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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
(ΟΠΑ) είναι το αρχαιότερο Tμήμα Οικονομικών στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1920,
με την ίδρυση της τότε Ανωτάτης Σχολής Εμπορικών Σπουδών που το 1926
μετονομάστηκε σε Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
(ΑΣΟΕΕ), όνομα με το οποίο επίσης εξακολουθεί να είναι γνωστό το
Πανεπιστήμιο. Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης είναι επίσης το πρώτο που
προσέφερε στην Ελλάδα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην οικονομική
επιστήμη το 1978.
Σκοπός του Τμήματος είναι η προαγωγή της Οικονομικής Επιστήμης μέσω της
έρευνας και της διδασκαλίας, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες και απαιτήσεις της
σύγχρονης οικονομίας και κοινωνίας με την κάλυψη εύρους τομέων όπως η
μικροοικονομική και μακροοικονομική θεωρία, βιομηχανική οργάνωση, δημόσια
και διεθνή οικονομικά, τα οικονομικά της εργασίας και του περιβάλλοντος,
χρηματοοικονομικά και τραπεζική, η οικονομική ιστορία, καθώς και ποσοτικές
μέθοδοι όπως η στατιστική και οικονομετρία.
Το Τμήμα, τη στιγμή που γράφεται η έκθεση αυτή, διαθέτει 20 καθηγητές πλήρους
απασχόλησης, εκ των οποίων 11 είναι πρώτης βαθμίδας, 2 αναπληρωτές, 4
επικουροι και 3 λέκτορες, και 2 καθηγητές μερικής απασχόλησης. Το διδακτικό
έργο συμπληρώνουν 8 διδάσκοντες ως επισκέπτες που υπόκεινται στο Π.Δ. 407.
Έχει 1195 εγγεγραμμένους προπτυχιακούς φοιτητές, 159 φοιτητές εγγεγραμμενους
στα δύο μεταπτυχιακά προγράμματα Master’s πλήρους φοίτησης, 114 φοιτητές
εγγεγραμμένους στα δύο μεταπτυχιακά προγράμματα Master’s μερικής φοίτησης,
και 45 διδακτορικούς φοιτητές. Το έργο του Τμήματος υποστηρίζεται απο 8 μέλη
ΕΤΕΠ, 5μελή γραμματεία και 1 άτομο τεχνικού προσωπικού. Διαθέτει δύο
εργαστήρια με 40 περίπου ηλεκτρονικούς υπολογιστές συνολικά προς χρήση από
τους προπτυχιακούς φοιτητές καθώς και εργαστήριο με 15 υπολογιστές για τους
μεταπτυχιακούς φοιτητές.
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Το διδακτικό έργο του Τμήματος χαίρει μεγάλης εκτίμησης και αναγνώρισης στην
Ελληνική εκπαίδευση και αγορά εργασίας καθώς είναι πρώτο στις προτιμήσεις των
υποψηφίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον χώρο των οικονομικών επιστημών,
συγκεντρώνοντας τους πλέον υψηλόβαθμους υποψηφίους.
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης έχουν ευνοϊκές προοπτικές
επαγγελματικής αποκατάστασης σε δημόσιους οργανισμούς, χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα και ιδιωτικές επιχειρήσεις, ενώ ένας σημαντικός αριθμός τους γίνεται
δεκτός σε μεταπτυχιακά προγράμματα της Αμερικής και της Ευρώπης. Τα
τελευταία πέντε έτη απόφοιτοι του Τμήματός μας συνεχίζουν τις σπουδές τους ως
υποψήφιοι διδάκτορες με υποτροφία στα Πανεπιστήμια: Harvard, MIT, Princeton,
Chicago, Yale, Pennsylvania, Penn State, UCLA , Rochester, Pittsburgh, και
Florida στις Η.Π.Α., και London School of Economics, University College London,
Warwick, Cambridge University στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και σε πολλά
άλλα. Πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν γίνει καθηγητές σε φημισμένα
Πανεπιστήμια του εξωτερικού (όπως το MIT) και έχουν τύχει σημαντικών
διακρίσεων και βραβείων (όπως το Βραβείο Μποδοσάκη). Διδάκτορες του
Τμήματος, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διατριβής τους έχουν λάβει
προσφορές θέσεων ακαδημαϊκής εργασίας στα Τμήματα Οικονομικής των
Πανεπιστημίων Μακεδονίας, Ιωαννίνων και Κύπρου όπως και ερευνητικές θέσεις
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Διεύθυνση Ανταγωνισμού), Υπουργείο Οικονομικών
(Σώμα

Οικονομικών

Εμπειρογνωμόνων),

Τράπεζα

Ελλάδος

(Διεύθυνση

Οικονομικών Μελετών), και Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Οι ερευνητικές δραστηριότητες των μελών ΔΕΠ είναι έντονες και διακρίνονται από
υψηλή ποιότητα. Περιλαμβάνουν δημοσιεύσεις σε διεθνούς κύρους περιοδικά,
(όπως Econometrica, Review of Economic Studies, Journal of Economic Theory,
International Economic Review, Economic Journal, Journal of Econometrics,
European Economic Review, Journal of Public Economics), τη διοργάνωση
πανελλήνιων και διεθνών συνεδρίων, την επιμέλεια έκδοσης επιστημονικών
περιοδικών με κριτές. Το ερευνητικό έργο του Τμήματος έχει ευρεία διεθνή
αναγνώριση.
Το Τμήμα ανέκαθεν προσέλκυε και εξακολουθεί να προσελκύει καθηγητές
διεθνούς φήμης στις τάξεις του με διδακτορικά από Πανεπιστήμια του εξωτερικού
4

