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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) η οποία μετονομάστηκε σε
Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) πιστοποίησε ότι το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ), Οικονομικής
Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) συμμορφώνεται πλήρως (fully compliant) με τις αρχές του
Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΑΔΙΠ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης
Εκπαίδευσης (ESG 2015) για το επίπεδο σπουδών 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Η διάρκεια
ισχύος της Πιστοποίησης ορίζεται για τέσσερα έτη, από 17/7/2019 έως 16/7/2023. Το τελικό κείμενο της Έκθεσης
Πιστοποίησης είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.dept.aueb.gr/el/econ/content/πιστοποίησηππσ-τμήματος
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ
Α1. Επωνυμία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ)
Πατησίων 76, Αθήνα, 104 34
Τηλ. Κέντρο +30 (210) 8203911
webmaster@aueb.gr
http://aueb.gr
Α.2 Ημερομηνίες ακαδημαϊκού έτους/εξαμήνων
 Χειμερινό Εξάμηνο: 12 Οκτωβρίου 2020 έως και 22 Ιανουαρίου 2021
 Διακοπές εορτών Χριστουγέννων: 23 Δεκεμβρίου 2020 έως και 6 Ιανουαρίου 2021
 Περίοδος εξετάσεων μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου: 25 Ιανουαρίου 2021 έως και 19
Φεβρουαρίου 2021
 Εαρινό Εξάμηνο : 22 Φεβρουαρίου 2021 έως και 4 Ιουνίου 2021
 Διακοπές εορτών Πάσχα : 26 Απριλίου 2021 έως 10 Μαΐου 2021
 Περίοδος εξετάσεων μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου :7 Ιουνίου 2021 έως και 2 Ιουλίου 2021
 Επίσημες Αργίες
o
o
o
o
o
o
o

28η Οκτωβρίου (Εορτασμός Επετείου 28ης Οκτωβρίου)
17 Νοεμβρίου (Επέτειος Πολυτεχνείου)
6 Ιανουαρίου (Θεοφάνεια)
15 Μαρτίου (Καθαρή Δευτέρα)
25 Μαρτίου (Εορτασμός Επετείου 25ης Μαρτίου)
1 Μαΐου (Πρωτομαγιά)
21 Ιουνίου (Αγίου Πνεύματος)

Α3. Ακαδημαϊκές Αρχές και Υπηρεσίες
Η οργάνωση και η λειτουργία του Ιδρύματος διέπεται από την κείμενη νομοθεσία Ν.4485/2017 (ΦΕΚ
114/4-8-2017 τ.Α΄). Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) υπάγεται στην εποπτεία του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
Η Σύγκλητος αποτελείται από :
 τον Πρύτανη,
 τους Αντιπρυτάνεις (μέχρι τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη Αντιπρυτάνεων δεν
συμμετέχουν στη Σύγκλητο με δικαίωμα ψήφου οι Αναπληρωτές Πρύτανη),
 τους Κοσμήτορες ,
 τους Προέδρους των Τμημάτων,
 έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών, έναν των μεταπτυχιακών φοιτητών και έναν των
υποψήφιων διδακτόρων,
 έναν εκπρόσωπο ανά κατηγορία προσωπικού ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, και των διοικητικών
υπαλλήλων
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ΟΙ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου αποτελούνται από τον Πρύτανη και τους Αναπληρωτές Πρύτανη ως
ακολούθως
Ο Πρύτανης
Καθηγητής Δημήτριος Μπουραντώνης
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Καθηγητής Βασίλειος Βασδέκης
Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Μάθησης
Αν. Καθηγητής Γεώργιος Λεκάκος
Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών
Καθηγητής Κωνσταντίνος Δράκος
Αντιπρύτανης Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης
Καθηγητής Βασίλειος Παπαδάκης
OI ΣΧΟΛΕΣ
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελείται από τρεις Σχολές:
1. ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: η οποία εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των
Τμημάτων Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών και Οικονομικής Επιστήμης.
2. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: η οποία εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των
Τμημάτων Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων,
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας.
3. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ: η οποία εποπτεύει και
συντονίζει τη λειτουργία των Τμημάτων Πληροφορικής και Στατιστικής.
Τα όργανα της Σχολής, σύμφωνα με τον Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 τ. Α΄) είναι: α) η Γενική
Συνέλευση, β) η Κοσμητεία, και γ) ο Κοσμήτορας
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ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Το Τμήμα αποτελεί τη βασική εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος, προάγει την επιστήμη,
την τεχνολογία ή τις τέχνες στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο, οργανώνει τη διδασκαλία στο πλαίσιο του
προγράμματος σπουδών και εξασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση της μάθησης σε αυτό. Το Τμήμα αποτελείται
από το σύνολο των Καθηγητών, των Αναπληρωτών Καθηγητών, των Επίκουρων Καθηγητών, των
Λεκτόρων, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των μελών του Εργαστηριακού
Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(ΕΤΕΠ), που υπηρετούν σε αυτό.
Τα Τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι τα ακόλουθα:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Οικονομικής Επιστήμης
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Πληροφορικής
Στατιστικής
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Όργανα του Τμήματος σύμφωνα με τον Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 τ. Α΄) είναι: α) η Συνέλευση του
Τμήματος, β) το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος και τον
Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος.
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Το προσωπικό του Πανεπιστημίου αποτελείται από τις ακόλουθες κατηγορίες:
 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ :
o Μέλη Δ.Ε.Π.: Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό των ΑΕΙ το οποίο αποτελείται από (α)
καθηγητές πρώτης βαθμίδας, (β) αναπληρωτές καθηγητές, (γ) επίκουρους καθηγητές και (δ)
υπηρετούντες λέκτορες.
o Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.).
o Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π).
o Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.).
o Επιστημονικοί Συνεργάτες
o Επικουρικό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΠ).
o Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι
o Διδάσκοντες με απόσπαση.
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών παρέχει τόσο διοικητικές όσο και άλλες υπηρεσίες (σίτισης,
στέγασης, βιβλιοθήκης, άθλησης κ.α) με στόχο την εξυπηρέτηση των φοιτητών του αλλά του υπόλοιπου
ανθρώπινου δυναμικού. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των
παρεχόμενων υπηρεσιών του ιδρύματος μπορείτε να αναζητήσετε στην κεντρική ιστοσελίδα του ιδρύματος
(http://www.aueb.gr ).
Α4.Γενική περιγραφή του Ιδρύματος
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, είναι Νομικό Πρόσωπο
Δημοσίου Δικαίου και εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Το ΟΠΑ είναι, κατά σειρά αρχαιότητας, το τρίτο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας και το πρώτο
στον χώρο των Οικονομικών Επιστημών και της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. Στην πορεία προστέθηκαν
τα επιστημονικά πεδία της Πληροφορικής και της Στατιστικής. Από το έτος ίδρυσής του το 1920 έως και
σήμερα έχει πλούσια ιστορία σημαντικών επιστημονικών επιτευγμάτων, που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο
παρόν και προδιαγράφουν εξαιρετικές προοπτικές για το μέλλον.
Το Ίδρυμα, ως κέντρο αριστείας στην ακαδημαϊκή έρευνα και στη διδασκαλία, αξιολογείται ως ένα από τα
κορυφαία πανεπιστήμια της χώρας μας και ένα από τα καλύτερα διεθνώς στα γνωστικά αντικείμενα που
θεραπεύει. Η φήμη του αντανακλά από τη μια πλευρά, το υψηλό επίπεδο του επιστημονικού του
προσωπικού, την ποιότητα του ερευνητικού και διδακτικού του έργου και τα σύγχρονα προγράμματα
σπουδών, και από την άλλη την υψηλή επιστημονική κατάρτιση των αποφοίτων του που τους επιτρέπει να
δραστηριοποιούνται επαγγελματικά με επιτυχία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
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Α5.Κατάλογος
των
προσφερόμενων
απόκτηση ακαδημαϊκού τίτλου

προγραμμάτων

σπουδών

που

οδηγούν

στην

Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προσφέρονται τα ακόλουθα προγράμματα σπουδών με τις
αντίστοιχες κατευθύνσεις/κύκλους, τα οποία οδηγούν στην απόκτηση ακαδημαϊκού τίτλου:
Α/Α

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1.

Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Οικονομικών Σπουδών

2.

Οικονομικής Επιστήμης

3.

4.

5.
6.

7.

8.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ΚΥΚΛΟΙ(*)
1. Διεθνούς Οικονομικής και Χρηματοδοτικής
2. Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής
Οικονομίας

1. Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής
2. Οικονομικής Επιχειρήσεων και
Χρηματοοικονομικής
3. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών
Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας 1.Επιχειρησιακή Έρευνα και Επιχειρηματική
Αναλυτική
2.Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής
Αλυσίδας
3 Τεχνολογίες Λογισμικού και Ανάλυσης
Δεδομένων
4. Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονικό
Επιχειρείν
5. Στρατηγική, Επιχειρηματικότητα και
Ανθρώπινοι Πόροι
Οργάνωσης &Διοίκησης Επιχειρήσεων 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων
2. Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων
3. Λογιστικής και Χρηματοδοτικής Διοίκησης
4. Μάρκετινγκ
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
1. Λογιστικής
2. Χρηματοοικονομικής
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
1. Διεθνής Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
2. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Ανθρώπινου
Δυναμικού
3. Επιχειρησιακή Αναλυτική
4. Ψηφιακό Μάρκετινγκ
Πληροφορικής (*)
1. Θεωρητική Πληροφορική
2.Συστήματα και Δίκτυα Υπολογιστών
3.Πληροφοριακά Συστήματα και Ασφάλεια
4.Βάσεις Δεδομένων και Διαχείριση Γνώσης
5.Επιχειρησιακή Έρευνα και Οικονομικά
Πληροφορικής
6.Υπολογιστικά Μαθηματικά και Επιστημονικοί
Υπολογισμοί
Στατιστικής
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Αναλυτικές πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών παρέχονται στους οδηγούς σπουδών και τις
ιστοσελίδες των τμημάτων
Οι προπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διεξάγονται με βάση το
σύστημα των εξαμηνιαίων μαθημάτων και σύμφωνα με το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών που
καταρτίζει η Συνέλευση κάθε Τμήματος. Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1 η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31
Αυγούστου του επόμενου έτους. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο
εξάμηνα, το χειμερινό και το εαρινό. Η διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών είναι τέσσερα έτη (οκτώ
εξάμηνα).
Τα μαθήματα κάθε εξαμήνου, διαρκούν 13 εβδομάδες και διακόπτονται την περίοδο των Χριστουγέννων
και του Πάσχα. Στο τέλος κάθε εξαμήνου ακολουθεί η περίοδος των εξετάσεων, η οποία διαρκεί τέσσερις
εβδομάδες.
Μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου και μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους,
δεν πραγματοποιούνται μαθήματα.
Την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου ξεκινά η εξεταστική περίοδος του Σεπτεμβρίου (επαναληπτική
εξεταστική περίοδος), η οποία διαρκεί τέσσερις εβδομάδες και ολοκληρώνεται πριν την έναρξη των
μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου.
Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης των εξαμήνων και των εξεταστικών περιόδων, προτείνονται
από το Τμήμα Σπουδών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, εγκρίνονται από τη Σύγκλητο και ανακοινώνονται
στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Πανεπιστημίου.
Α6.Διαδικασίες εισαγωγής/εγγραφής
Η εισαγωγή στο τμήμα γίνεται μέσω πανελλαδικών εξετάσεων. Η εγγραφή των επιτυχόντων των
Πανελλαδικών Εξετάσεων, στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και κατ’ επέκταση
στο ΟΠΑ, πραγματοποιείται κάθε Σεπτέμβριο μέσω του συστήματος της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής
εγγραφής, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Α7.Βασικοί Κανονισμοί του Ιδρύματος (συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών ακαδημαϊκής
αναγνώρισης)
Στους βασικούς κανονισμούς του Ιδρύματος περιλαμβάνονται ενδεικτικά :






Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Πανεπιστημίου
Ο Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών
Ο Κανονισμός Λειτουργίας Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών
Ο Εσωτερικός Κανονισμός για την πραγματοποίηση μεταδιδακτορικής έρευνας
Ο Οδηγός Διεξαγωγής Εξετάσεων

Α8. Συντονιστής ECTS του Ιδρύματος
Ο Συντονιστής ECTS του Ιδρύματος είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας
(ΜΟΔΙΠ),ο όποιος διασφαλίζει τη συμμόρφωση του Ιδρύματος με τις αρχές και τους κανόνες του
ευρωπαϊκού συστήματος συσσώρευσης και μεταφοράς πιστωτικών μονάδων, επιβλέπει την τήρηση και
εφαρμογή τους και είναι υπεύθυνος για την πλήρη αναγνώριση και μεταφορά των πιστωτικών μονάδων.
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
Επωνυμία, Διεύθυνση και Στοιχεία Επικοινωνίας του Τμήματος
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Β. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το Τμήμα είναι το αρχαιότερο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης στην Ελλάδα (το αρχαιότερο Τμήμα της τότε
ΑΣΟΕΕ, από το 1920) όπως και το πρώτο που ξεκίνησε οργανωμένες μεταπτυχιακές σπουδές στο χώρο, από
το 1978, το οποίο ιδρύθηκε με το ΠΔ 313/84. Σκοπός του Τμήματος είναι η συμβολή στην προαγωγή της
οικονομικής επιστήμης και η εκπαίδευση οικονομολόγων υψηλού επιπέδου. Η επίτευξη των σκοπών αυτών
γίνεται με την ανάπτυξη της έρευνας και την οργάνωση των σπουδών κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται
στις απαιτήσεις της επιστήμης και στις πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης οικονομίας και κοινωνίας. Το
Τμήμα προσελκύει συστηματικά μέλη ΔΕΠ με σπουδές και σταδιοδρομία σε κορυφαία πανεπιστήμια
διεθνώς και έχει ως στόχο του την αριστεία τόσο στη διδασκαλία (σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό
επίπεδο)όσο και στην έρευνα. Ακόμη, το Τμήμα διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργασιών με τη διεθνή
επιστημονική κοινότητα.
Β.1. Προϋποθέσεις Εισαγωγής
H Εισαγωγή στο Τμήμα γίνεται κατά βάση μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων αλλά και μέσα από άλλες
κατηγορίες (Αλλοδαποί, Ομογενείς, Αθλητές, Μετεγγραφές, Κατατάξεις κ.α.) Το Τμήμα έχει μεγάλη
απήχηση στους υποψηφίους της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και είναι πρώτο στις προτιμήσεις των
υποψηφίων φοιτητών μεταξύ των Τμημάτων της κατηγορίας του συγκεντρώνοντας τις υψηλότερες βάσεις
εισαγωγής στο χώρο της Οικονομικής Επιστήμης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για το ακαδημαϊκό έτος 202021 η βάση εισαγωγής διαμορφώθηκε στα 15800 μόρια.
Μετεγγραφές πραγματοποιούνται μέσω πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων και στη συνέχεια γίνεται ο έλεγχος των δικαιολογητικών για τους επιτυχόντες από τη
Γραμματεία του Τμήματος και τέλος η έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.
Δίνεται η δυνατότητα στους μετεγγραφόμενους στο Τμήμα φοιτητές να αναγνωρίσουν μαθήματα τα οποία
έχουν διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσης τους, βάσει του αρ. 35 του Ν.4115/2013. Η
αναγνώριση των μαθημάτων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, πραγματοποιείται με απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, κατά περίπτωση και οι φοιτητές απαλλάσσονται από την εξέταση των
μαθημάτων ή των ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν στο
Τμήμα προέλευσης και δύνανται να ενταχθούν σε διαφορετικό εξάμηνο από αυτό της εγγραφής τους .
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Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές για μετεγγραφή υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση μετεγγραφής τους, το
Νοέμβριο μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr στην
ειδική εφαρμογή μετεγγραφών (https://transfer.it.minedu.gov.gr). Οι δικαιούχοι μετεγγραφής δεσμεύονται να
υποβάλουν τα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν την συνδρομή των δηλωθέντων κριτηρίων μοριοδότησης
στη Γραμματεία του Τμήματος. Οι Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων υποδοχής κατόπιν του ελέγχου των
ως άνω δικαιολογητικών, ενημερώνουν τον υποψήφιο σχετικά με την αποδοχή ή την απόρριψη της
μετεγγραφής του. Σε περίπτωση αποδοχής της μετεγγραφής του ο αιτών αιτείται τη διαγραφή του από τη
Σχολή / Τμήμα προέλευσης και την ολοκλήρωση της εγγραφής του στο Τμήμα υποδοχής.
Δικαίωμα συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος έχουν οι πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι.
και Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. της Ελλάδος ή του εξωτερικού καθώς και οι πτυχιούχοι
ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων. Κατατάσσονται, μετά από γραπτές εξετάσεις, σε ποσοστό 12% επί
του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του
Ο.Π.Α., σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268 τ.Α.) και την Υ.Α.
Φ1/192329/Β3/16.12.2013 (ΦΕΚ 3185Β΄) και τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 74, του Ν.4485/2017 (Α΄
114). Οι κατατακτήριες εξετάσεις γίνονται στα εξής μαθήματα του πρώτου εξαμήνου:
 Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Ι
 Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι
 Στατιστική Ι
Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από τη εξέταση μαθημάτων
του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή της Σχολή προέλευσης. Με την ίδια
απόφαση οι κατατασσόμενοι υποχρεώνονται να εξεταστούν σε μαθήματα, τα οποία σύμφωνα με το
πρόγραμμα σπουδών, κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Η
κατάταξη γίνεται στο Α΄ Εξάμηνο σπουδών και οι επιτυχόντες απαλλάσσονται από τα εξεταζόμενα
μαθήματα, στα οποία έχουν λάβει προαγωγικό βαθμό.
Β.2. Προοπτικές Απασχόλησης
Η κατάρτιση που προσφέρει το Τμήμα δίνει στους αποφοίτους ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας
τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας και σε διάφορους χώρους όπως της
διοίκησης επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικής, τραπεζικής και συμβουλευτικών οικονομικών υπηρεσιών.
Δύνανται επίσης να επανδρώσουν ερευνητικά κέντρα, ρυθμιστικές αρχές, φορείς της δημόσιας διοίκησης
καθώς επίσης και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η ευελιξία και η δυνατότητα εξειδίκευσης
χαρακτηρίζουν το πρόγραμμα και το αποτέλεσμα αυτού αποτυπώνεται από τους αριθμούς των αποφοίτων
μας που στελεχώνουν συστηματικά τις υψηλότερες θέσεις στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα
(Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και Ιδιωτικές Επιχειρήσεις) όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επίσης, καθώς οι απόφοιτοι του προγράμματος αποκτούν στέρεες βάσεις στην οικονομική και στα σχετικά
εργαλεία, γίνονται κατά κανόνα δεκτοί σε κορυφαία μεταπτυχιακά προγράμματα διεθνώς τόσο στην
προχωρημένη οικονομική ανάλυση όσο και σε εφαρμοσμένες κατευθύνσεις. Η διεθνής αναγνώριση ενός
Τμήματος και των Καθηγητών αυτού, παίζει καθοριστικό ρόλο στην ικανότητα των αποφοίτων του να
γίνουν δεκτοί σε σημαντικά Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Τα τελευταία χρόνια οι πτυχιούχοι μας γίνονται
κατά κανόνα δεκτοί σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε όλους τους κλάδους της Οικονομικής
Επιστήμης (Οικονομική Θεωρία, Χρηματοοικονομική, Διοίκηση Επιχειρήσεων κλπ). στην Ελλάδα αλλά και
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σε πολύ γνωστά Πανεπιστήμια του εξωτερικού (ενδεικτικά μόνο για τα τελευταία πέντε έτη να αναφέρουμε
τα Πανεπιστήμια: Ηarvard, MIT, Princeton, Yale, Chicago, Penn, Rochester, Cambridge, Oxford, LSE,
UCL, Warwick).

Β.3 Πρόσβασή σε περαιτέρω σπουδές
Α. Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης είναι το πρώτο στη χώρα μας που οργάνωσε και λειτούργησε
μεταπτυχιακές σπουδές στην Οικονομική Επιστήμη από το 1978. Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών
Σπουδών που προσφέρει ή στα οποία συμμετέχει το Τμήμα είναι τα παρακάτω:
 ΠΜΣ πλήρους και μερικής φοίτησης στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά
 ΠΜΣ πλήρους και μερικής φοίτησης στην Επιχειρηματική Οικονομική με αναλυτικές μεθόδους
 Διατμηματικό ΠΜΣ πλήρους φοίτησης στην Οικονομική Επιστήμη (σε συνεργασία με το Τμήμα
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών)
 Διατμηματικό ΠΜΣ πλήρους & μερικής φοίτησης στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική (σε
συνεργασία με το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών )
 Διατμηματικό ΠΜΣ μερικής φοίτησης στη Δημόσια Πολιτική & Διοίκηση σε συνεργασία με
το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών και το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης &
Τεχνολογίας
Β. Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών:

Σκοπός του Διδακτορικού Προγράμματος στα Οικονομικά είναι να προετοιμάσει υποψήφιους που επιθυμούν
να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή ή ερευνητική σταδιοδρομία. Οι απόφοιτοι του Προγράμματος έχουν τη
δυνατότητα να καλύψουν θέσεις μελών ΔΕΠ, καθώς και ανώτατων στελεχών σε τράπεζες, επιχειρήσεις και
άλλους Οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Το Διδακτορικό Πρόγραμμα στα Οικονομικά
λειτουργεί από το 1978 και κατατάσσεται ανάμεσα στα πιο οργανωμένα Διδακτορικά Προγράμματα που
προσφέρονται από διακεκριμένα Πανεπιστήμια της Ευρώπης.
Β.4. Ερευνητικά και εκπαιδευτικά Εργαστήρια του Τμήματος
Πέρα από την υπολογιστική υποστήριξη που παρέχεται από το Κέντρο Υπολογιστών και το Κέντρο
Διαχείρισης Δικτύων σε όλο το Πανεπιστήμιο, το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, λόγω των αυξημένων του
αναγκών για διδασκαλία, πρακτική εξάσκηση και έρευνα, διαθέτει τα κάτωθι εργαστήρια με πρόσθετη
υπολογιστική υποδομή για όλα τα μέλη του. Το Τμήμα διαθέτει δύο Εκπαιδευτικά Εργαστήρια :
Εργαστήριο Μελέτης Οικονομικής Πολιτικής (ΕΜΟΠ)
Διευθυντής : Καθηγητής Απ. Φιλιππόπουλος (σε επιστημονική άδεια από 1.10.2020-30.09.2021)
Αναπληρωτής Διευθυντή (κατά το διάστημα επιστημονικής αδείας του κ. Απ. Φιλιππόπουλου):
Καθηγητής Γ. Αλογοσκούφης
Γνωστικό Αντικείμενο: Το εργαστήριο καλύπτει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό
αντικείμενο της οικονομικής πολιτικής σε μικροοικονομικό (κλαδικό) και μακροοικονομικό επίπεδο. Σκοποί
του είναι η προαγωγή της έρευνας σε θέματα οικονομικής πολιτικής και θεσμικής οργάνωσης της
οικονομίας, καθώς και η ενεργός συμμετοχή των μελών του στο σχετικό δημόσιο διάλογο, με βάση τις
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μεθόδους, τα εργαλεία και τα συμπεράσματα της σύγχρονης οικονομικής ανάλυσης. Ανάμεσα στους
πρωταρχικούς σκοπούς του είναι επίσης, και η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των Ελλήνων
οικονομολόγων και των συναδέλφων τους στο εξωτερικό.
Χώρος Στέγασης: Δ 11, 1ος Όροφος, Πτέρυγα Δεριγνύ, Κτήριο Οδού Πατησίων
ΦΕΚ Ίδρυσης: A 25 - 12.02.2001
Εργαστήριο Οικονομετρίας
Διευθυντής: Αν. Καθηγητής κ. Ε. Βασιλάτος
Γνωστικό Αντικείμενο: Το εργαστήριο καλύπτει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά

αντικείμενα της εφαρμοσμένης και θεωρητικής Οικονομετρίας και των ποσοτικών Οικονομικών. Το
εργαστήριο είναι εξοπλισμένο πλήρως με PC καθώς επίσης και με ένα αριθμό ισχυρότερων μηχανημάτων
(Workstations) που χρησιμοποιούνται για πιο περίπλοκες υπολογιστικά στατιστικές και οικονομετρικές
μεθόδους. Το εργαστήριο είναι επίσης εξοπλισμένο με τα κατάλληλα Οικονομετρικά, Στατιστικά και
Μαθηματικά προγράμματα και πρόκειται να συνδεθεί με ελληνικές και διεθνείς πηγές οικονομικών
στατιστικών στοιχείων.
Χώρος Στέγασης: "Δώμα", 5ος Όροφος, Πτέρυγα Δεριγνύ, Κτήριο Οδού Πατησίων 76
ΦΕΚ Ίδρυσης: A 25 - 12.02.2001
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Εργαστήριο Οικονομικής Ανάπτυξης και Κοινωνικής Πολιτικής (Economic Growth and Social Policy
Laboratory)
Διευθυντής: Καθηγητής Π. Τσακλόγλου
Γνωστικό Αντικείμενο: Το εργαστήριο καλύπτει και εξυπηρετεί ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες στο
ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της «Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής» και ειδικότερα σε θέματα
(ενδεικτικά) που άπτονται της οικονομικής μεγέθυνσης, της πολιτικής οικονομίας, της κοινωνικής
προστασίας, της αγοράς εργασίας, του χρηματοπιστωτικού τομέα, της βιομηχανικής πολιτικής, πολιτικής
ανταγωνισμού και της περιβαλλοντικής πολιτικής.
Χώρος Στέγασης: Α 49, 4ος Όροφος, Πτέρυγα Αντωνιάδου, Κτήριο Οδού Πατησίων 76
ΦΕΚ Ίδρυσης: B 1077 - 29.03.2017
Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Σχολής Οικονομικών Επιστημών (EconLab)
Σκοπός : Το εκπαιδευτικό εργαστήριο έχει ως σκοπό την κάλυψη των διδακτικών και εκπαιδευτικών
αναγκών όλων των κύκλων σπουδών κατά προτεραιότητα των Τμημάτων της Σχολής Οικονομικών
Επιστημών, καθώς και άλλων Σχολών και Τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε θέματα
που εμπίπτουν στα επιστημονικά αντικείμενα σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών σύμφωνα με
τις πράξεις ίδρυσης τους.
Χώρος Στέγασης: Αίθουσες Υ3 και 610, Υπόγειο, Κεντρικό Κτίριο, Κτίριο Οδού Πατησίων 76
και 6ος όροφος, Κτήριο οδού Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος (Aπόφαση Πρύτανη με αρ.πρωτ
2531/6-5-2020)
ΦΕΚ 'Ιδρυσης Τεύχος Β΄2448/19.7.2017
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Β.5. Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Αλογοσκούφης Γεώργιος
Πτυχίο Οικονομικής Επιστήμης, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
MSc in Economics, London School of Economics and Political Science, UK
Ph.D. in Economics, London School of Economics and Political Science, UK
Βέττας Νικόλαος
Πτυχίο Οικονομικής Επιστήμης, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
M.Sc. in Economics, University of Pennsylvania, USA
Ph.D. in Economics, University of Pennsylvania, USA
Bλάχου Ανδριάνα
Πτυχίο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, ΟΠΑ
MSc in Agricultural and Resource Economics, University of Massachusetts, USA
Ph.D. in Agricultural and Resource Economics, University of Massachusetts, USA
Γάτσιος Κωνσταντίνος
Πτυχίο Οικονομικής Επιστήμης, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΜPhil in Economics and Politics, University of Cambridge, UK
Ph.D. in Economics and Politics, University of Cambridge, UK
Λουρή-Δενδρινού Ελένη (Επιστημονική άδεια φθινοπωρινό εξάμηνο 2020-21)
Πτυχίο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, ΟΠΑ
MSc in Economics, London School of Economics and Political Science, UK
PhD in Economics, University of Oxford, St.Antony΄s College, UK
Παλυβός Θεόδωρος
Πτυχίο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης ΟΠΑ
M.A. στα Οικονομικά, ΑΣΟΕΕ
M.A. in Economics, University of Pennsylvania, USA
Ph.D. in Economics, University of Pennsylvania, USA
Σακελλάρης Πλούταρχος
B.A.,Economics and Computer Science, Brandeis University, USA
M.A. in Economics, Yale University, USA
M.Phil.in Economics, Yale University, USA
Ph.D. in Economics, Yale University, USA
Τζαβαλής Ηλίας
Πτυχίο Οικονομικής Επιστήμης, ΟΠΑ
ΜΔΕ στα Οικονομικά, ΟΠΑ
PhD in Economics, London School of Economics and Political Science, UK
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Φιλιππόπουλος Απόστολος (Επιστημονική Άδεια ακαδ. έτος 2020-21)
Πτυχίο Οικονομικής Επιστήμης, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΜΔΕ στα Οικονομικά, ΟΠΑ
Ph.D. in Economics, University of London, Birkbeck College, UK

ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ †
ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ †
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΡΗΓΙΝΟΣ ✝
ΚΟΡΛΙΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΠΑΛΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΗΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΠΕΛΑΣΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΣΑΠΦΩ
ΠΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ †

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Αρβανίτης Στυλιανός
Πτυχίο Οικονομικής Επιστήμης, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΜΔΕ στα Οικονομικά, ΟΠΑ
ΔΔ στα Οικονομικά, ΟΠΑ
Βασιλάτος Ευάγγελος
Πτυχίο Στατιστικής, και Πληροφορικής ΟΠΑ
ΜΔΕ στα Οικονομικά, ΟΠΑ
ΔΔ στα Οικονομικά, ΟΠΑ
Γκενάκος Χρήστος
Πτυχίο Οικονομικής Επιστήμης, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΜΑ in Economics, University College London, UK
Ph.D. in Economics, London Business School, UK
Μιαούλη Αναστασία
Πτυχίο Οικονομικής Επιστήμης ΟΠΑ
ΜΔΕ στην Οικονομική Θεωρία, ΟΠΑ
Ph.D. in Economics, Birkbeck College, University of London, UK
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ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Αντωνίου Φάμπιο
Πτυχίο Οικονομικής Επιστήμης, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
M.Sc. in Economics, University of Essex, UK
ΔΔ στα Οικονομικά, ΟΠΑ
Διοικητόπουλος Ευάγγελος
Πτυχίο στα Οικονομικά, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
MSc in International Economics and Finance, Athens University of Economics and Business
Master of Research in Economics, European University Institute
Ph.D. in Economics, Athens University of Economics and Business
Δενδραμής Ιωάννης
Πτυχίο στα Μαθηματικά, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μαθηματικών, με
ειδίκευση στη Στατιστική και την Επιχειρησιακή Έρευνα.
Μεταπτυχιακό στα Οικονομικά, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης.
Διδακτορικό στα Οικονομικά, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Ζαχαριάς Ελευθέριος
Πτυχίο Οικονομικής Επιστήμης ΟΠΑ
ΜΔΕ στα Οικονομικά, ΟΠΑ
M.Sc. in Finance, University of Illinois at Urbana-Champaign,USA
Ph.D. in Finance, University of Illinois at Urbana-Champaign,USA
Παγκράτης Σπυρίδων
Πτυχίο στα Μαθηματικά, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
M.Sc. in International Banking and Finance, University of Southampton, UK
M.Sc. in Business Economics, University of Manchester, UK
Ph.D. in Finance, London School of Economics and Political Science, UK
Β.6. Αφυπηρετήσαντα μέλη
Β.6.1. Μέλη ΔΕΠ
Δημόπουλος Γεώργιος
Δρανδάκης Εμμανουήλ+
Καραβέλη Ελένη
Κατσουλάκος Ιωάννης
Κολλίντζας Τρύφων
Κορλίρας Παναγιώτης
Κυριαζίδου Αικατερίνη
Λεβεντάκης Ιωάννης
Λιανός Θεόδωρος
Λιανού –Παρλιάρου Δέσποινα
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Μαγδαλήνος Μιχαήλ +
Μπαλτάς Νικόλαος
Μπήτρος Γεώργιος
Πεπελάση Ιωάννα-Σαπφώ
Πουρναράκης Ευθύμιος
Προδρομίδης Κυπριανός+
Ρηγίνος Θεοχάρης+
Σαπουντζόγλου Γεράσιμος
Χιώτης Γεώργιος
Χρήστου Γεώργιος
Β.7. Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.E.Π.)
Ζερβοπούλου Φανή
Πτυχίο Οικονομικής Επιστήμης ΟΠΑ
Μαλαγάρη Μαριάνα
Βεβαίωση Σπουδών Στενοδακτυλογράφων Αγγλικής Γλώσσας, Saint George College, Αθήνα
Μουρίκη Αναστασία-Οθωνία
Πτυχίο Οικονομικής Επιστήμης ΟΠΑ
Μπατή Όλγα
Βεβαίωση Σπουδών Στενοδακτυλογράφων Αγγλικής Γλώσσας, Saint George College, Αθήνα
Ράλλη Καλλιόπη
Βεβαίωση Σπουδών Στενοδακτυλογράφων Αγγλικής Γλώσσας, Saint George College, Αθήνα
Β.8. Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Δ.Ι.Π)
Χρόνης Γεώργιος
Πτυχίο Μαθηματικών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
ΜΔΕ στη Στατιστική ΟΠΑ
Ph.D. στη Στατιστική ΟΠΑ
Β.9. Επιστημονικοί Συνεργάτες
Ελένη Χατζηχαρίτου
Πτυχίο Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΜΔΕ στα Οικονομικά, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Β.10. Διοικητικό Προσωπικό (Δ.Π.) – Γραμματεία Τμήματος
Σιγούρου Φλώρα, Γραμματέας
Πτυχίο Μαθηματικών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Παπαγεωργίου Βασιλική, Αναπληρωτής Γραμματέας
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Απόφοιτος Γενικού Λυκείου

Μεταξά Μαρία
Πτυχίο Σπουδών στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό ΕΑΠ
ΜΔΕ στη Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων ΕΑΠ
Μητροπούλου Ανθή
Πτυχίο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιά
Μιχαηλίδου Αικατερίνη
Απόφοιτος Γενικού Λυκείου
Πίττου Ελένη
Απόφοιτος Γενικού Λυκείου
Τσετσέρη Αθανασία
Πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Β.11. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει 59 μαθήματα που προσφέρονται από το Τμήμα, εκ των
οποίων τα 19 είναι υποχρεωτικά. Επίσης προσφέρονται 93 μαθήματα ελεύθερης επιλογής από άλλα
Τμήματα του ΟΠΑ, 18 μαθήματα Ξένων Γλωσσών, καθώς και 6 μαθήματα από το Τμήμα, τα οποία
διδάσκονται στα αγγλικά για τους φοιτητές/-τριες που έρχονται από άλλες χώρες μέσω του Προγράμματος
Erasmus.
Το Πτυχίο του Τμήματος παρέχεται σε όσους εξεταστούν επιτυχώς σε 40 μαθήματα (19 Υποχρεωτικά, 8
κατεύθυνσης από το σύνολο των μαθημάτων της επιλεγείσας κατεύθυνσης, 9 επιλογής εκ των οποίων μέχρι
3 από τα άλλα Τμήματα και 4 μαθήματα ξένης γλώσσας) και συγκεντρώσουν 240 (ECTS) πιστωτικές
μονάδες. Η κατοχύρωση γίνεται είτε με Επιτυχή Εξέταση ή με Απαλλαγή ή με Αναγνώριση ή ως Erasmus.
Οι φοιτητές υποχρεούνται να ολοκληρώσουν επιτυχώς 4 μαθήματα (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV) μιας από τις τρεις ξένες
γλώσσες που προσφέρονται στο Πανεπιστήμιο. Στα μαθήματα αυτά δεν δίνεται βαθμός, αλλά μόνο ο
χαρακτηρισμός «πέρασε», ή «δεν πέρασε». Οι φοιτητές μπορούν να πάρουν απαλλαγή από τα μαθήματα
των ξένων γλωσσών αν προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο των αποδεκτών τίτλων γλωσσομάθειας του
ΑΣΕΠ είτε από την εκδούσα αρχή είτε από δικηγόρο.

Το Πρόγραμμα του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης προσφέρει τρείς κατευθύνσεις :
1. Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής
2. Οικονομικής Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής
3. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών
Για να δηλώσουν την κατεύθυνση που επιλέγουν, οι φοιτητές πρέπει να εξεταστούν επιτυχώς σε 16
μαθήματα, εκ των οποίων 12 πρέπει να είναι μαθήματα Υποχρεωτικά. Στα παραπάνω μαθήματα δεν
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περιλαμβάνονται τα μαθήματα Διδακτικής και Παιδαγωγικής Επάρκειας, της Ξένης Γλώσσας και η
Πρακτική Άσκηση.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για αλλαγή κατεύθυνσης έχει ο φοιτητής που έχει εξετασθεί επιτυχώς σε είκοσι
έξι (26) από τα σαράντα (40) μαθήματα, στα οποία δεν περιλαμβάνονται τα μαθήματα Διδακτικής και
Παιδαγωγικής Επάρκειας και η Πρακτική Άσκηση.
Παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές να ζητήσουν Επανεξέταση για Βελτίωση Βαθμολογίας, έως
και τεσσάρων (4) μαθημάτων σε όλη τη διάρκεια σπουδών τους. Προς τούτο, οφείλουν να υποβάλουν
σχετική Αίτηση στη Γραμματεία του Tμήματος.
H δυνατότητα αυτή μπορεί να ασκηθεί εντός δύο(2) ετών από την επιτυχή εξέταση του μαθήματος, για το
οποίο ζητείται η επανεξέτασή του. Οι αιτήσεις επανεξέτασης υποβάλλονται τον Οκτώβριο ή το Μάρτιο, ενώ
το Σεπτέμβριο υποβάλλονται αιτήσεις μόνο για επανεξέταση μαθημάτων, στα οποία οι φοιτητές έλαβαν
προαγωγικό βαθμό κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.
Τέλος, οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα στις Επιστήμες
της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, το οποίο οδηγεί στη λήψη του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και
Διδακτικής Επάρκειας, πράγμα το οποίο εξασφαλίζει τη δυνατότητα συμμετοχής των αποφοίτων σε
διαγωνισμούς ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών, καθώς επίσης, την απασχόλησή τους ως εκπαιδευτικών σε
δραστηριότητες που απαιτείται παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.
Β.12. ECTS ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΧΟΡΗΓΗΣΗ DIPLOMA
SUPPLEMENT
Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών χορηγεί τον εξής τίτλο
σπουδών: Πτυχίο Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης με διάρκεια 4 έτη (8 εξάμηνα)1ου κύκλου σπουδών,
το οποίο ανταποκρίνεται στο επίπεδο 6 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, το αντιστοιχίζεται με Bachelor
(EQF level 6) του Ευρωπαϊκού Επιπέδου Πλαισίου Προσόντων https://eacea.ec.europa.eu/nationalpolicies/eurydice/content/bachelor-33_el.
Εφαρμόζει
το
φοιτητικο-κεντρικό
Ευρωπαϊκό
Σύστημα
Συσσώρευσης και Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) στο πρόγραμμά του και στις αντίστοιχες
εκπαιδευτικές συνιστώσες του βάσει των διατάξεων που περιλαμβάνονται στον Οδηγό Χρήσης
ECTS (2015 ) και στη σχετική νομοθεσία (Νόμος 3374/2005, Κεφάλαιο Β, «Σύστημα Μεταφοράς και

Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» και Ν. 1466/2007 «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και
Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων»).
Το σύστημα ECTS χρησιμοποιείται στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

βάσει της διαφάνειας των
μαθησιακών αποτελεσμάτων και των διαδικασιών μάθησης. Για τη λήψη του πτυχίου απαιτείται οι φοιτητές
να κατοχυρώσουν σαράντα (40) μαθήματα (19 υποχρεωτικά, 8 κατεύθυνσης και 9 επιλογής και 4 ξένης
γλώσσας), δηλαδή 240 πιστωτικές μονάδες ECTS ύστερα από πλήρη φοίτηση. 30 πιστωτικές μονάδες ECTS
κατανέμονται σε κάθε εξάμηνο σπουδών και 60 πιστωτικές μονάδες ECTS σε ένα έτος με τα συναφή
μαθησιακά αποτελέσματα. Ο φόρτος εργασίας του φοιτητή κυμαίνεται από 1.500 έως 1.800 ώρες για ένα
ακαδημαϊκό έτος, όπου μία πιστωτική μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 25 έως 30 ώρες εργασίας. H κατανομή
των πιστωτικών μονάδων λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ελληνικού Εθνικού Πλαισίου
Προσόντων, το οποίο συμφωνεί με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης
Εκπαίδευσης https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/broch_el.pdf (ΕΧΑΕ) και με το Ευρωπαϊκό

Πλαίσιο Προσόντων.
Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης είναι ISCED-F 0311.
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Η μεταφορά και η συσσώρευση πιστωτικών μονάδων διευκολύνονται με τη χρήση Βασικών Εγγράφων του
ECTS (π.χ. το Έντυπο Αίτησης, τη Συμφωνία Σπουδών, το Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας). Επίσης,
Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement) χορηγείται σε κάθε φοιτητή μετά την αποφοίτησή του και
περιγράφει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει οι κάτοχοι του Πτυχίου Οικονομικής
Επιστήμης.
Ο βαθμός πτυχίου υπολογίζεται βάσει του συνολικού αθροίσματος των σταθμισμένων βαθμών των
μαθημάτων σύμφωνα με την αξία τους σε πιστωτικές μονάδες. Οι βαθμοί κατατάσσονται σε κλίμακα από
0.00 έως 10.00. Ο ελάχιστος βαθμός πρόσβασης είναι το 5.00.
H κατάταξη του τίτλου σπουδών καθορίζεται ως εξής:
Άριστα:8.51-10.00
Λίαν Καλώς: 6.51-8.50
Καλώς: 5.00-6.50
Αποτυχία : 0.00-4.50
 Βασικά μαθησιακά αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, ο απόφοιτος θα έχει αποκτήσει
δεξιότητες για την ανάλυση, ερμηνεία και επίλυση σύνθετων οικονομικών προβλημάτων και θα έχει
αναπτύξει σημαντικές θεωρητικές μαθηματικές και στατιστικές ικανότητες, τις οποίες θα έχει μάθει να
συνθέτει και να εφαρμόζει με σκοπό την ανάλυση, ερμηνεία και επίλυση ζητημάτων που απασχολούν την
οικονομική επιστήμη σε όλο της το φάσμα (μικροοικονομία, μακροοικονομία, οικονομική πολιτική,
στατιστική και οικονομετρία), τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εφαρμοσμένο επίπεδο. Οι απόφοιτοι θα
γνωρίζουν πώς να προσεγγίζουν με ευρύτητα πνεύματος και επιστημονικό τρόπο οικονομικά θέματα και
προβλήματα και να κατανοούν θέματα και προβλήματα μοντελοποίησης οικονομικών σχέσεων και θα
μπορούν να πραγματοποιήσουν στατιστικούς ελέγχους οικονομικών υποθέσεων. Επίσης, οι φοιτητές
μαθαίνουν να προτείνουν ρυθμίσεις με σκοπό την βελτίωση της λειτουργίας των αγορών και μελετούν θέματα
όπως η ανάλυση, ερμηνεία και αντιμετώπιση από πλευράς οικονομικής πολιτικής οικονομικών κρίσεων, η
σχέση μεταξύ παγκοσμιοποίησης και αυξανόμενης ανισότητας εντός ή μεταξύ χωρών, οι πολλαπλοί ρόλοι
των σύγχρονων κυβερνήσεων, ο ρόλος της ποιότητας των θεσμών και γιατί οι χώρες διαφέρουν ως προς αυτή
την ποιότητα, ο ρόλος του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής, η λειτουργία και ο έλεγχος
συγκεκριμένων αγορών όπως η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες και η αγορά εργασίας, ο ρόλος της καινοτομίας,
τα αίτια, ο ρόλος, η σημασία και η βιωσιμότητα της οικονομικής ανάπτυξης.
.
 Επαγγελματικό προφίλ αποφοίτων με παραδείγματα
Οι απόφοιτοι του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης έχουν εξαιρετικές προοπτικές απασχόλησης τόσο στον
ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, σε τομείς όπως η διοίκηση ιδιωτικών ή δημόσιων επιχειρήσεων, σε
δημόσιες και ιδιωτικές τράπεζες, σε οικονομικές, χρηματοοικονομικές, λογιστικές, ελεγκτικές και
συμβουλευτικές υπηρεσίες. Για παράδειγμα, οι απόφοιτοι μπορούν να έχουν ευκαιρίες απασχόλησης σε
Τράπεζες, Χρηματιστηριακές Εταιρίες και άλλους Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς ως αναλυτές ή
επενδυτές, σε Συμβουλευτικές Εταιρίες (οικονομικές, χρηματοοικονομικές ή ελεγκτικές), σε Ερευνητικά
Τμήματα και Κέντρα του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, στην Κυβέρνηση (Υπουργεία ή Δημόσιοι
Οργανισμοί),σε Ρυθμιστικές Αρχές(π.χ. Competition Commission, Telecom Regulator, κ.τ.λ.), σε Διεθνείς
Οργανισμούς (the ECB, World Bank, IMF, OECD, FAO κ.τ.λ.), σε μεγάλους οργανισμούς (ως οικονομικοί
αναλυτές και στρατηγικοί αναλυτές).
 Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές
Οι απόφοιτοι έχουν πρόσβαση στο 2ο κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών και στη συνέχεια στον 3ο κύκλο
διδακτορικών σπουδών. Οι σταθερές γνώσεις των αποφοίτων σε ένα ευρύ φάσμα θεωρητικών και ποσοτικών
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εργαλείων, τους επιτρέπει να γίνονται δεκτοί σε κορυφαία προγράμματα σπουδών και στην Ελλάδα και
διεθνώς, με ειδίκευση στα Οικονομικά, στην Οικονομετρία, στα Χρηματοοικονομικά, στην Οικονομική
Πολιτική και στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά.

