2. Για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής από το 2010-2011 και μετά : στο βαθμό πτυχίου θα προσμετρηθούν
μέχρι τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου (μαθήματα ελεύθερης
επιλογής)
Αθήνα, 14 Μαρτίου 2022
Από τη Γραμματεία του τμήματος