(ενδεικτικά από τα Cambridge University, University of Illinois-Urbana, London
School of Economics, University of London, University of Massachusetts,
University of Minnesota, Northwestern University, Oxford University, University
of Pennsylvania, University of Rochester, Υale University) που επίσης έχουν
προηγουμένως υπηρετήσει σε θέσεις ΔΕΠ σε ορισμένα από τα φημισμένα διεθνώς
Πανεπιστήμια (όπως ενδεικτικά στα Duke University, University of California-Los
Angeles, Cambridge University, University of Chicago, University of Essex
University of London (Queen Mary), University of Maryland, New York
University, University of Pennsylvania, University of Toronto και άλλα).
Παρ’ ότι η αριστεία του Τμήματος είναι αναμφισβήτητη, θεωρούμε ότι υπάρχουν
μεγάλα περιθώρια για βελτίωση και ανάπτυξη. Συγκεκριμμένα, κρίνουμε
απαραίτητη την αύξηση των τακτικών μελών ΔΕΠ, την αύξηση του αριθμού των
αιθουσών διδασκαλίας και γραφείων και την ποιοτική βελτίωση της υλικοτεχνικής
υποδομής τους, την επέκταση και εκσυγχρόνηση των εργαστηρίων, και την αύξηση
του μεγέθους του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού σε ανταπόκριση στο
μεγάλο αριθμό προπτυχιακών και μεταπτυχικών φοιτητών και στις αυξημένες
ανάγκες της σύγχρονης εκπαίδευσης και εν τέλει μέσω των παραπάνω την
περαιτέρω βελτίωση του ερευνητικού και διδακτικού έργου του Τμήματος.
Παρακάτω αναπτύσσουμε τα κριτήρια βάσει των οποίων διεξήχθη η εσωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος.

Αναλυτικότερες πληροφορίες για τα διδακτικά

προγράμματα, το ερευνητικό έργο και το προσωπικό υπάρχουν στην ιστοσελίδα
www.econ.aueb.gr.
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2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
2.Ι Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

2.I. 1. Ανταπόκριση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών στους στόχους
του Τμήματος και τις ανάγκες της κοινωνίας.

Οι στόχοι του Τμήματος συνοψίζονται ως εξής:
Παρακολούθηση των εξελίξεων στο χώρο της οικονομικής επιστήμης
Παρακολούθηση των τάσεων στο χώρο της οικονομίας και της αγοράς
εργασίας
Αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
Υιοθέτηση και εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων παροχής γνώσεων
Ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν τις τεχνολογίες της
πληροφορικής και των επικοινωνιών
Ανάπτυξη του πνεύματος της επιχειρηματικότητας και την κατανόηση της
σημασίας της καινοτομίας
Ανάπτυξη των δεξιοτήτων που αφορούν των επικοινωνία και το
μετασχηματισμό της επιστημονικής γνώσης για την αντιμετώπιση των
πραγματικών αναγκών και προβλημάτων της κοινωνίας.

Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο αποτελεσματικά
εφαρμόζονται;

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) εξετάζεται και αναπροσαρμόζεται
ως προς την ανταπόκρισή του στους στόχους του Τμήματος και τις ανάγκες της
κοινωνίας στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος 1-2 φορές ετησίως. Περαιτέρω
αναπροσαρμογές γίνονται προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες που παρουσιάζονται
π.χ.

λόγω

αδειών

του

διδακτικού

προσωπικού,

συνταξιοδότησης,

νέων
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προσλήψεων κλπ., αλλά και κατόπιν αιτήματων των φοιτητών π.χ. ως προς το
χρόνο διδασκαλίας των μαθημάτων, ως προς το εύρος των μαθημάτων επιλογής
κλπ. Σε αραιά -- λόγω του μεγαλου κόστους διαχείρισης των αλλαγών -διαστήματα (συνήθως ανά 8ετία) γίνεται πλήρης αναθεώρηση του ΠΠΣ με σκοπό
την επικαιροποίησή του και την καλύτερη ανταπόκρισή του στις αξελίξεις της
επιστήμης και στις ανάγκες της οικονομίας και γενικώτερα της κοινωνίας. Τέλος,
τα μαθήματα (και οι διδάσκοντες) αξιολογούνται από τους φοιτητές με τη
συμπλήρωση ερωτηματολογίων στο τέλος κάθε εξαμήνου για κάθε μάθημα
ξεχωριστά (Παράρτημα 8.Β). Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής γίνονται
γνωστά στα μέλη ΔΕΠ και αποτελούν τη βάση για προτεινόμενες αλλαγές του ΠΠΣ
καθώς και της διδασκόμενης ύλης.

Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του Προγράμματος
Σπουδών; Πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζονται;

Το ΠΠΣ αναθεωρείται σε αραιά χρονικά διαστήματα. Η τελευταία αναθεώρηση
έγινε στα πλαισια του έργου

«Αναμόρφωση Προπτυχιακού Προγράμματος

Σπουδών» του ΕΠΕΑΚ ΙΙ για την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην
Ελλάδα. Η υλοποίηση του έργου αρχισε την 1.4.2003 και η ημερομηνία
αποπεράτωσης του ήταν η 31.8.2008 και στα πλαίσια του έργου έγινε αναθεώρηση
του ΠΠΣ. Το νέο ΠΠΣ εφαρμοστηκε το ακαδημαϊκό έτος 2005-06. Το
αναθεωρημένο ΠΠΣ αξιολογήθηκε με τη διανομή 1700 ερωτηματολογίων σε 55
μαθήματα.

Πώς δημοσιοποιείται το Πρόγραμμα Σπουδών;

Το ΠΠΣ δημοσιοποιείται τόσο ηλεκτρονικά (στα Ελληνικά και στα Αγγλικά) στην
ιστοσελίδα του Τμήματος (http://www.econ.aueb.gr/Undergrad/courses.html) όσο
και με την δημοσίευση και αποστολή του Οδηγού Σπουδών σε Λύκεια της χώρας
προς ενημέρωση των υποψηφίων φοιτητών και Οδηγού Σπουδών για τους
πρωτοετείς και λοιπούς φοιτητές. Ο Οδηγός Σπουδών (βλ. Παράρτημα 8.Α)
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διατίθεται από τη Γραμματεία του Τμήματος σε έντυπη μορφή

σε κάθε

ενδιαφερόμενο.

Υπάρχει αποτελεσματική διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελματικής
εξέλιξης των αποφοίτων; Πώς χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματά της;

Δυστυχώς δεν υπάρχει συστηματική διαδικασία παρακολούθησης της
επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων.