Β.13. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS
Το Πρόγραμμα «Διά Βίου Μάθηση» - ERASMUS δίνει τη δυνατότητα σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς
φοιτητές να φοιτήσουν για ένα διάστημα σε πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα οποία το Τμήμα
μας έχει συνάψει διμερή συμφωνία, στην οποία έχει προβλεφθεί το αντίστοιχο επίπεδο σπουδών
(προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, ή διδακτορικό). Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία φοιτητικής
κινητικότητας μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΟΠΑ www.aueb.gr/el/content/πρόγραμμαέρασμος .
Στην περίπτωση αναγνώρισης μαθήματος στο οποίο εξετάστηκε επιτυχώς φοιτητής σε άλλο πανεπιστήμιο στα
πλαίσια του προγράμματος ERASMUS, μεταφέρονται το σύνολο των μονάδων ECTS και ο βαθμός που
έλαβε ο φοιτητής στο πανεπιστήμιο όπου διδάχθηκε το μάθημα, ενώ ο βαθμός συνυπολογίζεται στη
διαμόρφωση του μέσου όρου αποφοίτησης.
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν
στο πρόγραμμα ERASMUS+ και έχουν τις προϋποθέσεις (πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας)
καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους (Student Application Form) σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο κάθε
έτος.
Η Ακαδημαϊκή Συντονιστής του Τμήματος για το Πρόγραμμα είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα.
Αναστασία Μιαούλη, (τηλ. 210-8203447, Fax: 210-8203301, e-mail: miaouli@aueb.gr).
Σχετικά έντυπα και πληροφορίες δίνονται καθημερινά 11:00 -13:00 από την Διοικητική υπεύθυνη του
Προγράμματος, κ. Μουρίκη Αναστασία-Οθωνία, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. (γραφείο μελών ΕΤΕΠ, πτέρυγα Δεριγνύ
1ος όροφος, τηλ. 210-8203319, e.mail: oth.mouriki@aueb.gr).
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Β.14. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης έχει θεσμοθετήσει τον ορισμό Συμβούλων Σπουδ ών για τους φοιτητές
του Τμήματος. Οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στους Συμβούλους Σπουδών καθ΄όλη τη διάρκεια των
σπουδών τους στο Τμήμα, προκειμένου να τους ενημερώσουν και να τους συμβουλέψουν σε θέματα που
αφορούν τις σπουδές τους σε αυτό, αλλά και τις δυνατότητες που υπάρχουν μετά την ολοκλήρωση των
σπουδών τους για μεταπτυχιακές σπουδές ή για επαγγελματική σταδιοδρομία στο ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα.
Ειδικότερα, ο Σύμβουλος Σπουδών ενημερώνει, συζητά και συμβουλεύει τους φοιτητές/τριες σχετικά με:
-τη δομή του προγράμματος σπουδών και το περιεχόμενο των μαθημάτων ώστε αυτοί να είναι ενήμεροι για
θέματα όπως προαπαιτούμενα μαθήματα, γνώσεις που απαιτούνται για την παρακολούθηση συγκεκριμένων
μαθημάτων,
-την παρακολούθηση φροντιστηρίων, συμμετοχή σε tutorials, εργαστήρια και προόδους, με στόχο την
καλύτερη κατανόηση και την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις,
-το περιεχόμενο μαθημάτων επιλογής με στόχο την επιλογή των μαθημάτων που είναι πιο κοντά στα
προσωπικά και ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα του φοιτητή,
-τα αποτελέσματα των εξετάσεων,
-τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό,
-την επαγγελματικές προοπτικές και τη διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας κατά τη διάρκεια των
σπουδών τους (πρακτική άσκηση), αλλά και μετά το πέρας αυτών,
-Οποιοδήποτε άλλο ζήτημα η θέμα που θέτει ο φοιτητής/τρια που μπορεί να σχετίζεται με τις σπουδές του ή
να τις επηρεάζει.

Στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους, η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει τους Συμβούλους Σπουδών. Για το
ακαδημαϊκό έτος 2020 -2021 Σύμβουλοι Σπουδών είναι τα μέλη ΔΕΠ: κ.κ. Γ.Αλογοσκούφης (Πρόεδρος
του Τμήματος), Α. Βλάχου, Στ. Αρβανίτης, Κων/νος Γάτσιος, Ελ. Λουρή (Εαρινό Εξάμηνο 2020-21) Θ.
Παλυβός, Η. Τζαβαλής, Αναπληρωματικά Μέλη : Ε. Βασιλάτος, Αν. Μιαούλη (Φθινοπωρινό Εξάμηνο
2020-21).
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Β.15. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Τα 19 Υποχρεωτικά Μαθήματα κατανέμονται στα πρώτα 6 εξάμηνα των σπουδών και είναι κοινά για
όλους τους φοιτητές του Τμήματος.
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Μάθημα

Εξάμηνο

ECTS

Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Ι

Α

6

Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση ΙΙ

Β

6

Στατιστική Ι

Α

6

Στατιστική ΙΙ

Β

6

Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι

Α

6

Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙ
Γενική Οικονομική Ιστορία

Β
Α

6
6

Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

Β

6

Μικροοικονομική Θεωρία Ι
Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ

Γ
Δ

6
6

Μακροοικονομική Θεωρία Ι

Γ

6

Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ

Δ

6

Εισαγωγή στην Οικονομετρία (εισαχθέντες 2012-13 και εξής)

Γ

6

Διεθνής Οικονομική

Δ

6

Χρήμα και Τραπεζική

ΣΤ

6

Βιομηχανική Οργάνωση

Ε

6

Οικονομετρία Ι

Ε

6

Ιστορία Οικονομικής Σκέψης

Ε

6

Δημόσια Οικονομική Ι

Ε

6
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Β.16. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Οι φοιτητές, αφού επιλέξουν Κατεύθυνση, μπορούν να επιλέξουν τουλάχιστον οκτώ (8) μαθήματα από τη
λίστα μαθημάτων της Κατεύθυνσής τους, τα οποία θα θεωρηθούν Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης. Τα υπόλοιπα
μαθήματα της ίδιας κατεύθυνσης που θα επιλέξουν ή από άλλες κατευθύνσεις , μπορούν να υπολογιστούν
στα 9 επιλογής.
Κατεύθυνση Α : Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής
Μάθημα

Εξάμηνο

ECTS

Οικονομική Ανάπτυξη
Μεθοδολογία Οικονομικής Επιστήμης

ΣΤ
Δ

6
6

Οικονομική της Εργασίας

Ε

6

Οικονομετρία ΙΙ

ΣΤ

6

Δημόσια Οικονομική ΙΙ
Θεωρία Βιομηχανικής Οργάνωσης

ΣΤ
ΣΤ

6

Θεωρία Παιγνίων και Αβεβαιότητας

Ζ

6

Θέματα Δυναμικής Οικονομικής
Θεωρία Οικονομικής Πολιτικής

Η
ΣΤ

6

Νομισματική Θεωρία και Πολιτική

Ζ

6

Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις
Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης

Ζ
Η

6

Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου

Η

6

6

6

6

Κατεύθυνση Β : Οικονομικής Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής
Μάθημα
Οικονομική των Επιχειρήσεων

Εξάμηνο
Ε

ECTS
6

Αξιολόγηση Επενδύσεων

Ε

6

Εφαρμογές Η.Υ.
Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων

Δ
ΣΤ

6
6

Ανάλυση Χρηματαγορών και Κεφαλαιαγορών

Ζ

6

Τραπεζική Θεωρία και Πρακτική
Χρηματοοικονομικά Θέματα

Ζ
Ζ

6
6

Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική

Η

6

Εφαρμοσμένη Βιομηχανική Οργάνωση

Η

6

Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων

Η

6

Οικονομική της Εργασίας

Ε

6

Αγροτική Οικονομική

ΣΤ

6

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Παραγώγων

Η

6
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Κατεύθυνση Γ : Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών

Μάθημα

Εξάμηνο

ECTS

Οικονομική Ανάπτυξη

ΣΤ

6

Οικονομική Γεωγραφία

Δ

6

Αγροτική Οικονομική
Θεωρία Οικονομικής Πολιτικής

ΣΤ
ΣΤ

6
6

Νομισματική Θεωρία και Πολιτική

Ζ

6

Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις
Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων

Ζ
Η

6
6

Πολιτική Οικονομία της Ε.Ε.

Η

6

Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης
Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου

Η
Η

6
6

Περιφερειακή και Αστική Οικονομική

Η

6

Μάθημα

Εξάμηνο

ECTS

Οικονομικό Δίκαιο

Α

6

Εισαγωγή στην Πολιτική και τις Διεθνείς Σχέσεις

Α

6

Εισαγωγή στους Η.Υ.

Α

6

Αρχές Κοινωνιολογίας
Οικονομική Ιστορία της Ελλάδος

Γ
Γ

6
6

Οικονομική Κοινωνιολογία (Δεν προσφέρεται για το ακ.έτος 2020-21)

ΣΤ

6

Μαρξιστική Οικονομική Ι
Μαρξιστική Οικονομική ΙΙ

Γ
Δ

6
6

Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙΙ

Γ

6

Επιχειρηματικότητα

Δ

6

Δίκαιο και Οικονομικά
Διάρθρωση και Προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας

ΣΤ
Η

6
6

Χρονολογικές Σειρές και Προβλέψεις

Η

6

Β.17. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
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Β.18. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Τα μαθήματα άλλων τμημάτων τα οποία μπορούν να επιλέξουν οι φοιτητές του Τμήματος ως ελεύθερες
επιλογές ανακοινώνονται στην αρχή κάθε εξαμήνου από τη γραμματεία. Οι φοιτητές θα πρέπει να λάβουν
υπόψη τους τυχόν ασυμβίβαστα στις ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων σύμφωνα με το ωρολόγιο
πρόγραμμα μαθημάτων κάθε εξαμήνου.
Β.19. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Οι φοιτητές του Τμήματος είναι δυνατόν να κάνουν Πρακτική Άσκηση σε εταιρείες του ιδιωτικού και του
ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως τράπεζες, ερευνητικά ινστιτούτα, πολυεθνικές εταιρείες, υπό την
προϋπόθεση ότι είναι φοιτητές τουλάχιστον του τρίτου έτους σπουδών.
To Πρόγραμμα απευθύνεται στους τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές του Τμήματος Οικονομικής
Επιστήμης. Οι τριτοετείς φοιτητές οφείλουν να έχουν εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον σε 14 μαθήματα (τα
αγγλικά δεν υπολογίζονται), ενώ οι τεταρτοετείς φοιτητές οφείλουν να έχουν εξεταστεί επιτυχώς
τουλάχιστον σε 20 μαθήματα. Εφόσον δεν καλύπτονται οι θέσεις Πρακτικής Άσκησης από τριτοετείς και
τεταρτοετείς φοιτητές, δύναται να προσφέρονται θέσεις Πρακτικής Άσκησης και σε φοιτητές που βρίσκονται
στο πέμπτο και στο έκτο έτος σπουδών. Ειδικότερα, οι φοιτητές που βρίσκονται στο πέμπτο έτος θα πρέπει να
έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 30 μαθήματα, ενώ οι φοιτητές που βρίσκονται στο έκτο έτος θα
πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 32 μαθήματα.
Η Πρακτική Άσκηση είναι προαιρετική και η πραγματοποίησή της προϋποθέτει την απασχόληση των
φοιτητών για 3 μήνες σε πλήρες ωράριο.
Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο κ. Γκενάκος Χρήστος, Αν. Καθηγητής
Υπεύθυνος διαχείρισης της Πρακτικής Άσκησης για το Τμήμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ στο
Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης είναι ο κ. Ρούσσος Αντώνης, Ελπίδος 13, 3ος Όροφος, 210-8203
806, roussos@aueb.gr (Ώρες Γραφείου 11:00 – 13:00)
Η Πρακτική Άσκηση είναι μάθημα επιλογής, το οποίο δεν προσμετράται στον βαθμό Πτυχίου.
Το Πρόγραμμα «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»,
υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και του Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Επίσης, με το Αυτοχρηματοδοτούμενο έργο «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΟΠΑ 2016-2020» η εταιρεία
χρηματοδοτεί πλήρως το κόστος της πρακτικής άσκησης.
Για περισσότερες πληροφορίες: http://internship.aueb.gr/faq.php
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Β.20. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ERASMUS+
Οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές ή πρακτική άσκηση συνολικά 12 μήνες κατά τη διάρκεια
των προπτυχιακών σπουδών τους. Ο ίδιος φοιτητής μπορεί να λάβει επιχορήγηση για κινητικότητα το πολύ
μέχρι 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών, ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους της κινητικότητας (σπουδές ή
πρακτική άσκηση). Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ μπορούν να μετακινηθούν οι πρόσφατοι
απόφοιτοι για πρακτική άσκηση στον πρώτο χρόνο της αποφοίτησής τους. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να
πραγματοποιήσουν μια περίοδο πρακτικής άσκησης μετά την απόκτηση του πτυχίου τους, σε επιχείρηση ή
οργανισμό σε χώρα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να απευθυνθούν στο Γραφείο Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων/Erasmus του Ιδρύματός τους όπου θα καταθέσουν αίτηση, κατά το τελευταίο έτος σπουδών
τους και πριν την απόκτηση του πτυχίου τους. https://www.iky.gr/el/2014-07-16-11-07-26/kinhtikothtafoithtwn- gia-spoydes-kai-praktikh-askhsh
Σημειώνεται ότι τόσο η αίτηση όσο και η επιλογή των φοιτητών που θέλουν να
μετακινηθούν ως πρόσφατοι απόφοιτοι πρέπει να γίνει όσο έχουν τη φοιτητική ιδιότητα!!
Το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό δεν έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Σπουδών του
Τμήματος, είναι προαιρετικό αλλά αποτυπώνεται μόνο στις συμπληρωματικές πληροφορίες του Diploma
Supplement και ως εκ τούτου δεν του χορηγούνται ECTS.

Β.21. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών παρέχει από το 2011 στους φοιτητές του 4ου έτους το καινοτόμο και
πρώτο αναγνωρισμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών σε επίπεδο ΑΕΙ στην Ελλάδα, απονέμοντας
Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων.
Το Πρόγραμμα, το οποίο έχει ετήσια διάρκεια, παρέχεται από το Τμήμα Πληροφορικής οριζόντια σε όλα τα
τμήματα του ΟΠΑ, εστιάζεται στην εκπαίδευση των φοιτητών στη διδασκαλία των Οικονομικών, της
Πληροφορικής και της Διοίκησης Επιχειρήσεων, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Απευθύνεται σε τελειόφοιτους φοιτητές (7ου, 8ου εξαμήνου) και αποτελείται από τις ακόλουθες δυο
ενότητες:
 Παιδαγωγική επάρκεια: απαρτίζεται, για τα δυο εξάμηνα, από συνολικά οκτώ (8) μαθήματα των
Επιστημών της Αγωγής, 2ωρης εβδομαδιαίας διδασκαλίας.
 Διδακτική επάρκεια: απαρτίζεται, για τα δυο εξάμηνα, από δύο (2) μαθήματα («Πρακτική Άσκηση
στη Διδασκαλία Ι» και «Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία ΙΙ») και αποτελείται από ένα πλέγμα
διδακτικών δραστηριοτήτων των φοιτητών/τριών.
Βασικός στόχος του Προγράμματος είναι η καλλιέργεια του ψυχοπνευματικού δυναμικού των φοιτητών,
αποσκοπώντας στη διαμόρφωση χαρακτήρων με τις απαραίτητες ικανότητες συναισθηματικής νοημοσύνης,
ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες και τις προκλήσεις του μέλλοντος στην πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι φοιτητές μέσα από καινοτόμες βιωματικές δράσεις αναπτύσσουν ηγετικές
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ικανότητες εκπαιδευτικής διοίκησης και δόμησης του μαθησιακού περιβάλλοντος στις δημόσιες σχολικές
μονάδες.
Β.22. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΑΜΗΝΑ
Στους παρακάτω πίνακες εμφανίζεται η δομή του προγράμματος σπουδών με τα αντίστοιχα credits
(πιστωτικές μονάδες). Λόγω του μεγάλου τους πλήθους, δεν εμφανίζονται τα μαθήματα Ελεύθερης
Επιλογής. Η γραμματεία του τμήματος ανακοινώνει, στην αρχή κάθε εξαμήνου, τα Μαθήματα Ελεύθερης
Επιλογής που προσφέρονται για το εξάμηνο.
1ο εξάμηνο

1.

Μάθημα
Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Ι

Κωδικός
1101

Κατηγορία
Υποχρεωτικό

Credits
6 ECTS

2.

Στατιστική Ι

1103

Υποχρεωτικό

6 ECTS

3.

Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι

1105

Υποχρεωτικό

6 ECTS

4.

Γενική Οικονομική Ιστορία

1131

Υποχρεωτικό

6 ECTS

5.

Μάθημα Επιλογής* ή Ελεύθερης
Επιλογής** ή Ξένη Γλώσσα Ι
(Μία από τις ακόλουθες ξένες γλώσσες:
Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά)

1911/1921/1931

ΣΥΝΟΛΟ

* Μάθημα επιλογής :
 Εισαγωγή στην Πολιτική και τις
Διεθνείς Σχέσεις
 Εισαγωγή στους Η.Υ.
 Οικονομικό Δίκαιο
** Μάθημα ελεύθερης επιλογής :
 Διακριτά Μαθηματικά
 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
Υπολογιστών
 Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Επιλογής/Ελεύθερ 6 ECTS
ης Επιλογής / Ξένη
Γλώσσα
30 ECTS

6 ECTS

4110
Επιλογής

6 ECTS
6 ECTS

1198
4107

3117
3125
5622

6 ECTS

Ελεύθερης
Επιλογής

6 ECTS
6 ECTS

 Είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση της Ξένης Γλώσσας για όσους δεν είναι κάτοχοι
πιστοποιητικού γλωσσομάθειας που δέχεται ο ΑΣΕΠ επιπέδου καλής ή πολύ καλής γνώσης της
Ξένης Γλώσσας

27

2ο εξάμηνο

1.

Μάθημα
Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση

2.

Στατιστική ΙΙ

1204

Υποχρεωτικό

6 ECTS

3.
4.

Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙ
Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

1236
1295

Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό

6 ECTS
6 ECTS

5.

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής** ή Ξένη
Γλώσσα ΙΙ (Μία από τις ακόλουθες ξένες
γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά)

ΙΙ

Κωδικός
1232

Κατηγορία
Υποχρεωτικό

6 ECTS

1912/1922/1932

ΣΥΝΟΛΟ

** Μάθημα ελεύθερης επιλογής :
 Γενικές Αρχές Διοίκησης
Επιχειρήσεων
 Στοιχεία Υπολογιστικών &
Πληροφοριακών Συστημάτων
 Προγραμματισμός Υπολογιστών
με JAVA
 Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων
 Εισαγωγή στην Επικοινωνία

Επιλογής/Ελεύθε 6 ECTS
ρης Επιλογής/
Ξένη Γλώσσα
30 ECTS

6 ECTS

2210
2214
3222
3262
5722

Ελεύθερης
Επιλογής

6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

 Είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση της Ξένης Γλώσσας για όσους δεν είναι κάτοχοι
πιστοποιητικού γλωσσομάθειας που δέχεται ο ΑΣΕΠ επιπέδου καλής ή πολύ καλής γνώσης της
Ξένης Γλώσσας
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3ο εξάμηνο

1.

Μάθημα
Μικροοικονομική Θεωρία Ι

2.
3.

Μακροοικονομική Θεωρία Ι
Εισαγωγή στην Οικονομετρία
(υποχρεωτικό για τους εισαχθέντες 201213 και εξής)

4.

Μάθημα Επιλογής**

5.

Μάθημα Επιλογής** ή Ελεύθερης
Επιλογής *** ή Ξένη Γλώσσα ΙΙΙ (Μία
από τις ακόλουθες ξένες γλώσσες:
Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά)

Κωδικός
1313
1311
1404

1913/1923/1933

Κατηγορία
Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό ή
κατεύθυνσης για
τους εισαχθέντες
προ του 2012-13
Επιλογής
Επιλογής
/Ελεύθερ
ης
Επιλογής
/ Ξένη
Γλώσσα

ΣΥΝΟΛΟ

** Μάθημα επιλογής :
 Μαρξιστική Οικονομική Ι
 Αρχές Κοινωνιολογίας
 Μαθηματικά για Οικονομολόγους
ΙΙΙ
 Οικονομική Ιστορία της Ελλάδος

6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

6 ECTS
6 ECTS

30 ECTS

1321
1193

6 ECTS
6 ECTS
Επιλογής

1406
1225

6 ECTS
6 ECTS
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*** Μάθημα ελεύθερης επιλογής :
 Οργάνωση και Διοίκηση
Επιχειρήσεων Ι
 Εμπορικό Δίκαιο Ι
 Λήψη Επιχειρηματικών
Αποφάσεων
 Στοιχεία Ανάπτυξης
Επιχειρησιακών Λύσεων με τη
Βοήθεια της Πληροφορικής
 Βάσεις Δεδομένων
 Οργανωσιακή Συμπεριφορά και
Ηγεσία

2317
2319
5133

Ελεύθερης
Επιλογής

6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

7123

6 ECTS

8117

6 ECTS

8115

6 ECTS

 Είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση της Ξένης Γλώσσας για όσους δεν είναι κάτοχοι
πιστοποιητικού γλωσσομάθειας που δέχεται ο ΑΣΕΠ επιπέδου άριστης γνώσης της Ξένης Γλώσσας

4ο εξάμηνο

1.
2.

Μάθημα
Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ
Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ

Κωδικός
1402
1412

Κατηγορία
Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό

6 ECTS
6 ECTS

3.

Διεθνής Οικονομική

1373

Υποχρεωτικό

6 ECTS

4.

Μάθημα Κατεύθυνσης* ή Επιλογής** ή
Ελεύθερης Επιλογής*** Ξένη Γλώσσα IV 1914/1924/
(Μία από τις ακόλουθες ξένες γλώσσες:
1934
Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά)

ΣΥΝΟΛΟ

Μάθημα
6 ECTS
Κατεύθυνσης ή
Επιλογής ή
Ελεύθερης Επιλογής
ή Ξένη Γλώσσα
30 ECTS

*Μαθήματα Κατεύθυνσης


Μεθοδολογία Οικονομικής
Επιστήμης (1ης κατεύθυνσης)

1430



Οικονομική Γεωγραφία (3ης
κατεύθυνσης)

1385



Εφαρμογές Η.Υ. (2ης κατεύθυνσης)

1607

6 ECTS
Κατεύθυνσης

6 ECTS

6 ECTS
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**Μαθήματα Επιλογής
 Μαρξιστική Οικονομική ΙΙ
 Επιχειρηματικότητα

***Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής
 Εμπορικό Δίκαιο ΙΙ (Ρυθμίσεις
Εμπορικών και Οικονομικών
Συναλλαγών)
 Ευρωπαϊκό Δίκαιο
 Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού
 Συμπεριφορά Καταναλωτή
 Μαθηματικός Προγραμματισμός
 Ανάλυση και Σχεδιασμός
Πληροφοριακών Συστημάτων

1422
1493

Επιλογής

2412
4116
5414
5623
8116
8120

6 ECTS
6 ECTS

6 ECTS

Ελεύθερης
Επιλογής

6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

 Είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση της Ξένης Γλώσσας για όσους δεν είναι κάτοχοι
πιστοποιητικού γλωσσομάθειας που δέχεται ο ΑΣΕΠ επιπέδου άριστης γνώσης της Ξένης Γλώσσας
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5ο εξάμηνο

1.

Μάθημα
Βιομηχανική Οργάνωση

Κωδικός
1502

Κατηγορία
Υποχρεωτικό

6 ECTS

2.

Οικονομετρία Ι

1508

Υποχρεωτικό

6 ECTS

3.

Ιστορία Οικονομικής Σκέψης

1531

Υποχρεωτικό

6 ECTS

4.

Δημόσια Οικονομική Ι

1550

Υποχρεωτικό

6 ECTS

5.

Μάθημα 1ης ή 2ης κατεύθυνσης* ή
Ελεύθερης Επιλογής**

Μάθημα
κατεύθυνσης
ή Ελεύθερης
Επιλογής

6 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ

30 ECTS

* Μάθημα κατεύθυνσης
 Οικονομική της Εργασίας (1ης και 2ης
κατεύθυνσης)

1562

6 ECTS
Κατεύθυνσης




Οικονομική των Επιχειρήσεων
κατεύθυνσης)
Αξιολόγηση Επενδύσεων (2ης
κατεύθυνσης)

(2ης

***Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής
 Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
 Διαφήμιση και Προώθηση Πωλήσεων
 Μακροοικονομικές Πολιτικές της
Ε.Ε.
 Ψυχολογία
 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
 Διοίκηση Ποιότητας και Αλλαγών
 Δημόσιες Σχέσεις και Διαχείριση
Κρίσεων
 Η Λογιστική των Επιχειρηματικών
Συνενώσεων

1594

6 ECTS

1601

6 ECTS

2513
2537

6 ECTS
6 ECTS

4120
5721
5225
5415

6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

5725
7105

Ελεύθερης
Επιλογής

6 ECTS
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Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα
μέσω Διαδικτύου
Διοίκηση Επιχειρήσεων και
Τεχνολογία
Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων
Μέθοδοι Βελτιστοποίησης στη
Διοικητική Επιστήμη
Οργανωσιακή Ψυχολογία

7116

6 ECTS

8125

6 ECTS

8121

6 ECTS

8123
8127

6 ECTS
6 ECTS
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6ο εξάμηνο

1.

Μάθημα
Χρήμα και Τραπεζική

2.

Μάθημα

1ης ή

3.

Μάθημα 1ης ή 3ης κατεύθυνσης*

4.

Μάθημα 1ης ή 2ης κατεύθυνσης*

5.

Μάθημα Κατεύθυνσης* ή Επιλογής** ή
Ελεύθερης Επιλογής ***

3ης

Κωδικός
1441

κατεύθυνσης*

Κατηγορία
Υποχρεωτικό
Μάθημα
κατεύθυνσης
Μάθημα
κατεύθυνσης
Μάθημα
κατεύθυνσης
Μάθημα
Κατεύθυνσης/
επιλογής/ελεύθερ
ης επιλογής

ΣΥΝΟΛΟ

6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

30 ECTS

* Μάθημα κατεύθυνσης








Οικονομική Ανάπτυξη (1ης και 3ης
κατεύθυνσης)
Θεωρία Βιομηχανικής Οργάνωσης
(1ης κατεύθυνσης)
Οικονομετρία ΙΙ(1ης κατεύθυνσης)
Θεωρία Οικονομικής Πολιτικής (1ης
και 3ης κατεύθυνσης)
Δημόσια Οικονομική ΙΙ(1ης
κατεύθυνσης)
Χρηματοοικονομική των
Επιχειρήσεων(2ης κατεύθυνσης)
Αγροτική Οικονομική (2ης και 3ης
κατεύθυνσης)

1363
1603

6 ECTS
6 ECTS
Κατεύθυνσης

1609

6 ECTS

1612
1651

6 ECTS
6 ECTS

1693

6 ECTS

1566

6 ECTS

1583

6 ECTS

** Μαθήματα Επιλογής :


Δίκαιο και Οικονομικά
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*** Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

















Εργατικό Δίκαιο
Διαχείριση Συγκρούσεων &
Διαπραγματεύσεις
Ειδικά Θέματα Χρημ/κής Λογιστικής
Έρευνα Μάρκετινγκ
Εννοιολογική Μοντελοποίηση
Συστημάτων
Πολιτική Προϊόντος
Ψηφιακό Μάρκετινγκ
Δίκτυα Διανομής και Logistics
Τιμολογιακή Στρατηγική
Ανάλυση και Μοντελοποίηση
Διαδικασιών και Συστημάτων
Διοίκηση Ποιότητας
Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών
Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας
&Συστημάτων Αποφάσεων
Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Εφαρμογές
Διαδικτύου
Διαχείριση Ψηφιακού Περιεχομένου
και Επικοινωνίας ΑνθρώπουΥπολογιστή

2406

6 ECTS

2614
2618
2630

6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

Ελεύθερης
Επιλογής

3741
5624
5626
5648
5647

6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

8126
8130
8132

6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

8134

6 ECTS

8144

6 ECTS

8146

6 ECTS

8152

6 ECTS

7ο εξάμηνο

1.

Μάθημα
Μάθημα 1ης κατεύθυνσης*

2.

Μάθημα 2ης κατεύθυνσης*

3.

Μάθημα 1ης ή 3ης κατεύθυνσης*

4.

Μάθημα 1ης ή 2ης κατεύθυνσης*

5.

Μάθημα 1ης ή 2ης ή 3ης κατεύθυνσης* ή
Ελεύθερης Επιλογής **
ΣΥΝΟΛΟ

Κωδικός

Κατηγορία
Μάθημα
κατεύθυνσης
Μάθημα
κατεύθυνσης
Μάθημα
κατεύθυνσης
Μάθημα
κατεύθυνσης
Μάθημα
κατεύθυνσης ή
Ελεύθερης
Επιλογής

6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

30 ECTS
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* Μάθημα κατεύθυνσης







Θεωρία Παιγνίων και Αβεβαιότητας
(1ης κατεύθυνσης)
Ανάλυση Χρηματαγορών και
Κεφαλαιαγορών (2ης κατεύθυνσης)
Τραπεζική Θεωρία και Πρακτική (2ης
κατεύθυνσης)
Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις (1ης
και 3ης κατεύθυνσης)
Χρηματοοικονομικά Θέματα (2ης
κατεύθυνσης)
Νομισματική Θεωρία και Πολιτική
(1ης και 3ης κατεύθυνσης)

1705

6 ECTS

1742
1744

6 ECTS
Κατεύθυνσης

6 ECTS
6 ECTS

1745
1782

6 ECTS

1642

6 ECTS

2810
2612

6 ECTS
6 ECTS

2713

6 ECTS

2735

6 ECTS

** Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής








Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
Λογιστική Κόστους
Εφαρμογές Επιχειρηματικής
Πληροφορικής
Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ
Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές
Επικοινωνίες
Ασφάλεια Πληροφοριακών
Συστημάτων
Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής
Έρευνας









Διαφήμιση
Εταιρική Επικοινωνιακή Στρατηγική
Εταιρική Ηθική και Υπευθυνότητα
Αναλυτική Διαδικτύου
Αναλυτική Μάρκετινγκ
Συμβουλευτική των Επιχειρήσεων
Βιομηχανικό (Β2Β) Μάρκετινγκ



Μάρκετινγκ Λιανικού και Χονδρικού
Εμπορίου
Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
Σχεδιασμός Δημιουργικού και
Διαφημιστικών Μηνυμάτων
Ελεγκτική
Χρηματοοικονομική Μηχανική






3771

Ελεύθερης
Επιλογής

6 ECTS

3662

6 ECTS

3812

6 ECTS

5636
5738
5781
5689
5691
5783
5627

6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

5657

6 ECTS

5637

6 ECTS

5677
7118
8163

6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
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8ο εξάμηνο

1.

Μάθημα
Μάθημα 2ης ή 3ης κατεύθυνσης* ή
Επιλογής**ή Ελεύθερης Επιλογής ***

2.

Μάθημα 1ης ή 3ης κατεύθυνσης* ή
Επιλογής**ή Ελεύθερης Επιλογής***

3.

Μάθημα 1ης ή 2ης ή 3ης κατεύθυνσης*

4.

Μάθημα 2ης ή 3ης κατεύθυνσης*

5.

Μάθημα 2ης ή 3ης κατεύθυνσης*

Κωδικός

Κατηγορία
Μάθημα
κατεύθυνσης ή
Επιλογής
Μάθημα
κατεύθυνσης ή
Επιλογής
Μάθημα
κατεύθυνσης
Μάθημα
κατεύθυνσης
Μάθημα
κατεύθυνσης

ΣΥΝΟΛΟ

6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
30 ECTS

* Μάθημα κατεύθυνσης










Ανάλυση Χρηματοοικονομικών
Παραγώγων (2ης κατεύθυνσης)
Πολιτική Οικονομία της Ε.Ε.(3ης
κατεύθυνσης)
Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς
Εμπορίου(1ης και 3ης κατεύθυνσης)
Εφαρμοσμένη Βιομηχανική Οργάνωση
(2ης κατεύθυνσης)
Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης (1ης
και 3ης κατεύθυνσης)
Περιφερειακή και Αστική Οικονομική
(3ης κατεύθυνσης)
Προχωρημένη Χρηματοοικονομική
Λογιστική (2ης κατεύθυνσης)
Οικονομική του Περιβάλλοντος και
των Φυσικών Πόρων(2ης και 3ης
κατεύθυνσης)
Θέματα Δυναμικής Οικονομικής (1ης
κατεύθυνσης)

6 ECTS

1883
4144

Κατεύθυνσης

1871
1852

6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

1861

6 ECTS
6 ECTS

1881
1875

6 ECTS

1764

6 ECTS

1808

6 ECTS

1880

6 ECTS

** Επιλογής :



Διάρθρωση και Προβλήματα της
Ελληνικής Οικονομίας
Χρονολογικές Σειρές και Προβλέψεις

Επιλογής
1882

6 ECTS
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*** Μαθήματα ελεύθερης επιλογής












Μάρκετινγκ Προϊόντων Υψηλής
Τεχνολογίας
Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών
Ανάπτυξη Εφαρμογών
Πληροφοριακών Συστημάτων
Επαλήθευση, Επικύρωση και
Συντήρηση Λογισμικού
Διεθνές Μάρκετινγκ
Τουριστικό Μάρκετινγκ
Μάρκετινγκ Κοινωνικών
Επιχειρήσεων και μη Κερδοσκοπικών
Οργανισμών
Ποσοτικά Μοντέλα Μάρκετινγκ
Σχεδιασμός και Ανάλυση
Προωθητικών Ενεργειών
Φορολογική Λογιστική
Χρηματοοικονομικά Ακίνητης
Περιουσίας

2834
3644

6 ECTS
6 ECTS

3842

6 ECTS

3642
5638
5658
5678

Ελεύθερης
Επιλογής

6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

5688

6 ECTS

5667
7128

6 ECTS
6 ECTS

7148

6 ECTS
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ που προσφέρονται σε φοιτητές του εξωτερικού μέσω προγράμματος
ERASMUS 2020-2021
Φθινοπωρινό Εξάμηνο:
Labour Economics
Theory and Practice of Economic
Integration
Principles of Sociology
Εαρινό Εξάμηνο
Business Economics
Theory and Practice of
Economic Integration
Public Economics
Money and Banking

Ελ.Χατζηχαρίτου
Ελ.Χατζηχαρίτου
Κ.Ορφανάκη
Φ. Αντωνίου
Ελ.Χατζηχαρίτου
Τρ. Κολλίντζας
Διδάσκων ΕΣΠΑ
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Curriculum
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Β.23. Παρακολούθηση και Εξέταση Μαθημάτων
Προκειμένου να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν στα μαθήματα, οι φοιτητές πρέπει στην αρχή κάθε
εξαμήνου να συμπληρώσουν ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων την οποία και υποβάλλουν στη Ηλεκτρονική
Γραμματεία του Τμήματος. Η υποβολή δηλώσεων μαθημάτων γίνεται στις ημερομηνίες και ώρες που
ανακοινώνονται από το Πανεπιστήμιο στην αρχή κάθε εξαμήνου και είναι υποχρεωτική, διαφορετικά ακόμα
και η επιτυχής εξέταση του μαθήματος ακυρώνεται. Ακολούθως, οι φοιτητές οφείλουν να καταθέσουν
ηλεκτρονική δήλωση επιλογής συγγραμμάτων μέσω της πλατφόρμας ΕΥΔΟΞΟΣ. Τονίζεται ότι η δήλωση
μαθημάτων και η δήλωση συγγραμμάτων δεν υποκαθιστούν η μία την άλλη.
Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων που μπορούν να παρακολουθούν και να εξετάζονται οι φοιτητές ανά
εξάμηνο είναι το πολύ σε έξι (6) μαθήματα πέραν των μαθημάτων της Ξένης Γλώσσας και των μαθημάτων
της Διδακτικής και Παιδαγωγικής Επάρκειας μέχρι να πάρουν Κατεύθυνση και αφού πάρουν Κατεύθυνση
το πολύ σε οκτώ (8)μαθήματα πέραν των μαθημάτων της Ξένης Γλώσσας και των μαθημάτων της
Διδακτικής και Παιδαγωγικής Επάρκειας:
Φοιτητές μέχρι να πάρουν Κατεύθυνση

Φοιτητές αφού πάρουν Κατεύθυνση

6 μαθήματα + Ξένη Γλώσσα
και μαθήματα Διδακτικής και
Παιδαγωγικής Επάρκειας
8 μαθήματα + Ξένη Γλώσσα
και μαθήματα Διδακτικής και
Παιδαγωγικής Επάρκειας

Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα διδάσκεται επί 13 εβδομάδες, με 4 ώρες διδασκαλίας σε μορφή διάλεξης ανά
εβδομάδα. Τα περισσότερα μαθήματα περιλαμβάνουν επίσης φροντιστήρια, κατά τα οποία λύνονται
ασκήσεις και συζητούνται απορίες των φοιτητών.
Η βαθμολογία σε κάθε μάθημα εκφράζεται στην κλίμακα 0-10 με χρήση μισού βαθμού (0,5). Βάση
επιτυχίας είναι ο βαθμός πέντε (5). Ο βαθμός πτυχίου υπολογίζεται ως ο μέσος όρος όλων των βαθμών των
μαθημάτων που καλύπτουν τις προϋποθέσεις απόκτησης πτυχίου, όπως δηλώνονται από τον φοιτητή κατά
την αίτηση ορκωμοσίας του (εάν έχει περάσει επιπλέον μαθήματα από τα απαιτούμενα της λήψης του
πτυχίου πρέπει να δεσμεύσει αυτά που επιθυμεί για να μην μετρήσουν στο μέσο όρο),εκτός των Αγγλικών
,των μαθημάτων Διδακτικής και Παιδαγωγικής Επάρκειας και της Πρακτικής Άσκησης. Ο βαθμός πτυχίου
συνοδεύεται από ένα λεκτικό χαρακτηρισμό ανάλογα με το ύψος του: οι βαθμοί πτυχίου από 8,51 έως 10
αναφέρονται ως Άριστα, οι βαθμοί από 6,51 έως 8,50 αναφέρονται ως Λίαν Καλώς, και βαθμοί από 5,00
έως 6,50 αναφέρονται ως Καλώς.
Για τα μαθήματα που διδάσκονται το φθινοπωρινό εξάμηνο οι εξετάσεις γίνονται από τέλος Ιανουαρίου
μέχρι αρχές Φεβρουαρίου. Για τα μαθήματα που διδάσκονται το εαρινό εξάμηνο οι εξετάσεις γίνονται τον
Ιούνιο. Τέλος, τα μαθήματα και των δύο εξαμήνων επανεξετάζονται το Σεπτέμβριο. Εάν ένας φοιτητής
αποτύχει σε κάποιο μάθημα που έχει δηλώσει το φθινοπωρινό ή το εαρινό εξάμηνο κατά τις αντίστοιχες
εξεταστικές περιόδους, μπορεί να επαναλάβει την εξέταση του μαθήματος κατά την εξεταστική περίοδο του
Σεπτεμβρίου.
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Β.24. Δυνατότητα Προφορικής Εξέτασης
Φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες ή παθήσεις που καθιστούν προβληματική ή αδύνατη την γραπτή
εξέτασή τους μπορούν, κατόπιν αίτησης στη Γραμματεία του Τμήματος, να εξετάζονται συνδυαστικά
προφορικώς και γραπτώς, βάσει διαδικασίας που έχει θεσπίσει το Τμήμα. Η αίτηση πρέπει απαραιτήτως να
συνοδεύεται από σχετική ιατρική γνωμάτευση από αρμόδιο κρατικό φορέα.

Β.25. Ακύρωση βαθμολογίας
Φοιτητές που έχουν επιτύχει στην εξέταση ενός μαθήματος αλλά επιθυμούν να επανεξεταστούν σε αυτό,
έχουν την δυνατότητα, κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης της Πρυτανείας, να καταθέσουν αίτηση στην
Γραμματεία του Τμήματος, με την οποία ο βαθμός τους ακυρώνεται. Ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί:
1. Η ακύρωση και επανεξέταση μαθήματος θα ισχύει για το 10% του συνόλου των μαθημάτων, που
συμμετέχουν στη διαμόρφωση του βαθμού του πτυχίου, δηλαδή για τέσσερα (4) μαθήματα στο σύνολο των
σπουδών.
2. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εξετάζονται στα μαθήματα των οποίων το βαθμό ακυρώνουν, σε
όποια εξεταστική περίοδο επιθυμούν, υπό την προϋπόθεση ότι θα τα συμπεριλάβουν στη δήλωση
μαθημάτων
3. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να ακυρώσουν το βαθμό τους και να επανεξεταστούν στα μαθήματα
που θέλουν, με αναδρομική ισχύ δύο (2) ετών. Μόνο κατά τη διάρκεια αιτήσεων επανεξέτασης το
Σεπτέμβριο μπορούν να επανεξεταστούν σε μαθήματα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους .
Συγεκριμένα,
Κατά την περίοδο δηλώσεων Χειμερινού εξαμήνου:
Υποβάλλεται αίτημα ακύρωσης βαθμολογίας χειμερινού μαθήματος περιόδων Σεπτεμβρίου και Ιανουαρίου
των αμέσως δύο (2) προηγούμενων ετών
Κατά την περίοδο δηλώσεων Εαρινού εξαμήνου:
Υποβάλλεται αίτημα ακύρωσης βαθμολογίας εαρινού μαθήματος περιόδων Σεπτεμβρίου και Ιουνίου των
αμέσως δύο (2) προηγούμενων ετών
Κατά την περίοδο αιτήσεων επανεξέτασης Σεπτεμβρίου
Υποβάλλεται αίτημα ακύρωσης βαθμολογίας μαθημάτων περιόδων Ιανουαρίου και Ιουνίου του τρέχοντος
ακαδημαϊκού έτους.
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Β.26. Βεβαίωση γνώσης Πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ
Στους απόφοιτους του Τμήματος μπορεί να χορηγηθεί αναλυτική βαθμολογία η οποία παράλληλα θα
βεβαιώνει την “γνώση Πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ”, εφόσον έχουν εξεταστεί με επιτυχία σε τέσσερα(4)
τουλάχιστον από τα παρακάτω μαθήματα:
1)Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι (παλαιό μάθημα, δεν προσφέρεται πλέον)
2) Εισαγωγή στους Η/Υ
3) Εφαρμογές Η/Υ
4) Οικονομετρία Ι
5) Οικονομετρία ΙΙ
6) Θέματα Δυναμικής Οικονομικής
7) Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
8) Εισαγωγή στην Οικονομετρία
9) Στατιστική Ι
10) Στατιστική ΙΙ
11) Χρονολογικές Σειρές και Προβλέψεις
Στη λίστα αυτή ανήκουν και μαθήματα του Τμήματος Πληροφορικής (εντός των τριών που μπορούν να
επιλέγουν ελεύθερα οι φοιτητές από τα άλλα τμήματα).
Β.27 Διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων

o

o
o

o
o

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της φοιτητοκεντρικής εκπαιδευτικής διαδικασίας έχει υιοθετηθεί διαδικασία
διαχείρισης παραπόνων των φοιτητών. Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά σε όλα τα παράπονα που
άπτονται της ποιότητας των παρεχομένων από το τμήμα εκπαιδευτικών – διοικητικών υπηρεσιών και έχει
ως ακολούθως:
Για την καταγραφή παραπόνων είναι διαθέσιμο το «έντυπο υποβολής παραπόνων του τμήματος στην
ιστοσελίδα του τμήματος
Αφού καταγραφεί το παράπονο υποβάλλεται
στη Γραμματεία του Τμήματος μέσω email στο econ@aueb.gr
Στη συνέχεια η Γραμματεία του Τμήματος συντάσσει σχετική αναφορά, εφόσον αυτό είναι δυνατόν, την
οποία γνωστοποιεί στον Πρόεδρο του Τμήματος καθώς και στους Συμβούλους Σπουδών.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος με τους Συμβούλους Σπουδών εξετάζουν το πρόβλημα και ενημερώνουν το
αρμόδιο Όργανο. Για παράδειγμα, αν το παράπονο αφορά στη δομή του ΠΠΣ, ενημερώνεται η σχετική
Επιτροπή για το Πρόγραμμα Σπουδών, αν αφορά τα ΠΜΣ ενημερώνεται ο Διευθυντής του ΠΜΣ κ.λ.π.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος αξιολογεί αν απαιτείται το θέμα να συζητηθεί σε επίπεδο Συνέλευσης του
Τμήματος για ενημέρωση και τυχόν απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες.
Ακολούθως, ενημερώνεται φοιτητής για τις ενέργειες που έχουν γίνει καθώς και για τυχόν απόφαση της
Συνέλευσης του Τμήματος.
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Β.28. Υποτροφίες και Βραβεία
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) χορηγεί υποτροφίες επίδοσης σε επιμελείς φοιτητές ευπαθών
κοινωνικών ομάδων. Οι Γραμματείες των Τμημάτων γνωστοποιούν με ανακοίνωσή τους τα ονόματα των
υποψήφιων υποτρόφων και ορίζουν τις προθεσμίες στις οποίες πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά
τους.
Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών λειτουργεί και το Ίδρυμα Γεωργίου Χαλκιόπουλου, το οποίο
χορηγεί υποτροφίες σε φοιτητές με περιορισμένους οικονομικούς πόρους με βάση την ακαδημαϊκή τους
επίδοση. Τον Οκτώβριο κάθε ακαδημαϊκού έτους το Ίδρυμα ανακοινώνει το ύψος της υποτροφίας, καθώς
και τον τρόπο και χρόνο υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων φοιτητών. Άλλα βραβεία και
υποτροφίες χορηγούνται σε φοιτητές του Τμήματος και του Πανεπιστημίου από διάφορα ιδρύματα,
οργανισμούς και επιχειρήσεις. Πληροφορίες για όλα αυτά τα βραβεία και υποτροφίες παρέχονται από το
Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου.