2.I. 2. Δομή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του Προγράμματος
Προπτυχιακών Σπουδών.

Ποιο είναι το ποσοστό των μαθημάτων κορμού / ειδίκευσης / κατευθύνσεων στο
σύνολο των μαθημάτων;

Το Τμήμα προσφέρει συνολικά 80 μαθήματα ανά έτος, εκ των οποίων
18 είναι μαθήματα κορμού
30 μαθήματα κατεύθυνσης (σε μια από 3 κατευθύνσεις)
11 μαθήματα ελεύθερης επιλογής
3 μαθήματα δεξιοτήτων χωρίς διδακτικές μονάδες
18 μαθήματα σε 3 ξένες γλωσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά).

Με βάση το νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών δημιουργήθηκαν τρεις
κατευθύνσεις:
Κατεύθυνση της Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής
Κατεύθυνση

των

Οικονομικών

των

Επιχειρήσεων

και

Χρηματοοικονομικής
Κατεύθυνση των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών.
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Τα ποσοστά μαθημάτων κορμού / κατευθύνσεων / επιλογής στο σύνολο των τριών
αυτών κατηγοριών (59) έχουν ως εξής:

Κορμός

18 (31%)

Κατεύθυνση της Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής

7 (12%)

Κατεύθυνση Οικονομικών των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής

11 (19%)

Κατεύθυνση των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών

12 (20%)

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

11 (19%)

Σύνολο

59

Μαθήματα χωρίς Διδακτικές Μονάδες

3

Μαθήματα Ξένων Γλωσσών

18

Η απόκτηση του πτυχίου επιτυγχάνεται με την επιτυχή ολοκλήρωση 36
μαθημάτων από τα οποία 18 είναι κορμού, 8 κατεύθυνσης, και 10 γενικής επιλογής
με την δυνατότητα 3 εξ αυτών να είναι μαθήματα προσφερόμενα από τα άλλα
τμήματα του Πανεπιστημίου μας. Επιπλέον απαιτούνται 6 μαθήματα ξένης
γλώσσας ή απαλλαγή. Το Τμήμα δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη διαδικασία
κατανομής πιστωτικών μονάδων, όμως σε περιπτώσεις στις οποίες (κυρίως για
μετακινήσεις φοιτητών) απαιτείται αντιστοίχηση με τον συνολικό αριθμό 240
μονάδων, θεωρεί οτι κάθε ένα από τα 36 μαθήματα που υπολογίζονται για το
πτυχίο έχει την ίδια βαρύτητα και αρα αριθμό μονάδων έξι (6).

Πόσα μαθήματα ελεύθερης επιλογής προσφέρονται;

Προσφέρονται 11 μαθήματα ελεύθερης επιλογής.

Ποιο είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών μαθημάτων / μαθημάτων υποχρεωτικής
επιλογής / μαθημάτων ελεύθερης επιλογής στο σύνολο των μαθημάτων;
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Η απόκτηση του πτυχίου επιτυγχάνεται με την επιτυχή ολοκλήρωση 36 μαθημάτων
από τα οποία 18 είναι κορμού, 8 κατεύθυνσης, και 10 γενικής επιλογής με την
δυνατότητα 3 εξ αυτών να είναι μαθήματα προσφερόμενα από τα άλλα τμήματα
του Πανεπιστημίου μας.

Ποσοστό μαθημάτων κορμού

50%

Ποσοστό μαθημάτων κατεύθυνσης

22%

Ποσοστό μαθημάτων ελεύθερης επιλογής

28%

Ποια είναι η ποσοστιαία σχέση μεταξύ μαθημάτων υποβάθρου, μαθημάτων
επιστημονικής περιοχής, μαθημάτων γενικών γνώσεων και μαθημάτων ανάπτυξης
δεξιοτήτων στο σύνολο των μαθημάτων;

Προσφέρονται
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(28%)

μαθήματα

υποβάθρου

(Μικροοικονομική

και

Μακροοικονομική Θεωρία, Μαθηματικά για Οικονομολόγους, Στατιστική,
Οικονομετρία), 1-3 μαθήματα ανά επιστημονική περιοχή (field) όπως Βιομηχανική
Οργάνωση, Ποσοτικές Μέθοδοι, Χρηματοικονομική, Τραπεζική, Οικονομικά της
Εργασίας, Οικονομική Ιστορία, Λογιστική, Διεθνή Οικονομικά, Δημόσια
Οικονομικά, Αγροτική Οικονομική, Οικονομικά της Ανάπτυξης, Οικονομική του
Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων, κ.α., 8 μαθήματα γενικών γνώσεων
(Αρχές Κοινωνιολογίας, Αρχές Πολιτικής Επιστήμης, Ιδιωτικό Δίκαιο), και 3
μαθήματα ανάπτυξης δεξιοτήτων (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Παιδαγωγική,
Διδακτική).

Πώς κατανέμεται ο χρόνος μεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων,
εργαστηρίων, άλλων δραστηριοτήτων;

Ο χρόνος διδασκαλίας αφιερώνεται ως επί το πλείστον στη θεωρητική διδασκαλία.
Σε

ορισμένα

Υπολογιστές)

μαθήματα
γίνονται

(π.χ.

κάποια

Οικονομετρία,
μαθήματα

στα

Στατιστική,

Ηλεκτρονικοί

εργαστήρια

ηλεκτρονικών

υπολογιστών προκειμένου οι φοιτητές να αποκτήσουν βασικές γνώσεις
στατιστικών, μαθηματικών ή άλλων πακέτων.
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Πώς οργανώνεται και συντονίζεται η ύλη μεταξύ των μαθημάτων; Παρατηρείται
επικάλυψη ύλης μεταξύ των μαθημάτων; Υπάρχουν κενά ύλης; Είναι ορθολογική η
έκταση της ύλης των μαθημάτων; Υπάρχει διαδικασία επανεκτίμησης,
αναπροσαρμογής και επικαιροποίησης της ύλης των μαθημάτων;

Ο κάθε διδάσκων είναι υπεύθυνος για τον καθορισμό της διδασκόμενης ύλης των
μαθημάτων του, καθώς και την αναπροσαρμογή της και επικαιροποίησή της.
Υπάρχει άτυπος συντονισμός μεταξύ των διδασκόντων σε κάθε περιοχή, ώστε να
αποφεύγεται η επικάλυψη ύλης μεταξύ μαθημάτων. Η ύλη και τα συγγράμματα
εγκρίνονται απο τη ΓΣ του Τμήματος.

Εφαρμόζεται σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων; Πόσο λειτουργικό είναι;
Ποιο είναι το ποσοστό των μαθημάτων που εντάσσονται στο σύστημα;

Δεν εφαρμόζεται τυπικά σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων αλλά φυσικά οι
φοιτητές ενθαρρύνονται από τους Καθηγητές να παίρνουν μαθήματα σε μια φυσική
σειρά ανάλογα με το επίπεδο δυσκολίας και τις προαπαιτούμενες γνώσεις κάθε
μαθήματος.
Πόσα μαθήματα προσφέρονται από άλλα και πόσα σε άλλα προγράμματα
σπουδών; Ποια είναι αυτά;

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2007-08 οι φοιτητές μας επέλεξαν τα παρακάτω
μαθήματα απο 6 απο τα 7 συνολικά άλλα Τμήματα του ΟΠΑ:

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

3

(Οικ. Ανάπτυξη, Μεθοδολογία Οικ. Επιστήμης, Θεωρία και Πολιτική
Διεθνούς Εμπορίου)
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

3

(Ιδιωτικό Δίκαιο Ι και ΙΙ, Προχωρημένη Χρημ. Λογιστική)
Τμήμα Μαρκετινγκ και Επικοινωνίας

2

(Παιδαγωγική, Διδακτική)
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Τμήμα Πληροφορικής

2

(Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι, Εισαγωγή στους Η/Υ)
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικης

2

(Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής)
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

2

(Αξιολόγηση Επενδύσεων, Θεωρία Παιγνίων και Αβεβαιότητας)

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2007-08 προσεφέρθη ο εξής αριθμός μαθημάτων απο το
Οικονομικό Τμήμα προς τα άλλα Τμήματα του ΟΠΑ:

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

1

(Μαρξιστική Οικονομική Ι)
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
(Αρχές

Πολιτικής

Επιστήμης,

Αρχές

7
Κοινωνιολογίας,

Χρήμα

και

Τραπεζική, Νομισματική Θεωρία και Πολιτική, Μαρξιστική Οικονομική Ι,
Οικονομική της Εργασίας, Περιφερειακή και Αστική Οικονομική)
Τμήμα Μαρκετινγκ και Επικοινωνίας

3

(Διεθνής Οικονομική, Χρήμα και Τραπεζική, Θεωρία Οικ. Πολοτικής)
Τμήμα Στατιστικής
(Θεωρία

5
Οικονομικής

Πολιτικής,

Εφαρμοσμένη

Βιομηχανική,

Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ, Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ, Οικ. Ιστορία
της Ελλάδας)

Ποιες ξένες γλώσσες διδάσκονται στο Τμήμα; Είναι υποχρεωτικά τα σχετικά
μαθήματα;

Προσφέρονται 18 μαθήματα σε 3 ξένες γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά).
Για την απόκτηση πτυχίου απαιτούνται 6 μαθήματα ξένης γλώσσας ή απαλλαγή.
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2.I. 3. Το εξεταστικό σύστημα.

Εφαρμόζονται, και σε ποια έκταση, πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) τρόποι
αξιολόγησης των φοιτητών; Ποιοι συγκεκριμένα;

Στην πλειονότητά τους τα μαθήματα εξετάζονται γραπτώς σε δύο εξεταστικές
περιόδους, στο τέλος είτε του φθινοπωρινού είτε του εαρινού εξαμήνου και στην
επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Σε ορισμένα μαθήματα
δίδονται πρόοδοι ή/και απαλλακτικές εργασίες.

Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών;

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να δούν το γραπτό τους μετά τη βαθμολογία του
και να ζητήσουν επαναβαθμολόγηση.
Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της πτυχιακής/
διπλωματικής εργασίας;

Δεν υφίσταται ο θεσμός της πτυχιακής/ διπλωματικής εργασίας.

2.I. 4. Διεθνής διάσταση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών.

Υπάρχει συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό; Σε ποιο ποσοστό;

Οχι.

Υπάρχει συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών (απόλυτος αριθμός και ποσοστό);

Η εξέλιξη των αλλοδαπών φοιτητών κατά την τελευταία πενταετία δίνεται από τον
παρακάτω πίνακα.
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ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ/ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ

2002-

2003-

2004-

2005-

2006-

2003

2004

2005

2006

2007

16

13

16

16

10

(5.7%)

(5%)

(5.7%)

(5.3%) (2.9%)

Πόσα και ποια μαθήματα διδάσκονται (και) σε ξένη γλώσσα;

Το Οικονομικό Τμήμα προσφέρει τα εξής μαθήματα στα πλαίσια του
Προγράμμματος Erasmus, τα οποία διδάσκονται στην Αγγλική:

1. Labour Economics
2. Theory and Practice of Economic Integration
3. Principles of Sociology
4. Principles of Political Science
5. Applied Industrial Organization
6. Theory and Practice of Economic Integration
7. Economic Sociology
8. Greek Economic History in the Modern Era (Reading Course)

Σε πόσα (και ποια) προγράμματα διεθνούς εκπαιδευτικής συνεργασίας (π.χ.
ERASMUS, LEONARDO, TEMPUS, ALPHA) σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών
συμμετέχει το Τμήμα;