Β.29. Προϋποθέσεις Απόκτησης Πτυχίου
Για την απονομή πτυχίου πρέπει να ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις αποφοίτησης του προγράμματος
σπουδών όπως αυτό ισχύει κατά την αίτηση απονομής πτυχίου του φοιτητή. Συγκεκριμένα, για την
απόκτηση πτυχίου οι φοιτητές του τμήματος πρέπει να εξεταστούν σε 40 μαθήματα συνολικά (19
υποχρεωτικά, 8 κατεύθυνσης και 9 επιλογής και 4 ξένης γλώσσας).
Β.30. Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές
Το Πτυχίο του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης παρέχει πρόσβαση σε Μεταπτυχιακές Σπουδές 2 ΟΥ
κύκλου σπουδών είτε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είτε σε άλλα Πανεπιστήμια της Ελλάδας και
του Εξωτερικού.
Β.31 Επαγγελματικό προφίλ των Αποφοίτων
Δεν απαιτείται επαγγελματική κατοχύρωση για την απασχόληση των αποφοίτων του Τμήματος Οικονομικής
Επιστήμης. Η φοίτηση στο συγκεκριμένο Τμήμα θέτει τις βάσεις για επιτυχή σταδιοδρομία σε μεγάλους
διεθνείς και ελληνικούς Οργανισμούς, επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, Τράπεζες και χρηματοπιστωτικά
Ιδρύματα της χώρας μας και των χωρών του εξωτερικού και για ακαδημαϊκή σταδιοδρομία τόσο σε
ελληνικά όσο και σε ξένα Πανεπιστήμια.
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Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι
• κωδικός αριθμός του μαθήματος
1101
• τύπος του μαθήματος
Υποχρεωτικό
• επίπεδο του μαθήματος
Πρώτου κύκλου
• έτος σπουδών
Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021
• εξάμηνο/τρίμηνο παράδοσης του μαθήματος
1ο
• αριθμός κατανεμόμενων πιστωτικών μονάδων ECTS
6 (έξι)
• όνομα του διδάσκοντος/των διδασκόντων
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
• μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει:
1.

Να γνωρίζουν τον τρόπο εξαγωγής των καμπυλών της προσφοράς και της ζήτησης στις ανταγωνιστικές αγορές.

2.

Να κατανοούν τα αποτελέσματα στην ευημερία από την παρέμβαση του κράτους στην λειτουργία των
ανταγωνιστικών αγορών.

3.

Να μπορούν να διακρίνουν τα χαρακτηριστικά των διαφόρων μορφών αγοράς.

4.

Να γνωρίζουν τις επιπτώσεις της παρέμβασης του κράτους όταν υπάρχουν εξωτερικότητες στην παραγωγή ή την
κατανάλωση αγαθών.

5.

Να μπορούν να καταλάβουν τις βασικές αρχές της θεωρίας παιγνίων.

6.

Να μπορούν να καταλάβουν το ρόλο του διεθνούς εμπορίου, στην ευημερία μιας χώρας.

• τρόπος παράδοσης
Πρόσωπο με πρόσωπο
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• προ-απαιτούμενα και συν-απαιτούμενα
«Δεν εφαρμόζεται»
• συνιστώμενες προαιρετικές εκπαιδευτικές συνιστώσες του προγράμματος σπουδών
«Δεν εφαρμόζεται»
• περιεχόμενα του μαθήματος
Το μάθημα σκοπό έχει να εισάγ ει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες της οικονομικής επιστήμης. Η
οικονομική επιστήμη γ νωρίζει μεγ άλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Η παγ κοσμιοποίηση αλλά και η
ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογ ίας έχουν δώσει νέες δυνατότητες γ ια την μελέτη των οικονομικών
φαινομένων. Στο μάθημα εξετάζονται οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικονομολόγ οι στην ανάλυση
των διαφόρων οικονομικών φαινομένων μέσω της δημιουργ ίας και ελέγ χου των διαφόρων οικονομικών
μοντέλων. Πιο συγ κεκριμένα, εξετάζεται ο τρόπος που οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις παίρνουν τις
αποφάσεις τους. Εξετάζονται ακόμα τα αποτελέσματα της παρέμβασης του κράτους στην λειτουργ ία των
ανταγ ωνιστικών αγ ορών. Εξηγ είται ο ρόλος που θα πρέπει να έχει το κράτος όταν υπάρχουν εξωτερικότητες
στην παραγ ωγ ή ή την κατανάλωση αγ αθών. Μελετάται ο τρόπος που το κράτος αποφασίζει γ ια τα δημόσια
αγ αθά που παράγ ει. Εξετάζεται ο ρόλος του διεθνούς εμπορίου, στην ευημερία μιας χώρας. Α ναλύονται τα
χαρακτηριστικά των διαφόρων μορφών αγ οράς. Τέλος μελετώνται οι αγ ορές των συντελεστών παραγ ωγ ής
καθώς και θέματα σχετικά με την επίδραση της έλλειψης πλήρους πληροφόρησης στην οικονομία.
• συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
 Εισαγ ωγ ή στην Οικονομική Επιστήμη, Ε. Ζαχαριάς, Εκδόσεις ΟΠΑ(προτεινόμενο σύγ γ ραμμα)
 Εισαγ ωγ ή στην Οικονομική Ανάλυση, αριθμητικά παραδείγ ματα και εφαρμογ ές,
Κ. Θ. Βελέντζα (εναλλακτικό σύγ γ ραμμα)

• σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι
2 Τακτικές εβδομαδιαίες δίωρες διαλέξεις
8 δίωρα φροντιστήρια
ανάρτηση ανακοινώσεων αλλά και σημειώσεων, ασκήσεων και παλιών θεμάτων εξετάσεων στο
e-class
• μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια (συμπληρώνεται από το διδάσκοντα)
Τελική γ ραπτή εξέταση
• γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική
• πρακτική άσκηση
δεν απαιτείται

54

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι
• κωδικός αριθμός του μαθήματος
1103
• τύπος του μαθήματος
Υποχρεωτικό
• επίπεδο του μαθήματος
Πρώτου κύκλου
• έτος σπουδών
Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021
• εξάμηνο/τρίμηνο παράδοσης του μαθήματος
1ο
• αριθμός κατανεμόμενων πιστωτικών μονάδων ECTS
6 (έξι)
• όνομα του διδάσκοντος/των διδασκόντων
ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗ (ΕΔΙΠ)
• μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Το μάθημα σκοπό έχει να εισάγ ει τους φοιτητές
κατανομές

τυχαίων

μεταβλητών,

στις βασικές έννοιες της θεωρίας πιθανοτήτων,

περιγ ραφική στατιστική,

κατανομές

δειγ ματοληψίας

και

εκτιμητική (σημειακή εκτίμηση, εκτίμηση σε διάστημα, και έλεγ χοι υποθέσεων γ ια την μέση τιμή
και το ποσοστό).
• τρόπος παράδοσης
Πρόσωπο με πρόσωπο
• προ-απαιτούμενα και συν-απαιτούμενα
Δεν εφαρμόζεται
• συνιστώμενες προαιρετικές εκπαιδευτικές συνιστώσες του προγράμματος σπουδών
Δεν εφαρμόζεται
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• περιεχόμενα του μαθήματος
Το μάθημα σκοπό έχει να εισάγ ει τους φοιτητές
κατανομές

τυχαίων

μεταβλητών,

στις βασικές έννοιες της θεωρίας πιθανοτήτων,

περιγ ραφική στατιστική,

κατανομές

δειγ ματοληψίας

και

εκτιμητική (σημειακή εκτίμηση, εκτίμηση σε διάστημα, και έλεγ χοι υποθέσεων γ ια την μέση τιμή
και το ποσοστό).
• συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

Προτεινόμενο Σύγ γ ραμμα: Βασικές Αρχές Στατιστικής για Επιχειρήσεις-Έννοιες και Εφαρμογές,
Berenson L. Mark, Levine M. David, Szabat A. Kathryn
 Εναλλακτικά Συγ γ ράμματα: α. Εισαγωγή στη Στατιστική, Τ.Παπαϊωάννου, Λουκάς Σωτήρης.
β. Στατιστική Τόμος Α΄Αγγελής Β., Δημάκη Αικ.

• σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι
2 Τακτικές εβδομαδιαίες δίωρες διαλέξεις/ φροντιστήρια / εργ αστήρια / ανάρτηση σημειώσεων
στο e-class / μελέτες περιπτώσεων (case studies)
• μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια
Τελική γ ραπτή εξέταση
• γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική
• πρακτική άσκηση
Δεν απαιτείται
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ Ι
• κωδικός αριθμός του μαθήματος
1105
• τύπος του μαθήματος
Υποχρεωτικό
• επίπεδο του μαθήματος
Πρώτου κύκλου
• έτος σπουδών
Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021
• εξάμηνο/τρίμηνο παράδοσης του μαθήματος
1ο
• αριθμός κατανεμόμενων πιστωτικών μονάδων ECTS
6 (έξι)

• όνομα του διδάσκοντος/των διδασκόντων
ΗΛΙΑΣ ΦΛΥΤΖΑΝΗΣ, ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
• μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, όσοι/ες το έχουν παρακολουθήσει θα έχουν
εξοικειωθεί τόσο θεωρητικά όσο και σε επίπεδο εφαρμογ ών με μαθηματικές έννοιες και τεχνικές
απαραίτητες στην οικονομική ανάλυση. Πιο συγ κεκριμένα θα είναι σε θέση να κατανοούν και να
εφαρμόζουν στα πλαίσια της ανάλυσης οικονομικών υποδειγ μάτων τις παρακάτω έννοιες:
Συναρτήσεις μιας μεταβλητής, παράγ ωγ ος, ελαστικότητα, κυρτότητα, ακρότατα, ολοκλήρωμα,
συναρτήσεις δύο και περισσοτέρων μεταβλητών, μερικές παράγ ωγ οι, αλυσωτή παραγ ώγ ιση,
πεπλεγ μένες συναρτήσεις, Ιακωβιανές μήτρες, ισοσταθμικές καμπύλες, ρυθμός υποκατάστασης,
ομογ ενείς συναρτήσεις, Εσσιανός και πλαισιωμένος Εσσιανός πίνακας, αριστοποίηση χωρίς ή με
περιορισμούς, πολλαπλασιαστές Lagrange, εισαγ ωγ ή στις διαφορικές εξισώσεις.
• τρόπος παράδοσης
Πρόσωπο με πρόσωπο
• προ-απαιτούμενα και συν-απαιτούμενα
Δεν εφαρμόζεται
• συνιστώμενες προαιρετικές εκπαιδευτικές συνιστώσες του προγράμματος σπουδών
Δεν εφαρμόζεται
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• περιεχόμενα του μαθήματος
Συναρτήσεις μιας μεταβλητής: παράγ ωγ ος, ελαστικότητα, κυρτότητα, ακρότατα, ο λοκλήρωμα.
Συναρτήσεις δύο ή περισσοτέρων μεταβλητών: μερικές παράγ ωγ οι, αλυσωτή παραγ ώγ ιση,
πεπλεγ μένες συναρτήσεις, Ιακωβιανές μήτρες, ισοσταθμικές, ρυθμός υποκατάστασης, ομογ ενείς
συναρτήσεις.
Εσσιανός

και πλαισιωμένος

Εσσιανός

πίνακας, ακρότατα και ακρότατα με

περιορισμούς,

πολλαπλασιαστές Lagrange.
Εισαγ ωγ ή στις διαφορικές εξισώσεις.
Εφαρμογ ές στην Οικονομική Επιστήμη.
• συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη


Μαθηματικά γ ια Οικονομολόγ ους Ι, Η. Φλυτζάνης, Εκδόσεις Μπένου Γ. (προτεινόμενο

σύγ γ ραμμα)
 Μαθηματικές

μέθοδοι οικονομικής ανάλυσης (set), A. Chiang-Wainwright K., Εκδόσεις

Κριτική (εναλλακτικό σύγ γ ραμμα)
Συνιστώμενη ξενόγ λωσση βιβλιογ ραφία
 Mathematics for Economics, Hoy, Livernois, McKenna, Rees, Stengos, MIT Press.
 Essential Mathematics for Economic Analysis, Sydsaeter, Hammond, Prentice Hall.
 Further

Mathematics

for

Economic

Analysis, Sydsaeter, Hammond, Seierstad, Strom,

Prentice Hall.

• σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι
2 Τακτικές εβδομαδιαίες δίωρες διαλέξεις/ 1 τακτικό εβδομαδιαίο φροντιστήριο
• μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια
Τελική γ ραπτή εξέταση
• γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική
• πρακτική άσκηση
δεν απαιτείται
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ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
• κωδικός αριθμός του μαθήματος
1131
• τύπος του μαθήματος
Υποχρεωτικό
• επίπεδο του μαθήματος
Πρώτου κύκλου
• έτος σπουδών
Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21
• εξάμηνο/τρίμηνο παράδοσης του μαθήματος
1ο
• αριθμός κατανεμόμενων πιστωτικών μονάδων ECTS
6 (έξι)
• όνομα του διδάσκοντος/των διδασκόντων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΕΛΙΔΗΣ , ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ
• μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος

Βασικές γ νώσεις γ ια την

προέλευση

και εξέλιξη:1) της παγ κοσμιοποίησης, 2) εκβιομηχάνισης

και οικονομικής ανάπτυξης, 3) των διαφόρων οικονομικών συστημάτων και ειδικότερα του
καπιταλισμού, 4)των οικονομικών κύκλων 5)των εφαρμοσμένων οικονομικών πολιτικών; 6) των
μεγ άλων επιτευγ μάτων και προβλημάτων στην παγ κόσμια οικονομία σήμερα.
Κατανόηση(των

προϋποθέσεων,

χαρακτηριστικών

και

αποτελεσμάτων)της

οικονομικής

ανάπτυξης στην μακρά διάρκεια στην παγ κόσμια οικονομία (1500-2017).
Να

μπορούν

να

εκτιμήσουν

τη

σημασία

της

μελέτης

σπουδαιότητας γ ια την εξήγ ηση οικονομικών φαινομένων

της
τόσο

μακράς

διάρκειας

και

της

μέσω της χρήσης των μη

μετρήσιμων παραγ όντων ( κουλτούρα, πολιτισμός, θεσμοί) όσο και της χρήσης των μετρήσιμων
παραγ όντων.
Να ανακαλύψουν και να αποκτήσουν μια πρώτη εξοικείωση με το ποιο είναι το πρωτογ ενές
υλικό/βασικά δεδομένα στα οποίο βασίζουν την έρευνα τους οι οικονομολόγ οι (και ειδικότερα
όσον

ασχολούνται με

την

οικονομική ανάπτυξη, διεθνή οικονομικά, δημόσια οικονομικά,

επιχειρηματικότητα)
Γνωρίζοντας το πως φθάσαμε εδώ, να είναι σε θέση να αντλούν ιστορικά δεδομένα γ ια να
ερμηνεύσουν με κριτική /αναλυτική σκέψη τους ισχύοντες θεσμούς και όσα συμβαίνουν σήμερα
στην παγ κόσμια οικονομία.
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Να έχουν μία πρώτη επαφή με το εργ αλείο της συγ κριτικής οικονομικής ανάλυσης αλλά και να
γ νωρίζουν

επίσης ποια είναι τα γ ενικευμένα χαρακτηριστικά της διαδικασίας οικονομικής

ανάπτυξης σε παγ κόσμιο επίπεδο.
• τρόπος παράδοσης
Πρόσωπο με πρόσωπο
• προ-απαιτούμενα και συν-απαιτούμενα
«Δεν εφαρμόζεται»
• συνιστώμενες προαιρετικές εκπαιδευτικές συνιστώσες του προγράμματος σπουδών
«Δεν εφαρμόζεται»
• περιεχόμενα του μαθήματος
Το μάθημα εξετάζει τις βασικές παραμέτρους της παγ κοσμιοποίησης και των οικονομικών
αλλαγ ών κατά τη διάρκεια των επόμενων τεσσάρων (4) περιόδων: 1. προ-βιομηχανική εποχή,
(1500-1750), 2. βιομηχανική επανάσταση (1750/80-1914), 3. ο σύντομος 20ος αιώνας (19141989), 4. μεταμοντέρνα εποχή (1989 +). Η ανάλυση δίνει έμφαση στο ρόλο των θεσμών, τη
συγ κριτική ανάλυση και τα διδάγ ματα της ιστορίας.
• συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
 Προτεινόμενο σύγ γ ραμμα: Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης, K.G.Persson-P.Sharp, Εκδόσεις
Κοντού Αγ γελική (2018)
-Πανεπιστημιακές Σημειώσεις : Φάκελος Άρθρων
 Συνιστώμενη –προαιρετική βιβλιογ ραφία :


Η Ευρώπη πριν την βιομηχανική Επανάσταση ¨κοινωνία και οικονομία 1000-1700 μ Χ, θεμέλιο (1988)



A Concise Economic History of the World, Larry Neal and Rondo Cameron, Oxford University Press
(2015)



A History of the Global Economy , ed Joerg Baten, Cambridge University Press(2016)

• σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι
2

τακτικές

δίωρες

διαλέξεις

ανά

εβδομάδα

.

Συμπεριλαμβανομένου

οπτικοακουστικού

υλικού/επικοινωνία με τους φοιτητές που βασίζεται στο Internet (e_class). Επίσης υπάρχει
βοηθητικό υλικό και στο open courses.
• μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια (συμπληρώνεται από το διδάσκοντα)
Τελική γ ραπτή εξέταση
• γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική
• πρακτική άσκηση
δεν απαιτείται
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
κωδικός αριθμός του μαθήματος
1198
• τύπος του μαθήματος
Επιλογ ής
• επίπεδο του μαθήματος
Πρώτου κύκλου
• έτος σπουδών
Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21
• εξάμηνο/τρίμηνο παράδοσης του μαθήματος
1ο
• αριθμός κατανεμόμενων πιστωτικών μονάδων ECTS
6 (έξι)
• όνομα του διδάσκοντος/των διδασκόντων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΗΣ, ΜΕΛΟΣ ΕΔΙΠ
• μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος

Το μάθημα καλύπτει όλες τις βασικές εισαγ ωγ ικές γ νώσεις της επιστήμης των Υπολογ ιστών
καθώς

και

τις

αρχές

προγ ραμματισμού προσαρμοσμένες

στις

απαιτήσεις

των

φοιτητών

Οικονομικής κατεύθυνσης.
Σκοπός του μαθήματος είναι :


Να μάθουν οι φοιτητές τη δομή και λειτουργ ία ενός υπολογ ιστικού συστήματος



Να διδάξει τους φοιτητές ώστε να εντάξουν και να χρησιμοποιήσουν τους υπολογ ιστές
γ ια να λύσουν προβλήματα στα πλαίσια των σπουδών τους και τέλος



Να αποκτήσουν δεξιότητες χρησιμοποίησ ης των εφαρμογ ών γ ραφείου

• τρόπος παράδοσης
Πρόσωπο με πρόσωπο
• προ-απαιτούμενα και συν-απαιτούμενα
«Δεν εφαρμόζεται»
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• συνιστώμενες προαιρετικές εκπαιδευτικές συνιστώσες του προγράμματος σπουδών
«Δεν εφαρμόζεται»
• περιεχόμενα του μαθήματος
Εισαγ ωγ ή στην επιστήμη των υπολογ ιστών. Βασικές αρχές (Λογ ικές πύλες, λογ ικά κυκλώματα)
Δεδομένα,

Αναπαράσταση δεδομένων (συστήματα αρίθμησης, αναπαράσταση αριθμών και

χαρακτήρων), Εισαγ ωγ ή στο Υλικό (Κεντρική Μονάδα Επεξεργ ασίας, Κύρια Μνήμη, Αριθμητική
Λογ ική Μονάδα, , περιφερειακές συσκευές Δευτερεύουσα Μνήμη). Εισαγ ωγ ή στο λογ ισμικό
(Λειτουργ ικό σύστημα, λογ ισμικό εφαρμογ ών), εισαγ ωγ ή στα δίκτυα υπολογ ιστών, Διαδίκτυο.
Βασικές αρχές προγ ραμματισμού,
δεδομένων, δομές

Εισαγ ωγ ή στο προγ ραμματισμό με Matlab ή Scilab. Τύποι

ελέγ χου, πίνακες, αρχεία. Επίλυση προβλημάτων με το Matlab/Scilab.

Εργ αστήρια: Bασικές υπηρεσίες διαδικτύου, ΜS Windows, Word, Excel, Power Point.

• συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

 Matlab: Μια Πρακτική Εισαγ ωγ ή στον Προγ ραμματισμό και την Επίλυση Προβλημάτων, Stormy Attaway
 Ελληνικό Microsoft Office 2016, Elaine Marmel
• σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι (συμπληρώνεται από το διδάσκοντα)
Δύο (2) Τακτικές εβδομαδιαίες δίωρες διαλέξεις συν δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως εργ αστήρια/φροντιστήριο.

• μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια (συμπληρώνεται από το διδάσκοντα)
Ο τελικός βαθμός είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος του βαθμού της γ ραπτής εξέτασης (βάρος
60%), δύο εργ αστηριακών εξετάσεων (MS Word και Excel) (20%) και της προγ ραμματιστικής
εργ ασίας (20%) με το περιορισμό ο βαθμός της γ ραπτής εξέτασης να είναι μεγ αλύτερος ή ίσος
του 4.

• γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική
• πρακτική άσκηση
δεν απαιτείται
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
κωδικός αριθμός του μαθήματος
4107
• τύπος του μαθήματος
Επιλογ ής
• επίπεδο του μαθήματος
Πρώτου κύκλου
• έτος σπουδών
Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021
• εξάμηνο/τρίμηνο παράδοσης του μαθήματος
1ο
• αριθμός κατανεμόμενων πιστωτικών μονάδων ECTS
6 (έξι)
• όνομα του διδάσκοντος/των διδασκόντων
ΑΣΤΕΡΗΣ ΠΛΙΑΚΟΣ, KΑΘΗΓΗΤΗΣ

• μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει:
1. Να έχουν κατανοήσει τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ κράτους και οικονομίας,
τους ελεγ κτικούς θεσμούς και τα κίνητρα ανάπτυξης της οικονομίας.
2. Να

έχουν

κατανοήσει τις

βασικές

αρχές

λειτουργ ίας

της

αγ οράς, τους

τρόπους

προστασίας των καταναλωτών και τις θεμελιώδεις αρχές του ανταγ ωνισμού.
3. Να κατανοούν τα όρια ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, την έννοια του
γ ενικού συμφέροντος και τον τρόπο προστασίας του.
4. Να κατανοούν τις ρυθμιστικές εξελίξεις, να τις αναλύουν και να σχεδιάζουν τη δράση
τους σύμφωνα με αυτές.

• τρόπος παράδοσης
Πρόσωπο με πρόσωπο
• προ-απαιτούμενα και συν-απαιτούμενα
Κανένα
• συνιστώμενες προαιρετικές εκπαιδευτικές συνιστώσες του προγράμματος σπουδών
«Δεν εφαρμόζεται»
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• περιεχόμενα του μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι να διδάξει στον φοιτητή τη συμβολή της νομικής επιστήμης στη ρύθμιση της
οικονομίας. Μέσω του μαθήματος, ο φοιτητής εξοικειώνεται με τα χαρακτηριστικά της νομικής επιστήμης,
την επίδραση της οικονομικής ρύθμισης στη λειτουργ ία των οικονομικών σχέσεων και τις εκατέρωθεν
επιρροές που αναπτύσσονται μεταξύ των δύο επιστημών, της νομικής και της οικονομικής επισ τήμης. Τα
θέματα του μαθήματος καλύπτουν τις κυριότερες μορφές της οικονομικής ρύθμισης, ταξινομούμενες σε δύο
μεγ άλες ενότητες, εκ των οποίων η πρώτη αφορά το δίκαιο του κρατικού παρεμβατισμού, ενώ η δεύτερη το
δίκαιο της αγ οράς. Ειδικότερα αναπτύσσονται τα χαρακτηριστικά της νομικής επιστήμης, το οικονομικό
σύνταγ μα, το δημοσιονομικό πλαίσιο, τα κίνητρα ανάπτυξης, ο έλεγ χος της αγ οράς και οι ρυθμιστικές αρχές,
η ελευθερία των συμβάσεων και το δίκαιο του καταναλωτή, στοιχεία εμπορικού δικαίου και ο ανταγ ωνισμός
• συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
 Πλιάκος Α., Εισαγ ωγ ή στο Οικονομικό Δίκαιο (2011), εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη.
- Πανεπιστημιακές Σημειώσεις

 Αγ αλλοπούλου Π, Βασικές έννοιες Αστικού Δικαίου (2016), εκδόσεις Σάκκουλα.
 Τζουγ ανάτος Δ., (επιμέλεια) Δίκαιο του ελεύθερου ανταγ ωνισμού (2013), εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη.

• σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι (συμπληρώνεται από το διδάσκοντα)
Διαλέξεις με διαδραστικό χαρακτήρα, που συνδυάζουν αναλύσεις παραδειγ μάτων και μελετών περιπτώσεων
και διεξαγ ωγ ή δύο προόδων αξιολογ ικού, πρακτικού και γ νωσιολογ ικού χαρακτήρα.

• μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια (συμπληρώνεται από το διδάσκοντα)
Γραπτή εξέταση: 70 %.
Οι ερωτήσεις ζητούν 1) εκτενείς γραπτές απαντήσεις και προϋποθέτουν καλή και σε βάθος κατανόηση του
περιεχομένου του μαθήματος,

2)

χρήση αξιολογικής

ικανότητας

εννοιών,

ρυθμιστικών συνόλων και

νομολογιακών εφαρμογών, 3) να δοθούν λύσεις σε μελέτες περιπτώσεων.
Πρόοδοι: 30%
Δύο πρόοδοι, έκαστη με τέσσερις ερωτήσεις θεωρητικού, αξιολογικού και πρακτικού χαρακτήρα, ζητούν από
τους συμμετέχοντες να πιστοποιήσουν την κατανόηση των διαλέξεων, όσον αφορά τη θεωρία, την
αξιολόγηση των ρυθμίσεων και των πρακτικών εφαρμογών τους
• γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική
• πρακτική άσκηση
δεν απαιτείται
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙKH ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
κωδικός αριθμός του μαθήματος
4110
• τύπος του μαθήματος
Επιλογ ής
• επίπεδο του μαθήματος
Πρώτου κύκλου
• έτος σπουδών
Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021
• εξάμηνο/τρίμηνο παράδοσης του μαθήματος
1ο
• αριθμός κατανεμόμενων πιστωτικών μονάδων ECTS
6 (έξι)
• όνομα του διδάσκοντος/των διδασκόντων
ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΛΑΒΟΥΚΟΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

• μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Κατανόηση των βασικών εννοιών στην πολιτική επιστήμη και τις διεθνείς σχέσεις. Εξοικείωση με
τη δυναμική ανάλυση των πολιτικών διαδράσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Στοιχειώδης
συγ κριτική ανάλυση εναλλακτικών επιλογ ών εγ χώριας πολιτειακής συγ κρότησης. Κατανόηση
των βασικών στοιχείων συγ κρότησης του διεθνούς συστήματος.
• τρόπος παράδοσης
Πρόσωπο με πρόσωπο
• προ-απαιτούμενα και συν-απαιτούμενα
Κανένα
• συνιστώμενες προαιρετικές εκπαιδευτικές συνιστώσες του προγράμματος σπουδών
«Δεν εφαρμόζεται»
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• περιεχόμενα του μαθήματος
1. Πολιτική και Κυβέρνηση: αποσαφήνιση εννοιών κυβέρνησης και διακυβέρνησης, κράτους και έθνους,
ισχύος, εξουσίας, νομιμοποίησ ης.
2. Το Κράτος στο παγ κόσμιο πλαίσιο: ανάδειξη κράτους και διαφορετικές μορφές του, σχέσεις κράτους
με διεθνείς οργ ανισμούς και ρόλος του στο παγ κοσμιοποιημένο οικονομικό σύστημα.
3. Δημοκρατία και απολυταρχική εξουσία: άμεση, αντιπροσωπευτική και φιλελεύθερη δημοκρατία,
κύματα

εκδημοκρατισμού

και

νεοπαγ είς

δημοκρατίες,

παραδοσιακές

και

σύγ χρονες

μορφές

απολυταρχικής διακυβέρνησης
4. Συντάγ ματα και νομικό πλαίσιο: Συντάγ ματα, ρόλος δικαστικής εξουσίας, δικαστικός ακτιβισμός,
διεθνές δίκαιο.
5. Νομοθετικά σώματα: δομή και λειτουργ ίες, λειτουργ ία κοινοβουλίων σε νεοπαγ είς δημοκρατίες και
απολυταρχικά συστήματα διακυβέρνησης.
6. Εκτελεστική εξουσία: Προεδρικό, Ημιπροεδρικό και Κοινοβουλευτικό σύστημα.
7. Σύστημα Διεθνών Σχέσεων: Ιστορική επισκόπηση και βασικά στοιχεία συγ κρότησής του
• συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
N. Kenneth and J. W. Van Deth, Συγ κριτική Πολιτική, 3η Έκδοση/2017, Εκδόσεις Τζιόλα
R. Hague and M. Harrop, Συγ κριτική Πολιτική και Διακυβέρνηση, 2020, Εκδόσεις Κριτική

• σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι
Διαλέξεις

• μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια
Γραπτές εξετάσεις (100%)

• γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική
• πρακτική άσκηση
δεν απαιτείται
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ
• κωδικός αριθμός του μαθήματος
1232
• τύπος του μαθήματος
Υποχρεωτικό
• επίπεδο του μαθήματος
Πρώτου κύκλου
• έτος σπουδών (εάν εφαρμόζεται)
Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021
• εξάμηνο/τρίμηνο παράδοσης του μαθήματος
2ο
• αριθμός κατανεμόμενων πιστωτικών μονάδων ECTS
6 (έξι)
• όνομα του διδάσκοντος/των διδασκόντων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΛΙΟΥΣΗ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ
• μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να γ νωρίζουν τις βασικές αρχές της
μακροοικονομίας

και πιο συγ κεκριμένα να είναι εξοπλισμένοι με κατάλληλες αναλυτικές

δεξιότητες σε περιγ ραφικές, γ ραφικές και μαθηματικές μεθόδους. Επιπλέον αναμένεται να
απλοποιούν σύνθετα οικονομικά προβλήματα και να τα επιλύουν με τις παραπάνω τεχνικές. Οι
φοιτητές θα κατανοήσουν βαθύτερα έννοιες όπως το προϊόν και το εθνικό εισόδημα, η
κατανάλωση και η αποταμίευση, η συνολικής προσφορά και ζήτηση προιόντος, η δημοσιονομική
και νομισματική πολιτική, ο πληθωρισμός, η ανεργ ία κλπ. Η προσέγ γ ιση που ακολουθείται
συνδυάζει Κευνσιανά υποδείγ ματα γ ια την βραχυχρόνια ανάλυση μιας οικονομίας και πιο
νεοκλασικά γ ια τη μακροχρόνια.

• τρόπος παράδοσης
Πρόσωπο με πρόσωπο
• προ-απαιτούμενα και συν-απαιτούμενα
«Δεν εφαρμόζεται»
• συνιστώμενες προαιρετικές εκπαιδευτικές συνιστώσες του προγράμματος σπουδών
«Δεν εφαρμόζεται»
67

• περιεχόμενα του μαθήματος


Εισαγ ωγ ή στις μακροοικονομικές έννοιες: επισκόπηση



Μέτρηση του εθνικού προιόντος



Κλασσική οικονομική σκέψη



Κευνσιανό Υπόδειγ μα



Βραχυχρόν ια ανάλυση και προσδιορισμός του εισοδήματος ισορροπίας



Κατανάλωση, προιόν ισορροπίας, πολλαπλασιαστές



Τραπεζικός τομέας, χρήμα και επιτόκιο



Λειτουργ ίες του χρήματος



Προσφορά και ζήτηση χρήματος



Σύνδεση αγ ορών προιόντος και χρήματος



Νομισματική και δημοσιονομική πολιτική



Συνολική προσφορά



Ανεργ ία



Πληθωρισμός



Καμπύλη Phillips



Διεθνής Οικονομία

• συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
 Προτεινόμενο σύγγραμμα : ‘Εισαγωγή στην Οικονομική: Μακροοικονομική’, 2017, Sloman John,
Wride Alison, Garratt Dean, Εκδόσεις Broken Hill Publishers.
 Εναλλακτικό σύγγραμμα: ‘Εισαγωγή στην Oικονομική, Τόμος Β', 2015, Begg David, Vernasca
Gianluigi, Fisher Stanley, Dornbusch Rudiger, Εκδόσεις Κριτική.
• σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι (συμπληρώνεται από το διδάσκοντα)
Υπάρχουν δύο τμήματα. Στο κάθε τμήμα γίνονται 2 τακτικές δίωρες διαλέξεις και 1 δίωρο φροντιστήριο
κάθε εβδομάδα. Εκπαιδευτικό υλικό αναρτάται στο e-class: περιλήψεις των διαλέξεων, ασκήσεις,
ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και μελέτες συγκεκριμένων θεμάτων.
• μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια
Τελική γραπτή εξέταση
• γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική
• πρακτική άσκηση
δεν απαιτείται
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
• κωδικός αριθμός του μαθήματος
1204
• τύπος του μαθήματος
Υποχρεωτικό
• επίπεδο του μαθήματος
Πρώτου κύκλου
• έτος σπουδών (εάν εφαρμόζεται)
Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21
• εξάμηνο/τρίμηνο παράδοσης του μαθήματος
2ο
• αριθμός κατανεμόμενων πιστωτικών μονάδων ECTS
6 (έξι)
• όνομα του διδάσκοντος/των διδασκόντων
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
• μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Δεδομένου ότι η κατανόηση των εννοιών που αποτελούν αντικείμενο πραγ μάτευσης του
μαθήματος γ ίνεται με όσο το δυνατόν μεγ αλύτερη μαθηματική αυστηρότητα, μετά την επιτυχή
ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει την κατάλληλη μαθηματική
ωριμότητα γ ια

την εισαγ ωγ ή και την κατανόηση περαιτέρω εννοιών εκτιμητικής και ελέγ χων

στα πλαίσια των επόμενων μαθημάτων της οικονομετρίας, αλλά και του πιθανοτικού υποβάθρου
της αβεβαιότητας στα σχετικά μαθήματα των οικονομικών.

• τρόπος παράδοσης
Πρόσωπο με πρόσωπο
• προ-απαιτούμενα και συν-απαιτούμενα
Δεν εφαρμόζεται
• συνιστώμενες προαιρετικές εκπαιδευτικές συνιστώσες του προγράμματος σπουδών
Δεν εφαρμόζεται
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• περιεχόμενα του μαθήματος
Το μάθημα αποσκοπεί στην περαιτέρω εισαγ ωγ ή σε ζητήματα θεωρίας πιθανοτήτων καθώς και
θεμελίωσης διαδικασιών στατιστικής επαγ ωγ ής. Η θεωρία πιθανοτήτων αφορά στην μελέτη
εννοιών

που αφορούν

σε διαδικασίες απόδοσης «μεγ έθους» σε αφηρημένα σύνολα. Η

στατιστική επαγ ωγ ή είναι το σύνολο των διαδικασιών επίλυσης του στατιστικού προβλήματος.
Στατιστικό

ονομάζεται

«περιγ ράφει»

κάποιο

το

πρόβλημα

φαινόμενο

του

εύρεσης
οποίου

άγ νωστης

κατανομής

η εξήγ ηση μας

πιθανότητας

που

ενδιαφέρει. Οι παραπάνω

διαδικασίες χρησιμοποιούν έννοιες της θεωρίας πιθανοτήτων και μπορούν να ιδωθούν ως κατά
κάποιο τρόπο «αντίστροφες» αυτή της θεωρίας. Συνεπώς είναι δυσχερέστατη η μελέτη τέτοιων
διαδικασιών χωρίς χρήση της εν λόγ ω θεωρίας.
Βάσει των παραπάνω, το μάθημα χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο εμβαθύνουμε σε έννοιες
που προκύπτουν στα πλαίσια της θεωρίας πιθανοτήτων. Σημειώνουμε ότι, οι έννοιες αυτές
συναντώνται όχι μόνο στα πλαίσια της στατιστικής αλλά και σε όποιο μέρος της οικονομικής
θεωρίας αναφέρεται σε συνθήκες αβεβαιότητας. Συνεπώς η χρησιμότητα τους είναι ευρύτερη
στον κύκλο των οικονομικών σπουδών. Έτσι εξετάζουμε έννοιες όπως η κατανομή πιθανότητας
και οι αναπαραστάσεις αυτής, ή η τυχαία μεταβλητή και το τυχαίο διάνυσμα.
Το δεύτερο μέρος άπτεται της στατιστικής, οπότε και εξετάζεται η έννοια του στατιστικού
υποδείγ ματος καθώς και ζητημάτων εκτιμητικής και ελέγ χων τύπου Neyman-Pearson στα
πλαίσια της θεωρίας πιθανοφάνειας.
• συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη


Ν. Πίττης, Πιθανοθεωρητική Θεμελίωση της Οικονομετρίας, Εκδόσεις Unibooks, Αθήνα

2017 (προτεινόμενο)
 Hoel Paul, Port Sidney,Stone Charles Εισαγ ωγ ή στη Θεωρία Πιθανοτήτων, Πανεπιστημιακές
Εκδόσεις Κρήτη,2015

• σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι
2 Τακτικές εβδομαδιαίες δίωρες διαλέξεις/ φροντιστήρια / ανάρτηση σημειώσεων στο e-class
• μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια
Τελική γ ραπτή εξέταση
• γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική
• πρακτική άσκηση
δεν απαιτείται
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ ΙΙ
• κωδικός αριθμός του μαθήματος
1236
• τύπος του μαθήματος
Υποχρεωτικό
• επίπεδο του μαθήματος
Πρώτου κύκλου
• έτος σπουδών (εάν εφαρμόζεται)
Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021
• εξάμηνο/τρίμηνο παράδοσης του μαθήματος
2ο
• αριθμός κατανεμόμενων πιστωτικών μονάδων ECTS
6 (έξι)
• όνομα του διδάσκοντος/των διδασκόντων
ΠΔ 407/80
• μαθησιακά αποτελέσματα
Οι σκοποί του μαθήματος είναι δυο. Πρώτον, η εισαγ ωγ ή στη Γραμμική Άλγ εβρα με σκοπό την
προπαρασκευή γ ια το μάθημα της Οικονομετρίας. Δεύτερον, η ανάλυση εννοιών που είναι
χρήσιμες στη Μικροοικονομική και τη Μαθηματική Οικονομική (βελτιστοποίηση με τη μορφή
μητρών δυναμικά οικονομικά υποδείγ ματα κτλ). Σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος θα έχουν οι
φοιτητές την ευκαιρία να δουν εφαρμογ ές από το χώρο της Θεωρητικής Οικονομικής, όπως
βελτιστοποίηση, θεωρία του σχεδιασμού, ανάλυση εισροών -εκροών κτλ.

• τρόπος παράδοσης (πρόσωπο με πρόσωπο, εκπαίδευση εξ αποστάσεως)
Πρόσωπο με πρόσωπο
• προ-απαιτούμενα και συν-απαιτούμενα
Μαθηματικά γ ια Οικονομολόγ ους Ι
• συνιστώμενες προαιρετικές εκπαιδευτικές συνιστώσες του προγράμματος σπουδών
Δεν εφαρμόζεται
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• περιεχόμενα του μαθήματος

Οι σκοποί του μαθήματος είναι δυο. Πρώτον, η εισαγ ωγ ή στη Γραμμική Άλγ εβρα με σκοπό την
προπαρασκευή γ ια το μάθημα της Οικονομετρίας. Δεύτερον, η ανάλυση εννοιών που είναι
χρήσιμες στη Μικροοικονομική και τη Μαθηματική Οικονομική (βελτιστοποίηση με τη μορφή
μητρών δυναμικά οικονομικά υποδείγ ματα κτλ). Σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος θα έχουν οι
φοιτητές την ευκαιρία να δουν εφαρμογ ές από το χώρο της Θεωρητικής Οικονομικής, όπως
βελτιστοποίηση, θεωρία του σχεδιασμού, ανάλυση εισροών -εκροών κτλ.

• συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
 Προτεινόμενο σύγ γ ραμμα : Μαθηματικά Οικονομικο-Διοικητικών Επιστημών,

Α. Κιντής, A.

Yamane, Εκδόσεις Gutenberg

• σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι (συμπληρώνεται από το διδάσκοντα)
2 Τακτικές εβδομαδιαίες δίωρες διαλέξεις/ φροντιστήρια / εργ αστήρια / ανάρτηση σημειώσεων
στο e-class / μελέτες περιπτώσεων (case studies)
• μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια (συμπληρώνεται από το διδάσκοντα)
Τελική γ ραπτή εξέταση / πρόοδοι / γ ραπτές εργ ασίες
• γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική
• πρακτική άσκηση
δεν απαιτείται
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ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
• κωδικός αριθμός του μαθήματος
1295
• τύπος του μαθήματος
Υποχρεωτικό
• επίπεδο του μαθήματος (π.χ.πρώτου, δεύτερου ή τρίτου κύκλου, υποεπίπεδο, εάν υφίσταται)
Πρώτου κύκλου
• έτος σπουδών (εάν εφαρμόζεται)
Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21
• εξάμηνο/τρίμηνο παράδοσης του μαθήματος
2ο
• αριθμός κατανεμόμενων πιστωτικών μονάδων ECTS
6 (έξι)
• όνομα του διδάσκοντος/των διδασκόντων
Λ. ΔΟΥΚΑΚΗΣ, ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

(Α-Λ)& (Μ-Ω)

• μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 1) Να κατανοούν το θεωρητικό
πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Λογ ιστικής. 2) Να καταρτίζουν τις οικονομικές καταστάσεις μιας εταιρείας.
3) Να αναλύουν τα οικονομικά γ εγ ονότα καθώς και τις επιπτώσεις τους στη λογ ιστική ισότητα. 4) Να
διενεργ ούν ημερολογ ιακές εγ γ ραφές, εγ γ ραφές προσαρμογ ής και να καταρτίζουν ισοζύγ ια και 5) να
κατανοούν θέματα σχετικά με τις αποσβέσεις των παγ ίων και τις απαιτήσεις των πελατών.

• τρόπος παράδοσης (πρόσωπο με πρόσωπο, εκπαίδευση εξ αποστάσεως)
Πρόσωπο με πρόσωπο
• προ-απαιτούμενα και συν-απαιτούμενα
Δεν εφαρμόζεται
• συνιστώμενες προαιρετικές εκπαιδευτικές συνιστώσες του προγράμματος σπουδών
Δεν εφαρμόζεται
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• περιεχόμενα του μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των θεμελιωδών λογ ιστικών εννοιών, οι οποίες αποτελούν το
απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο γ ια την κατάρτιση και τη χρήση των Οικονομικών Καταστάσεων.
Πρόσθετος σκοπός είναι η γ νώση των διαδικασιών που απαιτούνται γ ια την αναγ νώριση των διαφόρων
οικονομικών

γ εγ ονότων, την

ενσωμάτωσή τους στο λογ ιστικό σύστημα και την παρουσίαση των

οικονομικών συνεπειών τους. Συνεπώς, το μάθημα δίνει έμφαση τόσο σε θέματα θεωρίας όσο και πρακτικής
στην

κατάρτιση

των

Οικονομικών

Καταστάσεων

μιας

επιχείρησης

βάσει

των

Διεθνών

Προτύπων

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Καλύπτονται οι εξής ενότητες:
Κεφάλαιο 1ο Το θεωρητικό πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Λογ ιστικής.
Κεφάλαιο 2ο Ο Ισολογ ισμός.
Κεφάλαιο 3ο Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, η Κατάσταση Συνολικών Αποτελεσμάτων Χρήσης και η
Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων.
Κεφάλαιο 4ο Ο Λογ ιστικός Κύκλος
Κεφάλαιο 5ο Απαιτήσεις
Κεφάλαιο 7ο Ενσώματα Πάγ ια – Αποσβέσεις

• συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
 Προτεινόμενο σύγ γ ραμμα : Χρηματοοικονομική Λογ ιστική, Δ. Γκίκας – Α. Παπαδάκη, Σιουγ λέ
– Δεμοιράκος - Τζιόβας, Εκδόσεις Ε. Μπένου
 Εναλλακτικό σύγ γ ραμμα : Χρηματοοικονομική Λογ ιστική , Απ. Μπάλλας-Δημ. Χέβας, Εκδόσεις
Ε. Μπένου
• σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι
2 Τακτικές εβδομαδιαίες δίωρες διαλέξεις/ φροντιστήρια / μελέτες περιπτώσεων ( case studies)
• μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια
Τελική γ ραπτή εξέταση
• γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική
• πρακτική άσκηση
δεν απαιτείται
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
• κωδικός αριθμός του μαθήματος
1225
• τύπος του μαθήματος
Επιλογ ής
• επίπεδο του μαθήματος
Πρώτου κύκλου
• έτος σπουδών
Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021
• εξάμηνο/τρίμηνο παράδοσης του μαθήματος
3ο
• αριθμός κατανεμόμενων πιστωτικών μονάδων ECTS
6 (έξι)
• όνομα του διδάσκοντος/των διδασκόντων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
• μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν κατανοήσει σε βάθος τα εξής:
-Η καλύτερη κατανόηση του πώς μελετάται η μακρα διάρκεια στην οικονομία.
-Εξάσκηση στην κριτική σκέψη ως προς την πολιτική οικονομία της Ελλάδας.
-Γνώση των σταθερών και αλλαγ ών όσον αφορά τον οικονομικό χώρο των Ελλήνων δια μέσου
των αιώνων.
-Βασική αντίληψη γ ια το πως έχει δημιουργ ηθεί το σημερινό θεσμικό περιβάλλον στην Ελλάδα,
-Κατανόηση της σημερινής Ελληνικής οικονομίας με την οπτική της μακροχρόνιας συγ κριτικής
θέσης της Ελλάδας στη παγ κόσμια οικονομία.
-Δυνατότητα αξιολόγ ησης των ιστορικών οικονομικών επιλογ ών του κράτους.
-Επαφή με τις πηγ ές της Ελληνικής οικονομικής ιστοριογ ραφίας.
-Πρώτη εξάσκηση μεθοδολογ ική στο πως ο οικονομολόγ ος αντλεί και μελετά τα πρωτογ ενή
στοιχεία σε μίκρο και μάκρο-επίπεδο.
• τρόπος παράδοσης
Πρόσωπο με πρόσωπο
• προ-απαιτούμενα και συν-απαιτούμενα
«Δεν εφαρμόζεται»
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• συνιστώμενες προαιρετικές εκπαιδευτικές συνιστώσες του προγράμματος σπουδών
«Δεν εφαρμόζεται»
• περιεχόμενα του μαθήματος
Κεντρικός άξονας του μαθήματος είναι η μελέτη της πορείας ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας από τον
19ο αιώνα ως τον 21ο αιώνα, καθώς και η μελέτη των μετασχηματισμών και των κρίσεων που αντιμετώπισε
η ελληνική οικονομία σε αυτή την πορεία. Διερευνώνται οι κύριοι προσδιοριστικοί παράγ οντες της εξέλιξης
της οικονομίας και δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο των οικονομικών και πολιτικών παραμέτρων και
θεσμών, καθώς και στις επιπτώσεις του διεθνούς περιβάλλοντος και της οικονομικής πολιτικής. Αφού
περιγ ραφεί η εξέλιξη της οικονομίας στην ιστορία της νεώτερης Ελλάδας, με έμφαση στην πορεία των
κύριων μακροοικονομικών μεγ εθών και των πολιτικών, οικονομικών και θεσμικών εξελίξεων από τον 19ο
αιώνα έως σήμερα, οι διαλέξεις επικεντρώνονται σε τέσσερα κεντρικά ζητήματα. Πρώτον, στις διαρθρωτικές
μεταλλάξεις τις οποίες υπέστη η ελληνική οικονομία, από μία κατά βάση γ εωργ ική οικονομία στο 19ο αιώνα,
σε μία μεταβιομηχανική οικονομία υπηρεσιών στον 21ο αιώνα. Δεύτερον, στη σχέση μεταξύ δημοσιονομικών
εξελίξεων και νομισματικής πολιτικής, τόσο σε περιόδους πολέμων όσο και σε ειρηνικές περιόδους. Τρίτον,
στη σχέση μεταξύ ενσωμάτωσης στο διεθνές οικονομικό και νομισματικό σύστημα, εξωτερικού δανεισμού
και των περιοδικών χρηματοπιστωτικών και συναλλαγ ματικών κρίσεων τις οποίες βίωσε η ελληνική
οικονομία. Οι σχέσεις αυτές έχουν τεράστια σημασία γ ια την οικονομική και νομισματική σταθερότητα.
Τέταρτον, στις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ πολιτεύματος, ποιότητας των κοινωνικών και οικονομικών θεσμών
και αποτελεσματικότητας του κράτους. Οι αλληλεξαρτήσεις αυτές έχουν τεράστια σημασία γ ια τη διαδικασία
της οικονομικής ανάπτυξης.

• συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογ ραφία προς μελέτη
 Προτεινόμενο σύγ γ ραμμα : «Η Δραχμή : Από τον Φοίνικα στο Ευρώ», Γ. Αλογ οσκούφης
και Σ.Λαζαρέτου (2002), Εκδόσεις ΛΙΒΑΝΗ

 Ελεύθερο Σύγ γ ραμμα : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, Τύπος: Ηλεκτρονικό Βιβλίο,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΡΩΝΗΣ, 2016
• σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι
2

τακτικές

δίωρες

διαλέξεις

ανά

εβδομάδα

συμπεριλαμβανομένου

οπτικοακουστικού

υλικού/επικοινωνία με τους φοιτητές που βασίζεται στο Internet (e_class). Επίσης, υπάρχει
βοηθητικό υλικό και στο open courses.
• μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια (συμπληρώνεται από το διδάσκοντα)
Τελική γ ραπτή εξέταση
• γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική
• πρακτική άσκηση
δεν απαιτείται
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ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι
• κωδικός αριθμός του μαθήματος
1313
• τύπος του μαθήματος
Υποχρεωτικό
• επίπεδο του μαθήματος
Πρώτου κύκλου
• έτος σπουδών
Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021
• εξάμηνο/τρίμηνο παράδοσης του μαθήματος
3ο
• αριθμός κατανεμόμενων πιστωτικών μονάδων ECTS
6 (έξι)
• όνομα του διδάσκοντος/των διδασκόντων
ΚΩΝ/ ΝΟΣ ΓΑΤΣΙΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
• μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Με το μάθημα αυτό οι φοιτητές αποκτούν με πληρότητα βασικές γ νώσεις, ενδιάμεσου επιπέδου,
στη θεωρία καταναλωτή και στη θεωρία παραγ ωγ ής. Ειδικότερα, στις διαλέξεις που αφορούν
στη θεωρία καταναλωτή, διδάσκονται το πρόβλημα επιλογ ής τού καταναλωτή στη βάση των
προτιμήσεων και του διαθέσιμου εισοδήματός του· τις ιδιότητες των ατομικών (Μαρσαλιανών)
συναρτήσεων ζήτησης που προκύπτουν από τη λύση του προβλήματος επιλογ ής καθώς και τις
αντίστοιχες

καμπύλες

ζήτησης·

την έμμεση συνάρτηση χρησιμότητας, την εμπειρική της

χρησιμότητα, τη σχέση της με την συνάρτηση χρησιμότητας, καθώς και την εξ αυτής εύρεση
των συναρτήσεων ζήτησης μέσω της Ταυτότητας του Roy· το πρόβλημα της ελαχιστοποίησης
δαπανών, ως το δυϊκό πρόβλημα εκείνου της μεγ ιστοποίησης χρησιμότητας· τις ιδιότητες των
Χικσιανών

ή αντισταθμιστικών συνάρτησης ζήτησης που προκύπτουν από τη λύση του

προβλήματος αυτού, καθώς και τις αντίστοιχες καμπύλες ζήτησης· τη συνάρτηση δαπανών και
την εξ αυτής εύρεση των αντισταθμιστικών συναρτήσεων ζήτησης μέσω του Λήμματος του
Shephard· τη σχέση μεταξύ των ανωτέρω δύο τύπων συναρτήσεων ζήτησης μέσω της εξίσωσης
Slutsky, καθώς την οικονομική ερμηνεία αυτής της σχέσης (αποτέλεσμα υποκατάστασης και
αποτέλεσμα εισοδήματος)· τις αθροιστικές συναρτήσεις ζήτησης και τις αντίστοιχες αθροιστικές
καμπύλες ζήτησης· τα διάφορα είδη ελαστικοτήτων ζήτησης, καθώς και τις έννοιες των καθαρών
και ακαθάριστων συμπληρωματικών και υποκατάστατων αγ αθών· το πλεόνασμα καταναλωτή.
Στις διαλέξεις που αφορούν στη θεωρία παραγ ωγ ής, οι φοιτητές διδάσκονται την έννοια της
τεχνολογ ίας και την αποτύπωσή της στη συνάρτηση παραγ ωγ ής· τις ιδιότητες της συνάρτησης
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παραγ ωγ ής και διάφορες δυνατές μορφές της (αποδόσεις κλίμακας, ισοελαστική κλπ)· το
πρόβλημα της μεγ ιστοποίησης κερδών μιας ανταγ ωνιστικής επιχείρησης· τις ιδιότητες των
συναρτήσεων ζήτησης παραγ ωγ ικών συντελεστών και της συνάρτησης προσφοράς προϊόντος
που προκύπτουν από τη λύση του ανωτέρω προβλήματος, καθώς και της αντίστοιχες καμπύλ ες
ζήτησης παραγ ωγ ικών συντελεστών και προσφοράς προϊόντος· τη συνάρτηση κερδών, τις
ιδιότητές της καθώς και την εξ αυτής εύρεση των συναρτήσεων ζήτησης παραγ ωγ ικών
συντελεστών και προσφοράς προϊόντος μέσω του Λήμματος του Hotelling· το πρόβλημα της
ελαχιστοποίησης κόστους και την κεντρικότητά του στην μελέτη της συμπεριφοράς όλων των
τύπων των επιχειρήσεων (τέλεια ή ατελώς ανταγ ωνιστικών)· τις ιδιότητες των υπό συνθήκη
συναρτήσεων ζήτησης παραγ ωγ ικών συντελεστών που προκύπτουν από τη λύση του ανωτέρω
προβλήματος, καθώς και τις αντίστοιχες καμπύλες ζήτησης· τη συνάρτηση κόστους, τις
ιδιότητές της, καθώς και την εξ αυτής εύρεση των υπό συνθήκη συναρτήσεων ζήτησης
παραγ ωγ ικών

συντελεστών

μέσω

του

Λήμματος

τού

Shephard·

τις

μακροχρόνιες

και

βραχυχρόνιες καμπύλες συνολικού, μέσου και οριακού κόστους, καθώς και τις μεταξύ τους
σχέσεις· το πρόβλημα προσφορά προϊόντος μιας ανταγ ωνιστικής επιχείρησης στη βραχυχρόνια
και μακροχρόνια περίοδο, την έννοια του πλεονάσματος παραγ ωγ ού και τη σχέση του με τα
κέρδη της επιχείρησης.
Τα ανωτέρω διδάσκονται με τη χρήση τόσο διαγ ραμμάτων όσο και μαθηματικών εργ αλείων
(διαφορικό και ολοκληρωτικό λογ ισμό, μέθοδος Lagrange, κλπ) και συνοδεύονται από πληθώρα
ασκήσεων και εφαρμογ ών.
• τρόπος παράδοσης (πρόσωπο με πρόσωπο, εκπαίδευση εξ αποστάσεως)
Πρόσωπο με πρόσωπο
• προ-απαιτούμενα και συν-απαιτούμενα
Προαπαιτείται γ νώση οικονομικής θεωρίας και γ νώση μαθηματικών μεθόδων διαφορικού και
ολοκληρωτικού λογ ισμού σε εισαγ ωγ ικό επίπεδο.
• συνιστώμενες προαιρετικές εκπαιδευτικές συνιστώσες του προγράμματος σπουδών
Επίλυση ασκήσεων κατ’ οίκο και παράδοσή τους κατά τη διάρκεια των διαλέξεων και
φροντιστηρίων.
• περιεχόμενα του μαθήματος
Θεωρία

καταναλωτή:

συναρτήσεις

προτιμήσεις,

ζήτησης,

έμμεση

εισοδηματικός

συνάρτηση

ελαχιστοποίηση δαπανών, Χικσιανές

περιορισμός,

χρησιμότητας

και

επιλογ ή,
η

(Μαρσαλιανές)

Ταυτότητα

του

Roy,

ή αντισταθμιστικές συναρτήσεις ζήτ ησης, συνάρτηση

δαπανών και το Λ ήμμα τού Shephard, εξίσωση Slutsky, ελαστικότητες, (καθαρά και ακαθάριστα)
πλεόνασμα καταναλωτή.
Θεωρία Παραγ ωγ ής: συναρτήσεις παραγ ωγ ής, αποδόσεις κλίμακας, μεγ ιστοποίηση κερδών,
συναρτήσεις

ζήτησης

παραγ ωγ ικών

συντελεστών

και συνάρτηση προσφοράς

προϊόντος,

συνάρτηση κερδών και το Λ ήμμα τού Hotelling, ελαχιστοποίηση κόστους, υπό συνθήκη
συναρτήσεις ζήτησης παραγ ωγ ικών συντελεστών, συνάρτησ η κόστους και το Λ ήμμα τού
Shephard, καμπύλες κόστους, προσφορά προϊόντος μιας ανταγ ωνιστικής επιχείρησης, κέρδη και
πλεόνασμα παραγ ωγ ού.
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• συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
 Μικροοικονομική Θεωρία: Βασικές Αρχές & Προεκτάσεις (ενιαίος τόμος), W. Nicholson,
Εκδόσεις Κριτική (προτεινόμενο σύγ γ ραμμα)
 Μικροοικονομική: Μια σύγ χρονη προσέγ γ ιση (νέα βελτιωμένη έκδοση-ενιαίος τόμος), H.
Varian, Εκδόσεις Κριτική (εναλλακτικό σύγ γ ραμμα)
• σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι
2 τακτικές εβδομαδιαίες δίωρες διαλέξεις, 2 τακτικά εβδομαδιαία δίωρα φροντιστήρια, επίλυση
ασκήσεων κατ’ οίκο, ανάρτηση ασκήσεων και υλικού στο e-class
• μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια
Τελική γ ραπτή εξέταση, γ ραπτές εργ ασίες
• γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική – Αγ γλική
• πρακτική άσκηση
δεν απαιτείται
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ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι
• κωδικός αριθμός του μαθήματος
1311
• τύπος του μαθήματος
Υποχρεωτικό
• επίπεδο του μαθήματος
Πρώτου κύκλου
• έτος σπουδών
Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021
• εξάμηνο/τρίμηνο παράδοσης του μαθήματος
3ο
• αριθμός κατανεμόμενων πιστωτικών μονάδων ECTS
6 (έξι)
• όνομα του διδάσκοντος/των διδασκόντων
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ, ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
• μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Οι φοιτητές εξοικειώνονται με τις βασικές μακροοικονομικές μεταβλητές και με την διαχρονική
τους συμπεριφορά ,όπως αυτή αποτυπώνεται στα αντίστοιχα στατιστικά δεδομένα της Ελλάδας
αλλά και άλλων χωρών. Επίσης, εξοικειώνονται με την διαδικασία κατασκευής υποδειγ μάτων
προκειμένου να αναλυθεί η μακροοικονομική συμπεριφορά. Το μάθημα επικεντρώνεται στην
ανάλυση της μακροοικονομίας στην μακροχρόνια περίοδο. Το βασικό εργ αλείο ανάλυσης είναι
το υπόδειγ μα του Solow, με την βοήθεια του οποίου οι φοιτητές είναι σε θέση να κατανοήσουν
και να ερμηνεύσουν το φαινόμενο της οικονομικής μεγ έθυνσης και να εξηγ ήσουν τις δ ιαφορές
που παρατηρούνται από χώρα σε χώρα καθώς και τις διαφορές που παρατηρούνται στην
οικονομική μεγ έθυνση μιας χώρας σε διαφορετικές χρονικές περιόδους της ιστορίας της.
• τρόπος παράδοσης (πρόσωπο με πρόσωπο, εκπαίδευση εξ αποστάσεως)
Πρόσωπο με πρόσωπο
• προ-απαιτούμενα και συν-απαιτούμενα
Δεν εφαρμόζεται
• συνιστώμενες προαιρετικές εκπαιδευτικές συνιστώσες του προγράμματος σπουδών
Δεν εφαρμόζεται
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• περιεχόμενα του μαθήματος
A.

Τί είναι η μακροοικονομική Επιστήμη.

Β.

Τα μακροοικονομικά στατιστικά δεδομένα. Η Ελλάδα και η παγ κόσμια οικονομία.

Εθνικολογ ιστικά μεγ έθη, προϊόν και τιμές, ρυθμοί μεταβολής . . Μικροοικονομική θεμελίωση των
μακροοικονομικών υποδειγ μάτων. Αποτελεσματικότητα και στρεβλώσεις στην λειτουργ ία της
μακροοικονομίας.
Γ.

Η μακροοικονομία στην μακροχρόνια περίοδο. Οικονομική Μεγ έθυνση. Το υπόδειγ μα του

Solow χωρίς τεχνολογ ική πρόοδο. Το υπόδειγ μα του Solow με εξωγ ενή τεχνολογ ική πρόοδο.
Δ.

Οικονομικές Διακυμάνσεις. Εθνικό Εισόδημα: Πώς καθορίζεται, πώς διανέμεται και η

ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης αγ αθών και υπηρεσιών. Μικροοικονομική θεμελίωση
των

μακροοικονομικών

υποδειγ μάτων.

Αλγ εβρική

παρουσίαση

και

ανάλυση

της

μακροοικονομικής ισορροπίας. Η πλευρά της προσφοράς. Η πλευρά της ζήτησης. Ανεργ ία: Αίτια,
είδη και πρότυπα. Φυσικό Ποσοστό Ανεργ ίας.
Ε.

Χρήμα και τιμές.

ΣΤ.

Δημόσιος τομέας: Δαπάνες, φόροι, χρέος

• συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη


Μακροοικονομική Θεωρία: Μια Σύγ χρονη Προσέγ γ ιση (Ενιαίος Τόμος), Barro, Εκδόσεις

Broken Hill (προτεινόμενο σύγ γ ραμμα)


Μακροοικονομική

και

Χρηματοπιστωτικό

Σύστημα,

Mankiw

G.,

Εκδόσεις

Gutenberg

(Εναλλακτικό σύγ γ ραμμα)

Δημέλη Σ. [2010]: Μακροοικονομικά μεγέθη και ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας, Εκδόσεις ΟΠΑ.
Abel Α. και Bernanke Β. [2002]: Μακροοικονομική, 4η έκδοση, Εκδόσεις Κριτική.
Barro, R. J. [2016]: Μακροοικονομική Θεωρία, Εκδόσεις Broken Hill.
Blanchard O. [2006]: Μακροοικονομική, 4η έκδοση, Εκδόσεις Επίκεντρο.
Burda Μ. και Wyplosz C. [2005]: Ευρωπαϊκή Μακροοικονομική, 4η έκδοση, Εκδόσεις Gutenberg.
Mankiw G. [2002]: Μακροοικονομική Θεωρία, 4η αναθεωρημένη έκδοση. Εκδόσεις Gutenberg.
Jones C. I. [1998]: Introduction to Economic Growth, Εκδόσεις Norton (στα αγγλικά. Για την ενότητα Γ
(υπόδειγμα Solow): Κεφάλαια 1, 2 και Παραρτήματα Α, Β).

• σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι
2 Τακτικές εβδομαδιαίες δίωρες διαλέξεις/ φροντιστήρια / ανάρτηση σημειώσεων στο e-class /
μελέτες περιπτώσεων (case studies)
• μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια
Τελική γ ραπτή εξέταση / πρόοδοι / γ ραπτές εργ ασίες
• γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική – Αγ γλική
• πρακτική άσκηση
δεν απαιτείται
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ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
• κωδικός αριθμός του μαθήματος
1193
• τύπος του μαθήματος
Επιλογ ής
• επίπεδο του μαθήματος
Πρώτου κύκλου
• έτος σπουδών (εάν εφαρμόζεται)
Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021
• εξάμηνο/τρίμηνο παράδοσης του μαθήματος
3ο
• αριθμός κατανεμόμενων πιστωτικών μονάδων ECTS
6 (έξι)
• όνομα του διδάσκοντος/των διδασκόντων
Κ. ΟΡΦΑΝΑΚΗ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ
• μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση
να :
1.

κατανοούν τους κοινωνιολογ ικούς όρους και θεωρίες χρήσιμων γ ια την κατανόηση των

σύγ χρονων επικοινωνιακών διεργ ασιών.
2.

διερευνούν σημαντικά πεδία και πρότυπα της σύγ χρονης κοινωνικής ζωής όπως αυτά

του φύλου, της κοινωνικής τάξης και της εθνοτικής καταγ ωγ ής
3.

επιδεικνύουν δεξιότητες σύνδεσης θεωρίας και έμπρακτης εφαρμογ ής της αλλά και

ικανότητες εφαρμογ ής των πορισμάτων κάποιας θεωρίας ή έρευνας σε ατομικά εγ χειρήματα
πρακτικά ή ερευνητικά
4.
5.

συνδέουν τις τρέχουσες κοινωνικές αλλαγ ές με τις μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης
περιγ ράφουν και να αναλύουν τρόπους με τους οποίους τα ερευνητικά δεδομένα της

Κοινωνιολογ ίας

μπορούν

να εφαρμοστούν

στην

καθημερινή ζωή αλλά και οικονομική

επιστήμη.
Γενικές Ικανότητες
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες οφείλουν να:
1.

κατανοούν και να ερμηνεύουν τις κοινωνιολογ ικές θεωρίες και μεθόδους

2.

ασκούν την κριτική ικανότητα

3.

εργ άζονται αυτόνομα και ομαδικά

4.

αναζητούν, αναλύουν και να συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες, με τη χρήση και των

απαραίτητων τεχνολογ ιών.
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• τρόπος παράδοσης
Πρόσωπο με πρόσωπο
• προ-απαιτούμενα και συν-απαιτούμενα
Δεν υπάρχουν
• συνιστώμενες προαιρετικές εκπαιδευτικές συνιστώσες του προγράμματος σπουδών
Δεν υπάρχουν
• περιεχόμενα του μαθήματος
Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγ ωγ ή στο επιστημονικό πεδίο της
Κοινωνιολογ ίας, ο εξοπλισμός των φοιτητών με βασικά εννοιολογ ικά εργ αλεία και η
εξοικείωση με τις κύριες κοινωνιολογ ικές προσεγ γ ίσεις. Αρχικά οριοθετείται το γ νωστικό
αντικείμενο της Κοινωνιολογ ίας, παρουσιάζεται το ιστορικό, κοινωνικό, οικονομικό και
πολιτισμικό πλαίσιο ανάδυσης και συγ κρότησης της Κοινωνιολογ ίας ως διακριτού
επιστημονικού κλάδου, και τέλος συζητείται η προσφορά της κοινωνιολογ ικής οπτικής στην
κατανόηση της κοινωνικής πραγ ματικότητας και στην επιλογ ή της κοινωνικής δράσης. Στην
συνέχεια, παρουσιάζονται οι βασικές θέσεις και η συνεισφορά στην επιστήμη της
Κοινωνιολογ ίας βασικών θεμελιωτών της, όπως ο Α. Κοντ, ο Ε. Ντυρκέμ, ο Κ. Μαρξ και ο Μ.
Βέμπερ.
Ακολουθεί η παρουσίαση των κεντρικών παραδοχών των τριών κοινωνιολογ ικών
«Παραδειγ μάτων», του Δομολειτουργ ισμού, της Θεωρίας της Σύγ κρουσης και της
Συμβολικής Διαντίδρασης. Εξετάζονται, επίσης, οι ποιοτικές και ποσοτικές μέθοδοι της
κοινωνικής έρευνας και οι θεωρητικές παραδοχές και η επιστημολογ ική βάση, που τις
υποστηρίζουν. Ένα από τα πιο κεντρικά ζητήματα της επιστήμης της κοινωνιολογ ίας, το
ζήτημα της κοινωνικής διαστρωμάτωσης και των κοινωνικών τάξεων, συζητείται μέσα από
την παρουσίαση των προσεγ γ ίσεων του δομολειτουργ ισμού, της θεωρίας της σύγ κρουσης,
των βεμπεριανών και των μαρξι(-στι)κών προσεγ γ ίσεων. Στη συνέχεια, ακολουθεί μια
εισαγ ωγ ή στο πεδίο της Κοινωνιολογ ίας της Εργ ασίας, όπου επικεντρώνεται η συζήτηση
στις νοηματοδοτήσεις και την εμπειρία της εργ ασίας υπό μια οπτική που αναγ νωρίζει τη
διαλεκτική σχέση δομικών και ατομικών παραγ όντων, και παρουσιάζονται ο τεϊλορισμός και
ο φορντισμός ως βασικές αρχές και τρόποι οργ άνωσης της εργ ασίας στη νεωτερική εποχή.
Κατόπιν, ανοίγ ει η συζήτηση σε πεδία σύγ χρονα γ ια το Κοινωνιολογ ικό επιστημονικό
ενδιαφέρον, όπως αυτά της α) Κοινωνιολογ ίας της Κατανάλωσης (μαρξιστικές,
στρουκτουραλιστικές, φιλελεύθερες προσεγ γ ίσεις της κατανάλωσης, η ανθρωπολογ ική
προσέγ γ ιση του Ντ. Μίλλερ και η προσέγ γ ιση του M. ντε Σερτώ κ.ά), της β) Κοινωνιολογ ίας
του Χώρου (παρουσίαση της κοινωνικο-χωρικής διαλεκτικής και του κοινωνιολογ ικού
προβληματισμού γ ύρω από τις κοινωνικές ανισότητες και τους χωρικούς διαχωρισμούς μέσα
από την εξέταση των σύγ χρονων τάσεων αστικού διαχωρισμού όπως της προαστιοποίησ ης,
της επαναστικοποίησης και του κερματισμού του αστικού χώρου σε θυλάκους), της γ )
σχέσης κοινωνίας και φύλου [gender], και δ) της εμπειρίας στη «ρευστή» μοντέρνα εποχή
(μετανεωτερικότητα) μέσα από την σκέψη του Ζ. Μπάουμαν.
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• συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
 Εισαγ ωγ ή στην Κοινωνιολογ ία , Ritzer George, Ευριπίδης Παπαδημητρίου, εκδόσεις Τζιόλα
(προτεινόμενο σύγ γ ραμμα)
 Κοινωνιολογ ία ( Β΄νέα έκδοση), Gutenberg,2009

• σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι
2 Τακτικές εβδομαδιαίες δίωρες διαλέξεις, παρουσιάσεις φοιτητών στο μάθημα, ανάρτηση
σημειώσεων στο e-class.
• μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια
Τελική γ ραπτή εξέταση
• γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική
• πρακτική άσκηση
Δεν απαιτείται
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ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι
• κωδικός αριθμός του μαθήματος
1321
• τύπος του μαθήματος
Επιλογ ής
• επίπεδο του μαθήματος
Πρώτου Κύκλου

• έτος σπουδών
Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021
• εξάμηνο/τρίμηνο παράδοσης του μαθήματος
3ο
• αριθμός κατανεμόμενων πιστωτικών μονάδων ECTS
6 (έξι)
• όνομα του διδάσκοντος/των διδασκόντων
ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΒΛΑΧΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
• μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
-

Παρατίθενται και εξηγ ούνται οι σημαντικότερες έννοιες, αντιπαραθέσεις και προβλήματα στη γ νωστική

περιοχή της Μαρξιστικής πολιτικής Οικονομίας. Ειδικότερα, το μάθημα παρέχει γ νώσεις γ ια τις βασικές
έννοιες και τα εργ αλεία ανάλυσης της Μαρξιστικής Θεωρίας: φιλοσοφικές βάσεις, μεθοδολογ ία, κοινωνία, το
άτομο και τις προτιμήσεις, εργ ασιακή θεωρία της αξίας, θεωρία του χρήματος, προσδιορισμός των τιμών,
θεωρία κεφαλαίου, πηγ ή κέρδους, η διανομή της υπεραξίας, συσσώρευση του κεφαλαίου, καπιταλιστικός
ανταγ ωνισμός, σχηματισμός του γ ενικού ποσοστού κέρδους και των τιμών παραγ ωγ ής, αναπαραγ ωγ ή του
κεφαλαίου (απλή και διευρυμένη) και οι συναφείς συνθήκες ισορροπίας του καπιταλιστικού συστήματος,
τεχνολογ ική μεταβολή και τα αποτελέσματά της ως προς την παραγ ωγ ικότητα και την ανεργ ία, θεωρίες γ ια
την πτωτική τάση του ποσοστού κέρδους.
- Επεξηγ ούνται κριτικά τα οικονομικά θέματα, τα προβλήματα και οι αντιπαραθέσεις υπό την οπτική των
Μαρξιστικών μεθόδων, εννοιών και αναλυτικών συνεισφορών.

Οι

φοιτητές αποκτούν γ νώση μιας

εναλλακτικής κριτικής οικονομικής προσέγ γ ισης των σύγ χρονων οικονομικώ ν φαινομένων. Η Μαρξιστική
Οικονομική παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις έννοιες και τα εργ αλεία γ ια να κατανοήσουν όχι μόνο πως οι
περιορισμένοι πόροι μιας οικονομίας κατανέμονται μεταξύ ανταγ ωνιστών χρήσεων ή αναγ κών, αλλά και πως
κατανέμονται μεταξύ ανταγ ωνιζόμενων τάξεων και ατόμων. Αναλύει τη σημασία της οικονομικής και
πολιτικής οργ άνωση της κοινωνίας στη λήψη αποφάσεων γ ια την παραγ ωγ ή και την διανομή του προϊόντος
και του εισοδήματος, αλλά και στη διαμόρφωση θεσμών και πολιτικών γ ια την επίτευξη της κοινωνικής
δικαιοσύνης και της ευημερίας.
- Εφαρμόζονται αναπτυγ μένες αναλυτικές και κριτικές δεξιότητες μέσω των εννοιών, των παραδειγ μάτων
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και των εφαρμοσμένων μελετών που παρουσιάζονται στη διάλεξη και μέσω της ατομικής έρευνας των
φοιτητών.
- Αναπτύσσονται η ικανότητα επικοινωνίας, κριτικής σκέψης και σύνθεσης των φοιτητών ώστε να μπορούν
να διαμορφώσουν καινοτόμους λύσεις σε νέα και παλιά προβλήματα των σύγ χρονων κοινωνιών που έχουν
την προοπτική να τύχουν της στήριξης της κοινωνικής πλειοψηφίας.
• τρόπος παράδοσης
Πρόσωπο με πρόσωπο
• προ-απαιτούμενα και συν-απαιτούμενα
«Δεν εφαρμόζεται»

• συνιστώμενες προαιρετικές εκπαιδευτικές συνιστώσες του προγράμματος σπουδών
«Δεν εφαρμόζεται»
• περιεχόμενα του μαθήματος
Το μάθημα σκοπό έχει να εισάγ ει τους φοιτητές στην Mαρξιστική Πολιτική Οικονομία, η οποία
αποτελεί

μια

φαινομένων.

εναλλακτική
Η

Μαρξιστική

κριτική

οικονομική

Οικονομική

δεν

προσέγ γ ιση
εξετάζει

μόνο

των
πως

σύγ χρονων
οι

οικονομικών

περιορισμένοι

πόροι

κατανέμονται μεταξύ ανταγ ωνιστικών χρήσεων ή αναγ κών, αλλά και πως κατανέμονται μεταξύ
ανταγ ωνιζόμενων τάξεων και ατόμων. Στο μάθημα αυτό θα εξετασθούν οι βασικές έννοιες της
Μαρξιστικής θεωρίας όπως αναπτύχθηκαν από τον ίδιο τον Marx αλλά και από άλλους
κλασσικούς και σύγ χρονους μαρξιστές. Κατ’ αρχήν, θα εξετασθούν οι φιλοσοφικές βάσεις της
Μαρξιστικής οικονομικής θεωρίας καθώς και η μεθοδολογ ία της. Το άτομο, οι προτιμήσεις του
και η κατανομή των πόρων μεταξύ των ατόμων ερμηνεύονται στα πλαίσια του ιστορικού
υλισμού. Στη συνέχεια, θα αναπτυχθεί η εργ ασιακή θεωρία της αξίας, η θεωρία του χρήματος και
ο προσδιορισμός των τιμών. Ακολουθεί η θεωρία του κεφαλαίου και της υπεραξίας που στόχο
έχει να ερμηνεύσει το κέρδος και τη συσσώρευση του κεφαλαίου στον καπιταλισ μό. Θα
αναλυθεί επίσης ο σχηματισμός του γ ενικού ποσοστού κέρδους και των τιμών παραγ ωγ ής στη
βάση του καπιταλιστικού ανταγ ωνισμού. Θα εξετασθούν η αναπαραγ ωγ ή του κεφαλαίου (απλή
και διευρυμένη) και οι συναφείς συνθήκες ισορροπίας του καπιταλιστικού συστήματος. Θα
αναλυθεί η διανομή της υπεραξίας και ο ρόλος της γ ια τη διασφάλιση όρων γ ια την ιδιοποίηση
της υπεραξίας. Θα ερμηνευθεί η τεχνολογ ική μεταβολή και τα αποτελέσματά της ως προς την
παραγ ωγ ικότητα και την ανεργ ία. Τέλος, θα εξετασθούν οι μαρξιστικές

θεωρίες γ ια τη

συσσώρευση και την πτωτική τάση του ποσοστού κέρδους, με αναφορές στην δημιουργ ία
προϋποθέσεων γ ια την εκδήλωση οικονομικών κρίσεων. Η θεωρητική ανάλυση συμπληρώνεται
με επιλεγ μένες εφαρμογ ές. Η εξέταση όλων των παραπάνω θεμάτων θα γ ίνει με αντιδιαστολή
της Μαρξιστικής ανάλυσης με τη Νεοκλασική ανάλυση και επίσης θα γ ίνει αναφορά σε κοινά
στοιχεία της Μαρξιστικής Οικονομικής με άλλες κριτικές προσεγ γ ίσεις.
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• συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη


Πολιτική Οικονομία του Καπιταλισμού, Α. Βλάχου (Επιμέλεια), Εκδόσεις Κριτική, 2009

(προτεινόμενο σύγ γ ραμμα)

Μαρξιστική Οικονομική Ι, Α. Βλάχου, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Οικονομικό
Αθηνών, 2011 (προτεινόμενο σύγ γ ραμμα).

Πανεπιστήμιο

 Η θεωρία της Καπιταλιστικής Ανάπτυξης στην Ελλάδα , P.M.Sweezy, Εκδόσεις ΤυπωθήτωΔαρδανός (εναλλακτικό σύγ γ ραμμα)
Μαρξιστική Οικονομική Ι, Α. Βλάχου, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, 2011 (εναλλακτικό σύγ γ ραμμα).

• σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι
2 Τακτικές εβδομαδιαίες δίωρες διαλέξεις/ ανάρτηση σημειώσεων στο e-class / ανάρτηση
πρόσθετων κειμένων βιβλιογ ραφίας στο e-class /μελέτες περιπτώσεων (case studies)
• μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια
Τελική γ ραπτή εξέταση / γ ραπτή εργ ασία
• γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική – Αγ γλική
• πρακτική άσκηση
δεν απαιτείται

87

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
• κωδικός αριθμός του μαθήματος
1385
• τύπος του μαθήματος
Υποχρεωτικό της Κατεύθυνσης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών
• επίπεδο του μαθήματος
Πρώτου κύκλου
• έτος σπουδών
Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021
• εξάμηνο/τρίμηνο παράδοσης του μαθήματος
4ο
• αριθμός κατανεμόμενων πιστωτικών μονάδων ECTS
6 (έξι)
• όνομα του διδάσκοντος/των διδασκόντων
Ακαδημαϊκός Υπότροφος
• μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Το μάθημα σκοπό έχει να εισάγ ει τους φοιτητές στις έννοιες της ‘συγ κέντρωσης’ και ‘διασποράς‘
της οικονομικής δραστηριότητας σε εθνική (αστικά κέντρα), τοπική και παγ κόσμια κλίμακα. Στο
πλαίσιο αυτό εξετάζονται το διακλαδικό-ενδοκλαδικό εμπόριο και οι διεθνείς ροές επενδύσεων,
ο ρόλος των πολυεθνικών επιχειρήσεων και των περιφερειακών εμπορικών ενώσεων. Το
θεωρητικό υπόβαθρο είναι αυτό της νέας οικονομικής γ εωγ ραφίας (ΝΟΓ) που ορίζεται από τους
βασικούς

προσδιοριστικούς

παράγ οντες

της

επιχειρηματικής

εγ κατάστασης

στο

χώρο:

Εσωτερικές και εξωτερικές οικονομίες κλίμακας, μεταφορικό κόστος και μέγ εθος αγ οράς. Τα
υποδείγ ματα της ΝΟΓ ερμηνεύουν τη συγ κέντρωση-διασπορά των επιχειρήσεων, με πολλαπλά
σημεία ισορροπίας, σε συνθήκες ατελούς ανταγ ωνισμού και οικονομικής ολοκλήρωσης και
εξετάζουν τις επιπτώσεις στο επίπεδο ευημερίας των κεντρικών και περιφερειακών περιφερειών.
Τα ίδια υποδείγ ματα ερμηνεύουν και τις τοπικές εξωτερικές οικονομίες του Marshall που
οδηγ ούν σε εξειδίκευση των περιοχών. Το μάθημα εξετάζει τέλος τη συμβολή της ΝΟΓ στην
οικονομική θεωρία και πολιτική.
• τρόπος παράδοσης
Πρόσωπο με πρόσωπο
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• προ-απαιτούμενα και συν-απαιτούμενα
Μικροοικονομική Θεωρία Ι, Μακροοικονομική Θεωρία Ι
• συνιστώμενες προαιρετικές εκπαιδευτικές συνιστώσες του προγράμματος σπουδών
«Δεν εφαρμόζεται»
• περιεχόμενα του μαθήματος
Το μάθημα σκοπό έχει να εισάγ ει τους φοιτητές στις έννοιες της ‘συγ κέντρωσης’ και ‘διασποράς ‘
της οικονομικής δραστηριότητας σε εθνική (αστικά κέντρα), τοπική και παγ κόσμια κλίμακα. Στο
πλαίσιο αυτό εξετάζονται το διακλαδικό-ενδοκλαδικό εμπόριο και οι διεθνείς ροές επενδύσεων,
ο ρόλος των πολυεθνικών επιχειρήσεων και των περιφερειακών εμπορικών ε νώσεων. Το
θεωρητικό υπόβαθρο είναι αυτό της νέας οικονομικής γ εωγ ραφίας (ΝΟΓ) που ορίζεται από τους
βασικούς

προσδιοριστικούς

παράγ οντες

της

επιχειρηματικής

εγ κατάστασης

στο

χώρο:

Εσωτερικές και εξωτερικές οικονομίες κλίμακας, μεταφορικό κόστος και μέγ εθο ς αγ οράς. Τα
υποδείγ ματα της ΝΟΓ ερμηνεύουν τη συγ κέντρωση-διασπορά των επιχειρήσεων, με πολλαπλά
σημεία ισορροπίας, σε συνθήκες ατελούς ανταγ ωνισμού και οικονομικής ολοκλήρωσης και
εξετάζουν τις επιπτώσεις στο επίπεδο ευημερίας των κεντρικών και περιφερειακών περιφερειών.
Τα ίδια υποδείγ ματα ερμηνεύουν και τις τοπικές εξωτερικές οικονομίες του Marshall που
οδηγ ούν σε εξειδίκευση των περιοχών. Το μάθημα εξετάζει τέλος τη συμβολή της ΝΟΓ στην
οικονομική θεωρία και πολιτική.
• συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη


Περιφερειακές

Ανισορροπίες

και

Νέα Οικονομική Γεωγ ραφία, Ε. Καραβέλη, Εκδόσεις

ΟΠΑ(προτεινόμενο σύγ γ ραμμα)


Διεθνής

Οικονομική και Παγ κόσμια Οικονομία, Γ.Αλογ οσκούφης, Εκδόσεις

Gutenberg

(εναλλακτικό σύγ γ ραμμα)
• σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι
2 Τακτικές εβδομαδιαίες δίωρες διαλέξεις/ανάρτηση σημειώσεων στο

e-class / μελέτες

περιπτώσεων (case studies)
• μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια
Τελική γ ραπτή εξέταση /γ ραπτές εργ ασίες
• γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική – Αγ γλική
• πρακτική άσκηση
δεν απαιτείται
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ
• κωδικός αριθμός του μαθήματος
1607
• τύπος του μαθήματος
Υποχρεωτικό κατεύθυνσης Οικονομικής Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής
• επίπεδο του μαθήματος
Πρώτου κύκλου
• έτος σπουδών (εάν εφαρμόζεται)
Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020
• εξάμηνο/τρίμηνο παράδοσης του μαθήματος
4ο
• αριθμός κατανεμόμενων πιστωτικών μονάδων ECTS
6 (έξι)
• όνομα του διδάσκοντος/των διδασκόντων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ, ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΗΣ, ΕΔΙΠ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
• μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγ ει τους φοιτητές στις ακόλουθες έννοιες : Πακέτα
Spreadsheets

for

windows

(Excel, Lotus, κ.α.)

και εφαρμογ ές σε

χρηματο-οικονομικούς

υπολογ ισμούς. Λογ ιστικά πακέτα γ ια Η/Υ (γ ια windows) και εφαρμογ ές γ ενικής λογ ιστικής
• τρόπος παράδοσης
Πρόσωπο με πρόσωπο
• προ-απαιτούμενα και συν-απαιτούμενα
Εισαγ ωγ ή στους Η/Υ

• συνιστώμενες προαιρετικές εκπαιδευτικές συνιστώσες του προγράμματος σπουδών
Δεν εφαρμόζεται
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• περιεχόμενα του μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγ ει τους φοιτητές στις ακόλουθες έννοιες : Πακέτα
Spreadsheets

for

windows

(Excel, Lotus, κ.α.)

και εφαρμογ ές σε χρηματο-οικονομικούς

υπολογ ισμούς. Λογ ιστικά πακέτα γ ια Η/Υ (γ ια windows) και εφαρμογ ές γ ενικής λογ ιστικής
• συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
 Προτεινόμενο σύγ γ ραμμα : « Τα Υπολογ ιστικά Πακέτα και οι Οικονομικές τους Εφαρμογ ές»,
Ε. Τσιώνας , Εκδόσεις ΟΠΑ

• σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι
2 Τακτικές εβδομαδιαίες δίωρες διαλέξεις/ φροντιστήρια / εργ αστήρια / ανάρτηση σημειώσεων
στο e-class / μελέτες περιπτώσεων (case studies)
• μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια
Τελική γ ραπτή εξέταση / πρόοδοι / γ ραπτές εργ ασίες
• γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική
• πρακτική άσκηση
δεν απαιτείται
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MΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ ΙII
• κωδικός αριθμός του μαθήματος
1406
• τύπος του μαθήματος
Επιλογ ής
• επίπεδο του μαθήματος
Πρώτου κύκλου
• έτος σπουδών
Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021
• εξάμηνο/τρίμηνο παράδοσης του μαθήματος
3ο
• αριθμός κατανεμόμενων πιστωτικών μονάδων ECTS
6 (έξι)
• όνομα του διδάσκοντος/των διδασκόντων
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
• μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει το βασικό
υπόβαθρο προκειμένου είτε να αντιμετωπίζουν με ευχέρεια είτε/και να τους είναι προσιτή η
επέκταση των γ νώσεων τους τους σε ζητήματα πραγ ματικής ανάλυσης με συνακόλουθες
εφαρμογ ές στην οικονομική θεωρία και στην οικονομετρία.
• τρόπος παράδοσης
Πρόσωπο με πρόσωπο
• προ-απαιτούμενα και συν-απαιτούμενα
Δεν εφαρμόζεται
• συνιστώμενες προαιρετικές εκπαιδευτικές συνιστώσες του προγράμματος σπουδών
Δεν εφαρμόζεται
• περιεχόμενα του μαθήματος
Στο μάθημα επιχειρείται η εμβάθυνση σε έννοιες μαθηματικής ανάλυσης όπως η σύγ κλισ η και η εισαγ ωγ ή
στις έννοιες πραγ ματικών σειρών, δυναμοσειρών, αναλυτικών συν αρτήσεων, κ.λ.π. με εφαρμογ ές στην
οικονομική θεωρία, την θεωρία πιθανοτήτων κ.ο.κ. Ενδεικτικά εξετάζονται: η έννοια της σύγ κλισης
πραγ ματικής ακολουθίας, η μερική άθροιση και η έννοια της πραγ ματικής σειράς, οι σειρές συναρτήσεων, οι
δυναμοσειρές

και

η

αναπαραστασιμότητα πραγ ματικών

συναρτήσεων

από αυτές, εφαρμογ ές

ή/και
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επεκτάσεις των παραπάνω στην έννοια της διαχρονικής ωφέλειας (οπότε και ψηλαφούμε το καλώς ορισμένο
προβλημάτων

διαχρονικής βελτιστοποίησης σε υπόβαθρο άπειρου πλήθους χρονικών στιγ μών), σ την

αναπαράσταση κατανομών πιθανότητας από ροπογ εννήτριες συναρτήσεις (οπότε και γ ίνεται δυνατή η
απόδειξη Νόμων Μεγ άλων Αριθμών ή/και Κεντρικών Οριακών Θεωρημάτων σε κάποιες περιπτώσεις), σε
ιδιότητες προσέγ γ ισης συναρτήσεων από πολυώνυμα με εφαρμογ ές στην αριθμητική επίλυση εξισώσεων
κ.ο.κ. Χρησιμοποιώντας και τα παραπάνω, εφόσον υπάρχει χρονική επάρκεια, ορίζονται, ταξινομούνται ή/και
εξετάζονται μέθοδοι επίλυσης διαφορικών εξισώσεων, ενώ γ ίνεται εφικτή και η παρουσιά ση παραδειγ μάτων
που αφορούν στην δυναμική ευστάθεια αγ ορών, ή/και στην οικονομική μεγ έθυνση, ή/και στην θεωρία
παιγ νίων κ.λ.π.
• συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη


Απειροστικός

Λογ ισμός

(Ενιαίος

Τόμος),

J.Hass,

Christopher

Heil,Weir

Maurise,

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (προτεινόμενο σύγ γ ραμμα)
 Μαθηματικές μέθοδοι στα Οικονομικά(ενιαίο),Θεωρία και Εφαρμογ ές, Α. Ξεπαπαδέας, Ι.
Γιαννίκος, Εκδόσεις Gutenberg(εναλλακτικό σύγ γ ραμμα)

• σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι
2 Τακτικές εβδομαδιαίες δίωρες διαλέξεις/ 1 τακτικό εβδομαδιαίο φροντιστήριο
• μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια
Τελική γ ραπτή εξέταση
• γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική
• πρακτική άσκηση
δεν απαιτείται
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ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ
• κωδικός αριθμός του μαθήματος
1402
• τύπος του μαθήματος
Υποχρεωτικό
• επίπεδο του μαθήματος
Πρώτου κύκλου
• έτος σπουδών
Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021
• εξάμηνο/τρίμηνο παράδοσης του μαθήματος
4ο
• αριθμός κατανεμόμενων πιστωτικών μονάδων ECTS
6 (έξι)
• όνομα του διδάσκοντος/των διδασκόντων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΛΥΒΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
• μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Το μάθημα σκοπό έχει να εξοικειώσει τους φοιτητές/φοιτήτριες στα σύγ χρονα θέματα που
αφορούν στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων των επιχειρήσεων καθώς και στις θεωρίες
διανομής, γ ενικής ισορροπίας και οικονομικής της ευημερίας.