Στα πλαίσια του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης/ Έρασμος, το Τμήμα
Οικονομικής Επιστήμης κάθε χρόνο δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές και τις
φοιτήτριες του να πραγματοποιήσουν ένα μέρος των σπουδών τους (το
φθινοπωρινό, το εαρινό εξάμηνο, ή όλο το ακαδημαϊκό έτος) σε Πανεπιστήμια
χωρών-μελών της Ε.Ε., με πλήρη αναγνώριση των σπουδών τους. H επιλογή των
υποψηφίων γίνεται μετά από αξιολόγηση των φοιτητικών τους επιδόσεων και
συνεντεύξεως από την Επιτροπή ERASMUS του Τμήματος Οικονομικής
Επιστήμης.
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Υπάρχουν συμφωνίες διμερούς συνεργασίας με ιδρύματα και φορείς του
εξωτερικού; Ποιες;

Το ΟΠΑ έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες συνεργασίας με πληθώρα Ιδρυμάτων
του εξωτερικού στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus (βλ. Παράρτημα 8.Γ). Οι
παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν την εξέλιξη των εισερχομένων και εξερχομένων
φοιτητών στο Οικονομικό Τμήμα κατά την τελευταία 15ετία. Στα πλαίσια του
Προγράμματος ERASMUS/SOCRATES, φοιτητές του Τμήματος Οικονομικής
Επιστήμης συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Simulation Game” μαζί με
άλλους φοιτητές των Πανεπιστημίων

Montpellier, Autonomus University

Barcelona, University of London (Wye College) και Royal Agricultural and
Veterinary University of Copenhagen.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΚΙΝΗΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ
KOINOTIKOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΕΡΑΣΜΟΣ
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΕΤΟΣ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO
ΦΟΙΤΗΤΩΝ
1993-2001

92

2001-2005
2005-2006

98
47

4
3
2

1

2006-2007

53

4
3
2

1

ΣΥΝΟΛΟ
1993-2007

Groningen, Jena
Libre de Bruxelles, Almeria,
Granada, Wien
Giessen, Leuven, Vitautas
Magnus, Maribor, Barcelona,
Universidad do Minho, Poznan,
Nova de Lisboa, Leipzig,
Marseille,
Uppsala, Potsdam, Cyprus,
Nanterre, Modena, Montpellier,
Gottingen
Jena, Corvinus
Giessen, Paris 12, Paris 10 Naterre,
Universidad do Minho, Poznan,
Nova de Lisboa, Potsdam,
Leipzig,Granada, Leuven, Vitautas
Magnus, Maribor, Modena,
Barcelona
Libre de Bruxelles, Almeria,
Groningen, Cyprus, Bern, Firenze,
Rovira, Navarra, Paul Cezanne,
Autonomus Barcelona,
Amsterdam, EHSAL, D' aix
Marseille

290
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΚΙΝΗΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ
KOINOTIKOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΕΡΑΣΜΟΣ
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΕΤΟΣ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO

ΦΟΙΤΗΤΩΝ
1993-2001

97

2001-2005

131

2005-2006

32

3

Amsterdam

2

Studi di Firenze, Nova de Lisboa,
Groningen, Essex, Autonoma de
Barcelona, Univ. Wien, EHSAL,
Leuven, Catholique de Louvain,
Libre de Bruxelles

1

Studi di Pavia, Studi di Siena,
Luis Pasterur, Konstanz,
Barcelona, Corvinus Univ., Univ.
of Malta, Uppsala, Utrecht

2006-2007

21

4

Univ. of Amsterdam

3

Leuven

2

Nova de Lisboa, Corvinus Univ.,
Univ. of Essex, Utrecht shool of
Eco.

1

Studi di Firenze, Univ. Konstanz,
Univ. of Loughhtough, Uppsala,
Birmingham, Univ. Paris X
Nanterre

ΣΥΝΟΛΟ

281

1993-2007
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
25

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

20

15

10

5

0
Leuven

Essex

Montpellier

Amsterdam

Wien

Barcelona
(University &
Autonomous)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΙΣΡΟΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
35

30

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

25

20

15

10

5

0
Jena

Groningen

Wien

Giessen

Leuven

Uppsala

Poznan

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
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Eφαρμόζεται το σύστημα μεταφοράς διδακτικών μονάδων (ECTS);

Το ECTS εφαρμόσθηκε στο πρόγραμμα ΄Ερασμος (1989-1995) για μία
δοκιμαστική περίοδο 6 ετών. Συμμετείχαν 145 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα των
Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (ΕΕ) και των χωρών της Ευρωπαϊκής
Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) μεταξύ των οποίων και το ΟΠΑ.

Υπάρχουν και διανέμονται ενημερωτικά έντυπα εφαρμογής του ECTS;

Ενημέρωση για το ECTS βρίσκεται στο διαδίκτυο ενώ η Συντονίστρια του
Ιδρύματός μας για το Πρόγραμμα ΔιαΒίου Μάθησης διανέμει έντυπο
πληροφοριακό υλικό.
2.I. 5. Πρακτική άσκηση των φοιτητών.
Δεν υφίσταται ο θεσμός της πρακτικής άσκησης των φοιτητών.
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2.ΙΙ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (M.Sc.)
Πλήρους Φοίτησης
2.II. 1. Τίτλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (M.Sc.) Πλήρους Φοίτησης
-

Κατεύθυνση Οικονομικής Θεωρίας (ΦΕΚ ίδρυσης: 870/τ.Β΄/26-11-1993
(Αριθμ. Υπ. Απόφασης: Β1/821))

-

Κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Οικονομικής (ΦΕΚ για έγκριση λειτουργίας της
Κατεύθυνσης «Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής»:
672/τ.Β΄/30-5-2003 (Αριθμ. Υπ. Απόφασης: 137372π.ε./Β7))

2.II. 2. Τμήματα και Ιδρύματα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ.

2.II. 3. Ανταπόκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στους
στόχους του Τμήματος και τις ανάγκες της κοινωνίας.