Συγ κεκριμένα διδάσκονται οι

μορφές διάρθρωσης της αγ οράς: Θεωρία του τέλειου ανταγ ωνισμού, του μονοπωλίου, του
μονοπωλιακού

ανταγ ωνισμού

καθώς

και

θεωρίες

του

ολιγ οπωλίου.

Προσεγ γ ίσεις

προγ ραμματισμού στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων των επιχειρήσεων. Θεωρία της διανομής
σε συνθήκες μερικής ισορροπίας: Σχηματισμός τιμών των εισροών σε τελείως ανταγ ωνιστικές
αγ ορές και σε ατελείς αγ ορές. Θεωρία της γ ενικής ισορροπίας. Θεωρία της οικονομικής
ευημερίας. Εξωτερικότητες.
• τρόπος παράδοσης
Πρόσωπο με πρόσωπο
• προ-απαιτούμενα και συν-απαιτούμενα
Μαθηματικά Ι και ΙΙ, Μικροοικονομική Θεωρία Ι
• συνιστώμενες προαιρετικές εκπαιδευτικές συνιστώσες του προγράμματος σπουδών
«Δεν εφαρμόζεται»
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• περιεχόμενα του μαθήματος
Το μάθημα σκοπό έχει να εξοικειώσει τους φοιτητές/φοιτήτριες στα σύγ χρονα θέματα που
αφορούν στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων των επιχειρήσεων καθώς και στις θεωρίες
διανομής, γ ενικής ισορροπίας και οικονομικής της ευημερίας.

Συγ κεκριμένα διδάσκονται οι

μορφές διάρθρωσης της αγ οράς: Θεωρία του τέλειου ανταγ ωνισμού, του μονοπωλίου, του
μονοπωλιακού

ανταγ ωνισμού

καθώς

και

θεωρίες

του

ολιγ οπωλίου.

Προσεγ γ ίσεις

προγ ραμματισμού στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων των επιχειρήσεων. Θεωρία της διανομής
σε συνθήκες μερικής ισορροπίας: Σχηματισμός τιμών των εισροών σε τελείως ανταγ ωνιστικές
αγ ορές και σε ατελείς αγ ορές. Θεωρία της γ ενικής ισορροπίας. Θεωρία της οικονομικής
ευημερίας. Εξωτερικότητες.
• συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
 Προτεινόμενο σύγ γ ραμμα : «Μικροοικονομική Μια σύγ χρονη προσέγ γ ιση», Varian Hal R.,
εκδόσεις Κριτική
 Εναλλακτικό σύγ γ ραμμα «Μικροοικονομική θεωρία», Nicholson Walter, Snyder Christopher,
2018, Εκδόσεις Κριτική


Δεύτερο Εναλλακτικό σύγ γ ραμμα:

«Μια Εισαγ ωγ ή στη Γενική Ισορροπία», Θεόδωρος

Παλυβός, εκδόσεις Ξενοφού
• σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι
2 Τακτικές εβδομαδιαίες δίωρες διαλέξεις/ φροντιστήρια
• μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια
Τελική γ ραπτή εξέταση / γ ραπτές εργ ασίες
• γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική
• πρακτική άσκηση
δεν απαιτείται
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ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ
• κωδικός αριθμός του μαθήματος
1412
• τύπος του μαθήματος
Υποχρεωτικό
• επίπεδο του μαθήματος
Πρώτου κύκλου
• έτος σπουδών
Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021
• εξάμηνο/τρίμηνο παράδοσης του μαθήματος
4ο
• αριθμός κατανεμόμενων πιστωτικών μονάδων ECTS
6 (έξι)
• όνομα του διδάσκοντος/των διδασκόντων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ , ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
• μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει σύγ χρονα μακροοικονομικά εργ αλεία γ ια τη μελέτη
της συνολικής οικονομίας και οικονομικής πολιτικής.
• τρόπος παράδοσης
Πρόσωπο με πρόσωπο
• προ-απαιτούμενα και συν-απαιτούμενα
Δεν εφαρμόζεται
• συνιστώμενες προαιρετικές εκπαιδευτικές συνιστώσες του προγράμματος σπουδών
Δεν εφαρμόζεται
• περιεχόμενα του μαθήματος
Το μακροοικονομικό υπόδειγ μα Α S-IS-LM. Άλλα δημοφιλή υποδείγ ματα σαν ειδικές περιπτώσεις.
Επίλυση στατικών και δυναμικών υποδειγ μάτων με ορθολογ ικές προσδοκίες. Πολλαπλασιαστές
οικονομικής πολιτικής. Αξιοπιστία και νομισματική πολιτική. Ο εισοδηματικός περιορισμός της
κυβέρνησης και δυναμική και βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους. Οι πολλαπλοί ρόλοι της
δημοσιονομικής πολιτικής. Εισαγ ωγ ή στη μικροοικονομική θεμελίωση μακροοικονομικών
υποδειγ μάτων και τη γ ενική ισορροπία.
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• συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
 «Μακροοικονομική Θεωρία» , G. Mankiw (προτεινόμενο σύγ γ ραμμα)
 «Μακροοικονομική», Ο. Blanchard, Εκδόσεις Επίκεντρο (εναλλακτικό σύγ γ ραμμα).

• σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι
2 τακτικές εβδομαδιαίες δίωρες διαλέξεις, εβδομαδιαία φροντιστήρια, ανάρτηση σημειώσεων
στο e-class
• μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια
Τελική γ ραπτή εξέταση και πρόοδος
• γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική
• πρακτική άσκηση
Δεν απαιτείται
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
• κωδικός αριθμός του μαθήματος
1404
• τύπος του μαθήματος
Υποχρεωτικό

Κατεύθυνσης

Οικονομικής

Επιχειρήσεων

(Εισαχθέντες

έως

και

2011-12)

-

Υποχρεωτικό (Εισαχθέντες από 2012-13 και μετά)

• επίπεδο του μαθήματος
Πρώτου κύκλου
• έτος σπουδών
Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021
• εξάμηνο/τρίμηνο παράδοσης του μαθήματος
3Ο
• αριθμός κατανεμόμενων πιστωτικών μονάδων ECTS
6 (έξι)
• όνομα του διδάσκοντος/των διδασκόντων
ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΥΡΙΑΖΗ,

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ

• μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Το μάθημα έχει σκοπό να εισάγ ει τους φοιτητές στη θεωρία και πρακτική της Οικονομετρίας. Με
την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να διεξάγ ει οικονομετρική
ανάλυση και συγ κεκριμένα να:
1. Κατασκευάζει

οικονομετρικά

υποδείγ ματα

προκειμένου

να

μελετήσει

ποσοτικά τις

σχέσεις μεταξύ οικονομικών μεταβλητών
2. Εκτιμά γ ραμμικά υποδείγ ματα, να ερμηνεύει τους συντελεστές τους, να κατασκευάζει
διαστήματα εμπιστοσύνης και να διενεργ εί στατιστικούς ελέγ χους.
3. Κάνει προβλέψεις οικονομικών μεγ εθών
4. Αναγ νωρίζει και αντιμετωπίζει τα προβλήματα που παρουσιάζονται όταν παραβιάζεται
κάποια από τις κλασικές υποθέσεις
5. Εφαρμόζει

διάφορες

οικονομετρικές

μεθόδους

σε

πραγ ματικά

δεδομένα

χρησιμοποιώντας στατιστικά πακέτα όπως STATA, GRETL και R.
• τρόπος παράδοσης
Πρόσωπο με πρόσωπο
• προ-απαιτούμενα και συν-απαιτούμενα
«Δεν εφαρμόζεται»
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• συνιστώμενες προαιρετικές εκπαιδευτικές συνιστώσες του προγράμματος σπουδών
«Δεν εφαρμόζεται»
• περιεχόμενα του μαθήματος
1. Εισαγ ωγ ή στην έννοια, χρησιμότητα, στάδια της Οικονομετρικής Ανάλυσης
2. Επανάληψη

Βασικών

αναμενόμενες

Στατιστικών

τιμές,

Εννοιών

διακύμανση,

συσχέτιση, δεσμευμένες

(κατανομή

πολυμεταβλητές

κατανομές, δεσμευμένες

μιας

τυχαίας

κατανομές,

αναμενόμενες

μεταβλητής,

συνδιακύμανση,

τιμές, νόμος

των

επαναλαμβανόμενων μέσων τιμών)
3. Το

Απλό

Γραμμικό

Υπόδειγ μα Παλινδρόμησης

(υποθέσεις, ερμηνεία συντελεστών,

μονάδες μέτρησης, εισαγ ωγ ή στην εξειδίκευση της συναρτησιακής μορφής)
4. Οι εκτιμήτριες (Συνηθισμένων) Ελαχίστων Τετραγ ώνων, κατάλοιπα, προβλεπόμενες τιμές
5. Αλγ εβρικές ιδιότητες εκτιμητριών, Ανάλυση Διακύμανσης, Συντελεστής Προσδιορισμού
6. Επανάληψη στη Θεωρία Εκτίμησης – Επιθυμητές ιδιότητες εκτιμητριών σε πεπερασμένα
δείγ ματα: αμεροληψία και αποτελεσματικότητα
7. Το Κλασικό Γραμμικό Υπόδειγ μα και στοχαστικές ιδιότητες εκτιμητριών, Θεώρημα Gauss Μarkov
8. Διαστήματα εμπιστοσύνης και έλεγ χοι στατιστικών υποθέσεων στο Κλασικό Κανονικό
Γραμμικό Υπόδειγ μα
9. Εισαγ ωγ ή στις ασυμπτωτικές ιδιότητες των εκτιμητριών: Συνέπεια και Ασυμπτωτική
Κανονικότητα – Πειράματα Monte Carlo
10. Το Πολλαπλό Γραμμικό Υπόδειγ μα Παλινδρόμησης – Εκτίμηση και Απλοί και Πολλαπλοί
Έλεγ χοι Υποθέσεων
11. Ψευδομεταβλητές ως ανεξάρτητες και εξηρτημένες μεταβλητές – Το Γραμμικό Υπόδειγ μα
Πιθανότητας
12. Εισαγ ωγ ή

στα

προβλήματα

γ ραμμικής

παλινδρόμησης:

συγ γ ραμμικότητα,

ετεροσκεδαστικότητα, αυτοσυσχέτιση, εξειδίκευση συναρτησιακής μορφής, ενδογ ένεια
• συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
 Προτεινόμενο σύγ γ ραμμα : «Εισαγ ωγ ή στην οικονομετρία», James Stock, Mark Watson
• σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι
2 Τακτικές εβδομαδιαίες δίωρες διαλέξεις/ φροντιστήρια / εργ αστήρια / ανάρτηση σημειώσεων
στο e-class
• μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια
Τελική γ ραπτή εξέταση / γ ραπτές εργ ασίες
• γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική
• πρακτική άσκηση
δεν απαιτείται
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
κωδικός αριθμός του μαθήματος
1373
• τύπος του μαθήματος
Υποχρεωτικό
• επίπεδο του μαθήματος
Πρώτου κύκλου
• έτος σπουδών
Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021
• εξάμηνο/τρίμηνο παράδοσης του μαθήματος
4ο
• αριθμός κατανεμόμενων πιστωτικών μονάδων ECTS
6 (έξι)
• όνομα του διδάσκοντος/των διδασκόντων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
• μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση του φοιτητή με τις βασικές έννοιες της διεθνούς οικονομικής,
μέσω της σύνδεσης των θεωριών και αναλυτικών εργ αλείων αυτού του επιστημονικού αντικειμένου και των
εξελίξεων που συντελούνται στην παγ κόσμια οικονομία. Ανάμεσα στα θέματα που καλύπτονται σ’ αυτό το
μάθημα είναι: απόλυτο και συγ κριτικό πλεονέκτημα; προσδιορισμός σχετικών τιμών; οφέλη του διεθνούς
εμπορίου;

μεταβολές

εισοδήματος;

διεθνής

παραγ ωγ ικότητας
κινητικότητα

και

κοινωνική

συντελεστών

ευημερία;

παραγ ωγ ής;

διεθνές

μέσα

εμπόριο

άσκησης

και

διανομή του

(διεθνούς)

εμπορικής

πολιτικής; πολιτική οικονομία εμπορικής πολιτικής; ισοζύγ ιο πληρωμών και εθνικοί λογ αριασμοί; ισοζύγ ιο
τρεχουσών συναλλαγ ών, εξωτερικό χρέος και διεθνής επενδυτική θέση της χώρας; χρήμα, τιμές, επιτόκια,
και συναλλαγ ματικές ισοτιμίες; αποτελεσματικότητα μακροοικονομικών πολιτικών; σύγ κριση συστημάτων
συναλλαγ ματικών ισοτιμιών; συναλλαγ ματικές κρίσεις; εσωτερική και εξωτερική ισορροπία; Εξωτερικό
χρέος; Διεθνής συντονισμός οικονομικής πολιτικής.
Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται έχουν γ νώση των σημαντικότερων προσδιοριστικών
παραγ όντων των διεθνών εμπορικών ροών, τις συνέπειες αυτών των ροών, καθώς και τα αποτελέσματα των
κυβερνητικών παρεμβάσεων (π.χ. δασμοί, επιδοτήσεις) στο διεθν ές εμπόριο στην εγ χώρια ευημερία και τη
διανομή του εισοδήματος. Επίσης, αναμένεται ότι

οι φοιτητές θα μπορούν να αναλύσουν τις συνέπειες γ ια

το εθνικό προϊόν, την απασχόληση, και το ισοζύγ ιο πληρωμών των εθνικών μακροοικονομικών πολιτικών,
καθώς και τον τρόπο λειτουργ ίας διαφορετικών συστημάτων συναλλαγ ματικών ισοτιμιών, και τις συνέπειές
τους γ ια την εύρυθμη προσαρμογ ή των οικονομιών σε περιόδους οικονομικών κρίσεων.
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• τρόπος παράδοσης
Πρόσωπο με πρόσωπο
• προ-απαιτούμενα και συν-απαιτούμενα
Βασική γ νώση Μικροοικονομικής και Μακροοικονομικής
• συνιστώμενες προαιρετικές εκπαιδευτικές συνιστώσες του προγράμματος σπουδών
Δεν εφαρμόζεται
• περιεχόμενα του μαθήματος
• Διεθνές εμπόριο: θεωρία και πολιτική
• Παραγ ωγ ικότητα εργ ασίας, απόλυτο και συγ κριτικό πλεονέκτημα
• Παραγ ωγ ικοί συντελεστές και διεθνές εμπόριο
• Ατελής ανταγ ωνισμός και διεθνές εμπόριο
• Διεθνής κινητικότητα παραγ ωγ ικών συντελεστών
• Μέσα άσκησης και πολιτική οικονομία της εμπορικής πολιτικής
• Διεθνής μακροοικονομική
• Ισοζύγ ιο πληρωμών και εθνικοί λογ αριασμοί
• Χρήμα, τιμές, επιτόκια και συναλλαγ ματικές ισοτιμίες
• Εισόδημα, τιμές, και μακροοικονομική πολιτική
• Συστήματα συναλλαγ ματικών ισοτιμιών
• Εσωτερική ισορροπία, εξωτερική ισορροπία και εξωτερικό χρέος
• Συντονισμός μακροοικονομικών πολιτικών και το διεθνές νομισματικό σύστημα

• συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
 Προτεινόμενο σύγ γ ραμμα : Γ. Αλογ οσκούφης, ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ και ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, Γ. Δαρδανός Εκδόσεις
 Εναλλακτικό σύγ γ ραμμα : Krugman, Obstfeld, Melitz, ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ,

Εκδόσεις

Κριτική

• σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι
Διαλέξεις στο αμφιθέατρο
• μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια
Τελική γ ραπτή εξέταση
• γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική
• πρακτική άσκηση
Δεν απαιτείται
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ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ
• κωδικός αριθμός του μαθήματος
1422
• τύπος του μαθήματος
Επιλογ ής
• επίπεδο του μαθήματος
Πρώτου κύκλου
• έτος σπουδών
Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021
• εξάμηνο/τρίμηνο παράδοσης του μαθήματος
4ο
• αριθμός κατανεμόμενων πιστωτικών μονάδων ECTS
6 (έξι)
• όνομα του διδάσκοντος/των διδασκόντων
Διδάσκων βάσει του ΠΔ 407/80
• μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος (συμπληρώνεται από το διδάσκοντα τι γνώσεις-δεξιότητες έχει αποκτήσει ο
φοιτητής που έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα)
-

Παρατίθενται και εξηγ ούνται οι σημαντικότερες έννοιες, αντιπαραθέσεις και προβλήματα στη γ νωστική

περιοχή της Μαρξιστικής πολιτικής Οικονομίας. Ειδικότερα, το μάθημα παρέχει γ νώσεις γ ια τα εξής σύνθετα
θέματα: Οικονομικές κρίσεις. Διανομή του εισοδήματος μεταξύ κεφαλαίου και εργ ασίας. Διανομή υπεραξίας:
εμπορικό κέρδος, τόκος, έγ γ ειος πρόσοδος. Η αγ ορά εργ ατικής δύναμης: ειδικά θέματα. Μονοπωλιακός
καπιταλισμός.

Κράτος.

Διεθνοποίηση

του

κεφαλαίου:

διεθνές

εμπόριο, πολυεθνικές

εταιρείες, άνιση

ανάπτυξη, οικονομική ολοκλήρωση. Σοσιαλισμός- κομμουνισμός.
- Επεξηγ ούνται κριτικά τα οικονομικά θέματα, τα προβλήματα και οι αντιπαραθέσεις υπό την οπτική των
Μαρξιστικών μεθόδων, εννοιών και αναλυτικών συνεισφορών.

Οι

φοιτητές αποκτούν γ νώση μιας

εναλλακτικής κριτικής οικονομικής προσέγ γ ισης των σύγ χρονων οικονομικών φαινομένων. Η Μαρξιστική
Οικονομική αναλύει τη σημασία της οικονομικής και πολιτικής

οργ άνωση της κοινωνίας στη λήψη

αποφάσεων γ ια την παραγ ωγ ή και την διανομή του προϊόντος και του εισοδήματος, αλλά και στη
διαμόρφωση θεσμών και πολιτικών γ ια την επίτευξη της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ευημερίας.
- Εφαρμόζονται αναπτυγ μένες αναλυτικές και κριτικές δεξιότητες μέσω των εννοιών, των παραδειγ μάτων
και των εφαρμοσμένων μελετών που παρουσιάζονται στη διάλεξη και μέσω της ατομικής έρευνας των
φοιτητών.
- Αναπτύσσονται η ικανότητα επικοινωνίας, κριτικής σκέψης και σύνθεσης των φοιτητών ώστε να μπορούν
να διαμορφώσουν καινοτόμους λύσεις σε νέα και παλιά προβλήματα των σύγ χρονων κοινωνιών που έχουν
την προοπτική να τύχουν της στήριξης της κοινωνικής πλειοψηφίας.

102

• τρόπος παράδοσης
Πρόσωπο με πρόσωπο
• προ-απαιτούμενα και συν-απαιτούμενα
Μαρξιστική Οικονομική Ι
• συνιστώμενες προαιρετικές εκπαιδευτικές συνιστώσες του προγράμματος σπουδών
«Δεν εφαρμόζεται»

• περιεχόμενα του μαθήματος
Στο μάθημα αυτό θα εξετασθεί ένας αριθμός σύγ χρονων οικονομικών φαινομένων.
Συγ κεκριμένα, θα εξετασθούν τα εξής θέματα: Οικονομικές κρίσεις. Διανομή του εισοδήματος
μεταξύ κεφαλαίου και εργ ασίας. Διανομή υπεραξίας: εμπορικό κέρδος, τόκος, έγ γ ειος πρόσοδος.
Η αγ ορά εργ ατικής δύναμης: ειδικά θέματα. Μονοπωλιακός καπιταλισμός. Κράτος. Διεθνοποίηση
του κεφαλαίου: διεθνές εμπόριο, πολυεθνικές εταιρείες, άνιση ανάπτυξη, οικονομική
ολοκλήρωση. Σοσιαλισμός- κομμουνισμός. Η θεωρητική ανάλυση συμπληρώνεται με εφαρμογ ές.
Η εξέταση όλων των παραπάνω θεμάτων θα γ ίνει με αντιδιαστολή της Μαρξιστικής ανάλυσης με
τη Νεοκλασική ερμηνεία τους
• συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
 Προτεινόμενο σύγ γ ραμμα: Πολιτική Οικονομία του Καπιταλισμού, Α. Βλάχου (Επιμέλεια),
Εκδόσεις Κριτική, 2009
Μαρξιστική Οικονομική ΙΙ, Πανεπιστημιακές σημειώσεις, Α. Βλάχου (Επιμέλεια)


Εναλλακτικό σύγ γ ραμμα:

Ξαναδιαβάζοντας

το Κεφάλαιο, Fine Ben, Harris Laurence,

εκδόσεις Gutenberg
Μαρξιστική Οικονομική ΙΙ, Πανεπιστημιακές σημειώσεις, Α. Βλάχου (Επιμέλεια)
• σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι
2 Τακτικές εβδομαδιαίες δίωρες διαλέξεις/ ανάρτηση σημειώσεων στο e-class /ανάρτηση
πρόσθετων κειμένων βιβλιογ ραφίας στο e-class/ μελέτες περιπτώσεων (case studies)
• μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια
Τελική γ ραπτή εξέταση / γ ραπτή εργ ασία
• γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική
• πρακτική άσκηση
δεν απαιτείται

103

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
• κωδικός αριθμός του μαθήματος
1430
• τύπος του μαθήματος
Υποχρεωτικό κατεύθυνσης Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής
• επίπεδο του μαθήματος
Πρώτου κύκλου
• έτος σπουδών
Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21
• εξάμηνο/τρίμηνο παράδοσης του μαθήματος
4ο εξάμηνο
• αριθμός κατανεμόμενων πιστωτικών μονάδων ECTS
6 (έξι)
• όνομα του διδάσκοντος/των διδασκόντων
Κ. ΟΡΦΑΝΑΚΗ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ
• μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Το μάθημα αυτό εισάγ ει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες και αρχές της φιλοσοφίας της
επιστήμης, και ειδικότερα της οικονομικής επιστήμης. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι
φοιτητές θα έχουν κατανοήσει πώς η επιστήμη περιγ ράφει, ερμηνεύει και προσπαθεί να
προβλέψει τα υπό εξέταση φαινόμενα, έχοντας εστιάσει σε παραδείγ ματα εφαρμογ ών στην
οικονομική επιστήμη. Επιπλέον, θα κατανοήσουν τις διαφορετικές αντιλήψεις γ ια τη φύση της
οικονομικής επιστήμης και τις συνεπακόλουθες διαφορετικές μεθοδολογ ικές προσεγ γ ίσεις.
Επιπρόσθετα, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αξιολογ ήσουν τις διάφορες μεθόδους της
οικονομικής έρευνας και τα προβλήματά τους. Τέλος, θα μπορούν να αναπτύξουν επιχειρήματα
γ ια τη φύση και τις ιδιαιτερότητες της οικονομικής ως κοινωνικής επιστήμης στη βάση παλαιών
και νέων συζητήσεων και αναλύσεων που υπάρχουν στη σχετική βιβλιογ ραφία.
• τρόπος παράδοσης
Πρόσωπο με πρόσωπο
• προ-απαιτούμενα και συν-απαιτούμενα
Δεν εφαρμόζεται
• συνιστώμενες προαιρετικές εκπαιδευτικές συνιστώσες του προγράμματος σπουδών
Δεν εφαρμόζεται
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• περιεχόμενα του μαθήματος
Eισαγ ωγ ικές έννοιες της μεθοδολογ ίας. Οι μέθοδοι των επιστημών. Λογ ική Παραγ ωγ ή, Επαγ ωγ ή
και η Υποθετικο-παραγ ωγ ική Μέθοδος. Αρχές και κανόνες επιστημονικής εργ ασίας και έρευνας.
Οι τρόποι έκφρασης του οικονομικού συλλογ ισμού. Δομή και εγ κυρότητα της οικον ομικής
θεωρίας: Εξέταση συγ κεκριμένων μεθοδολογ ικών προσεγ γ ίσεων. Ο Milton Friedman και τα
«θετικά οικονομικά». Ο Μεθοδολογ ικός Μονισμός. Ολισμός vs. Ατομικισμός. Η οικονομική
εξήγ ηση και η υπόθεση της ορθολογ ικότητας. Η φύση της εξέλιξης της οικονομικής ε πιστήμης:
οι μεθοδολογ ικές προσεγ γ ίσεις των Thomas Kuhn, Karl Popper και Imre Lakatos. Αξίες,
αξιολογ ικές κρίσεις και το αίτημα της αξιολογ ικής ουδετερότητας.
• συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
 Προτεινόμενο σύγ γ ραμμα : « Οικονομική Μεθοδολογ ία », Α. Καραγ ιάννης, Εκδόσεις Κριτική

• σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι
2 Τακτικές εβδομαδιαίες δίωρες διαλέξεις/ ανάρτηση σημειώσεων στο e-class
• μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια
Τελική γ ραπτή εξέταση / γ ραπτές εργ ασίες
• γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική
• πρακτική άσκηση
δεν απαιτείται
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
• κωδικός αριθμός του μαθήματος
1493
• τύπος του μαθήματος
Επιλογ ής
• επίπεδο του μαθήματος
Πρώτου κύκλου
• έτος σπουδών
Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021
• εξάμηνο/τρίμηνο παράδοσης του μαθήματος
4o
• αριθμός κατανεμόμενων πιστωτικών μονάδων ECTS
6 (έξι)
• όνομα του διδάσκοντος/των διδασκόντων
ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΠΦΩ ΠΕΠΕΛΑΣΗ, ΟΜΟΤΙΜΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
• μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Η κατανόηση του τι εστί επιχειρηματικότητα
Βασική

γ νώση

της

Θεωρίας

(Schumpeter,

Kirzner,

Casson)

και

της

ιστορικής

εξέλιξης

της

επιχειρηματικότητας σε διεθνές επίπεδο και στην Ελλάδα.
Μία πρώτη επαφή με την διαδικασία έναρξης μίας νέας επιχείρησης.
Αντίληψη του τι συνιστά μία καλή επιχειρηματική ιδέα και των προϋποθέσεων γ ια τη μετουσίωση της σε
δράση.
Βασική αντίληψη των δυσκολιών που έχουν συναντήσει στην πορεία τους Έλληνες επιχειρηματίες όλων των
ηλικιών.
Δυνατότητα σε ένα πρώτο επίπεδο να αξιολογ ήσουν επιχειρηματικές δράσεις.
Λέξεις Κλειδιά: Επιχειρηματικότητα, Θεωρία, Ιστορία, Εμπειρική ανάλυση, εφαρμογ ή, Διεθνείς συγ κρίσεις,
Ελλάδα, start-ups, αποτυχία, επιτυχία, καινοτομία. Mελέτες περίπτωσης.
• τρόπος παράδοσης
Πρόσωπο με πρόσωπο
• προ-απαιτούμενα και συν-απαιτούμενα
«Δεν εφαρμόζεται»
• συνιστώμενες προαιρετικές εκπαιδευτικές συνιστώσες του προγράμματος σπουδών
«Δεν εφαρμόζεται»
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• περιεχόμενα του μαθήματος
ΜΕΡΟΣ 1
1.Τι και πως προκύπτει η μελέτη της επιχειρηματικότητας
2. Βασικές Θεωρίες της επιχειρηματικότητας
3. Η διεθνής και συγ κριτική διάσταση της εξέλιξης του επιχειρείν.
ΜΕΡΟΣ 2
3. Γενική επισκόπηση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα 500 πΧ- 2007
4. Η νέα επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και περί start-ups.
5. Προσωπικές μαρτυρίες επιχειρηματιών και Θεσμικών εκπροσώπων.
ΜΕΡΟΣ 3
6.Gamificat ion -Business Plan Construction
7. Ανάπτυξη προσωπικής επιχειρηματικής ιδέας
Επίλογ ος: Γενικά Συμπεράσματα
• απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
 Φάκελος άρθρων, Διάφοροι
•συνιστώμενη βιβλιογραφία





Oxford Handbook of Entrepreneurs hip, OUP 2008.
H Δημιουργία Νεοφυών Επιχειρήσεων: Επιχειρηματικότητα για τον 21ο Αιώνα, Stephen Spinelli,
Robert Adams, Vasilis M. Papadakis, Utopia, 2015
Entrepreneurship in Theory and History, Youssef Cassis and Ioanna Sapfo Pepelasis (Palgrave,
Macmillan 2005) and Country Studies in Entrepreneurship. A Historical Perspective Youssef
Cassis and Ioanna Sapfo Pepelasis (Palgrave Macmillan, 2006)

• σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι
2 τακτικές δίωρες διαλέξεις ανά εβδομάδα συμπεριλαμβανομένου οπτικοακουστικού υλικού/επικοινωνία με
τους φοιτητές που βασίζεται στο Internet (e_class). Επίσης, υπάρχει βοηθητικό υλικό και στο open courses.
• μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια
Τελική γ ραπτή εξέταση / πρόοδοι / γ ραπτές εργ ασίες
• γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική
• πρακτική άσκηση
δεν απαιτείται
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
• κωδικός αριθμός του μαθήματος
1502
• τύπος του μαθήματος
Υποχρεωτικό
• επίπεδο του μαθήματος
Πρώτου κύκλου
• έτος σπουδών
Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021
• εξάμηνο/τρίμηνο παράδοσης του μαθήματος
5ο
• αριθμός κατανεμόμενων πιστωτικών μονάδων ECTS
6 (έξι)
• όνομα του διδάσκοντος/των διδασκόντων
ΚΩΝ/ ΝΟΣ ΓΑΤΣΙΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΕΝΑΚΟΣ, ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
• μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Το μάθημα σκοπό έχει να εισάγ ει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες της Θεωρίας Βιομηχανικής
Οργ άνωσης και της εξέλιξής της και συγ κεκριμένα τις θεωρίες οριζόντιων και κάθετων ορίων
των

επιχειρήσεων, τη θεωρία μονοπωλίου, τις

στρατηγ ικές

διακριτικής τιμολόγ ησης, τα

υποδείγ ματα Cournot, Bertrand και Stackelberg και τη σχέση μεταξύ κέρδους και συγ κέντρωσης
αγ ορών. Επίσης τα υποδείγ ματα διαφοροποιημένων προϊόντων, τα υποδείγ ματα εισόδου νέων
επιχειρήσεων και τα υποδείγ ματα σιωπηρής συνεργ ασίας.
• τρόπος παράδοσης (πρόσωπο με πρόσωπο, εκπαίδευση εξ αποστάσεως)
Πρόσωπο με πρόσωπο
• προ-απαιτούμενα και συν-απαιτούμενα
Μικροοικονομική Θεωρία
• συνιστώμενες προαιρετικές εκπαιδευτικές συνιστώσες του προγράμματος σπουδών
«Δεν εφαρμόζεται»
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• περιεχόμενα του μαθήματος
Σύντομη ιστορική επισκόπηση και αντικείμενο της θεωρίας βιομηχανικής οργ άνωσης. Βασικοί ορισμοί και
έννοιες, Σχέση με άλλα πεδία της οικονομικής. Οριζόντια και Κάθετα Όρια της Επιχείρησης. Ανάλυση
Μονοπωλίων. Διακριτική Τιμολόγ ηση. Σύνδεση προιόντων

και διακριτική τιμολόγ ηση. Βασική θεωρία

ολιγ οπωλίων με ομοιογ ενές προϊόν και σύγ κριση με μονοπώλιο και τέλειο ανταγ ωνισμό. Υποδείγ ματα
Cournot

και

von

Διαφοροποίηση

Stackelberg.

προϊόντων.

Δομή

αγ οράς:

Ολιγ οπωλιακός

βαθμός

συγ κέντρωσης

ανταγ ωνισμός

με

και

αποδοτικότητα

διαφοροποιημένα

προιόντα.

αγ οράς.
Είσοδος

επιχειρήσεων και εμπόδια εισόδου. Συνεργ ασίες επιχειρήσεων (tacit collusion). Αποτυχίες αγ ορών και
μικροοικονομική πολιτική. Απώλειες κοινωνικής ευημερίας σε ατελώς ανταγ ωνιστικές αγ ορές. Βασικές αρχές
ρύθμισης αγ ορών. Eισαγ ωγ ή στην πολιτική ανταγ ωνισμού.
• συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
 Θεωρία Βιομηχαν ικής Οργ άνωσης, Ι.Κατσουλάκος, Εκδόσεις Gutenberg
 Βιομηχανική Οργ άνωση, Cabral Luis, Εκδόσεις Κριτική (εναλλακτικό σύγ γ ραμμα)
• σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι
2 Τακτικές εβδομαδιαίες δίωρες διαλέξεις
• μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια
Τελική γ ραπτή εξέταση
• γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική – Αγ γλική
• πρακτική άσκηση
δεν απαιτείται
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ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι
• κωδικός αριθμός του μαθήματος
1508
• τύπος του μαθήματος
Υποχρεωτικό
• επίπεδο του μαθήματος
Πρώτου κύκλου
• έτος σπουδών
Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021
• εξάμηνο/τρίμηνο παράδοσης του μαθήματος
5ο
• αριθμός κατανεμόμενων πιστωτικών μονάδων ECTS
6 (έξι)
• όνομα του διδάσκοντος/των διδασκόντων
ΗΛΙΑΣ ΤΖΑΒΑΛΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
• μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Το μάθημα σκοπό έχει να εισάγ ει τους φοιτητές και να καλύψει τις κλασσικές υποθέσεις της
οικονομετρίας και τη μέθοδο ελαχίστων τετραγ ώνων. Ιδιότητες της μεθόδου των Ελαχίστων
τετραγ ώνων, π.χ. αμεροληψία και αποτελεσματικότητα. Παρουσίαση της μεθόδου της Μεγ ίστης
Πιθανοφάνειας.

Έλεγ χοι

υποθέσων

των

συντελεστών

του

γ ραμμικού

οικονομετρικού

υποδείγ ματος σε πεπερασμένα δείγ ματα. Ασυμπτωτική θεωρία και έλεγ χοι υποθέσεων σε μεγ άλα
δείγ ματα. Παραβιάσεις υποθέσεων του γ ραμμικού υποδείγ ματος και στατιστικοί έλεγ χοι γ ια
ετεροσκεδαστικότητα

και

υποσυσχέτιση.

Παρουσίαση

της

μεθόδου

των

Γενικευμένων

Ελαχίστων Τετραγ ώνων και ιδιότητές των. Σφάλματα στις μεταβλητές και παρουσίαση της
μεθόδου των Βοηθητικών μεταβλητών. Συστήματα εξισώσεων και μέθοδοι εκτίμησης τους.
• τρόπος παράδοσης (πρόσωπο με πρόσωπο, εκπαίδευση εξ αποστάσεως)
Πρόσωπο με πρόσωπο
• προ-απαιτούμενα και συν-απαιτούμενα
«Δεν εφαρμόζεται»

110

• συνιστώμενες προαιρετικές εκπαιδευτικές συνιστώσες του προγράμματος σπουδών
«Δεν εφαρμόζεται»
• περιεχόμενα του μαθήματος
Παρουσίαση του γ ραμμικού υποδείγ ματος και των κλασσικών υποθέσεων με τη βοήθεια της
γ ραμμικής άλγ εβρας, Η μέθοδος ελαχίστων τετραγ ώνων, Ιδιότητες της μεθόδου των Ελαχίστων
τετραγ ώνων, π.χ. αμεροληψία και αποτελεσματικότητα εκτιμητών,
της

Μεγ ίστης

Πιθανοφάνειας,

Έλεγ χοι

υποθέσων

των

Παρουσίαση της μεθόδου

συντελεστών

του

γ ραμμικού

οικονομετρικού υποδείγ ματος σε πεπερασμένα δείγ ματα, Ασυμπτωτικοί έλεγ χοι υποθέσεων σε
μεγ άλα δείγ ματα. Παραβιάσεις υποθέσεων του γ ραμμικού υποδείγ ματος και στατιστικοί έλεγ χοι
γ ια ετεροσκεδαστικότητα και αυτοσυσχέτιση. Παρουσίαση της μεθόδου των Γενικευμένων
Ελαχίστων Τετραγ ώνων και ιδιότητές των, Σφάλματα στις μεταβλητές και παρουσίαση της
μεθόδου των Βοηθητικών μεταβλητών και Συστήματα εξισώσεων.
• συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
 Οικονομετρία, Ηλ. Τζαβαλής, Εκδόσεις ΟΠΑ (προτεινόμενο σύγ γ ραμμα)
 Εισαγ ωγ ή στην Οικονομετρία, Τόμος 1, Γ.Κ. Χρήστου, Εκδόσεις Gutenberg (εναλλακτικό
σύγ γ ραμμα)
• σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι
2 Τακτικές εβδομαδιαίες δίωρες διαλέξεις/ φροντιστήρια / εργ αστήρια / ανάρτηση σημειώσεων
στο e-class / μελέτες περιπτώσεων (case studies)
• μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια
Τελική γ ραπτή εξέταση / πρόοδοι / γ ραπτές εργ ασίες
• γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική – Αγ γλική
• πρακτική άσκηση
δεν απαιτείται
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ
• κωδικός αριθμός του μαθήματος
1531
• τύπος του μαθήματος
Υποχρεωτικό
• επίπεδο του μαθήματος
Πρώτου κύκλου
• έτος σπουδών
Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021
• εξάμηνο/τρίμηνο παράδοσης του μαθήματος
5ο εξάμηνο
• αριθμός κατανεμόμενων πιστωτικών μονάδων ECTS
6 (έξι)
• όνομα του διδάσκοντος/των διδασκόντων
ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΒΛΑΧΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
• μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση του τρόπου γ ένεσης και ανάπτυξης της οικονομικής
θεωρίας. Έμφαση δίνεται στον ιστορικό χαρακτήρα των οικονομικών θεωριών και πώς τα
ποικίλα

κοινωνικοοικονομικά

φαινόμενα

επηρεάζουν

και

διαμορφώνουν

την

εξέλιξη της

οικονομικής θεωρίας. Στο πλαίσιο αυτό θα διερευνηθούν διάφορα ρεύματα σκέψης και θα
δοθούν απαντήσεις σε κλασικά θέματα αλλά και σε πιο σύγ χρονα προβλήματα. Η επαφή των
φοιτητών/τριών με την ιστορική εξέλιξη της οικονομικής επιστήμης θα τους βοηθήσει να
αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη και ικανότητα και να αποκτήσουν τις απαραίτητες βάσεις
γ ια την κατανόηση των σύγ χρονων θεωρητικών αναλύσεων.
• τρόπος παράδοσης
Πρόσωπο με πρόσωπο
• προ-απαιτούμενα και συν-απαιτούμενα
«Δεν εφαρμόζεται»
• συνιστώμενες προαιρετικές εκπαιδευτικές συνιστώσες του προγράμματος σπουδών
Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ, Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ
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• περιεχόμενα του μαθήματος
Οικονομικές ιδέες και παραινέσεις των αρχαίων Ελλήνων και των Σχολαστικών. Οικονομικές
προτάσεις των εμποροκρατών και προκλασικές οικονομικές θέσεις. Η Κλασική Σχολή: οι
πρωταγ ωνιστές και η ηθική φιλοσοφία του κλασικού συστήματος. Οι θεωρίες περί αξίας και
διανομής, η οικονομική ανάπτυξη, και τα νομισματικά ζητήματα. Οι Σοσιαλιστές και ο Μarx. Η
Ιστορική και Θεσμική Σχολή: γ ενικές θέσεις και μεθοδολογ ία. Η οριακή επανάσταση και η
Νεοκλασική σχολή (Jevons, Μenger, Walras, Ρareto, Marshall, Clark): Θεωρία αξίας και
ισορροπία αγ οράς, μεθοδολογ ικές προτάσεις. Η Κεϋνσιανή επανάσταση και οι συνέπειές της. Ο
οικονομικός ρόλος του κράτους. Οικονομική δικαιοσύνη και κοινωνικές επιλογ ές. Η εξέλιξη των
μακροοικονομικών θεωριών.
• συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
 Η Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης, Τόμος Α΄& Τόμος Β΄(Ενιαίο), E.Screpantis/S.Zamagni,
Εκδόσεις Τυπωθήτω – Δαρδανός (προτεινόμενο σύγ γ ραμμα)
 Ιστορία της Οικονομικής Αναλύσεως, Ρ.Δ. Θεοχάρης, Εκδόσεις Παπαζήση (εναλλακτικό
σύγ γ ραμμα)
-

Η Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης (Πανεπιστημιακές Σημειώσεις), Α.Βλάχου

• σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι
2 Τακτικές εβδομαδιαίες δίωρες διαλέξεις / ανάρτηση σημειώσεων στο e-class
• μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια
Τελική γ ραπτή εξέταση
• γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική
• πρακτική άσκηση
δεν απαιτείται
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι
• κωδικός αριθμός του μαθήματος
1550
• τύπος του μαθήματος
Υποχρεωτικό
• επίπεδο του μαθήματος
Πρώτου κύκλου
• έτος σπουδών
Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021
• εξάμηνο/τρίμηνο παράδοσης του μαθήματος
5ο
• αριθμός κατανεμόμενων πιστωτικών μονάδων ECTS
6 (έξι)
• όνομα του διδάσκοντος/των διδασκόντων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΛΥΒΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
• μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν αυτό την ενότητα είναι εξοικειωμένοι με το ρόλο της
κυβέρνησης στη σύγ χρονη οικονομία. Είναι σε θέση να αναγ νωρίσουν καταστάσεις στις οποίες η
αγ ορά αποτυγ χάνει να οδηγ ήσει στην μεγ ιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας. Κατανοούν τις
έννοιες του δημοσίου αγ αθού και της εξωτερικότητας. Γνωρίζουν πως προσδιορίζονται τα
επίπεδα

των

δημοσίων

δαπανών

αναφορικά με

την

εθνική άμυνα, τις

υποδομές, την

περιβαλλοντικές ρυθμίσεις, την κοινωνική ασφάλιση, την υγ εία και την εκπαίδευση. Οι φοιτητές
κατανοούν τόσο τις μικροοικονομικές όσο και τις αναδιανεμητικές επιπτώσεις αυτών των
δαπανών.
• τρόπος παράδοσης
Πρόσωπο με πρόσωπο
• προ-απαιτούμενα και συν-απαιτούμενα
Μαθηματικά Ι και ΙΙ, Μικροοικονομική Θεωρία Ι και ΙΙ
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• συνιστώμενες προαιρετικές εκπαιδευτικές συνιστώσες του προγράμματος σπουδών
Δεν εφαρμόζεται
• περιεχόμενα του μαθήματος
Το μάθημα

της Δημόσιας Οικονομικής σκοπό έχει να εισάγ ει τους φοιτητές

στον κλάδο των

οικονομικών που ασχολείται με το πώς το Κράτος και ειδικότερα οι πολιτικές δημοσίων δαπανών
και φορολογ ίας επηρεάζουν την ευημερία των πολιτών. Σύμφωνα με τον Προϋπολογ ισμό,
περίπου 68.4 δισεκατομμύρια Ευρώ είναι οι συνολικές δαπάνες του δημοσίου γ ια το 2008, που
αντιστοιχούν στο 27.9 % του ΑΕΠ της χώρας και αντιστοιχούν σε 6.12 χιλιάδες Ευρώ γ ια κάθε
άνδρα, γ υναίκα και παιδί. Το Κράτος ξοδεύει αυτά τα 68.4 δισεκατομμύρια Ευρώ γ ια την αγ ορά
αγ αθών και υπηρεσιών, μεταβιβαστικές πληρωμές τόκους του εθνικού χρέους. Είναι προφανές
ότι το Κράτος και οι πολιτικές του αυτές παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη ζωή όλων των
πολιτών. Έτσι, μερικά από τα πλέον «καυτά» προβλήματα της εποχής μας είναι αντικείμενο της
Δημόσιας Οικονομικής. Για παράδειγ μα, η αστυνομική προστασία, η κοινωνική ασφάλιση, η
υγ ειονομική περίθαλψη, όλα τα επίπεδα της επίσημης παιδείας, ο φορολογ ικός ανταγ ωνισμός
μέσα στην ΕΕ, οι άδειες γ ια δορυφορική και καλωδιακή τηλεόραση εμπίπτουν στο αντικείμενο
της Δημόσιας Οικονομικής. Η ανάλυση έχει δύο μεγ άλους άξονες: τη θετική ανάλυση, όπου
εξετάζει κανείς τι γ ίνεται και την δεοντολογ ική ανάλυση, όπου εξετάζει κανείς τι θα έπρεπε να
γ ίνεται αναφορικά με τις παραπάνω πολιτικές. Η μέτρηση και η θεωρία χρησιμοποιούνται
εναλλακτικά γ ια την μελέτη των σχετικών προβλημάτων και την διεξαγ ωγ ή τόσο θεωρητικών
όσο και πρακτικών συμπερασμάτων.
• συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
 Δημόσια Οικονομική (Set), H. Rosen-T. Gayer-Β. Ραπανος-Καπλανογ λου, Εκδόσεις Κριτική
(προτεινόμενο σύγ γ ραμμα)


Ειδικά

Θέματα

Μικροοικονομικής,

Β.

Τζουβελέκας,

Εκδόσεις

Κριτική

(εναλλακτικό

σύγ γ ραμμα)
• σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι
2 Τακτικές εβδομαδιαίες δίωρες διαλέξεις/ φροντιστήρια / ανάρτηση σημειώσεων στο e-class /
μελέτες περιπτώσεων (case studies)
• μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια
Τελική γ ραπτή εξέταση / πρόοδοι / γ ραπτές εργ ασίες
• γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική – Αγ γλική
• πρακτική άσκηση
δεν απαιτείται
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
• κωδικός αριθμός του μαθήματος
1562
• τύπος του μαθήματος
Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής και Οικονομικής Επιχειρήσεων
και Χρηματοοικονομικής
•επίπεδο του μαθήματος
Πρώτου κύκλου
• έτος σπουδών
Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021
• εξάμηνο/τρίμηνο παράδοσης του μαθήματος
5ο
• αριθμός κατανεμόμενων πιστωτικών μονάδων ECTS
6 (έξι)
• όνομα του διδάσκοντος/των διδασκόντων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΛΙΟΥΣΗ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ
• μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Το μάθημα στοχεύει στο να παρουσιάσει μια εικόνα της βιβλιογ ραφίας των σύγ χρονων οικονομικών της
εργ ασίας τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εμπειρικό επίπεδο και να εφαρμόσει υποδείγ ματα και τεχνικ ές που
έχουν διδαχθεί σε βασικά μαθήματα της μικρο και μακρο ανάλυσης σε θέματα που αφορούν στην αγ ορά
εργ ασίας.
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να μπορούν:
να περιγ ράψουν τα βασικά χαρακτηριστικά και τις τελευταίες εξελίξεις στις

αγ ορές εργ ασίας των

αναπτυγ μένων χωρών
να χρησιμοποιούν τις βασικές τεχνικές αριστοποίησης έτσι ώστε να λύνουν προβλήματα σχετικά με μεγ έθη
της αγ οράς εργ ασίας (απασχόληση, μισθοί)
να αξιολογ ούν τα εμπειρικά αποτελέσματα της έρευνας γ ια την αγ ορά εργ ασίας όπως σε θέματα σχετικά με
την ζήτηση και την προσφορά εργ ασίας, την επίδραση των εργ ατικών ενώσεων, τις θεωρίες αναζήτησης και
του «αποτελεσματικού μισθού», την επίδραση των ελάχιστων μισθών και επιδομάτων ανεργ ίας στην ανεργ ία
και τους μισθούς.
• τρόπος παράδοσης
Πρόσωπο με πρόσωπο
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• προ-απαιτούμενα και συν-απαιτούμενα
«Δεν εφαρμόζεται»
• συνιστώμενες προαιρετικές εκπαιδευτικές συνιστώσες του προγράμματος σπουδών
«Δεν εφαρμόζεται»
• περιεχόμενα του μαθήματος
•

Εισαγ ωγ ή

•

Γενική επισκόπηση

•

Η ζήτηση εργ ασίας

•

Ελαστικότητες ζήτησης εργ ασίας

•

Η προσφορά της εργ ασίας

•

H προσφορά εργ ασίας στο νοικοκυριό

•

Μισθολογ ικές διαφορές

•

Επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο

•

Εργ ατικές ενώσεις και διαπραγ ματεύσεις

•

Κινητικότητα των εργ αζομένων - Μετανάστευση - Παλιννόστηση

•

Aκαμψίες στην αγ ορά εργ ασίας- ελάχιστοι μισθοί

•

Υποδείγ ματα αναζήτησης

•

Ανεργ ία

• συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
 Οικονομικά της Εργ ασίας: Σύγ χρονη Προσέγ γ ιση στη Θεωρία και τη Δημόσια Πολιτική, 2017,
Ehrenberg R.G., Smith R.S., Eκδόσεις Broken Hill (προτεινόμενο σύγ ραμμα).
 Τα Οικονομικά της Εργ ασίας, G. Borjas, Εκδόσεις Κριτική 2016, (εναλλακτικό σύγ γ ραμμα)

• σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι
Δύο τακτικές εβδομαδιαίες δίωρες διαλέξεις. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (e -class) υπάρχουν
περιλήψεις των διαλέξεων, ασκήσεις, ερωτήσεις πολλαπλών επιλογ ών, ειδικά θέματα, πρόσθετη
βιβλιογ ραφία γ ια εργ ασίες.
• μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια
Τελική γ ραπτή εξέταση και εκπόνηση εργ ασιών.
• γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική και Αγ γλική
• πρακτική άσκηση
δεν απαιτείται
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ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
• κωδικός αριθμός του μαθήματος
1566
• τύπος του μαθήματος
Υποχρεωτικό κατεύθυνσης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών & Οικονομικής Επιχειρήσεων
και Χρηματοοικονομικής
• επίπεδο του μαθήματος
Πρώτου κύκλου
• έτος σπουδών
Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021
• εξάμηνο/τρίμηνο παράδοσης του μαθήματος
6ο
• αριθμός κατανεμόμενων πιστωτικών μονάδων ECTS
6 (έξι)
• όνομα του διδάσκοντος/των διδασκόντων
Διδάσκων βάσει του ΠΔ407/80
• μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγ ει τους φοιτητές στις ακόλουθες έννοιες : Η συμβολή της
γ εωργ ίας

στην

πορεία

της

οικονομικής

ανάπτυξης.

Διαρθρωτικά

χαρακτηριστικά

και

διαρθρωτική προσαρμογ ή του αγ ροτικού τομέα σε μια εξελισσόμενη οικονομία. Τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της ζήτησης και προσφοράς αγ ροτικών προϊόντων: διακυμάνσεις προσφοράς,
αστάθεια τιμών και αγ ροτικό πρόβλημα. Μέτρα αγ ροτικής πολιτικής και επιπτώσεις τους. Η
Ευρωπαϊκή Κοινή Αγ ροτική Πολιτική (ΚΑΠ):

πολιτική αγ ορών

και διαρθρωτική πολιτική,

σημαντικές μεταρρυθμίσεις από το 1992. Η περιφερειακή διάσταση της ΚΑΠ: αγ ροτική ανάπτυξη
και πολυλειτουργ ικότητα. Μετά το 2013: η αυξανόμενη σημασία των "δημόσιων αγ αθών". Το
νέο διεθνές περιβάλλον: επισιτιστική κρίση και κερδοσκοπία στα αγ ροτικά προϊόντα.
• τρόπος παράδοσης
Πρόσωπο με πρόσωπο
• προ-απαιτούμενα και συν-απαιτούμενα
Μικροοικονομική Θεωρία Ι, Μακροοικονομική Θεωρία Ι
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• συνιστώμενες προαιρετικές εκπαιδευτικές συνιστώσες του προγράμματος σπουδών
«Δεν εφαρμόζεται»
• περιεχόμενα του μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγ ει τους φοιτητές στις ακόλουθες έννοιες : Η συμβολή της
γ εωργ ίας

στην

πορεία

της

οικονομικής

ανάπτυξης.

Διαρθρωτικά

χαρακτηριστικά

και

διαρθρωτική προσαρμογ ή του αγ ροτικού τομέα σε μια εξελισσόμενη οικονομία. Τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της ζήτησης και προσφοράς αγ ροτικών προϊόντων: διακυμάνσεις προσφοράς,
αστάθεια τιμών και αγ ροτικό πρόβλημα. Μέτρα αγ ροτικής πολιτικής και επιπτώσεις τους. Η
Ευρωπαϊκή Κοινή Αγ ροτική Πολιτική (ΚΑΠ):

πολιτική αγ ορών

και διαρθρωτική πολιτική,

σημαντικές μεταρρυθμίσεις από το 1992. Η περιφερειακή διάσταση της ΚΑΠ: αγ ροτική ανάπτυξη
και πολυλειτουργ ικότητα. Μετά το 2013: η αυξανόμενη σημασία των "δημόσιων αγ αθών". Το
νέο διεθνές περιβάλλον: επισιτιστική κρίση και κερδοσκοπία στα αγ ροτικά προϊόντα
• συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
 Προτεινόμενο σύγ γ ραμμα : « Αγ ροτική Οικονομική- Θεωρία και Πολιτική »,Θ. Λιανός, Δ.
Δαμιανός, Γ. Μέργ ος, Μ. Ντεμούσης και Σ. Κατρανίδης, Εκδόσεις Ε. Μπένου
 Εναλλακτικό σύγ γ ραμμα :

«Η ελληνική Αγ ροτική Οικονομία στο Παγ κόσμιο Πλαίσιο», Δ.

Δαμιανός, Κ.Παπαγ εωργ ίου, Π. Στάθης, Εκδόσεις Σταμούλη
• σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι
2 Τακτικές εβδομαδιαίες δίωρες διαλέξεις/ανάρτηση σημειώσεων στο

e-class / μελέτες

περιπτώσεων (case studies)
• μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια
Τελική γ ραπτή εξέταση /γ ραπτές εργ ασίες
• γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική
• πρακτική άσκηση
δεν απαιτείται
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ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
• κωδικός αριθμός του μαθήματος
1583
• τύπος του μαθήματος
Επιλογ ής
• επίπεδο του μαθήματος
Πρώτου κύκλου
• έτος σπουδών
Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021
• εξάμηνο/τρίμηνο παράδοσης του μαθήματος
6ο
• αριθμός κατανεμόμενων πιστωτικών μονάδων ECTS
6 (έξι)
• όνομα του διδάσκοντος/των διδασκόντων
Διδάσκων βάσει Π.Δ.407/80
• επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα (αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος)
Το μάθημα έχει σκοπό να εισάγ ει τους φοιτητές στη θεωρία της ορθολογ ικής επιλογ ής και στη
μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς με τα εργ αλεία της οικονομικής επιστήμης, με έμφαση
την οικονομική ανάλυση του δικαίου. Μετά από μία ιστορική εισαγ ωγ ή, γ ίνεται μια εις βάθος
παρουσίαση του Θεωρήματος του Coase και της έννοιας του κόστους συναλλαγ ών. Ακολουθεί
μια διεξοδική παρουσίαση των οικονομικών των συμβάσεων και εισαγ ωγ ή στα οικονομικά των
περιουσιακών δικαιωμάτων, τα οικονομικά των ατυχημάτων (Αδικοπραξίες), τα οικονομικά του
εγ κλήματος, τα οικονομικά του γ άμου, της οικογ ένειας και του διαζυγ ίου. Ολοκληρώνουμε τα
μαθήματα συζητώντας ποια είναι τα χαρακτηριστικά του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου γ ια την
καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη και πώς η αξιολόγ ηση κανονιστικών επιπτώσεων
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργ αλείο προς τη κατεύθυνση αυτή.
• τρόπος παράδοσης
Πρόσωπο με πρόσωπο
• προαπαιτήσεις
«Δεν εφαρμόζεται»

120

• συνιστώμενες προαιρετικές εκπαιδευτικές συνιστώσες του προγράμματος σπουδών
«Δεν εφαρμόζεται»
• περιεχόμενο του μαθήματος
Θεωρία Ορθολογ ικής Επιλογ ής / Οικονομική προσέγ γ ιση στην ανθρώπινη συμπεριφορά / Δίκαιο
και οικονομικά: Ιστορική αναδρομή / Βασικά εργ αλεία και θεωρίες / Το Θεώρημα του Coase /
Τα οικονομικά των περιουσιακών δικαιωμάτων και το πρόβλημα του κόστους συναλλαγ ής / Τα
οικονομικά των συμβάσεων / Τα οικονομικά των ατυχημάτων (Αδικοπραξίες) / Τα οικονομικά
του εγ κλήματος / Τα οικονομικά του γ άμου, της οικογ ένειας και του διαζυγ ίου / Το θεσμικό
πλαίσιο γ ια την καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη / Η αξιολόγ ηση κανονιστικών
επιπτώσεων.
• συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
 Οικονομία & Δίκαιο, Τόμος Β’, Οικονομική Ανάλυση Βασικών Θεσμών του Ιδ. Δικαίου, Π.
Γέμτος, Εκδόσεις Α. Σάκκουλας (προτεινόμενο σύγ γ ραμμα)
 Θεσμοί, Θεσμική αλλαγ ή & Οικονομική Επίδοση, Douglas C. North, Εκδόσεις Παπαζήση
(εναλλακτικό σύγ γ ραμμα)
-

Πανεπιστημιακές Σημειώσεις

• διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
2 τακτικές εβδομαδιαίες δίωρες διαλέξεις/ ανάρτηση σημειώσεων και παρουσιάσεων που
χρησιμοποιούνται στις διαλέξεις στο e-class / μελέτες περιπτώσεων (case studies)
• μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης
Τελική γ ραπτή εξέταση / γ ραπτές εργ ασίες
• γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική
• πρακτική άσκηση
δεν απαιτείται
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
• κωδικός αριθμός του μαθήματος
1594
• τύπος του μαθήματος
Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Οικονομικής Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής
• επίπεδο του μαθήματος
Πρώτου κύκλου
• έτος σπουδών
Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021
• εξάμηνο/τρίμηνο παράδοσης του μαθήματος
5ο
• αριθμός κατανεμόμενων πιστωτικών μονάδων ECTS
6 (έξι)
• όνομα του διδάσκοντος/των διδασκόντων
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΕΝΑΚΟΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
• μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Η Οικονομική των επιχειρήσεων εφαρμόζει τα εργ αλεία και τις μεθόδους της μικρο -οικονομικής
θεωρίας στο χώρο των επιχειρηματικών αποφάσεων. Σκοπός της είναι η ανάλυση και
βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών αποφάσεων με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας των
επιχειρήσεων. Θέματα που θα αναλυθούν περιλαμβάνουν: Οικονομικά εργ αλεία ανάλυσης της
στρατηγ ικής των επιχειρήσεων. Συναρτήσεις παραγ ωγ ής, κόστους και εμπειρική εκτίμηση τους.
Συναρτήσεις ζήτησης, εμπειρική εκτίμηση τους, τεχνικές ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης, και
οι επιχειρηματικές προβλέψεις. Βασικές αρχές θεωρίας παιγ νίων. Θεωρία της επιχείρησης
(theory of the firm) και τα όρια της. Τιμολόγ ηση κάτω από συνθήκες τέλειου ανταγ ωνισμού,
μονοπωλίου, μονοπωλιακού ανταγ ωνισμού και ολιγ οπωλίου ως χαρακτηριστικές μορφές
διάρθρωσης των αγ ορών. Τεχνικές τιμολόγ ησης ανεξάρτητων και αλληλένδετων προϊόντων.
Τέλος, θα εξετάσουμε το μακροοικονομικό περιβάλλον στο οποίο καλούνται να λειτουργ ήσουν
οι επιχειρήσεις. Η συνολική προσέγ γ ισή μας στη διδασκαλία της μακροοικονομικής είναι πρώτα
να εξετάζουμε την οικονομία μακροπρόθεσμα (όταν οι τιμές είναι ευέλικτες), και στη συνέχεια
βραχυπρόθεσμα (όταν οι τιμές είναι σταθερές ).
• τρόπος παράδοσης
Πρόσωπο με πρόσωπο
• προ-απαιτούμενα και συν-απαιτούμενα
«Δεν εφαρμόζεται»
• συνιστώμενες προαιρετικές εκπαιδευτικές συνιστώσες του προγράμματος σπουδών
«Δεν εφαρμόζεται»
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• περιεχόμενα του μαθήματος
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

Εισαγ ωγ ή στην Οικονομική των Επιχειρήσεων
Μικροοικονομική – Το σύστημα της αγ οράς και οι περιορισμοί των αγ ορών
Προσφορά και Ζήτηση: Πως λειτουργ ούν οι αγ ορές.
Η ελαστικότητα και οι εφαρμογ ές της
Αποτυχίες της αγ οράς
Καταναλωτές και καταναλωτική συμπεριφορά
Θεωρία της επιχείρησης
Επιχειρηματικοί στόχοι και συμπεριφορά
Επιχειρηματική συμπεριφορά και οργ άνωση της αγ οράς
Οι παραγ ωγ ικές αποφάσεις των επιχειρήσεων
Θεωρία της επιχείρησης και κάθετα όρια της επιχείρησ ης
Αγ ορές και ανάλυση του ανταγ ωνισμού
Ανταγ ωνισμός και Ανταγ ωνιστές
Τιμολόγ ηση κάτω από συνθήκες τέλειου ανταγ ωνισμού, μονοπωλίου, μονοπωλιακού
ανταγ ωνισμού και ολιγ οπωλίου ως χαρακτηριστικές μορφές διάρθρωσης των αγ ορών

XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.

Πολιτικές διακριτικών τιμών
Τεχνικές τιμολόγ ησης ανεξάρτητων και αλληλένδετων προϊόντων
Στρατηγ ική δέσμευση
Χρηματοπιστωτικές αγ ορές
Το μακροοικονομικό περιβάλλον
Εργ ασία και ανεργ ία
Πληθωρισμός και στασιμότητα τιμών
Η παγ κόσμια οικονομία

• συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη


Οικονομική

των

Επιχειρήσεων,

Mankiw-Taylor-Ashwin,

Εκδόσεις

Τζιόλα

(προτεινόμενο

σύγ γ ραμμα)
• σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι
2 Τακτικές εβδομαδιαίες δίωρες διαλέξεις/ ανάρτηση σημειώσεων στο e-class / μελέτες
περιπτώσεων (case studies)
• μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια
Τελική γ ραπτή εξέταση
• γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική
• πρακτική άσκηση
δεν απαιτείται
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
• κωδικός αριθμός του μαθήματος
1601
• τύπος του μαθήματος
Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Οικονομικής Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής
• επίπεδο του μαθήματος
Πρώτου κύκλου
• έτος σπουδών
Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021
• εξάμηνο/τρίμηνο παράδοσης του μαθήματος
5ο
• αριθμός κατανεμημένων πιστωτικών μονάδων ECTS
6 (έξι)
• όνομα του διδάσκοντος/των διδασκόντων
ΗΛΙΑΣ ΤΖΑΒΑΛΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
• μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Το μάθημα αυτό εισάγ ει τους φοιτητές στην αξιολόγ ηση επενδυτικών σχεδίων κάτω από
βεβαιότητα και αβεβαιότητα. Στην αξιολόγ ηση επενδύσεων κάτω από βεβαιότητα, καλύπτονται
όλα τα κριτήρια αξιολόγ ησης των επενδυτικών σχεδίων και παρουσιάζεται μεγ άλος αριθμός
εφαρμογ ών τους. Στην ανάλυση επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα, παρουσιάζεται το κριτήριο
της αναμενόμενης χρησιμότητας, η έννοια κινδύνου και του σίγ ουρου ισοδύναμου εισοδήματος,
καθώς και οι προτιμήσεις ενός επενδυτή που αποστρέφεται τον κίνδυνο.
αναλυτικά

η αριστοποίηση χαρτοφυλακίου μετοχών

με

Παρουσιάζεται

περιουσ ιακά στοιχεία με

κίνδυνο

(μετοχές) και χωρίς κίνδυνο, και τέλος παρουσιάζεται το βασικό υπόδειγ μα αποτίμησης της
απόδοσης μιας μετοχής γ νωστό ως CAPM.
• τρόπος παράδοσης
Πρόσωπο με πρόσωπο
• προ-απαιτούμενα και συν-απαιτούμενα
«Δεν εφαρμόζεται»
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• συνιστώμενες προαιρετικές εκπαιδευτικές συνιστώσες του προγράμματος σπουδών
«Δεν εφαρμόζεται»
• περιεχόμενα του μαθήματος
Προεξόφληση και ανατοκισμός, ράντες, κριτήρια αξιολόγ ησης επενδύσεων (NPV, IRR, AEV κτλ),
Θεωρία Χρησιμότητας του επενδυτή, Ή έννοια του κίνδυνου και το σίγ ουρο ισοδύναμο
εισόδημα,

Ανάλυση

Χαρτοφυλακίων,

χαρτοφυλακίου

Aποτελεσματικό

με

το

σύνορο

κριτήριο

μέσου-διακύμανσης,

χαρτοφυλακίων,

γ ραμμή

Άριστα

κεφαλαιαγ οράς,

βάρη
Το

χαρτοφυλάκιο της αγ οράς, το υπόδειγ μα αποτίμησης CAPM.
• συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
 Επενδύσεις, Η. Τζαβαλής-Α. Πετραλιάς, Εκδόσεις ΟΠΑ (προτεινόμενο σύγ γ ραμμα)


Αγ ορές

Χρήματος

&

Κεφαλαίου,

Σ.

Θωμαδάκης-Μ.

Ξανθάκης,

Εκδόσεις

Σταμούλη

(εναλλακτικό σύγ γ ραμμα)
• σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι
2 Τακτικές εβδομαδιαίες δίωρες διαλέξεις/ φροντιστήρια / εργ αστήρια / ανάρτηση σημειώσεων
στο e-class / μελέτες περιπτώσεων (case studies)
• μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια
Τελική γ ραπτή εξέταση / πρόοδοι / γ ραπτές εργ ασίες
• γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική – Αγ γλική
• πρακτική άσκηση
δεν απαιτείται
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ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
• κωδικός αριθμός του μαθήματος
1441
• τύπος του μαθήματος
Υποχρεωτικό
• επίπεδο του μαθήματος
Πρώτου κύκλου
• έτος σπουδών
Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021
• εξάμηνο/τρίμηνο παράδοσης του μαθήματος
6ο Εξάμηνο
• αριθμός κατανεμόμενων πιστωτικών μονάδων ECTS
6 (έξι)
• όνομα του διδάσκοντος/των διδασκόντων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΝΔΡΑΜΗΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
• μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγ ει τους φοιτητές στις έννοιες της Νομισματικής Θεωρίας,
προσφέροντάς τους γ νώσεις και δεξιότητες

που αφορούν το Ρόλο του Χρήματος και τη

Λειτουργ ία του Νομισματοπιστωτικού Συστήματος.
• τρόπος παράδοσης
Πρόσωπο με πρόσωπο.
• προ-απαιτούμενα και συν-απαιτούμενα
Δεν εφαρμόζεται.
• συνιστώμενες προαιρετικές εκπαιδευτικές συνιστώσες του προγράμματος σπουδών
Μικροοικονομική Θεωρία Ι, Μακροοικονομική Θεωρία Ι.
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• περιεχόμενα του μαθήματος
Γενικές έννοιες

περί Χρήματος. Χρήμα και Οικονομική Δραστηριότητα. Το Μακροοικονομικό

Πλαίσιο. Περί Χρηματοδοτικού Ισοζυγ ίου της Οικονομίας. Το Νομισματοπιστωτικό Σύστημα. Η
Αγ ορά

Δανειακών

Κεφαλαίων.

Η

άμεση

Κεφαλαιαγ ορά.

Η

Λειτουργ ία

των

Τραπεζών.

Υποδείγ ματα Οικονομικής Λειτουργ ίας Τραπεζών. Συμπεριφορά και Στρατηγ ική των Τραπεζών.
Τράπεζες και Διαχείριση Κινδύνων. Η Διαχείριση Ενεργ ητικού και Παθητικού. Ο Ρόλος της
Κεντρικής Τράπεζας. Η Προσφορά Χρήματος. Η Ζήτηση Χρήματος. Ο Καθορισμός του Επιτοκίου.
• συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη


«Εισαγ ωγ ή

στην

Τραπεζική

Οικονομική

και

τις

Κεφαλαιαγ ορές»,

Κ.

Συρόπουλος,

Στ.Παπαδήμου, Εκδόσεις Utopia, 2014. (Προτεινόμενο Σύγ γ ραμμα).
 «Χρήμα, Πίστη, Τράπεζες», P. Howells, Keith Bain, Εκδόσεις Κριτική, 2009, (Εναλλακτικό
Σύγ γ ραμμα).
• σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι
2 Τακτικές εβδομαδιαίες δίωρες Διαλέξεις / Ανάρτηση Σημειώσεων στο e-class.
• μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια
Τελική γ ραπτή εξέταση.
• γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.
• πρακτική άσκηση
Δεν απαιτείται.
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ΘΕΩΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
• κωδικός αριθμός του μαθήματος
1603
• τύπος του μαθήματος
Υποχρεωτικό κατεύθυνσης Θεωρίας Οικονομικής Πολιτικής
• επίπεδο του μαθήματος
Πρώτου κύκλου
• έτος σπουδών
Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021
• εξάμηνο/τρίμηνο παράδοσης του μαθήματος
6ο
• αριθμός κατανεμόμενων πιστωτικών μονάδων ECTS
6 (έξι)
• όνομα του διδάσκοντος/των διδασκόντων
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΤΤΑΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
• μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάζουν και να αναλύουν υποδείγ ματα συμπεριφοράς σε αγ ορές
με διαφορετικό βαθμό συγ κέντρωσης επιχειρήσεων και δομή πληροφόρησης. Να προβαίνουν σε ανάλυση
κλάδων και σχεδιασμό συστημάτων τιμολόγ ησης. Να αναλύουν στρατηγ ική συμπεριφορά σε δημοπρασίας
και άλλες ανταγ ωνιστικές συνθήκες.
• τρόπος παράδοσης
Πρόσωπο με πρόσωπο, ανάρτηση υλικού παρουσιάσεων και διαλέξεων στον ιστότοπο του
μαθήματος dynamicecon.wordpress.com
• προ-απαιτούμενα και συν-απαιτούμενα
«Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ» , Βιομηχαν ική Οργ άνωση

• συνιστώμενες προαιρετικές εκπαιδευτικές συνιστώσες του προγράμματος σπουδών
«Δεν εφαρμόζεται»
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• περιεχόμενα του μαθήματος
Το μάθημα εστιάζεται σε υποδείγ ματα γ ια μη τέλεια ανταγ ωνιστικές αγ ορές. Υποθέτει επαρκή
γ νώση των μαθημάτων κορμού "Μικρο ΙΙ" και "Βιομηχανική Οργ άνωση". Σε σχέση με το
δεύτερο από αυτά, προσφέρει τόσο εμβάθυνση στις βασικές έννοιες και θεωρίες όσο και
επέκταση σε νέα θέματα. Το μάθημα μπορεί να λειτουργ ήσει συμπληρωματικά με το μάθημα
"Εφαρμοσμένη Βιομηχανική Οργ άνωση" το οποίο εξετάζει κυρίως ζητήματα πολιτικής κρατικών
παρεμβάσεων σε αγ ορές ενώ το παρόν εξετάζει τον ανταγ ωνισμό σε αγ ορές χωρίς τέτοιες
παρεμβάσεις.
Θεματολογ ία: Μονοπώλιο, με έμφαση στη μη γ ραμμική τιμολόγ ηση, αγ ορές διαρκών
καταναλωτικών αγ αθών, συμπεριφορά υπό αβεβαιότητα, δυναμική τιμολόγ ηση και μονοπώλιο,
χρήση εμπειρικών αναλύσεων ζήτησης γ ια αποφάσεις τιμολόγ ησης και εισόδου. Ολιγ οπώλιο, με
έμφαση στη σχέση μεταξύ των υποδειγ μάτων ανταγ ωνισμού τιμών και ποσοτήτων, επενδύσεις
και περιορισμούς παραγ ωγ ικού δυναμικού, κίνητρα διοίκησης και στρατηγ ική αντιπροσώπευση.
Είσοδος σε νέες αγ ορές και στρατηγ ικές επιθετικής ή διακριτικής τιμολόγ ησης: εφαρμογ ή στην
αγ ορά φαρμάκων. Διαφήμιση, κόστος αναζήτησης και εναλλαγ ής, επιδράσεις δικτύου.
Καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη. Δυναμική των κλάδων. Αμφίπλευρες αγ ορές και τιμολόγ ηση.
Θεωρία δημοπρασιών και εφαρμογ ές: ανοικτού και κλειστού τύπου, κοινές και ανεξάρτητες
αξίες, η κατάρα του νικητή.

• συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη


Προτεινόμενο σύγ γ ραμμα : «Βιομηχανική Οργ άνωση», Paul Belleflamme, Martin Peitz,

εκδόσεις Σοφία
 Εναλλακτικό σύγ γ ραμμα : «Βιομηχαν ική οργ άνωση», Cabral Luis M. B., Εκδόσεις Κριτική
• σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι
2 Τακτικές εβδομαδιαίες δίωρες διαλέξεις/ φροντιστήρια / εργ αστήρια / ανάρτηση υλικού
παρουσιάσεων και διαλέξεων στον ιστότοπο του μαθήματος dynamicecon.wordpress.com /
μελέτες περιπτώσεων (case studies)
• μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια
Τελική γ ραπτή εξέταση / πρόοδοι / γ ραπτές εργ ασίες
• γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική
• πρακτική άσκηση
δεν απαιτείται
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
• κωδικός αριθμός του μαθήματος
1363
• τύπος του μαθήματος
Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης

Οικονομικής

Θεωρίας

και Πολιτικής, Διεθνών

και Ευρωπαϊκών

Οικονομικών
• επίπεδο του μαθήματος
Πρώτου κύκλου
• έτος σπουδών
Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021
• εξάμηνο/τρίμηνο παράδοσης του μαθήματος
6ο
• αριθμός κατανεμόμενων πιστωτικών μονάδων ECTS
6 (έξι)
• όνομα του διδάσκοντος/των διδασκόντων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΛΥΒΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
• μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Οι φοιτητές που τελειώνουν αυτοί την ενότητα αναγ νωρίζουν ορισμένα σημαντικά προβλήματα
που αντιμετωπίζουν οι αναπτυσσόμενες χώρες. Γνωρίζουν μερικές προσεγ γ ίσεις (γ ενικές και
ειδικές) γ ια την επίλυση των προβλημάτων αυτών.

Τα θέματα που καλύπτονται είναι τόσο

μακροοικονομικού όσο και μικροοικονομικού χαρακτήρα, προσεγ γ ίζονται τόσο σε θεωρητικό
όσο και σε εμπειρικό επίπεδο, ενώ συχνά δίνεται έμφαση σε ζητήματα πολιτικής οικονομίας. Το
μάθημα αποσκοπεί στο να διευρύνει την οπτική των φοιτητών με την έκθεσή τους σε
προβλήματα
εφαρμογ ών

των

αναπτυσσομένων

υποδειγ μάτων

που

χωρών,

να

διδάχθηκαν

τους
σε

παράσχει
άλλα

παραδείγ ματα

μαθήματα

πρακτικών

(Μικροοικονομική,

Μακροοικονομική, Οικονομετρία, Πολιτική Οικονομία) και να τους δώσει τη δυνατότητα να
αναπτύξουν τις αναλυτικές και συνθετικές τους ικανότητες μέσω της συγ γ ραφής εργ ασιών και
της παρουσίασης και δημόσιας συζήτησής τους με τους συμφοιτητές τους.
• τρόπος παράδοσης
Πρόσωπο με πρόσωπο
• προ-απαιτούμενα και συν-απαιτούμενα
Μαθηματικά Ι και ΙΙ, Μικροοικονομική Θεωρία Ι και ΙΙ
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• συνιστώμενες προαιρετικές εκπαιδευτικές συνιστώσες του προγράμματος σπουδών
«Δεν εφαρμόζεται»

• περιεχόμενα του μαθήματος
1.Οικονομική Ανάπτυξη και Οικονομική Μεγ έθυνση:

Χαρακτηριστικά των Αναπτυσσομένων

Χωρών. Δείκτες του επιπέδου Οικονομικής Ανάπτυξης.
2.Θεωρίες Οικονομικής Ανάπτυξης και Μεγ έθυνσης και Εμπειρικές Μελέτες:

Το υπόδειγ μα

Harrod-Domar. Το Υπόδειγ μα του Solow. Δυισμός, η υπόθεση της πλεονάζουσας εργ ασίας,
κλασσικά και νεοκλασσικά υποδείγ ματα.
Kuznets.

Ανάπτυξη, ανισότητα, φτώχεια και η υπόθεση του

Σύγ κλιση ή απόκλιση αναπτυσσομένων και αναπτυγ μένων χωρών; Δομισμός,

μαρξιστικά και νεομαρξιστικά υποδείγ ματα και η θεωρία της εξαρτημένης ανάπτυξης.
3.Ο ρόλος των ανθρωπίνων πόρων: Πληθυσμιακό πρόβλημα και δημογ ραφική μετάβαση.
Εσωτερική και διεθνής μετανάστευση.

Εκπαιδευτική πολιτική και η επίδραση της επιλεγ όμεν ης

τεχνολογ ίας στη συνολική απασχόληση.
4.Κινητοποίηση
πολιτικές.

εγ χωρίων

και

διεθνών

πόρων:

Δημοσιονομικές

και

χρηματοπιστωτικές

Ξένες άμεσες επενδύσεις, οικονομική βοήθεια, διεθνής δανεισμός και το πρόβλημα

του εξωτερικού χρέους.
5.Στρατηγ ικές

εκβιομηχάνισης

και

διεθνούς

εμπορίου:

Διεθνείς

όροι

Προστατευτισμός και εκβιομηχάνιση μέσω υποκατάστασης των εισαγ ωγ ών.

εμπορίου.

Εκβιομηχάνιση

μέσω προώθησης των εξαγ ωγ ών.
6.Ο ρόλος του κράτους και των διεθνών οργ ανισμών στη διαδικασία της Οικονομικής Ανάπτυξ ης
• συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
 Προτεινόμενο σύγ γ ραμμα: “Μια Εισαγ ωγ ή στη Γενική Ισορροπία”, Θεόδωρος Παλυβός,
Εκδόσεις Ξενοφού


Εναλλακτικό

σύγ γ ραμμα:

“Θεωρία

οικονομικής

ανάπτυξης”,

Τρύφων

Κολλίντζας,

Κωνσταντίνος Τσουκαλάς (Συνεργ ασία), Εκδόσεις Κριτική
• σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι
Διαλέξεις, συγ γ ραφή και παρουσίαση εργ ασιών
• μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια
Γραπτές εξετάσεις (70%), εργ ασίες (30%)
• γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική
• πρακτική άσκηση
δεν απαιτείται
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ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΙΙ
• κωδικός αριθμός του μαθήματος
1609
• τύπος του μαθήματος
Υποχρεωτικό κατεύθυνσης Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής
• επίπεδο του μαθήματος
Πρώτου κύκλου
• έτος σπουδών
Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21
• εξάμηνο/τρίμηνο παράδοσης του μαθήματος
6ο
• αριθμός κατανεμόμενων πιστωτικών μονάδων ECTS
6 (έξι)
• όνομα του διδάσκοντος/των διδασκόντων
ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΥΡΙΑΖΗ,

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ

• μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Το μάθημα έχει σκοπό να εισάγ ει τους φοιτητές σε διάφορα προχωρημένα θέματα θεωρίας και
πρακτικής της Οικονομετρίας. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση
να
1. Διενεργ εί στατιστικούς ελέγ χους των κλασικών υποθέσεων του γ ραμμικού υποδείγ ματος
παλινδρόμησης
2. Αντιμετωπίζει τα προβλήματα που προκύπτουν όταν μια από τις κλασικές υποθέσεις
παραβιάζεται
3. Εξάγ ει τις ασυμπτωτικές ιδιότητες (συνέπεια – ασυμπτωτική κανονικότητα) γ νωστών
εκτιμητριών
4. Εξάγ ει εκτιμητές Μεγ ίστης Πιθανοφάνειας σε γ ραμμικά και μη γ ραμμικά υποδείγ ματα,
όπως σε υποδείγ ματα διακριτών επιλογ ών probit και logit
5. Διεξάγ ει στατιστική επαγ ωγ ή σε συστήματα γ ραμμικών εξισώσεων
6. Διεξάγ ει στατιστική επαγ ωγ ή σε γ ραμμικά υποδείγ ματα με χρήση δεδομένων panel
7. Εφαρμόζει

διάφορες

οικονομετρικές

μεθόδους

σε

πραγ ματικά

δεδομένα

χρησιμοποιώντας στατιστικά πακέτα όπως STATA, MATLAB και R.
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• τρόπος παράδοσης
Πρόσωπο με πρόσωπο
• προ-απαιτούμενα και συν-απαιτούμενα
«Δεν εφαρμόζεται»
• συνιστώμενες προαιρετικές εκπαιδευτικές συνιστώσες του προγράμματος σπουδών
«Δεν εφαρμόζεται»
• περιεχόμενα του μαθήματος
1. Επισκόπηση

του Κλασικού Γραμμικού Υποδείγ ματος

Ελαχίστων

Τετραγ ώνων

σε

πεπερασμένα

και Ιδιότητες
δείγ ματα

της

εκτιμήτριας

(αμεροληψία

και

αποτελεσματικότητα)
2. Ασυμπτωτικές

Ιδιότητες

της

εκτιμήτριας

Ελαχίστων

Τετραγ ώνων

(συνέπεια

–

ασυμπτωτική κανονικότητα)
3. Ιδιότητες της OLS όταν μια κλασική υπόθεση παραβιάζεται
4. Ετεροσκεδαστικότητα και η Mέθοδος Γενικευμένων Ελαχίστων Τετραγ ώνων – Έλεγ χος
White
5. Ενδογ ένειας

και η Mέθοδος των Bοηθητικών Mεταβλητών, η Mέθοδος Eλαχίστων

Tετραγ ώνων Δυο Σταδίων και η Γενικευμένη Μέθοδος Ροπών – Έλεγ χος Hausman
6. Συστήματα Εξισώσεων και οι Μέθοδοι SUR και 3SLS
7. Η Μέθοδος Μεγ ίστης Πιθανοφάνειας σε Κανονικά Γραμμικά Υποδείγ ματα
8. Στατιστική επαγ ωγ ή σε

υποδείγ ματα Διακριτών

Επιλογ ών: Υποδείγ ματα Γραμμικής

Πιθανότητας, Probit και Logit
9. Στατιστική επαγ ωγ ή σε γ ραμμικά υποδείγ ματα με Δεδομένα Πάνελ: Fixed Effects και
Random Effects

• συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη


Προτεινόμενο

σύγ γ ραμμα:

Οικονομετρικές

μέθοδοι,

J.

Johnston-J.Dinardo,

Εκδόσεις

Κλειδάριθμος
 Εναλλακτικό σύγ γ ραμμα: Οικονομετρία, Ηλ. Τζαβαλής, Εκδόσεις ΟΠΑ
• σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι
2 Τακτικές εβδομαδιαίες δίωρες διαλέξεις/ εργ αστήρια / ανάρτηση σημειώσεων στο e-class
• μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια
Τελική γ ραπτή εξέταση / γ ραπτές εργ ασίες
• γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική – Αγ γλική
• πρακτική άσκηση
δεν απαιτείται
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ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
• κωδικός αριθμός του μαθήματος
1612
• τύπος του μαθήματος
Υποχρεωτικό κατεύθυνσης Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής & Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Οικονομικών
• επίπεδο του μαθήματος
Πρώτου κύκλου
• έτος σπουδών
Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21
• εξάμηνο/τρίμηνο παράδοσης του μαθήματος
6o
• αριθμός κατανεμόμενων πιστωτικών μονάδων ECTS
6 (έξι)
• όνομα του διδάσκοντος/των διδασκόντων
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ , ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
• μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Το

μάθημα

αυτό

Μακροοικονομικής

απευθύνεται

σε

φοιτητές

με

καλό

γ νωστικό

υπόβαθρο

σε

θέματα

αλλά και Μικροοικονομικής Ανάλυσης. Επίσης, θεωρείται απαραίτητη η

στοιχειώδης γ νώση χρήσης μαθηματικών μεθόδων ανάλυσης. Στόχος του μαθήματος είναι μια
περισσότερο διεισδυτική ματιά στα βασικά μακροοικονομικά υποδείγ ματα (παραδοσιακά αλλά
και πιο σύγ χρονα) και η ανάδειξη των θεμελιωδών διαφορών τους, υπό το πρίσμα των
αποτυχιών των αγ ορών και της οικονομικής πολιτικής (Market and Policy f ailures) H ανάλυση
επικεντρώνεται σε θέματα οικονομικής πολιτικής στα πλαίσια μιας κλειστής οικονομίας, σε
στατικά αλλά και δυναμικά περιβάλλοντα. Μετά την ολοκλήρωση του προγ ράμματος οι φοιτητές
θα είναι σε θέση να συνθέτουν τις γ νώσεις που έχουν αποκτήσει και να επιλέγ ουν το κατάλληλο
πλαίσιο ανάλυσης ανάλογ α με τα ερωτήματα που τίθενται ώστε να αναλύουν και να αξιολογ ούν
ζητήματα άσκησης οικονομικής πολιτικής.
• τρόπος παράδοσης
Πρόσωπο με πρόσωπο
• προ-απαιτούμενα και συν-απαιτούμενα
«Μικροοικονομική Θεωρία Ι», «Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ», «Μακροοικονομική Θεωρία Ι»
«Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ», «Μαθηματικά Ι», «Μαθηματικά ΙΙ», «Δημόσια Οικονομικά Ι»

134

• συνιστώμενες προαιρετικές εκπαιδευτικές συνιστώσες του προγράμματος σπουδών
Συμπληρώνεται από το διδάσκοντα ή καταγ ράφεται «Δεν εφαρμόζεται»
• περιεχόμενα του μαθήματος

A.
Β.
Γ.
Δ.
Ε.

Βασικά μακροοικονομικά υποδείγματα. Μια συνθετική παρουσίαση
Προσδοκίες και οικονομική θεωρία. Ορθολογικές προσδοκίες και οικονομική πολιτική.
Αποτυχίες αγορών και οικονομικής πολιτικής. (Market and Policy failures)
Δημοσιονομική πολιτική.
Οικονομική Πολιτική σε Δυναμικά Υποδείγματα.

• συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
«Θεωρία Οικονομικής Ανάπτυξης», Τ. Κολλίντζας, Εκδόσεις Κριτική (προτεινόμενο σύγ γ ραμμα)
 «Υποδείγ ματα Μακροοικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής», Γ. Οικονομίδης, Α. Φιλιππόπουλος,
ΟΠΑ (εναλλακτικό σύγ γ ραμμα)
 «Οικονομική Πολιτική-Θεωρία και Πρακτική»,Quere-Benassy Agnes,Coeure Benoit, Jacquet
Pierre, Ferri-Pisani Jean (δεύτερο εναλλακτικό σύγ γ ραμμα)
Συνιστώμενη ξενόγ λωσση βιβλιογ ραφία
 Barro R. and X. Sala-i-Martin [2004]: Economic Growth. The MIT Press, 2nd edition.
 Blanchard O. [2003]: Macroeconomics-International edition, 3d edition. Prentice Hall
 Branson W. [1989]: Macroeconomic Theory and Policy, 3d edition, Harper and Row.
 Jones C. I. [2002]: Introduction to Economic Growth, Second Edition, Norton.
 Mankiw G. [2002]: Macroeconomics, 4th edition. Worth Publishers.

Barro R. and X. Sala-i-Martin [2004]: Economic Growth. The MIT Press, 2nd edition.
Blanchard O. [2003]: Macroeconomics-International edition, 3d edition. Prentice Hall
Branson W. [1989]: Macroeconomic Theory and Policy, 3d edition, Harper and Row.
Jones C. I. [2002]: Introduction to Economic Growth, Second Edition, Norton.
Mankiw G. [2002]: Μακροοικονομική Θεωρία, 4η αναθεωρημένη έκδοση. Εκδόσεις Gutenberg.
Mankiw G. [2002]: Macroeconomics, 4th edition. Worth Publishers.
Καλαϊτζιδάκης Π. και Σ. Καλυβίτης [2008]: Οικονομική Μεγέθυνση: Θεωρία και Πολιτική, Αναθεωρημένη έκδοση,
Εκδόσεις Κριτική.
Κολλίντζας Τ. [2000]: Η αδράνεια του status quo και άλλα παθογόνα αίτια της ελληνικής οικονομίας. Εκδόσεις Κριτική
Scarth M. W. [2004]: Μακροοικονομική: Μια εισαγωγή σε προχωρημένες μεθόδους. Εκδόσεις Κριτική.

• σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι
2 Τακτικές εβδομαδιαίες δίωρες διαλέξεις/ ανάρτηση σημειώσεων στο e-class / μελέτες
περιπτώσεων (case studies)
• μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια
Τελική γ ραπτή εξέταση
• γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική
• πρακτική άσκηση
δεν απαιτείται
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ
• κωδικός αριθμός του μαθήματος
1651
• τύπος του μαθήματος
Υποχρεωτικό κατεύθυνσης Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής
• επίπεδο του μαθήματος
Πρώτου κύκλου
• έτος σπουδών
Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021
• εξάμηνο/τρίμηνο παράδοσης του μαθήματος
6Ο
• αριθμός κατανεμόμενων πιστωτικών μονάδων ECTS
6 (έξι)
• όνομα του διδάσκοντος/των διδασκόντων
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
• μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει:
1. Να μπορούν να κατανοούν τα χαρακτηριστικά των δημοσίων αγ αθών.
2. Να αντιλαμβάνονται τα προβλήματα που συνδέονται με την υπερεκμετάλλευση των κοινών πόρων.
3. Να γ νωρίζουν τον τρόπο που τα δημόσια αγ αθά προσφέρονται σε τοπικό επίπεδο.
4. Να γ νωρίζουν γ ιατί είναι προτιμότερη η παροχή των δημοσίων αγ αθών από το κράτος.
5. Να αντιλαμβάνονται τον τρόπο με τον οποίο παίρνονται οι αποφάσεις γ ια το ποια δημόσια αγ αθά θα
παραχθούν.
6. Να κατανοούν τις ιδιότητες των διαφόρων μηχανισμών της ψηφοφορίας.
• τρόπος παράδοσης
Πρόσωπο με πρόσωπο
• προ-απαιτούμενα και συν-απαιτούμενα
«Δεν εφαρμόζεται»
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• συνιστώμενες προαιρετικές εκπαιδευτικές συνιστώσες του προγράμματος σπουδών
«Δεν εφαρμόζεται»
• περιεχόμενα του μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι να αναλύσει θέματα που συνδέονται με τον ρόλο του κράτους στην οικονομία.
Έτσι, αναλύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δημοσίων αγ αθών και εξηγ είται γ ιατί είναι προτιμότερη η
προσφορά

τους

από

το

κράτος.