Στην Κατεύθυνση Οικονομικής Θεωρίας κύριος στόχος είναι η παραγωγή νέων
επιστημόνων της υψηλότερης ποιότητας, κατηρτησμένων με τα πλέον σύγχρονα
αναλυτικά εργαλεία και μεθόδους της οικονομικής, καθώς και η προώθηση και
εμπνευσμός τους προς πρωτότυπη έρευνα στην οικονομική επιστήμη. Ειδικώτερα,
επιδιώκεται η προετοιμασία για σταδιοδρομία σε :
-Πανεπιστήμια ως μέλη ΔΕΠ
- Διεθνή και ελληνικά ερευνητικά ινστιτούτα και οργανισμούς
- Μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις (ως ανώτερα οικονομικά στελέχη)
- Δημόσιους οργανισμούς (ως ανωτέρω)
- Υπουργεία
- Συνέχιση των μεταπτυχιακών σπουδών για απόκτηση διδακτορικού
διπλώματος.
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Στην Κατεύθυνση της Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής
κύριος στόχος είναι η προετοιμασία για διακεκριμένη σταδιοδρομία στον ιδιωτικό
και δημόσιο τομέα, ειδικότερα σε:
-

Μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις (ως στρατηγικοί αναλυτές,
χρηματοοικονομικοί διευθυντές, διευθυντές τεχνολογικών υπηρεσιών)

-

Δημόσιους οργανισμούς (ως ανωτέρω)

-

Τράπεζες, Χρηματιστηριακά Γραφεία και άλλους
χρηματοοικονομικούςοργανισμούς

-

Υπουργεία (Οικονομικών, Ανάπτυξης, Έρευνας και Τεχνολογίας,
Περιβάλλοντος)

-

Δημόσιες Αρχές (όπως η Επιτροπή Ανταγωνισμού και οι διάφορες
Ρυθμιστικές Αρχές)

Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του Προγράμματος
Σπουδών; Πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζονται;

Κάθε διδακτικό τρίμηνο αξιολογούνται από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές όλοι οι
διδάσκοντες (βλ. Παράρτημα 8.Ε). Ακολουθεί η καταγραφή των δελτίων
αξιολόγησης και η επεξεργασία τους. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης
κοινοποιούνται στην επιτροπή του προγράμματος, στους διδάσκοντες και στους
βοηθούς διδασκαλίας προς ενημέρωσή τους. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης
λαμβάνονται υπόψη για τη λήψη βελτιωτικών μέτρων όπου αυτά απαιτούνται.
Αναθεωρείται τακτικά από τη Διοικούσα Επιτροπή και με τη σύμφωνη γνώμη της
Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις αξιολογήσεις των φοιτητών και
τις εξελίξεις στην οικονομική επιστήμη και στην αγορά εργασίας.

Πώς δημοσιοποιείται το Πρόγραμμα Σπουδών;

Το Πρόγραμμα Σπουδών των δυο κατευθύνσεων δημοσιοποιείται (τόσο στα
Ελληνικά όσο και στα Αγγλικά) στην ιστοσελίδα του Τμήματος και ο Οδηγός
Σπουδών (βλ. Παράρτημα 8.Δ) αποστέλλεται σε όλα τα Ανώτατα Ιδρύματα της
χώρας.
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2.II. 4. Δομή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Οι φοιτητές/τριες που γίνονται δεκτοί στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης
οφείλουν να παρακολουθήσουν εντός των τριών (3) τελευταίων εβδομάδων του
Σεπτεμβρίου προπαρασκευαστικά μαθήματα, τα οποία είναι, για την μεν
Κατεύθυνση Οικονομικής Θεωρίας, τα Μαθηματικά και η Στατιστική, για την δε
Κατεύθυνση

Εφαρμοσμένης

Οικονομικής

και

Χρηματοοικονομικής,

η

Μικροοικονομική και η Στατιστική.
Τα μαθήματα τα οποία κάθε φοιτητής/τρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Ειδίκευσης οφείλει να παρακολουθήσει και εξετασθεί επιτυχώς είναι εννέα (9)
συνολικά και για τις δύο Κατευθύνσεις. Εξ αυτών, δύο (2) μαθήματα είναι επιλογής
ενώ τα υπόλοιπα είναι υποχρεωτικά. Τα μαθήματα διδάσκονται επί τρεις (3) ώρες
την εβδομάδα για 13 εβδομάδες κάθε εξάμηνο ως εξής:
Κατεύθυνση Οικονομικής Θεωρίας
Φθινοπωρινό εξάμηνο

Εαρινό εξάμηνο

1. Μικροοικονομική Θεωρία Ι

1. Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ

2. Μακροοικονομική Θεωρία Ι

2. Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ

3. Μαθηματικά για Οικονομολόγους

3. Οικονομετρία ΙΙ

4. Οικονομετρία Ι

4. Μάθημα Επιλογής 1
5. Μάθημα Επιλογής 2

Κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής
Φθινοπωρινό εξαμηνο

Εαρινό εξΑμηνο

1. Βιομηχανική Οργάνωση & Πολιτική

1.Χρηματοοικονομική Διοίκηση

2. Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου

2. Οικονομικά των Επιχειρ. και
Στρατηγικές Επιχειρηματικές Αποφάσεις

3. Εφαρμοσμένη Οικονομετρία

3. Εφαρμογές Οικονομετρίας στη
Χρηματοοικονομική

4. Παίγνια και Στρατηγικές Αποφάσεις

4. Μάθημα Επιλογής 1
5. Μάθημα Επιλογής 2
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Για

όλα

τα

υποχρεωτικά

μαθήματα

του

Προγράμματος

προσφέρονται

Φροντιστήρια διάρκειας περίπου 16 ωρών (8 δύωρα) ανά μάθημα. Επίσης, για τα
μαθήματα επιλογής υπάρχει δυνατότητα διενέργειας φροντιστηριακών μαθημάτων,
που δεν ξεπερνούν τις 6 ώρες συνολικά ανά μάθημα. Αν και η παρακολούθησή
τους είναι προαιρετική, συνιστάται ισχυρά η παρακολούθησή τους.
Όλα τα μαθήματα επιλογής προσφέρονται στο Β΄ Εξάμηνο. Κάθε φοιτητής μίας
Κατεύθυνσης μπορεί να επιλέξει, εάν επιθυμεί, ένα (1) το πολύ μάθημα επιλογής
από την άλλη Κατεύθυνση. Για να διδαχθεί ένα από τα προσφερόμενα μαθήματα
επιλογής, θα πρέπει ο αριθμός των φοιτητών που το επιλέγουν να είναι τουλάχιστον
ίσος με το max{8, 20% των φοιτητών που έχουν εγγραφεί στην αντίστοιχη
Κατεύθυνση στην οποία προσφέρεται το μάθημα αυτό}. Tα προσφερόμενα
μαθήματα επιλογής μπορεί να μεταβάλλονται διαχρονικά, μετά από απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τμήματος Οικονομικής
Επιστήμης.

Αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένα από τα μαθήματα επιλογής που έχουν
προσφερθεί από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Χρηματοοικονομική Διοίκηση,
Διαχείριση Επενδύσεων, Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών, Διεθνείς Νομισματικές
Σχέσεις, Νομισματική Θεωρία, Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου,
Οικονομική της Εργασίας, Θεωρία Βιομηχανικής Οργάνωσης, Oικονομική του
Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων, Διεθνή Μακροοικονομικά, Δημόσια
Οικονομική,

Χρηματοοικονομική

Θεωρία,

Τράπεζες

και

άλλοι

Χρηματοοικονομικοί Οργανισμοί, Παράγωγα Προϊόντα και Διαχείριση Κινδύνων,
Θέματα σε Επιχειρηματικά Οικονομικά, Στρατηγική Επιχειρήσεων και Πολιτική
Ανταγωνισμού, Χρηματοοικονομικές Αγορές και Εταιρική Διακυβέρνηση.
Συνοπτική Δομή Μεταπτυχιακού Προγράμματος:
Ελάχιστος αριθμός μαθημάτων που απαιτείται για απόκτηση πτυχίου (εκτός
Διπλωματικής Εργασίας)
Ακριβώς εννέα (9) για κάθε Κατεύθυνση
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Επιπλέον απαιτήσεις για το πτυχίο
Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας
Συνολική Διάρκεια Μαθημάτων (σε ώρες) κάθε Υποχρεωτικού μαθήματος
13 διαλέξεις x 3 ώρες = 39 ώρες
Συνολική Διάρκεια Φροντιστηρίων (σε ώρες) κάθε Υποχρεωτικού μαθήματος
8 διαλέξεις x 2 ώρες = 16 ώρες
Συνολική Διάρκεια Μαθημάτων (σε ώρες) κάθε μαθήματος Επιλογής
13 διαλέξεις x 3 ώρες = 39 ώρες
Συνολική Διάρκεια Φροντιστηρίων (σε ώρες) κάθε μαθήματος Επιλογής
3 διαλέξεις x 2 ώρες = 6 ώρες
Διπλωματική Εργασία (Υποχρεωτική)
Η διδασκαλία και οι εξετάσεις στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης
πραγματοποιούνται στα ελληνικά ή στα αγγλικά. Το ίδιο ισχύει για τις εξετάσεις και
τη διεξαγόμενη έρευνα. Η βιβλιογραφία είναι κυρίως στην αγγλική γλώσσα. Για όλα
τα μαθήματα μπορεί να γίνονται και εργασίες, οι οποίες να λαμβάνονται υπόψη στην
τελική βαθμολογία.
Τα μαθήματα αρχίζουν τον Οκτώβριο και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική.
Απουσία από το 30% των διαλέξεων συνιστά αντικειμενικό λόγο αποτυχίας στις
εξετάσεις του αντίστοιχου μαθήματος.

2.II. 5. Το εξεταστικό σύστημα.

Οι φοιτητές και φοιτήτριες του Προγράμματος υπόκεινται στο τέλος κάθε
εξαμήνου σε εξετάσεις σε κάθε μάθημα που έχουν διδαχτεί. Αποτυχία σε
περισσότερα από δύο (2) μαθήματα (σωρευτικά) στις εξετάσεις του Α΄ και Β΄
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Εξαμήνου, συνεπάγεται διαγραφή από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. Φοιτητής ή
φοιτήτρια που αποτυγχάνει σε μέχρι δύο (2) μαθήματα σε εξεταστική περίοδο
δικαιούται εγγραφής στο επόμενο Εξάμηνο αλλά υποχρεούται να επανεξεταστεί
στα μαθήματα αυτά το Σεπτέμβριο. Στην περίπτωση που στην εξεταστική περίοδο
του Σεπτεμβρίου δεν επιτύχει σε όλα τα μαθήματα, επίσης διαγράφεται από το
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.

2.II. 6. Επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών.

Στο

Μεταπτυχιακό

Πρόγραμμα

Ειδίκευσης

γίνονται

δεκτοί

πτυχιούχοι

Πανεπιστημιακών Τμημάτων:
α) Οικονομικής Επιστήμης
β) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
γ) Διοίκησης Επιχειρήσεων
δ) Θετικών Επιστημών
ε) Γεωργικής Οικονομίας
στ) Περιφερειακής και Αστικής Ανάπτυξης
ζ) Ναυτιλιακών, Ασφαλιστικών και Τραπεζικών Σπουδών
η) Δημόσιας Διοίκησης (Παντείου)
Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων εξωτερικού γίνονται δεκτοί στο Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα Ειδίκευσης με την προϋπόθεση να προσκομίσουν εν ευθέτω χρόνω
βεβαίωση ισοτιμίας των πτυχίων τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ.. Απόφοιτοι Στρατιωτικών
Σχολών καθώς και πτυχιούχοι των ΤΕΙ έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στη
διαδικασία επιλογής.
Τέλος, απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή φοιτητή/τριας στο Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα Ειδίκευσης είναι να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές
του/της σπουδές μέχρι, το αργότερο, την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του
σχετικού έτους εγγραφής. Διαφορετικά δεν μπορεί να εγγραφεί στο Πρόγραμμα έστω
και αν έχει επιλεγεί.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για το Πρόγραμμα υποβάλλονται τους μήνες ΜάρτιοΜάιο στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών, η οποία εκδίδει και τις σχετικές ανακοινώσεις.
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Για την επιλογή των υποψηφίων λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:
Το πρώτο πτυχίο (προέλευση, βαθμός πτυχίου όπως φαίνεται από την
αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας, έτη ολοκλήρωσης κλπ)
Πιστοποιητικό επάρκειας αγγλικής γλώσσας το επίπεδο της οποίας θα
διαπιστώνεται από τους σχετικούς τίτλους (Proficiency, ΙΕLTS, TOEFL)
Δύο συστατικές επιστολές
Η προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών
Σπουδών
Επίσης, στην αξιολόγηση των υποψηφίων συνυπολογίζεται, χωρίς αυτό να είναι
προαπαιτούμενο, η επίδοση στα Test GRE ή GMAT.