Ακόμα,

εξετάζονται

τα

προβλήματα

που

συνδέονται

με

την

υπερεκμετάλλευση των κοινών πόρων, όταν το κράτος δεν επεμβαίνει γ ια να τους προστατεύσει. Επιπλέον,
μελετάται ο τρόπος που τα δημόσια αγ αθά προσφέρονται σε τοπικό επίπεδο. Εξετάζεται ο μηχανισμός με τον
οποίο παίρνονται οι αποφάσεις γ ια το ποια δημόσια αγ αθά θα παραχθούν και οι ιδιότητες των διαφόρων
μηχανισμών της ψηφοφορίας.
• τρόπος παράδοσης
πρόσωπο με πρόσωπο

• συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
 Προτεινόμενο σύγ γ ραμμα : « Δημόσια Οικονομική », Harvey Rosen, Ted Gayer, Βασίληκς
Ράπανος, Γεωργ ία Καπλάνογ λου, Εκδόσεις Κριτική
 Εναλλακτικό σύγ γ ραμμα :

«Δημόσια Οικονομική και Πολιτική», Jonathan Gruber, Εκδόσεις

Da Vinci
• σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι
2 Τακτικές εβδομαδιαίες δίωρες διαλέξεις
ανάρτηση σημειώσεων, ανακοινώσεων, παλιών θεμάτων στο e-class
• μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια
Τελική γ ραπτή εξέταση
Σετ ασκήσεων
• γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική
• πρακτική άσκηση
δεν απαιτείται
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
• κωδικός αριθμός του μαθήματος
1693
• τύπος του μαθήματος
Υποχρεωτικό κατεύθυνσης Οικονομικής Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής
• επίπεδο του μαθήματος
Πρώτου κύκλου
• έτος σπουδών (εάν εφαρμόζεται)
Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021
• εξάμηνο/τρίμηνο παράδοσης του μαθήματος
6ο
• αριθμός κατανεμόμενων πιστωτικών μονάδων ECTS
6 (έξι)
• όνομα του διδάσκοντος/των διδασκόντων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
• μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος (συμπληρώνεται από το διδάσκοντα τι γνώσεις-δεξιότητες
έχει αποκτήσει ο φοιτητής που έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα)
Το

μάθημα

απευθύνεται

χρηματαγ ορών
θεσμών

σε

φοιτητές

με

στοιχειώδεις

γ νώσεις

ανάλυσης

επενδύσεων,

και μικροοικονομικής. Στόχος του μαθήματος αποτελεί η μελέτη βασικών

και κινήτρων

στις

αγ ορές

κεφαλαίων

και η σταδιακή προσέγ γ ιση περίπλοκων

φαινομένων των σύγ χρονων κεφαλαιαγ ορών μέσα από το πρίσμα της οικονομικής θεωρίας αλλά
και παραδειγ μάτων από την τρέχουσα επικαιρότητα. Το μάθημα χωρίζεται σε δύο ενότητες: Η
πρώτη ενότητα πραγ ματεύεται ζητήματα κεφαλαιακού προϋπολογ ισμού (capital budgeting) και
αποτίμησης κεφαλαιακού κόστους επενδύσεων. Αφού προηγ ηθεί ο ορισμός των εννοιών της
χρηματοδότησης, του χρηματοοικονομικού τίτλου και η εξέταση των χρηματοδοτικών αναγ κών
που οδηγ ούν στην θέσπιση κεφαλαιαγ ορών, εξετάζονται ειδικά χρηματοοικονομικά θέματα,
όπως οι αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων μέσω έκδοσης δικαιωμάτων προτίμησης ( rights issue),
οι αρχικές δημόσιες προσφορές (IPOs) και η μερισματική πολιτική. Στη δεύτερη ενότητα
μελετάται ο σχεδιασμός χρηματοοικονομικών τίτλων με στόχο την ευθυγ ράμμιση κινήτρων
χρηματοδότη

/

χρηματοδοτούμενου

και

την

άμβλυνση

προβλημάτων

ασύμμετρης

πληροφόρησης στη χρηματοδοτική διαδικασία, με απώτερο στόχο τη μείωση του κόστους
κεφαλαίου. Ειδικότερα, καλύπτονται τρόποι χρηματοδότησης και καθορισμού της κεφαλαιακής
δομής επιχειρήσεων (capital structure), με αφετηρία το θεώρημα Modigliani-Miller. Εξετάζεται η
βέλτιστη κεφαλαιακή δομή σε περιπτώσεις που επενδυτικές αποφάσεις επιχειρήσεων υπόκεινται
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σε ηθικό κίνδυνο (moral hazard) και κίνητρα μετάθεσης κινδύνων (risk-shifting) από μετόχους
σε πιστωτές. Τέλος, αναλύεται βέλτιστες χρηματοδοτικές αποφάσεις όταν αυτές επηρεάζονται
από προβλήματα δυσμενούς επιλογ ής (adverse selection). Τρέχουσες εξελίξεις στις αγ ορές
χρήματος και κεφαλαίων προσεγ γ ίζονται υπό το πρίσμα των αποκτηθέντων γ νώσεων και
μεθοδολογ ικών εργ αλείων που προσφέρονται στο πλαίσιο του μαθήματος.
• τρόπος παράδοσης
Δια ζώσης
• προ-απαιτούμενα και συν-απαιτούμενα
Μικροοικονομική Θεωρία Ι
• συνιστώμενες προαιρετικές εκπαιδευτικές συνιστώσες του προγράμματος σπουδών
Αξιολόγ ηση Επενδύσεων, Ανάλυση Χρηματαγ ορών και Κεφαλαιαγ ορών, Τραπεζική Θεωρία και
Πρακτική
• περιεχόμενα του μαθήματος


Κεφαλαιακός προϋπολογ ισμός (capital budgeting) και αποτίμηση κεφαλαιακού κόστους
επενδύσεων.



Κεφαλαιακή

δομή

χρηματοοικονομικής

(capital
δυσχέρειας

structure),

θεώρημα

(financial distress

cost)

Modigliani-Miller,
και ο ρόλος

κόστος

του φόρου

εταιρειών και φυσικών προσώπων στη διαμόρφωση βέλτιστης κεφαλαιακής δομής
επιχείρησης.


Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης (rights issue), αρχικές
δημόσιες προσφορές (IPOs), μερισματική πολιτική. Πρόβλημα υπερεπένδυσης λόγ ω
υπερβολικού χρέους (debt-overhang problem).



Κεφαλαιακό κόστος (cost of capital) και βέλτιστη επιλογ ή μείγ ματος δανειακών και ιδίων
κεφαλαίων.



Προβλήματα

εντολοδόχου-εντολέα

(principal-agent

problems)

και

ασύμμετρης

πληροφόρησης στη χρηματοδοτική διαδικασία, ηθικός κίνδυνος (moral hazard) και
κίνητρα μετάθεσης κινδύνων (risk-shifting) από μετόχους σε πιστωτές στο πλαίσιο
λήψης επενδυτικών αποφάσεων.


Βέλτιστες χρηματοδοτικές αποφάσεις και το πρόβλημα δυσμενούς επιλογ ής ( adverse
selection).



Ερμηνεία πρόσφατων εξελίξεις στις αγ ορές χρήματος και κεφαλαίων υπό το πρίσμα
βασικών

αρχών

και

αναλυτικών

εργ αλείων

που

προσφέρονται στο πλαίσιο του

μαθήματος.
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• συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη


Προτεινόμενο σύγ γ ραμμα :

«Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων», Σπ. Παγ κράτης,

Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
• σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι
2 Τακτικές εβδομαδιαίες δίωρες διαλέξεις/ ανάρτηση σημειώσεων στο e-class / μελέτες
περιπτώσεων (case studies)
• μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια
Τελική γ ραπτή εξέταση
• γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική, με Αγ γ λική ορολογ ία
• πρακτική άσκηση
δεν απαιτείται
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ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ
• κωδικός αριθμός του μαθήματος
1705
• τύπος του μαθήματος
Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής
• επίπεδο του μαθήματος
Πρώτου κύκλου
• έτος σπουδών (εάν εφαρμόζεται)
Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021
• εξάμηνο/τρίμηνο παράδοσης του μαθήματος
7o
• αριθμός κατανεμόμενων πιστωτικών μονάδων ECTS
6 (έξι)
• όνομα του διδάσκοντος/των διδασκόντων
ΚΩΝ/ ΝΟΣ ΓΑΤΣΙΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΕΝΑΚΟΣ , ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
• μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος:


Δυνατότητα ανάλυσης στρατηγ ικών παιγ νίων όπου οι παίκτες αλληλεπιδρούν.



Επίλυση προβλημάτων σε συνθήκες αβεβαιότητας και ελλιπούς πληροφόρησης



Κατανόηση κινήτρων και ανάλυση συμβολαίων

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγ ει τον φοιτητή στις εξής έννοιες : Επιλογ ή σε συνθήκες
αβεβαιότητας. Εισαγ ωγ ή στην θεωρία των παιγ νίων. Οικονομική ανάλυση της πληροφόρησης.
Κίνητρα και συμβόλαια. Θεωρία δημοπρασιών
• τρόπος παράδοσης
Πρόσωπο με πρόσωπο
• προ-απαιτούμενα και συν-απαιτούμενα
Δεν εφαρμόζεται
• συνιστώμενες προαιρετικές εκπαιδευτικές συνιστώσες του προγράμματος σπουδών
Δεν εφαρμόζεται

• περιεχόμενα του μαθήματος
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Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγ ει τον φοιτητή στις εξής έννοιες : Επιλογ ή σε συνθήκες
αβεβαιότητας. Εισαγ ωγ ή στην θεωρία των παιγ νίων. Οικονομική ανάλυση της πληροφόρησης.
Κίνητρα και συμβόλαια. Θεωρία δημοπρασιών
• συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
 Προτεινόμενο σύγ γ ραμμα : «Εισαγ ωγ ή στη Θεωρία Παιγ νίων, Martin J. Osborne, Εκδόσεις
Κλειδάριθμος ΕΠΕ
• σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι
2 Τακτικές εβδομαδιαίες δίωρες διαλέξεις/ φροντιστήρια και ασκήσεις/ ανάρτηση σημειώσεων
στο e-class
• μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια
Τελική γ ραπτή εξέταση
• γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική
• πρακτική άσκηση
δεν απαιτείται
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ
• κωδικός αριθμός του μαθήματος
1742
• τύπος του μαθήματος
Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Οικονομικής Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής
• επίπεδο του μαθήματος
Πρώτου κύκλου
• έτος σπουδών (εάν εφαρμόζεται)
Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021
• εξάμηνο/τρίμηνο παράδοσης του μαθήματος
7ο
• αριθμός κατανεμόμενων πιστωτικών μονάδων ECTS
6 (έξι)
• όνομα του διδάσκοντος/των διδασκόντων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΝΔΡΑΜΗΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
• μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Το μάθημα εισάγ ει στις βασικές έννοιες που συνθέτουν τους θεσμούς των αγ ορών χρήματος και κεφαλαίου,
με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση των μηχανισμών διαμόρφωσης τιμής αξιογ ράφων και το πώς οι τιμές
επηρεάζονται με τις προτιμήσεις επενδυτών, και τις προσδοκίες γ ια την εξέλιξη οικονομικών μεγ εθών όπως η
συνολική κατανάλωση. Στο πλαίσιο αυτό γ ίνεται μια εισαγ ωγ ή στην επάρκεια υποδειγ μάτων αποτίμησης
αξιογ ράφων με αφετηρία το γ ενικό υπόδειγ μα τιμολόγ ησης περιουσιακών στοιχείων Consumption-CAPM
(C-CAPM).

Ειδικότερα,

μελετάται

η

δυνατότητα

του

C-CAPM

να

αναπαραγ άγ ει

βασικά

στατιστικά

χαρακτηριστικά αποδόσεων μετοχών, όπως φαινόμενα ετεροσκεδαστικότητας, λεπτοκύρτωσης, καθώς και
το παράδοξο υψηλής πριμοδότησης μετοχών, σε σχέση με τίτλους σταθερού εισοδήματος (equity premium
puzzle), των Mehra-Prescott. Μελετάται επίσης η έννοια της πληροφοριακής αποτελεσματικότητας τιμών
αξιογ ράφων, το παράδοξο Grossman-Stiglitz, καθώς και προβλήματα που αφορούν στο στατιστικό έλεγ χο
της πληροφοριακής αποτελεσματικότητας τιμών. Τέλος, γ ίνεται εκτενής αναφοράς στον τρόπο λειτουργ ίας
των

αγ ορών

χρήματος

(money-markets)

στην

Ευρωζώνη και στο ρόλο του Ευρωσυστήματος στη

διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα κατά τη διάρκεια, αλλά και στον
απόηχο, της παγ κόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης 2007-2009 και της επακόλουθης κρίσης χρέους στην
Ευρωζώνη.
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• τρόπος παράδοσης
Δια ζώσης
• προ-απαιτούμενα και συν-απαιτούμενα
«Δεν εφαρμόζεται»
• συνιστώμενες προαιρετικές εκπαιδευτικές συνιστώσες του προγράμματος σπουδών
Αξιολόγ ηση Επενδύσεων, Τραπεζική Θεωρία και Πρακτική
• περιεχόμενα του μαθήματος


Διαμόρφωση τιμής αξιογ ράφου στο πλαίσιο του γ ενικό υπόδειγ μα τιμολόγ ησης περιουσιακών στοιχείων
Consumption-CAPΜ (C-CAPM). Παράγ οντες επηρεασμού του επιτοκίου μηδενικού κινδύνου στο πλαίσιο
του C-CAPM. Στατιστικά χαρακτηριστικά μετοχών και συμβατότητα με το υπόδειγ μα C-CAPM.



Πληροφοριακή αποτελεσματικότητα τιμών και το παράδοξο Grossman-Stiglitz. Προβλήματα στατιστικής
ταυτοποίησης σχετικά με τον έλεγ χο πληροφοριακής αποτελεσματικότητας ασθενούς ισχύος.



Χρηματοδοτικές συνθήκες την περίοδο της παγ κόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης και κρίσης χρέους
στην Ευρωζώνη και οι παρεμβάσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών ( ESCB) στις
αγ ορές χρήματος και κεφαλαίων.

• συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
 Επενδύσεις, Bodie ZVI, Kane Alex, Marcus Alan
 Αγ ορές Χρήματος και Κεφαλαίου,

Σ. Θωμαδάκης-Μ.Ξανθάκης, Εκδόσεις Σταμούλη, 2011

(εναλλακτικό σύγ γ ραμμα)

• σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι
2 Τακτικές εβδομαδιαίες δίωρες διαλέξεις/ ανάρτηση σημειώσεων στο e-class / ανάρτηση
πρόσθετων κειμένων βιβλιογ ραφίας στο e-class /μελέτες περιπτώσεων (case studies)
• μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια
Τελική γ ραπτή εξέταση / γ ραπτή εργ ασία
• γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική, με Αγ γ λική ορολογ ία
• πρακτική άσκηση
δεν απαιτείται
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
• κωδικός αριθμός του μαθήματος
1745
• τύπος του μαθήματος
Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής και Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Οικονομικών
• επίπεδο του μαθήματος
Πρώτου κύκλου
• έτος σπουδών
Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21
• εξάμηνο/τρίμηνο παράδοσης του μαθήματος
7ο
• αριθμός κατανεμoμένων πιστωτικών μονάδων ECTS
6 (έξι)
• όνομα του διδάσκοντος/των διδασκόντων
ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ , ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ
• μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Το μάθημα έχει σκοπό να προσφέρει στους φοιτητές τα εργ αλεία γ ια την κατανόηση της
διεθνούς μακροοικονομίας και του διεθνούς νομισματικού συστήματος.
• τρόπος παράδοσης
Πρόσωπο με πρόσωπο
• προ-απαιτούμενα και συν-απαιτούμενα
Δεν εφαρμόζεται
• συνιστώμενες προαιρετικές εκπαιδευτικές συνιστώσες του προγράμματος σπουδών
Δεν εφαρμόζεται
• περιεχόμενα του μαθήματος
Το διεθνές και ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα. Συναλλαγ ματικές ισοτιμίες, τιμές και επιτόκια
σε ανοικτή οικονομία. Ισοζύγ ιο πληρωμών, μικροοικονομική θεμελίωση ανοικτής οικονομίας και
βιωσιμότητα του εξωτερικού χρέους. Υποδείγ ματα ΑS-IS-LM ανοικτής οικονομίας. Νομισματική
και συναλλαγ ματική πολιτική. Αξιολόγ ηση συστημάτων συναλλαγ ματικών ισοτιμιών. Το ευρώ
και η σημερινή κρίση στην Ευρωζώνη.
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• συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη


Διεθνής

Μακροοικονομική

και

Χρηματοοικονομική

, Ι.Λεβεντάκης, Εκδόσεις

Unibooks

(προτεινόμενο σύγ γ ραμμα)
 Υποδείγ ματα Μακροοικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής Α. Φιλιππόπουλος-Γ. Οικονομίδης,
Εκδόσεις ΟΠΑ (εναλλακτικό σύγ γ ραμμα)
• σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι
2 Τακτικές εβδομαδιαίες δίωρες διαλέξεις/ ανάρτηση σημειώσεων στο e-class
• μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια
Τελική γ ραπτή εξέταση
• γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική – Αγ γλική
• πρακτική άσκηση
δεν απαιτείται
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ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
• κωδικός αριθμός του μαθήματος
1744
• τύπος του μαθήματος
Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Οικονομικής Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής
• επίπεδο του μαθήματος
Πρώτου κύκλου
• έτος σπουδών
Ακαδημαϊκό Έτος: 2020-21
• εξάμηνο/τρίμηνο παράδοσης του μαθήματος
7ο Εξάμηνο.
• αριθμός κατανεμόμενων πιστωτικών μονάδων ECTS
6 (έξι)
• όνομα του διδάσκοντος/των διδασκόντων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
• μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Το μάθημα καλύπτει θέματα τραπεζικών εργ ασιών, το ρόλο των τραπεζών στη δημιουργ ία
χρήματος και στο μηχανισμό μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής, καθώς και τη φύση των
οικονομικών τριβών που καθιστούν τον τραπεζικό κλάδο ιδιαίτερο. Μετά από μια επισκόπηση
των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες, το μάθημα καλύπτει θέματα
μακροπροβλεπτικής

πολιτικής

μικρο- και

που αφορά στο τραπεζικό σύστημα. Παρέχεται μια γ ενική

επισκόπηση τραπεζικών υπηρεσιών και οικονομικών καταστάσεων, ολοκληρώνοντας με εκτενή
αναφορά σε δείκτες κερδοφορίας και αποτελεσματικής διαχείρισ ης τραπεζών.

• τρόπος παράδοσης
Πρόσωπο με πρόσωπο.
• προ-απαιτούμενα και συν-απαιτούμενα
Χρηματοδοτική Διοίκηση/Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων.
• συνιστώμενες προαιρετικές εκπαιδευτικές συνιστώσες του προγράμματος σπουδών
Μικροοικονομική

Θεωρία

Ι,

Μακροοικονομική

Θεωρία

Ι,

Χρήμα

και

Τραπεζική,

Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων.
• περιεχόμενα του μαθήματος
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Τραπεζικός Κλάδος και Δημιουργ ία Χρήματος στη Σύγ χρονη Οικονομία.



Ποσοτική χαλάρωση και ο ρόλος των τραπεζών.



Ηθικός κίνδυνος, προβλήματα δυσμενούς επιλογ ής και τραπεζικοί κίνδυνοι: πιστωτικός
κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας, κίνδυνος αγ οράς, λειτουργ ικός κίνδυνος.



Τραπεζικές υπηρεσίες και οικονομικές καταστάσεις.



Δείκτες κερδοφορίας και αποτελεσματικής διαχείρισ η τραπεζών.



Τραπεζική ρύθμιση και εποπτεία.

• συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη


«Τραπεζική

Οικονομική”,

Γ.

Σαπουντζόγ λου-Χ.

Πεντότης,

Εκδόσεις

Γ.

Μπένου,2009,

(Προτεινόμενο Σύγ γ ραμμα)
 “Τράπεζες & Χρηματοπιστωτικό Σύστημα (Αγ ορές-Προϊόντα-Κίνδυνοι)”, Π. Αγ γ ελόπουλος,
Εκδόσεις Σταμούλη, Β’ έκδοση, 2013. (Εναλλακτικό Σύγ γ ραμμα)
 “Money Creation in the Modern Economy”, Μ. McLeay, Radia A., and R. Thomas, Bank of
England Quarterly Bulletin, 2014Q1. (Προτεινόμενο Άρθρο)
 Financial Stability Report, Bank of England, current issue . (Προτεινόμενο Σύγ γ ραμμα)


«Χρηματοοικονομική

των

Επιχειρήσεων»,

Σ.

Παγ κράτης,

Σημειώσεις,

Οικονομικό

Πανεπιστήμιο Αθηνών. (Προτεινόμενο Σύγ γ ραμμα)

• σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι (συμπληρώνεται από το διδάσκοντα)
2 Τακτικές εβδομαδιαίες δίωρες Διαλέξεις / Μελέτες Περιπτώσεων ( Case Studies).
• μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια (συμπληρώνεται από το διδάσκοντα)
Τελική γ ραπτή εξέταση.
• γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική, με Αγ γ λική ορολογ ία.
• πρακτική άσκηση
Δεν απαιτείται.
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
• κωδικός αριθμός του μαθήματος
1782
• τύπος του μαθήματος
Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής
• επίπεδο του μαθήματος
Πρώτου κύκλου
• έτος σπουδών
Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021
• εξάμηνο/τρίμηνο παράδοσης του μαθήματος
7ο
• αριθμός κατανεμόμενων πιστωτικών μονάδων ECTS
6 (έξι)
• όνομα του διδάσκοντος/των διδασκόντων
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
• μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Η κρίση στο χρηματοοικονομικό σύστημα που εκδηλώθηκε το 2007 και συνεχίζεται ακόμη έχει αναδείξει την
κεντρική σημασία της αναγ νώρισης των πολλαπλών κινδύνων
ιδρύματα (ΧΙ) καθώς και της ορθολογ ικής διαχείρισής τους.

που αντιμετωπίζουν τα χρηματοπιστωτικά
Το μάθημα προσφέρει μία ολοκληρωμένη

εικόνα γ ια τη διαχείριση αυτών των κινδύνων: αναγ νώριση, μέτρηση, και μετρίασή τους. Υπό το πρίσμα της
θεωρίας θα μελετήσουμε τις παραλείψεις στα εσωτερικά συστήματα διαχείρισης κινδύνων στα ΧΙ καθώς και
στην εποπτεία τους. Αυτές οι παραλήψεις οδήγ ησαν στην αποτυχία τόσο της αυτορρύθμισης των ΧΙ όσο και
της επίσημης κανονιστικής εποπτείας τους.

Θα εξετάσουμε λύσεις στα προβλήματα διαχείρισης κινδύνων

που ταλανίζουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Το μάθημα αυτό είναι εφαρμοσμένο.

Στο τέλος του οι

φοιτητές θα μπορούν να προσδιορίζουν, να αναλύουν, να μετρούν και να αντιμετωπίζουν στην πράξη
θέματα διαχείρισ ης κινδύνων και χρήσης παραγ ώγ ων σε ΧΙ.

• τρόπος παράδοσης
Πρόσωπο με πρόσωπο
• προ-απαιτούμενα και συν-απαιτούμενα
«Δεν εφαρμόζεται»
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• συνιστώμενες προαιρετικές εκπαιδευτικές συνιστώσες του προγράμματος σπουδών
«Δεν εφαρμόζεται»
• περιεχόμενα του μαθήματος
Η κρίση στο χρηματοοικονομικό σύστημα που εκδηλώθηκε το
αναδείξει

την

κεντρική

σημασία

της

αναγ νώρισης

των

2007 και συνεχίζεται ακόμη έχει
πολλαπλών

κινδύνων

που

αντιμετωπίζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ΧΙ) καθώς και της ορθολογ ικής διαχείρισής
τους.

Το μάθημα προσφέρει μία ολοκληρωμένη εικόνα γ ια τη διαχείριση αυτών των κινδύνων:

αναγ νώριση, μέτρηση, και μετρίασή τους.

Υπό το πρίσμα της θεωρίας θα μελετήσουμε τις

παραλείψεις στα εσωτερικά συστήματα διαχείρισης κινδύνων στα ΧΙ καθώς και στην εποπτεία
τους.

Αυτές οι πα-ραλήψεις οδήγ ησαν στην αποτυχία τόσο της αυτορρύθμισης των ΧΙ όσο και

της επίσημης κανονιστικής εποπτείας τους.

Θα εξετάσουμε λύσεις στα προβλήματα διαχείρισης

κινδύνων που ταλανίζουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Το μάθημα αυτό είναι εφαρμοσμένο.

Στο τέλος του οι φοιτητές θα μπορούν να προσδιορίζουν, να αναλύουν, να μετρούν και να
αντιμετωπίζουν στην πράξη θέματα διαχείρισης κινδύνων και χρήσης παραγ ώγ ων σε ΧΙ.
• συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη


Financial Institutions management: A

risk management approach, Saunders, Εκδόσεις

Επίκεντρο (προτεινόμενο σύγ γ ραμμα)
• σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι
2 Τακτικές εβδομαδιαίες δίωρες διαλέξεις/ φροντιστήρια / εργ αστήρια / ανάρτηση σημειώσεων
στο e-class / μελέτες περιπτώσεων (case studies)
• μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια
Τελική γ ραπτή εξέταση / πρόοδος / γ ραπτές εργ ασίες
• γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική
• πρακτική άσκηση
δεν απαιτείται
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ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
• κωδικός αριθμός του μαθήματος
1642
• τύπος του μαθήματος
Υποχρεωτικό κατεύθυνσης Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής & Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Οικονομικών
• επίπεδο του μαθήματος
Πρώτου κύκλου
• έτος σπουδών
Ακαδημαϊκό Έτος: 2020-2021
• εξάμηνο/τρίμηνο παράδοσης του μαθήματος
Ζ΄ Εξάμηνο.
• αριθμός κατανεμόμενων πιστωτικών μονάδων ECTS
6 (έξι).
• όνομα του διδάσκοντος/των διδασκόντων
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
• μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγ ει τους φοιτητές στο πεδίο της Νομισματικής Θεωρίας και
Πολιτικής, προσφέροντάς τους γ νώσεις και δεξιότητες που αφορούν τον προσδιορισμό των
Στόχων και τις Δυνατότητες άσκησης Νομισματικής Πολιτικής.
• τρόπος παράδοσης
Πρόσωπο με πρόσωπο
• προ-απαιτούμενα και συν-απαιτούμενα
«Μακροοικονομική Θεωρία Ι & ΙΙ», «Χρήμα και Τραπεζική»
• συνιστώμενες προαιρετικές εκπαιδευτικές συνιστώσες του προγράμματος σπουδών
«Θέματα Δυναμικής Οικονομικής»
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• περιεχόμενα του μαθήματος
Η Προσφορά Χρήματος. Ο Έλεγ χος της Προσφοράς Χρήματος και η Ρευστότητα της Οικονομίας.
Η Ζήτηση Χρήματος: Ζήτηση Χρήματος γ ια Συναλλαγ ές και γ ια Κερδοσκοπία. Χρήμα στην
συνάρτηση
Χρησιμότητας. Χρήμα και Οικονομική Δραστηριότητα: Κλασικό Υπόδειγ μα, η
Ποσοτική Θεωρία του Χρήματος, Ουδετερότητα του χρήματος, η Κεϋνσιανή Θεωρία, μη
Εύκαμπτες Τιμές. Χρήμα και Χρηματοπιστωτικό σύστημα: Κόστος Ελέγ χου, Ηθικός κίνδυνος,
Κανάλι Τραπεζικής Χρηματοδότησης. Το Πλαίσιο Οικονομικής Πολιτικής. Οι Νομισματικοί
Μηχανισμοί Μετάδοσης. Νομισματική Πολιτική: Νομισματική και Δημοσιονομική Πολιτική. Το
Πρόβλημα του Δημοσίου Χρέους. Στόχοι και Δυνατότητες Νομισματικής Πολιτικής. Κανόνες ή
Διακριτική Πολιτική των Νομισματικών Αρχών. Ο ρόλος των Επιτοκίων και οι Μεσοπρόθεσμοι
Στόχοι. Παραδείγ ματα Νομισματικής Πολιτικής: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Ομοσπονδιακή
Τράπεζα των ΗΠΑ, Χρηματοοικονομική κρίση του 2008, Κρίση χρέους στην Ευρωζώνη.

• συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη


«Μακροοικονομική»,D.

Stephenn

Williamson,

Εκδόσεις

Τζιόλα,

2018,

(Προτεινόμενο

Σύγ γ ραμμα).


«Νομισματική

Θεωρία

και

Πολιτική»,

Bennett

McCallum,

Εκδόσεις

Κριτική,

2002,

(Εναλλακτικό Σύγ γ ραμμα).

• σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι
2 Τακτικές εβδομαδιαίες δίωρες Διαλέξεις/ Φροντιστήρια.
• μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια
Τελική γ ραπτή εξέταση.
• γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική.
• πρακτική άσκηση
Δεν απαιτείται.
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ΘΕΜΑΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
• κωδικός αριθμός του μαθήματος
1808
• τύπος του μαθήματος
Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής
• επίπεδο του μαθήματος
Πρώτου κύκλου
• έτος σπουδών
Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021
• εξάμηνο/τρίμηνο παράδοσης του μαθήματος
8ο
• αριθμός κατανεμόμενων πιστωτικών μονάδων ECTS
6 (έξι)
• όνομα του διδάσκοντος/των διδασκόντων
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ

, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

• μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γ νωρίζουν τα βασικά
δυναμικά υποδείγ ματα οικονομικής μεγ έθυνσης και διακυμάνσεων και να αξιολογ ούν εναλλακτικές επιλογ ές
της οικονομικής πολιτικής.
• τρόπος παράδοσης
Πρόσωπο με πρόσωπο, ανάρτηση υλικού παρουσιάσεων και διαλέξεων στον ιστότοπο του
μαθήματος dynamicecon.wordpress.com
• προ-απαιτούμενα και συν-απαιτούμενα
«Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ»

• συνιστώμενες προαιρετικές εκπαιδευτικές συνιστώσες του προγράμματος σπουδών
«Δεν εφαρμόζεται»
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• περιεχόμενα του μαθήματος
Στο μάθημα αυτό αναλύονται δυναμικά υποδείγ ματα οικονομικής μεγ έθυνσης, οικονομικών διακυμάνσεων,
ανεργ ίας και πληθωρισμού και νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής. Ειδικότερα αναλύονται τα εξής
θέματα: 1. Τυπικά υποδείγ ματα οικονομικής μεγ έθυνσης (Solow, υπόδειγ μα αντιπροσωπευτικού
νοικοκυριού, υποδείγ ματα επαλλήλων γ ενεών). 2. Τα κύρια υποδείγ ματα ενδογ ενούς μεγ έθυνσης (Romer,
Lucas). 3. Δυναμικές Επιπτώσεις της Δημοσιονομικής Πολιτικής. 4.
Υπόδειγ μα των πραγ ματικών
οικονομικών κύκλων. 5. Δυναμικά Υποδείγ ματα Χρήματος και Επιπέδου Τιμών. 6. Υποδείγ ματα Ανεργ ίας
Ισορροπίας. 7. Η Κεϋνσιανή προσέγ γ ιση στις οικονομικές διακυμάνσεις.
8. Υποδείγ ματα Ορθολογ ικών
Προσδοκιών και Νομισματικής Πολιτικής. 9. Υποδείγ ματα Αβεβαιότητας, Χρηματαγ ορών και Ασφαλιστικών
Αγ ορών. 10. Υποδείγ ματα Νομισματικής και Δημοσιονομικής Πολιτικής. Κατά τη διάρκεια του μαθήματ ος
διδάσκεται η χρήση μαθηματικών εργ αλείων όπως οι διαφορικές εξισώσεις και οι εξισώσεις διαφορών, οι
μέθοδοι δυναμικής βελτιστοποίησης, και οι στοχαστικές διαδικασίες, καθώς τα εργ αλεία αυτά
χρησιμοποιούνται ευρέως στη δυναμική οικονομική ανάλυση.

• συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη


Προτεινόμενο σύγ γ ραμμα :

«Θεωρία Οικονομικής

Ανάπτυξης», Τρ. Κολλίντζας

– Κ.

Τσουκαλάς, εκδόσεις Κριτική


Eναλλακτικό σύγ γ ραμμα: «Υποδείγ ματα Μακροοικονομικής

Θεωρίας

και

Πολιτικής»,

Γιώργ ος Οικονομίδης & Αποστόλης Φιλιππόπουλος
• σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι
2 Τακτικές εβδομαδιαίες δίωρες διαλέξεις/ φροντιστήρια / εργ αστήρια / ανάρτηση υλικού
παρουσιάσεων και διαλέξεων στον ιστότοπο του μαθήματος dynamicecon.wordpress.com /
μελέτες περιπτώσεων (case studies),
• μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια
Τελική γ ραπτή εξέταση
• γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική
• πρακτική άσκηση
δεν απαιτείται
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
• κωδικός αριθμός του μαθήματος
1764
• τύπος του μαθήματος
Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Οικονομικής Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής και Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Οικονομικών
• επίπεδο του μαθήματος
Πρώτου κύκλου
• έτος σπουδών
Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21
• εξάμηνο/τρίμηνο παράδοσης του μαθήματος
8ο
• αριθμός κατανεμόμενων πιστωτικών μονάδων ECTS
6 (έξι)
• όνομα του διδάσκοντος/των διδασκόντων
ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΒΛΑΧΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
• μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
- Οι φοιτητές αποκτούν γ νώση των οικονομικών αιτιών των οικολογ ικών προβλημάτων και των τρόπων
περιορισμού

τους.

Η

Οικονομική

του

Περιβάλλοντος

και

των

Φυσικών

Πόρων

παρέχει

στους

εκπαιδευόμενους τις έννοιες και τα εργ αλεία ανάλυσης γ ια να κατανοήσουν τα φ αινόμενα της ρύπανσης του
περιβάλλοντος και της εξάντλησης των φυσικών πόρων και τις πολιτικές που θα αντιμετωπίσουν τα
προβλήματα αυτά.
- Το μάθημα παρέχει θεωρητικές γ νώσεις και μεθόδους εμπειρικής ανάλυσης στα εξής θέματα στην περιοχή
του περιβάλλοντος:

βασικές

έννοιες

της

Οικονομικής

της

Ευημερίας, οι πηγ ές της ρύπανσης του

περιβάλλοντος και οι συνέπειές της, η οικονομική θεωρία της προστασίας του περιβάλλοντος, μέθοδοι
εκτίμησης

του οφέλους

και του κόστους

περιβάλλοντος, μέτρα προστασίας

που προκύπτουν από την βελτίωση της ποιότητας

του περιβάλλοντος

(φόρος

του

επί των εκπομπών ρύπανσης, άδειες

ρύπανσης, κλπ.), διατηρήσιμη ανάπτυξη και περιβάλλον. Επίσης, το μάθημα παρέχει θεωρητικές γ νώσεις και
μεθόδους εμπειρικής ανάλυσης στα εξής θέματα στην περιοχή των φυσικών πόρων: η θεωρία της άριστης
χρήσης των φυσικών πόρων (εξαντλήσιμων και ανανεώσιμων) και της διαμόρφωσης των τιμών τους, με
έμφαση στα οικονομικά της ενέργ ειας,

διατηρήσιμη ανάπτυξη σε συνάφεια με την εξαντλησιμότητα των

φυσικών πόρων. Αναλύονται επιπλέον οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης γ ια το περιβάλλον και τους
φυσικούς πόρους.

155

- Το μάθημα εφαρμόζει θεωρητικές μεθόδους και τεχνικές σε θέματα περιβάλλοντος και
φυσικών πόρων και στο σχεδιασμό πολιτικών. Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναλύονται
και αξιολογ ούνται. Η θεωρητική ανάλυση συμπληρώνεται με επιλεγ μένες εφαρμογ ές.
- Αναπτύσσει την κριτική ικανότητα των φοιτητών αφού το μάθημα επιχειρεί μια κριτική
θεώρηση της νεοκλασικής Οικονομικής του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων και μια
συγ κριτική παρουσίαση εναλλακτικών θεωριών γ ια μια πρωτοπόρο ερμηνεία των οικολογ ικών
προβλημάτων και γ ια λύσεις μακράς διαρκείας.
• τρόπος παράδοσης
Πρόσωπο με πρόσωπο
• προ-απαιτούμενα και συν-απαιτούμενα
Κανένα

• συνιστώμενες προαιρετικές εκπαιδευτικές συνιστώσες του προγράμματος σπουδών
Μικροοικονομική θεωρία Ι και ΙΙ
• περιεχόμενα του μαθήματος
Το μάθημα σκοπό έχει να εισάγ ει τους φοιτητές στην αλληλεπίδραση του οικονομικού συστήματος και της
φύσης. Κατ’ αρχήν, θα εξετασθούν εν συντομία οι βασικές έννοιες της Οικονομικής της Ευημερίας. Στη
συνέχεια, θα συζητηθούν οι πηγ ές της ρύπανσης του περιβάλλοντος και οι συνέπειές της και θα αναπτυχθεί
η οικονομική θεωρία της προστασίας του περιβάλλοντος. Θα συζητηθούν επίσης οι μέθο δοι εκτίμησης του
οφέλους και του κόστους που προκύπτουν από την βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, καθώς και
τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος (φόρος επί των εκπομπών ρύπανσης, άδειες ρύπανσης, κλπ.).
Θα αναπτυχθεί, επίσης, η θεωρία της άριστης χρήσης των φυσικών πόρων (εξαντλήσιμων και ανανεώσιμων)
και της διαμόρφωσης των τιμών τους. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα οικονομικά της ενέργ ειας. Στη
συνέχεια, θα εξετασθεί το θέμα της διατηρήσιμης ανάπτυξης σε συνάφεια με την εξαντλησιμότητα των
φυσικών πόρων και την υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας του περιβάλλοντος. Θα συζητηθούν επιπλέον οι
πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης γ ια το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους. Τέλος, θα επιχειρηθεί μια
κριτική θεώρηση της Οικονομικής του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων και μια συγ κριτική
παρουσίαση εναλλακτικών θεωριών γ ια την ερμηνεία και την λύση των οικολογ ικών προβλημάτων. Η
θεωρητική ανάλυση θα συμπληρώνεται με επιλεγ μένες εφαρμογ ές.
• συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη


Περιβάλλον και Φυσικοί Πόροι-Οικονομική Θεωρία και Πολιτική, τόμος Α΄, Αν.Βλάχου,

Εκδόσεις Κριτική (προτεινόμενο σύγ γ ραμμα)
 Οικονομική του Περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων (ενιαίο), Tietenberg, Εκδόσεις
Gutenberg, 2010 (εναλλακτικό σύγ γ ραμμα)
-Περιβάλλον και Φυσικοί Πόροι, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Α. Βλάχου
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• σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι
Διαλέξεις και εφαρμοσμένα έργ α
• μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια
Γραπτές εξετάσεις
• γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική – Αγ γλική
• πρακτική άσκηση
δεν απαιτείται
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
• κωδικός αριθμός του μαθήματος
1883
• τύπος του μαθήματος
Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Οικονομικής Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής
• επίπεδο του μαθήματος
Πρώτου κύκλου
• έτος σπουδών
Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21
• εξάμηνο/τρίμηνο παράδοσης του μαθήματος
8ο
• αριθμός κατανεμόμενων πιστωτικών μονάδων ECTS
6 (έξι)
• όνομα του διδάσκοντος/των διδασκόντων
Ακαδημαϊκός Υπότροφος
• μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Ο φοιτητής εφόσον ολοκληρώσει με επιτυχία το μάθημα θα έχει κατανοήσει τους βασικούς τύπους των
χρηματοοικονομικών παράγ ωγ ων προϊόντων, τις βασικές θέσεις τους, θα μπορεί να σχεδιάσει στρατηγ ικές
αντιστάθμισης κινδύνου, επενδυτικές στρατηγ ικές και στρατηγ ικές κερδοσκοπικής αντιστάθμισης με τα
προϊόντα

αυτά.

Θα

μπορεί επίσης

εκπλήρωσης, προθεσμιακών

να κάνει αποτίμηση διαφόρων

συμβολαίων

τύπων

συμβολαίων

μελλοντικής

και δικαιωμάτων προαίρεσης. Τέλος, θα είναι σε θέση ν α

υπολογ ίζει βέλτιστες θέσεις αντιστάθμισης κινδύνου και να χρησιμοποιεί τις παραμέτρους ευαισθησίας γ ια
τη δημιουργ ία δυναμικών χαρτοφυλακίων.
• τρόπος παράδοσης
Πρόσωπο με πρόσωπο
• προ-απαιτούμενα και συν-απαιτούμενα
Δεν εφαρμόζεται

• συνιστώμενες προαιρετικές εκπαιδευτικές συνιστώσες του προγράμματος σπουδών
Δεν εφαρμόζεται
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• περιεχόμενα του μαθήματος
Το μάθημα εξετάζει τα χρηματοοικονομικά παράγ ωγ α προϊόντα, τη χρήση τους γ ια επενδυτικούς σκοπούς
και στη διαχείριση κινδύνων. Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, προθεσμιακά συμβόλαια, συμφωνίες
ανταλλαγ ής απαιτήσεων και χρηματοοικονομικά δικαιώματα αποτελούν μέρος της ύλης ενώ παρουσιάζονται
διάφορες μέθοδοι αποτίμησής τους (π.χ. γ ια τα δικαιώματα προαίρεσης, διωνυμική, τριωνυμική και Βlack
and Scholes). Επενδυτικές στρατηγ ικές με βάση τη διακύμανση και άλλες μεθόδους όπως και ο σχηματισμός
βέλτιστων λόγ ων αντιστάθμισης κινδύνων αποτελούν μέρος της ύλης του μαθήματος.

• συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
 Προτεινόμενο σύγ γ ραμμα : «Αγ ορές και Προϊόντα Παραγ ώγ ων, Μυλωνάς Ν. Θ., εκδόσεις
Gutenberg


Εναλλακτικό σύγ γ ραμμα : «Χρηματοοικονομικά Παράγ ωγ α, Πουφινάς Θωμάς, Φλώρος

Χρήστος» εκδόσεις Δισίγ μα


Εναλλακτικό

σύγ γ ραμμα:

«Εισαγ ωγ ή

στα

παράγ ωγ α

χρηματοοικονομικά

προϊόντα,

Αγ γ ελόπουλος Παναγ ιώτης Χ., εκδόσεις Σταμούλης

• σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι
2 Τακτικές εβδομαδιαίες δίωρες διαλέξεις/ φροντιστήρια / μελέτες περιπτώσεων ( case studies)
• μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια
Τελική γ ραπτή εξέταση
• γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική
• πρακτική άσκηση
δεν απαιτείται
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
• κωδικός αριθμός του μαθήματος
4144
• τύπος του μαθήματος
Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών
• επίπεδο του μαθήματος
Πρώτου κύκλου
• έτος σπουδών
Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021
• εξάμηνο/τρίμηνο παράδοσης του μαθήματος
8ο
• αριθμός κατανεμόμενων πιστωτικών μονάδων ECTS
6 (έξι)
• όνομα του διδάσκοντος/των διδασκόντων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
• μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Το μάθημα εξετάζει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με την οικονομική ενοποίηση και τη
διακυβέρνηση στην ΕΕ. Ειδικότερη έμφαση αποδίδεται στην κρίση της Ευρωζώνης, και τα διλήμματα
πολιτικής που δημιούργ ησε στην ΕΕ και στα κράτη-μέλη. Ένας ισχυρός προσανατολισμός δημόσιας πολιτικής
συνδυάζεται με μια οπτική πολιτικής οικονομίας. Οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν την ΕΕ και
την Ευρωζώνη με έναν πιο «ολιστικό» τρόπο, να αντιληφθούν την πολυπλοκότητα και τη δυναμική
αλληλεξάρτηση μεταξύ οικονομίας και πολιτικής, και πολιτικών και θεσμών, στο διακρατικό και στο
Ευρωπαϊκό επίπεδο.
• τρόπος παράδοσης
Δια ζώσης
• προ-απαιτούμενα και συν-απαιτούμενα
«Δεν εφαρμόζεται»
• συνιστώμενες προαιρετικές εκπαιδευτικές συνιστώσες του προγράμματος σπουδών
«Δεν εφαρμόζεται»
• περιεχόμενα του μαθήματος

-

What has the EU learned from the global financial crisis?
The nature of the Eurozone crisis
How has the Eurozone fared in dealing with the crisis?
How can we evaluate national adjustment programs?
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-

EMU and Fiscal Union
EMU and Banking Union
The Legacy of Austerity
EMU and Social Dimension
Can the social dimension of EMU be strengthened? What are the political bargains for
getting there
The External Dimension of the Eurozone Crisis
Is the Eurozone crisis widening the rift between EMU and non-EMU member states?
Winners and Losers
Are intra-country divisions becoming more important than inter-country divisions?
Who are the losers from integration? Are they different from those from globalization?
Europe and the Rise of Populism and Illiberalism
Should the EU become more politicized, or not?
Is the crisis awakening European nationalisms? Are they presenting Europe with a threat of
disintegration?
The path towards a Genuine Economic and Monetary Union

• συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
 Η Υπεράσπιση της Ευρώπης, Λ.Τσούκαλης, Εκδόσεις Παπαδόπουλου

- Πανεπιστημιακές Σημειώσεις
 EU

5 PRESIDENTS Report (J.C. JUNCKER, D. TUSK, J. DIJSSELBLOEM, M. DRAGHI, M.
SCHULZ) Completing Europe’s Economic and Monetary Union, European Commission, 2015.
 BALDWIN R. and F. GIAVAZZI (eds) The Eurozone Crisis: A Consensus View of the Causes
and a Few Possible Remedies, A VoxEU.org eBook, CEPR Press, 2015
• σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι
Διαλέξεις
• μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια
Γραπτές εξετάσεις (100%). Λαμβάνεται επιπλέον υπόψη η ενεργ ός συμμετοχή των φοιτητών
στις διαλέξεις.
• γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική, αλλά όλες οι σημειώσεις, κείμενα στο e-class και το power point του μαθήματος είναι
στα αγ γ λικά.
• πρακτική άσκηση
δεν απαιτείται
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ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
• κωδικός αριθμός του μαθήματος
1852
• τύπος του μαθήματος
Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Οικονομικής Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής
• επίπεδο του μαθήματος
Πρώτου κύκλου
• έτος σπουδών
Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021
• εξάμηνο/τρίμηνο παράδοσης του μαθήματος
8ο
• αριθμός κατανεμόμενων πιστωτικών μονάδων ECTS
6 (έξι)
• όνομα του διδάσκοντος/των διδασκόντων
ΦΑΜΠΙΟ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
• μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος (συμπληρώνεται από το διδάσκοντα τι γνώσεις -δεξιότητες
έχει αποκτήσει ο φοιτητής που έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα)
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση
- Να κατανοεί τις βασικές αρχές της εφαρμοσμένης βιομηχαν ικής οργ άνωσης
- Να επεξηγ εί τις διαφορετικές μορφές ανταγ ωνισμού που μπορούν να ακολουθήσουν οι
επιχειρήσεις αναλόγ ως των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της αγ οράς
- Να κατανοεί τα βασικότερα ζητήματα Πολιτικής Ανταγ ωνισμού και Ρυθμιστικής Πολιτικής
- Να κατανοεί και να αναγ νωρίζει αγ ορές Φυσικού Μονοπωλίου καθώς και τις ιδιαιτερότητές του
- Να κατανοεί και να αναγ νωρίζει τους
ιδιαιτερότητές της

κλάδους

της

Νέας Οικονομίας καθώς και τις

- Να περιγ ράφει και να εκτιμά την σχετική αγ ορά
- Να κατανοεί και να εκτιμά τη στατική και μακροχρόνια μονοπωλιακή δύναμη.
- Να συνδέει τις ιδιαιτερότητες των αγ ορών με τα ιδιαίτερα προβλήματα και αναγ καίες
παρεμβάσεις από τις αρχές Ρυθμιστικής Πολιτικής και Πολιτικής Ανταγ ωνισμού
- Να επεξηγ εί και να αξιολογ εί τις πιο διαδεδομένες μορφές παρέμβασης των αρχών ρυθμιστικής
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πολιτικής και πολιτικής ανταγ ωνισμού σε συνθήκες
πληροφόρησης καθώς και τα προβλήματα που προκύπτουν

συμμετρικής

και

ασύμμετρης

• τρόπος παράδοσης
Πρόσωπο με πρόσωπο
• προ-απαιτούμενα και συν-απαιτούμενα
«Βιομηχαν ική Οργ άνωση»
• συνιστώμενες προαιρετικές εκπαιδευτικές συνιστώσες του προγράμματος σπουδών
Δεν εφαρμόζεται

• περιεχόμενα του μαθήματος
Το μάθημα περιέχει τα εξής θέματα: Θεωρία και πρακτική πολιτικής ανταγ ωνισμού. Ορισμός
σχετικής αγ οράς και εκτίμηση μονοπωλιακής δύναμης. Πρακτικές που εμπίπτουν στο Δίκαιο του
Ανταγ ωνισμού. Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, Συμφωνίες, Συγ χωνεύσεις και Εξαγ ορές.
Οικονομική ανάλυση Συγ χωνεύσεων και Εξαγ ορών και αντιμετώπιση στα πλαίσια της εφαρμογ ής
του Δικαίου του Ανταγ ωνισμού. Θεωρία και πρακτική ρύθμισης αγ ορών (φυσικά μονοπώλια,
ρύθμιση μονοπωλίου ως προς τη τιμολόγ ηση, πρόσβαση και ποιότητα, ρύθμιση επιχειρήσεων με
πολλά προϊόντα, δημόσιες επιχειρήσεις και κλάδοι υπό απελευθέρωση, κλάδοι νέας οικονομίας,
ρόλος ρυθμιστικών αρχών). Ρυθμιστική Πολιτική υπό ασύμμετρη πληροφόρηση.
• συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
 Προτεινόμενο σύγ γ ραμμα : «Θεωρία Βιομηχανικής Οργ άνωσης» Ι. Κατσουλάκος, εκδόσεις
Gutenberg
 Εναλλακτικό σύγ γ ραμμα : «Πολιτική Ανταγ ωνισμού και Ρυθμιστική Πολιτική», Ν. Βέττας και
Γ. Κατσουλάκος, Εκδόσεις Gutenberg

• σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι
2 Τακτικές εβδομαδιαίες δίωρες διαλέξεις/ φροντιστήρια / εργ αστήρια / ανάρτηση σημειώσεων
στο e-class / μελέτες περιπτώσεων (case studies)
• μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια
Τελική γ ραπτή εξέταση
• γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική
• πρακτική άσκηση
δεν απαιτείται
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ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ
• κωδικός αριθμός του μαθήματος
1861
• τύπος του μαθήματος
Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής και

Διεθνών και Ευρωπαϊκών

Οικονομικών
• επίπεδο του μαθήματος
Πρώτου κύκλου
• έτος σπουδών
Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021
• εξάμηνο/τρίμηνο παράδοσης του μαθήματος
8o
• αριθμός κατανεμόμενων πιστωτικών μονάδων ECTS
6 (έξι)
• όνομα του διδάσκοντος/των διδασκόντων
Διδάσκων βάσει του Π.Δ.407/80
• μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγ ει τον φοιτητή στις εξής έννοιες : Το φαινόμενο της
οικονομικής ανάπτυξης και περιγ ράφονται οι χαρακτηριστικές τάσεις της. Η γ ενική μεθοδολογ ία
των δυναμικών ντετερμινιστικών και στοχαστικών υποδειγ μάτων της
γ ενικής οικονομικής
ισορροπίας που συμπεριλαμβάνει: Οι προτιμήσεις και το δυναμικό πρόβλημα του
αντιπροσωπευτικού
νοικοκυριού,
η
τεχνολογ ία
και
το
δυναμικό
πρόβλημα
της
αντιπροσωπευτικής επιχείρησης, προσφορά και ζήτηση και η ακολουθία των τιμών και
ποσοτήτων του σημείου γ ενικής ισορροπίας της οικονομίας. Ιδιότητες της αποτελεσματικότητας
της ισορροπίας. Τα διάφορα υποδείγ ματα εξωγ ενούς και ενδογ ενούς οικονομικής μεγ έθυνσης. Η
παρουσίαση κάθε υποδείγ ματος συνοδεύεται από συστηματική σύγ κριση των προβλέψεων του
υποδείγ ματος με τα αντίστοιχα βασικά χαρακτηριστικά της οικονομικής μεγ έθυνσης και
εξετάζονται οι συνταγ ές του υποδείγ ματος γ ια τον σχεδιασμό της οικονομικής πολιτικής
• τρόπος παράδοσης
Πρόσωπο με πρόσωπο
• προ-απαιτούμενα και συν-απαιτούμενα
«Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ»
• συνιστώμενες προαιρετικές εκπαιδευτικές συνιστώσες του προγράμματος σπουδών
«Δεν εφαρμόζεται»
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• περιεχόμενα του μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγ ει τον φοιτητή στις εξής έννοιες : Σύγ χρονες θεωρίες της
οικονομικής μεγ έθυνσης. Το φαινόμενο της οικονομικής ανάπτυξης και περιγ ράφονται τα
βασικά στατιστικά χαρακτηριστικά του. Η γ ενική μεθοδολογ ία των υποδειγ μάτων της σύγ χρονης
θεωρίας της οικονομικής μεγ έθυνσης. Οι προτιμήσεις και το δυναμικό πρόβλημα του
αντιπροσωπευτικού
νοικοκυριού,
η
τεχνολογ ία
και
το
δυναμικό
πρόβλημα
της
αντιπροσωπευτικής επιχείρησης, προσφορά και ζήτηση και η ακολουθία των τιμών και
ποσοτήτων του σημείου γ ενικής ισορροπίας της οικονομίας. Τα διάφορα υποδείγ ματα εξωγ ενούς
και ενδογ ενούς οικονομικής μεγ έθυνσης. Η παρουσίαση κάθε υποδείγ ματος συνοδεύεται από
συστηματική σύγ κριση των προβλέψεων του υποδείγ ματος με τα αντίστοιχα βασικά
χαρακτηριστικά της οικονομικής μεγ έθυνσης και εξετάζονται οι συνταγ ές του υποδείγ ματος γ ια
τον σχεδιασμό της οικονομικής πολιτικής
• συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
 Προτεινόμενο σύγ γ ραμμα : «Θεωρία Οικονομικής Ανάπτυξης», Τρ.Κολλίντζας-Κ.Τσουκαλάς,
Εκδόσεις Κριτική, 2011
-Σημειώσεις στο E Class
• σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι
2 Τακτικές εβδομαδιαίες δίωρες διαλέξεις/ φροντιστήρια / εργ αστήρια / ανάρτηση σημειώσεων
στο e-class / μελέτες περιπτώσεων (case studies) / παρουσιάσεις από φοιτητές
• μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια
Τελική γ ραπτή εξέταση / πρόοδοι / γ ραπτές εργ ασίες / παρουσιάσεις από φοιτητές
• γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική
• πρακτική άσκηση
δεν απαιτείται
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ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
• κωδικός αριθμός του μαθήματος
1871
• τύπος του μαθήματος
Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής και

Διεθνών και Ευρωπαϊκών

Οικονομικών
• επίπεδο του μαθήματος
Πρώτου κύκλου
• έτος σπουδών
Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021
• εξάμηνο/τρίμηνο παράδοσης του μαθήματος
8o
• αριθμός κατανεμόμενων πιστωτικών μονάδων ECTS
6 (έξι)
• όνομα του διδάσκοντος/των διδασκόντων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
• μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Παρουσίαση των

σύγ χρονων θεωρητικών και αναλυτικών προσεγ γ ίσεων: στο απόλυτο

και σχετικό

πλεονέκτημα στο διεθνές εμπόριο, εμπόριο και διανομή εισοδήματος, στη σχέση παραγ ωγ ικών πόρων και
διεθνούς εμπορίου, στις νέες θεωρίες διεθνούς εμπορίου (new trade theories) -- ατελής ανταγ ωνισμός και
οικονομίες κλίμακας στο διεθνές εμπόριο--, στα μέσα άσκησης οικονομικής πολιτικής διεθνούς εμπορίου
(δασμοί, quotas, VERs, επιδοτήσεις εξαγ ωγ ών, dumping), στη διεθνή κινητικότητα των παραγ ωγ ικών
συντελεστών, στην θεωρία των διεθνών προτιμησιακών εμπορικών ενώσεω

• τρόπος παράδοσης
Πρόσωπο με πρόσωπο
• προ-απαιτούμενα και συν-απαιτούμενα
Κανένα
• συνιστώμενες προαιρετικές εκπαιδευτικές συνιστώσες του προγράμματος σπουδών
«Δεν εφαρμόζεται»
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• περιεχόμενα του μαθήματος
1. Παραγ ωγ ικότητα της Εργ ασίας, Απόλυτο-Συγ κριτικό Πλεονέκτημα: Το Ricardian Υπόδειγ μα Διεθνούς
Εμπορίου
2. Παραγ ωγ ικοί Πόροι και Διεθνές Εμπόριο: Το Υπόδειγ μα Heckscher -Ohlin-Samuelson και βασικές
παραλλαγ ές
3. Οικονομίες Κλίμακας, Ατελής Ανταγ ωνισμός και Διεθνές Εμπόριο, Offshoring και Outsourcing της
Διεθνούς Οικονομικής Δραστηριότητας, Dumping και Αμοιβαίο-Dumping
4. Εργ αλεία

Οικονομικής

Πολιτικής

στο

Διεθνές

Εμπόριο

υπό

συνθήκες

Τέλειου

και

Ατελούς

Ανταγ ωνισμού
5. Διεθνής Κινητικότητα Παραγ ωγ ικών Συντελεστών, Κεφάλαιο και Εργ ασία.
6. Διεθνείς Εμπορικές Συμφωνίες
• συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

R. Feenstra and A. Taylor, International Economics, 3η edition, Worth, 2014.
Μετάφραση: Εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
 Προτεινόμενο σύγ γ ραμμα

 Εναλλακτικό σύγ γ ραμμα Διεθνής Οικονομική, Ενιαίο, Krugman, Obstfeld, Melitz, Εκδ. Κριτική
• σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι
Διαλέξεις και φροντιστήριο
• μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια
Γραπτές εξετάσεις (100%), ή γ ραπτές εξετάσεις (70%) και Ασκήσεις (30%)
• γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική
• πρακτική άσκηση
δεν απαιτείται
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ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
• κωδικός αριθμός του μαθήματος
1880
• τύπος του μαθήματος (υποχρεωτικό, μάθημα επιλογής)
Επιλογ ής
• επίπεδο του μαθήματος
Πρώτου κύκλου
• έτος σπουδών
Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021
• εξάμηνο/τρίμηνο παράδοσης του μαθήματος
8ο
• αριθμός κατανεμόμενων πιστωτικών μονάδων ECTS
6 (έξι)
• όνομα του διδάσκοντος/των διδασκόντων
ΕΛΕΝΗ ΛΟΥΡΗ , ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
• μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος (4Χ13=52 ωρών) οι φοιτητές έχουν κατανοήσει τα τρία
βασικά προβλήματα της Ελληνικής οικονομίας
εκφράζεται από το δημοσιονομικό

, δηλαδή την έλλειψη

δημοσιονομικής πειθαρχίας όπως

έλλειμμα, το έλλειμμα ανταγ ωνισ τικότητας όπως εκφράζεται από το

έλλειμμα του ισοζυγ ίου τρεχουσών συναλλαγ ών καθώς και τη δεινή θέση του χρηματοπιστωτικού τομέα
όπως εκφράζεται από τα υψηλά μη εξυπηρετούμενα δάνεια και την μείωση των καταθέσεων. Επίσης, έχουν
παρακολουθήσει την ιστορική τους εξέλιξη.
Έτσι, είναι σε θέση να αναλύσουν τα επί μέρους χαρακτηριστικά του κάθε προβλήματος, να εντοπίσουν την
προέλευση του να και να συνθέσουν προτάσεις πολιτικής γ ια την αντιμετώπισή τους.
• τρόπος παράδοσης
Πρόσωπο με πρόσωπο
• προ-απαιτούμενα και συν-απαιτούμενα
«Δεν εφαρμόζεται»
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• συνιστώμενες προαιρετικές εκπαιδευτικές συνιστώσες του προγράμματος σπουδών
«Δεν εφαρμόζεται»
• περιεχόμενα του μαθήματος
1) Οι εξελίξεις στο διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον
2) Νομισματική πολιτική και επιπτώσεις στην ευρωζώνη (πληθωρισμός,
επιτόκια, ποσοτική χαλάρωση)
3) Μακρο- και μικρο-οικονομικές εξελίξεις (ανάπτυξη, απασχόληση,
μετανάστευση, ανισοκατανομή, διεθνής ανταγ ωνιστικότητα, διεθνές
εμπόριο)
4) Δημοσιονομικές εξελίξεις (φορολογ ικά έσοδα, δαπάνες, έλλειμμα,
χρέος)
5) Αγ ορές χρήματος και κεφαλαίων (καταθέσεις, τραπεζική
χρηματοδότηση επιχειρήσεων, αγ ορές ομολόγ ων και μετοχών, άμεσες
ξένες επενδύσεις).

• συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
 Προτεινόμενο σύγ γ ραμμα : «Πέρα από τη Λιτότητα, Για μια νέα Δυναμική στην Ελληνική
Οικονομία»,Δ.Βαγ ιανός, Ν.Βέττας, Κ.Μεγ ήρ, Χρ.Πασσαρίδης, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
 Εναλλακτικό σύγ γ ραμμα : Μακροοικονομικά Μεγ έθη και Ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας,
Δημέλη Σοφία , Εκδόσεις ΟΠΑ
• σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι
2 Τακτικές εβδομαδιαίες δίωρες διαλέξεις/ φροντιστήρια / εργ αστήρια / ανάρτηση σημειώσεων
στο e-class / μελέτες περιπτώσεων (case studies)
• μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια
Τελική γ ραπτή εξέταση
• γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική
• πρακτική άσκηση
δεν απαιτείται
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
• κωδικός αριθμός του μαθήματος
1881
• τύπος του μαθήματος
Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών
• επίπεδο του μαθήματος
Πρώτου κύκλου
• έτος σπουδών
Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021
• εξάμηνο/τρίμηνο παράδοσης του μαθήματος
8ο
• αριθμός κατανεμόμενων πιστωτικών μονάδων ECTS
6 (έξι)
• όνομα του διδάσκοντος/των διδασκόντων
ΕΣΠΑ ΘΕΣΗ
• μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγ ει τον φοιτητή στις εξής έννοιες : Κλασικά και νεοκλασικά
υποδείγ ματα ανάλυσης της συμπεριφοράς των μεμονωμένων επιχειρήσεων ως προς την επιλογ ή
της

γ εωγ ραφικής

θέσης:

Υποδείγ ματα των

Weber, Mosses και Hotelling. Συγ κέντρωση

δραστηριοτήτων και οικονομίες χωρικής συγ κέντρωσης: Υποδείγ ματα αστικής ιεραρχίας των
Christaller και Losch, των πόλων ανάπτυξης του Perroux, του Porter και των νέων βιομηχανικών
περιοχών. Η χωρική διάρθρωση της αστικής οικονομίας και ο ανταγ ωνισμός γ ης στο υπόδειγ μα
του von Thunen. Περιφερειακή ανάπτυξη και εξειδίκευση: το υπόδειγ μα του πολλαπλασιαστή
του βασικού τομέα. Περιφερειακή αγ ορά εργ ασίας: νεοκλασική και Κεϋνσιανή προσέγ γ ιση
Θεωρητικές προσεγ γ ίσεις της περιφερειακής ανάπτυξης. Αστική και περιφερειακή πολιτική:
μικροοικονομικές και μακροοικονομικές επιπτώσεις.
• τρόπος παράδοσης
Πρόσωπο με πρόσωπο
• προ-απαιτούμενα και συν-απαιτούμενα
Μικροοικονομική Θεωρία Ι, Μακροοικονομική Θεωρία Ι
• συνιστώμενες προαιρετικές εκπαιδευτικές συνιστώσες του προγράμματος σπουδών
Δεν εφαρμόζεται
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• περιεχόμενα του μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγ ει τον φοιτητή στις εξής έννοιες : Κλασικά και νεοκλασικά
υποδείγ ματα ανάλυσης της συμπεριφοράς των μεμονωμένων επιχειρήσεων ως προς την επιλογ ή
της

γ εωγ ραφικής

θέσης:

Υποδείγ ματα των

Weber, Mosses και Hotelling. Συγ κέντρωση

δραστηριοτήτων και οικονομίες χωρικής συγ κέντρωσης: Υποδείγ ματα αστικής ιεραρχίας των
Christaller και Losch, των πόλων ανάπτυξης του Perroux, του Porter και των νέων βιομηχανικών
περιοχών. Η χωρική διάρθρωση της αστικής οικονομίας και ο ανταγ ωνισμός γ ης στο υπόδειγ μα
του von Thunen. Περιφερειακή ανάπτυξη και εξειδίκευση: το υπόδειγ μα του πολλαπλασιαστή
του βασικού τομέα. Περιφερειακή αγ ορά εργ ασίας: νεοκλασική και Κεϋνσιανή προσέγ γ ιση
Θεωρητικές προσεγ γ ίσεις της περιφερειακής ανάπτυξης. Αστική και περιφερειακή πολιτική:
μικροοικονομικές και μακροοικονομικές επιπτώσεις.
• συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
 Προτεινόμενο σύγ γ ραμμα : «Αστική και Περιφερειακή Οικονομική», Philip McCann, Εκδόσεις
Κριτική.
 Εναλλακτικό σύγ γ ραμμα : «Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα», Γ. Πετράκος, Γ. Ψυχάρης,
Εκδόσεις Κριτική.
• σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι
2 Τακτικές εβδομαδιαίες δίωρες διαλέξεις/ ανάρτηση σημειώσεων στο e-class / μελέτες
περιπτώσεων (case studies)
• μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια
Τελική γ ραπτή εξέταση
• γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική
• πρακτική άσκηση
δεν απαιτείται
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ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
• κωδικός αριθμός του μαθήματος
1875
• τύπος του μαθήματος
Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Οικονομικής Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής
• επίπεδο του μαθήματος
Πρώτου κύκλου
• έτος σπουδών
Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021
• εξάμηνο/τρίμηνο παράδοσης του μαθήματος
8ο
• αριθμός κατανεμόμενων πιστωτικών μονάδων ECTS
6 (έξι)
• όνομα του διδάσκοντος/των διδασκόντων
Σ. Σπηλιώτη , Επίκουρη Καθηγ ήτρια
• μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Το μάθημα εμβαθύνει στη θεωρία και πρακτική της Χρηματοοικονομικής Λογ ιστικής με σκοπό να
εμπλουτίσει το υπόβαθρο γ νώσεων που έχει δημιουργ ηθεί στο εισαγ ωγ ικό μάθημα της
Λογ ιστικής. Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές θα έχουν κατανοήσει τη διαδικασία κατάρτισης
των λογ ιστικών καταστάσεων των επιχειρήσεων και τον τρόπο με τον οποίο έχουν προκύψει τα
σημαντικότερα λογ ιστικά μεγ έθη. Επίσης, θα έχουν αποκτήσει βασικές γ νώσεις που απαιτούνται
γ ια την αξιολόγ ηση της πορείας μιας επιχείρησης και τη λήψη ορθολογ ικών διοικητικών και
επενδυτικών αποφάσεων.
• τρόπος παράδοσης
Διδασκαλία στην τάξη
• προ-απαιτούμενα και συν-απαιτούμενα
Προαπαιτούμενο:
Χρηματοδοτική

Εισαγ ωγ ή
Διοίκηση

Ι.

στη
Σημείωση:

Χρηματοοικονομική
τυπικά

δεν

Λογ ιστική.

Συν -απαιτούμενο

υπάρχει προαπαιτούμενο μάθημα στο

πρόγ ραμμα σπουδών του ΟΔΕ.
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• συνιστώμενες προαιρετικές εκπαιδευτικές συνιστώσες του προγράμματος σπουδών
Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να αναλάβουν ατομική ή ομαδική εργ ασία που αναφέρεται στη
μελέτη των λογ ιστικών πολιτικών μιας εισηγ μένης εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
• περιεχόμενα του μαθήματος
Η ύλη του μαθήματος έχει σχεδιαστεί με βάση τις σύγ χρονες αντιλήψεις γ ια τη διδασκαλία του
αντίστοιχου μαθήματος σε φοιτητές του ευρύτερου πεδίου της Διοίκησης των Επιχειρήσεων και
αναδεικνύει τη σχέση της Λογ ιστικής με τη Χρηματοοικονομική. Το μάθημα ασχολείται με τη
λογ ιστική θεωρία και πρακτική αναφορικά με τους κύριους λογ αριασμούς του Ισολογ ισμού και
των συνδεόμενων με αυτούς λογ αριασμούς εσόδων και εξόδων. Αναλυτικά, το μάθημα
περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: Εισαγ ωγ ή σε βασικές έννοιες και ορισμούς, Λογ ιστική των
αποθεμάτων,

Χρηματοοικονομικά

στοιχεία,

Μη

κυκλοφορούντα

στοιχεία

του ενεργ ητικού

(πάγ ια), Καθαρή θέση, Υποχρεώσεις.
• συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

 Προτεινόμενο σύγ γ ραμμα :

Χρηματοοικονομική Λογ ιστική (Έ έκδοση), Δ.

Γκίκας – Α. Παπαδάκη – Γ.

Σιουγ λέ – Ε. Δεμοιράκος – Τζόβας Χρ., Εκδόσεις Γ. Μπένου , 2016
 Εναλλακτικό σύγ γ ραμμα : Χρηματοοικονομική Λογ ιστική , Α.Παπάς, Εκδόσεις Μπένου, 2011
• σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι
Το μάθημα απαιτεί τη συνεχή και ενεργ ό συμμετοχή του φοιτητή στη διάρκεια του εξαμήνου.
Προβλέπονται δύο δίωρες διαλέξεις την εβδομάδα καθώς και ένα δίωρο φροντιστήριο.
• μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια
Το μάθημα εξετάζεται με γ ραπτές εξετάσεις που συνδυάζουν θεωρία και ασκήσεις. Απαιτείται
καλή κατανόηση βασικών όρων, εννοιών και θεωρίας καθώς και ικανότητα εφαρ μογ ής των
σχετικών γ νώσεων σε πρακτικά δεδομένα.
• γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική
• πρακτική άσκηση
δεν προβλέπεται
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
• κωδικός αριθμός του μαθήματος
1882
• τύπος του μαθήματος
Επιλογ ής
• επίπεδο του μαθήματος
Πρώτου κύκλου
• έτος σπουδών
Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021
• εξάμηνο/τρίμηνο παράδοσης του μαθήματος
8ο
• αριθμός κατανεμόμενων πιστωτικών μονάδων ECTS
6 (έξι)
• όνομα του διδάσκοντος/των διδασκόντων
Ηλίας Τζαβαλής, Καθηγ ητής
• μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος (συμπληρώνεται από το διδάσκοντα τι γνώσεις-δεξιότητες έχει
αποκτήσει ο φοιτητής που έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα)
Το μάθημα αυτό αποτελεί εισαγ ωγ ή στα απλά γ ραμμικά υποδείγ ματα χρονολογ ικών σειρών
(στάσιμα και μη στάσιμα), ΑR, MA, ARMA και ARIMA. Περιλαμβάνει μεθόδους εκτίμησης των
υποδειγ μάτων αυτών, διαγ νωστικούς ελέγ χους και κριτήρια εξειδίκευσης τους. Παρουσιάζει
μεθόδους δυναμικών προβλέψεων με τα υποδείγ ματα αυτά και διόρθωσής τους γ ια εποχικότητα.
Το

δεύτερο

μέρος

συνολοκλήρωσης.

του

Στην

μαθήματος,

περιλαμβάνει

ελέγ χους

μοναδιαίας

ρίζας

και

συνέχεια, παρουσιάζει πολυμεταβλητά υποδείγ ματα χρονολογ ικών

σειρών, όπως τα VAR και VECMs, συζητά τις ιδιοτητές τους και τις μεθόδους εκτίμησής τους, και
παρουσιάζει

μια

σειρά

χρηματοοικονομικών

και

από

παραδείγ ματα

μακροοικονομικών

εφαρμογ ών
μεγ εθών

τους

στην

(μεταβλητών),

υποδειγ ματοποίηση

καθώς

και

γ ια την

παραγ ωγ ή βραχυχρόν ιων προβλέψεων.

• τρόπος παράδοσης
Πρόσωπο με πρόσωπο
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• προ-απαιτούμενα και συν-απαιτούμενα
Δεν εφαρμόζεται
• συνιστώμενες προαιρετικές εκπαιδευτικές συνιστώσες του προγράμματος σπουδών
Δεν εφαρμόζεται
• περιεχόμενα του μαθήματος
Υποδείγ ματα ΑΡ, ΜΑ, ΑΡΜΑ και ARIMA, Στάσιμα και μη-στάσιμα υποδείγ ματα, Εποχικότητα,
Δυναμικές προβλέψεις, Πολυμεταβλητά δυναμικά υποδείγ ματα (VARs), έλεγ χοι μοναδιαίας ρίζας
και συνολοκλήρωσης, διαρθρωτικά VARs.
• συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
 Προτεινόμενο σύγ γ ραμμα : «Σύγ χρονες μέθοδοι Ανάλυσης Χρονολογ ικών Σειρών», Δημέλη
Σοφία, εκδόσεις ΟΠΑ
• σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι
2 Τακτικές εβδομαδιαίες δίωρες διαλέξεις/ ανάρτηση σημειώσεων στο e-class / μελέτες
περιπτώσεων (case studies)
• μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια
Τελική γ ραπτή εξέταση
• γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική – Αγ γλική
• πρακτική άσκηση
δεν απαιτείται
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ΜΕΡΟΣ ΤΡ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Γ: Γενικές Πληροφορίες για τους Φοιτητές
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δίνει έμφαση όχι μόνο στην παροχή εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας,
αλλά και στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Με την έκδοση του ΠΔ 387/83 και του Νόμου 1404/83,
ορίζεται η λειτουργία, οργάνωση, διοίκηση Φοιτητικών Λεσχών στα ΑΕΙ με σκοπό τη βελτίωση των
βιοτικών συνθηκών των φοιτητών του Ιδρύματος, την ψυχαγωγία και την προαγωγή της κοινωνικής και
πνευματικής τους μόρφωσης με διαδικασίες και πρωτοβουλίες συμμετοχής κοινωνικοποίησης.
Η εκπλήρωση του σκοπού αυτού επιδιώκεται με εξασφάλιση της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής για
στέγαση, σίτιση, άθληση των φοιτητών, με τη λειτουργία εστιατορίου, αναγνωστηρίου, βιβλιοθήκης, την
οργάνωση διαλέξεων, συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και εκδρομών στο εσωτερικό και εξωτερικό, με
την ανάπτυξη διεθνών φοιτητικών σχέσεων, τη διδασκαλία ξένων γλωσσών και πληροφορικής και της
Νεοελληνικής ως ξένης γλώσσας για τους αλλοδαπούς και ομογενείς φοιτητές και με την παροχή κάθε
άλλου μέσου και τρόπου.
Γ1. Κόστος Διαβίωσης
To κόστος διαβίωσης υπολογίζεται με τις τρέχουσες τιμές της στέγασης και της σίτισης. Το κόστος αυτό
μειώνεται εάν οι φοιτητές πληρούν τις προϋποθέσεις για δωρεάν στέγαση και σίτιση.
Γ2. Στέγαση
Η Φοιτητική Λέσχη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών μεριμνά για την παροχή δωρεάν στέγασης
στους φοιτητές του, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της
Φοιτητικής Λέσχης http://www.aueb.gr\el\content\φοιτητική-λέσχη Ταυτόχρονα, στη Φοιτητική Λέσχη του
Πανεπιστημίου λειτουργεί και Γραφείο Εύρεσης Στέγης, το οποίο συλλέγει αγγελίες για ενοικίαση
διαμερισμάτων.
Γ3. Σίτιση
Στο κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου λειτουργεί εστιατόριο, όπου μπορούν να σιτίζονται όλα τα μέλη
της πανεπιστημιακής κοινότητας, είτε δωρεάν είτε επί πληρωμή. Δωρεάν σίτιση δικαιούνται όσοι διαθέτουν
τις απαραίτητες προϋποθέσεις, για τις οποίες μπορούν να ενημερώνονται από το γραφείο Φοιτητικής
Λέσχης.
Γ4. Ιατρικές Υπηρεσίες, Ασφάλιση/Υγειονομική Περίθαλψη
Οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές, καθώς και οι υποψήφιοι διδάκτορες του Πανεπιστημίου, οι οποίοι
δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική
και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από
τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). Το ιατρείο στεγάζεται στο κεντρικό
κτήριο και λειτουργεί ορισμένες εργάσιμες ημέρες. Επίσης, στο Πανεπιστήμιο λειτουργεί και η υπηρεσία
Συμβούλου Ψυχικής Υγείας, όπου απασχολείται ιατρός ειδικευμένη στη ψυχοδυναμική αντιμετώπιση των
θεμάτων ψυχικής υγείας.
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Γ5. Υπηρεσίες για Φοιτητές με Ειδικές Ανάγκες
Το Ίδρυμα μεριμνά για την διευκόλυνση των φοιτητών/τριών με ειδικές ανάγκες, μέσω του σχεδιασμού, της
υλοποίησης και της εφαρμογής προσαρμογών στο περιβάλλον, για την πρόσβαση στις πανεπιστημιακές
κτηριακές εγκαταστάσεις. Ειδικότερα, στο κεντρικό κτίριο υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένα ανυψωτικά
μηχανήματα, ράμπες καθώς και ανελκυστήρες. Επίσης υπάρχουν ειδικοί κανονισμοί διεξαγωγής εξετάσεων
για φοιτητές με ειδικές ανάγκες.
Επιπλέον, μέσω της Βιβλιοθήκης παρέχεται στους φοιτητές οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης,
η δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης στην προτεινόμενη ελληνική βιβλιογραφία των μαθημάτων που
διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο. Στα πλαίσια αυτά έχει αναπτυχθεί από το Σύνδεσμο Ελληνικών
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) πολυτροπική ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με την ονομασία AMELib.
Για την είσοδο στην υπηρεσία αυτή απαιτείται αυθεντικοποίηση χρήστη καθώς και η χρήση κωδικού και
συνθηματικού. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης
www.aueb.gr/library .
Γ6. Οικονομική Ενίσχυση Φοιτητών
Οι προπτυχιακοί φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών
Ακαδημιών, Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δικαιούνται ετήσιο
στεγαστικό επίδομα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ΚΥΑ
140832/Ζ1/25-8-2017 (ΦΕΚ 2993 Β/31-8-2017).
Επίσης, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) χορηγεί κάθε χρόνο υποτροφίες σε φοιτητές που
διακρίθηκαν στις εξετάσεις: α) εξαμηνιαίων μαθημάτων και β) εισαγωγής στα ΑΕΙ. Οι Γραμματείες των
αντίστοιχων Τμημάτων γνωστοποιούν με ανακοίνωση τους τα ονόματα των υποψηφίων υποτρόφων και
ορίζουν τις προθεσμίες στις οποίες πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά τους.
Επιπλέον, στο Πανεπιστήμιο λειτουργεί το «Ίδρυμα Γεωργίου Χαλκιοπούλου», το οποίο χορηγεί
υποτροφίες ανάλογα με την επίδοση σπουδών και την οικονομική κατάσταση των υποψηφίων. Τον
Οκτώβριο κάθε ακαδημαϊκού έτους το Ίδρυμα (Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, ισόγειο κεντρικού κτηρίου)
ανακοινώνει το ύψος της υποτροφίας, καθώς και τον τρόπο και τον χρόνο υποβολής των αιτήσεων των
ενδιαφερομένων.
Τέλος, άλλα βραβεία χορηγούνται περιστασιακώς από διάφορα Ιδρύματα, Οργανισμούς και Επιχειρήσεις.
Πληροφορίες, παρέχονται από τη Δ/νση Εκπαίδευσης Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας (ισόγειο κεντρικού
κτηρίου) και από τις Γραμματείες των Τμημάτων κατά περίπτωση καθώς και στην κεντρική ιστοσελίδα του
ΟΠΑ.
Γ7. Γραφείο Φοιτητικών Υποθέσεων - Σύμβουλοι Σπουδών
Σε κάθε Τμήμα ορίζεται Καθηγητής-Σύμβουλος, διορισμένος από τη Συνέλευση του Τμήματος, με
αρμοδιότητα να κατευθύνει και να συμβουλεύει τους φοιτητές σχετικά με τις σπουδές τους. Οι Καθηγητές –
Σύμβουλοι (μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ ) δέχονται τους φοιτητές για απορίες και συμβουλές αναφορικά με την
εκπαιδευτική διαδικασία σε μέρες και ώρες που ανακοινώνονται έξω το γραφείο του ΚαθηγητήΣύμβουλου.
Γ8. Σπουδαστήρια - Αναγνωστήρια – Βιβλιοθήκες
Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το
1920 και λειτουργεί στον πρώτο και δεύτερο όροφο του κεντρικού κτηρίου του Πανεπιστημίου. Συμμετέχει
στο Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Heal-LINK), στο δίκτυο Europe Direct των
Κέντρων Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης και στο Δίκτυο Συνεργασίας Οικονομικών Βιβλιοθηκών (ΔΙ.Ο.ΒΙ.) Στη
Βιβλιοθήκη λειτουργούν επίσης τρία (3) Κέντρα Τεκμηρίωσης:
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Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (ΚΕΤ) από το 1992,



Το Κέντρο Τεκμηρίωσης του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ)
από το 1997,
Το Κέντρο Παρακαταθήκης των εκδόσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (ΠΟΤ) από το
2004.



Η Βιβλιοθήκη συμβάλλει καθοριστικά τόσο στην κάλυψη των αναγκών για την επιστημονική
πληροφόρηση της πανεπιστημιακής κοινότητας όσο και στην υποστήριξη του διδακτικού και ερευνητικού
έργου. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται μέσω της ενιαίας οργάνωσης των συλλογών και του συντονισμού των
παρεχόμενων υπηρεσιών. Η Βιβλιοθήκη παρέχει πρόσβαση:






στην έντυπη συλλογή βιβλίων και επιστημονικών περιοδικών,
στα συγγράμματα που διδάσκονται στα μαθήματα,
στη συλλογή ηλεκτρονικών επιστημονικών περιοδικών
στη συλλογή ηλεκτρονικών βιβλίων
στις μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές που εκπονούνται στο ΟΠΑ και κατατίθενται
σε ψηφιακή μορφή στο ιδρυματικό αποθετήριο ΠΥΞΙΔΑ
 σε κλαδικές μελέτες
 στις στατιστικές σειρές από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς
 σε οπτικοακουστικό υλικό
 πληροφοριακό υλικό (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά)
 συλλογή των επίσημων κυβερνητικών εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΟΟΣΑ και του ΠΟΤ
 βάσεις δεδομένων στα θέματα που καλλιεργεί το Πανεπιστήμιο
 έντυπες συλλογές άλλων ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών.
Η Βιβλιοθήκη είναι δανειστική για τα μέλη της, σε όλες τις έντυπες συλλογές της, εκτός των συλλογών των
περιοδικών και των στατιστικών σειρών, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της. Η
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΠΑ διαθέτει αναγνωστήριο, σταθμούς εργασίας Η/Υ για τους
επισκέπτες, φωτοτυπικά και εκτυπωτικά μηχανήματα, ενώ παρέχει τη δυνατότητα δια δανεισμού βιβλίων
και άρθρων περιοδικών από άλλες ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες που αποτελούν μέλη των δικτύων στα οποία
συμμετέχει.
Γ9. Διεθνή προγράμματα και πρακτικές πληροφορίες για την διεθνή κινητικότητα των φοιτητών
Το ΟΠΑ συμμετέχει ενεργά στο Πρόγραμμα Erasmus+ προωθώντας τη συνεργασία με πανεπιστήμια,
επιχειρήσεις και διεθνείς οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) καθώς και την κινητικότητα των
φοιτητών, του διδακτικού και του διοικητικού προσωπικού. Στο πλαίσιο του ανωτέρω Προγράμματος, το
Πανεπιστήμιο συνεργάζεται με περισσότερα από 220 ευρωπαϊκά Ιδρύματα στα αντικείμενα που θεραπεύουν
τα Τμήματά του. Αξίζει να αναφερθεί ότι στο Πρόγραμμα «ΕΡΑΣΜΟΣ» έχουν λάβει μέρος, ως σήμερα,
περισσότεροι από 7000 φοιτητές. Από αυτούς, περίπου 4000 φοιτητές του ΟΠΑ έχουν παρακολουθήσει
μαθήματα σε συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια της Ενωμένης Ευρώπης και περίπου 3000 ξένοι φοιτητές, οι
οποίοι υλοποίησαν μία περίοδο σπουδών τους στο ΟΠΑ, με εξασφάλιση ακαδημαϊκής αναγνώρισης μέσω
του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS). Επιπλέον, το Ίδρυμα
συντονίζει τον Όμιλο Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ με εταίρους το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και τα
Πανεπιστήμια Κρήτης, Ιωαννίνων και Μακεδονίας δίνοντας τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης τόσο σε
φοιτητές των πέντε (5) Πανεπιστημίων αλλά και την δυνατότητα διδασκαλίας/επιμόρφωσης στο προσωπικό.
Τέλος, το Ίδρυμα στο πλαίσιο της στρατηγικής διεθνοποίησης και εξωστρέφειας συμμετέχει με επιτυχία στο
Πρόγραμμα Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα (International Credit Mobility Programme) με στόχο την
ανάπτυξη των διεθνών συνεργασιών στην εκπαίδευση και την έρευνα με Πανεπιστήμια Εταίρους σε χώρες
εκτός της Ε.Ε. μέσω: α) της κινητικότητας φοιτητών, β) της κινητικότητας του διδακτικού προσωπικού για
διδασκαλία σύντομης διάρκειας και γ) της κινητικότητας διδακτικού/διοικητικού προσωπικού για
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επιμόρφωση. Το Πρόγραμμα υλοποιείται στο Πανεπιστήμιο από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και μέχρι
σήμερα έχουν μετακινηθεί συνολικά 52 φοιτητές και μέλη προσωπικού από και προς 8 Ιδρύματα Εταίρους
σε χώρες εκτός της Ε.Ε. (ΗΠΑ, Καναδάς, Σιγκαπούρη, Ρωσία, Ν.Κορέα, Αρμενία). Περισσότερες
πληροφορίες
μπορείτε
να
αναζητήσετε
στην
κεντρική
σελίδα
του
Ιδρύματος
(https://www.aueb.gr/el/content/πρόγραμμα-έρασμος).
Γ10.Μαθήματα γλώσσας
Η γνώση των ξένων γλωσσών, ως καθολικά αποδεκτή μορφωτική αξία, αποτελεί απαραίτητο εφόδιο για την
αποτελεσματική συμμετοχή του ατόμου στη σύνθετη εργασιακή και κοινωνική πραγματικότητα. Η
Φοιτητική Λέσχη κατανοώντας τη σύγχρονη αυτή εκπαιδευτική αναγκαιότητα παρέχει τη δυνατότητα σε
κάθε φοιτητή ΑΕΙ, ΑΤΕΙ καθώς και σε όλους όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν σχετικά
σεμινάρια. Τα σεμινάρια που πραγματοποιούνται αφορούν στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική,
ιταλική και ρωσική γλώσσα, ενώ υπάρχει η δυνατότητα σεμιναρίων νέας γλώσσας, εφόσον υπάρξει
αντίστοιχο ενδιαφέρον.
Γ11. Πρακτική άσκηση
Αποστολή του Κεντρικού Γραφείου Πρακτικής Άσκησης είναι να προάγει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη
σύνδεση της θεωρίας με την πράξη και τη μετάβαση των ασκούμενων φοιτητών από τη φοιτητική στην
επαγγελματική ζωή. Η πρακτική άσκηση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαίδευσης στο Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς όλα τα Τμήματα την έχουν θεσμοθετήσει και την έχουν συμπεριλάβει στο
Πρόγραμμα Σπουδών τους. Έχει διάρκεια 3 μήνες και υλοποιείται κυρίως σε τρεις περιόδους (χειμερινό
εξάμηνο, εαρινό εξάμηνο και καλοκαιρινή περίοδος). Πριν από κάθε περίοδο πρακτικής άσκησης
υλοποιούνται σεμινάρια προετοιμασίας. Πληροφορίες: Κτήριο οδού Ελπίδος 13, 3ος όροφος. Περισσότερες
πληροφορίες
μπορείτε
να
αναζητήσετε
στην
κεντρική
σελίδα
του
Ιδρύματος
https://www.aueb.gr/el/internship
Γ12. Αθλητικές Εγκαταστάσεις
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών οργανώνει ποικίλες αθλητικές δραστηριότητες. Διαθέτει μακρόχρονη
ιστορία στον αθλητισμό που συνοδεύεται από πλήθος διακρίσεων, μεταλλίων, κυπέλλων, βραβείων σε
εθνικές και διεθνείς διοργανώσεις. Προκειμένου να συνεχίσει να παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση στους
φοιτητές του, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συνεργάζεται με τον Οργανισμό Πολιτισμού,
Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, και χρησιμοποιεί τις αθλητικές εγκαταστάσεις του, που
βρίσκονται στην οδό Πασσώβ 10, Γκράβα, Άνω Πατήσια (κλειστό κολυμβητήριο, κλειστό γήπεδο
καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης-βόλεϊ, ανοικτό γήπεδο αγωνισμάτων κλασικού αθλητισμού-στίβος),
στην συμβολή των οδών Ερμωνάσσης & Πιτυούντος - Θερμίδα (ανοικτό γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5) και στη
συμβολή των οδών Μητσάκη & Πολυλά - Άνω Πατήσια (ανοικτό γήπεδο αντισφαίρισης-τένις).
Η διδασκαλία των μαθημάτων του Τμήματος Φυσικής Αγωγής του ΟΠΑ ακολουθεί το πρόγραμμα
διδασκαλίας των ακαδημαϊκών μαθημάτων. Αρχίζει με την έναρξη των μαθημάτων του χειμερινού
εξαμήνου και λήγει με το τέλος των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι φοιτητές
έχουν δικαίωμα να παρακολουθούν τα μαθήματα του Τμήματος Φυσικής Αγωγής μέχρι και έξι μήνες μετά
τη λήψη του Πτυχίου τους. Το Τμήμα Φυσικής Αγωγής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
στελεχώνεται από άρτια καταρτισμένους καθηγητές Φυσικής Αγωγής και από έκτακτο εξειδικευμένο
εκπαιδευτικό προσωπικό.
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Γ13. Φοιτητικοί Σύλλογοι
Στην πανεπιστημιακή κοινότητα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών δραστηριοποιούνται και
αναπτύσσονται διάφορες Οργανώσεις και Σύλλογοι φοιτητών, περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
αναζητήσετε στην κεντρική ιστοσελίδα του ΟΠΑ www.aueb.gr/el/content/σύλλογοι-φοιτητών
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