2.II. 7. Χρηματοδότηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Το Πρόγραμμα αυτοχρηματοδοτείται από την καταβολή διδάκτρων. Τυχόν
πλεονάσματα διατίθενται στο Τμήμα ενώ ένα μέρος τους διατίθεται στο
Πανεπιστήμιο.
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2.ΙΙΙ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (M.Sc.)
Μερικής Φοίτησης «Χρηματοοικονομική και
Τραπεζική για Στελέχη»
2.ΙII. 1. Τίτλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Μεταπτυχιακό

Πρόγραμμα

Σπουδών

(M.Sc.)

«Χρηματοοικονομική και Τραπεζική για Στελέχη»

Μερικής

Φοίτησης

(ΦΕΚ 1132/29-10-1998

(Αριθμ. Υπ. Απόφασης: Β7 132, άρθρο 3))
2.ΙII. 2. Τμήματα και Ιδρύματα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Επισπεύδον Τμήμα:

Οικονομικής Επιστήμης

Συμμετέχον Τμήμα:*

Διεθνών

&

Ευρωπαϊκών

Οικονομικών

Σπουδών
*Μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 στο ΜΠΣ συμμετείχε και το τμήμα
Στατιστικής το οποίο αποχώρησε με ομόφωνη απόφαση που ελήφθη κατά τη
Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του τμήματος Στατιστικής 2/2003-04/5-5-04
(Σχετικό απόσπασμα πρακτικού 22/10/2004). Έκτοτε το ΜΠΣ προσφέρεται από τα
τμήματα Οικ. Επιστήμης & Δ.Ε.Ο.Σ.

2.ΙII. 3. Δομή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Το Πρόγραμμα χωρίζεται σε 5 διδακτικά τρίμηνα και 1 τρίμηνο για την εκπόνηση
της διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα χωρίζονται σε μαθήματα Κορμού
(σύνολο 8, 40 διδακτικές ώρες έκαστο), τα οποία διδάσκονται κατά το 1o , 2o , 3o ,
και 4ο τρίμηνο και σε μαθήματα Επιλογής (σύνολο 2, 40 διδακτικές ώρες έκαστο),
οποία διδάσκονται κατά το 5ο τρίμηνο. Επίσης, σε περίπτωση που δεν επιλέξουν
εκπόνηση διπλωματικής εργασίας οι φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν και
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να εξεταστούν σε 2 επιπλέον Μαθήματα αντί Διπλωματικής (20 διδακτικές ώρες
έκαστο). Της έναρξης του Προγράμματος και της εγγραφής των φοιτητών σε αυτό
προηγείται η παρακολούθηση των προπαρασκευαστικών μαθημάτων για τα οποία
δεν υποχρεούνται σε εξετάσεις, η παρακολούθηση των οποίων είναι όμως
υποχρεωτική.
Προπαρασκευαστικά Μαθήματα
Οι φοιτητές/τριες που γίνονται δεκτοί στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης
οφείλουν να παρακολουθήσουν προπαρασκευαστικά μαθήματα σε Μαθηματικά και
Στατιστική, διαρκείας 20 διδακτικών ωρών έκαστο, τα οποία πραγματοποιούνται
κατά τις 3 τελευταίες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου.
Μαθήματα Κορμού (Υποχρεωτικά )
Πρώτο Έτος
1ο Τρίμηνο
Διάρκεια: 10 Εβδομάδες (Οκτώβριος-Δεκέμβριος)
-

Οικονομικά Τραπεζικής & Χρηματαγορών

-

Ποσοτικές Μέθοδοι Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης

2ο Τρίμηνο
Διάρκεια: 10 Εβδομάδες (Ιανουάριος - Μάρτιος)
-

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων

-

Χρηματοοικονομική Λογιστική και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

3ο Τρίμηνο
Διάρκεια: 10 Εβδομάδες (Απρίλιος-Ιούλιος)
-

Ανάλυση Αγορών και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

-

Οικονομετρικές Εφαρμογές στα Χρηματοοικονομικά

Δεύτερο Έτος
4ο Τρίμηνο
Διάρκεια: 10 Εβδομάδες (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος)
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-

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

-

Τραπεζική Διοίκηση & Διαχείριση Κινδύνων

Μαθήματα Επιλογής
5ο Τρίμηνο
Από

τα

προσφερόμενα

μαθήματα

οι

φοιτητές

είναι

υποχρεωμένοι

να

παρακολουθήσουν 2.
Διάρκεια: 10 Εβδομάδες (Δεκέμβριος-Μάρτιος)
Ενδεικτικά αναφέρονται μαθήματα που έχουν προσφερθεί στο παρελθόν και νέα
μαθήματα τα οποία έχει αποφασιστεί από την επιτροπή να προσφέρονται.
Δύο (2) από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής:

Bond Portfolio Management / Fixed Income Security
Finance Microstructure
Forecasting Financial Markets
Real Estate
Διεθνής Τραπεζική και Χρηματοοικονομική
Ειδικές Χρηματοδοτικές Τεχνικές
Εταιρική Διακυβέρνηση και Αγορά Εταιρικού Ελέγχου
Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών και Τραπεζικών Υπηρεσιών
Προγραμματισμός και Διοίκηση Κεφαλαίου Κίνησης
Στρατηγικές Αποφάσεις
Συστήματα Πληροφορικής στη Χρηματοοικονομική
Αρχές Ασφαλιστικής Πολιτικής
Μαθήματα Αντί Διπλωματικής*
Διάρκεια: 5 Εβδομάδες (Μάρτιος-Μάιος)
Εφαρμογές στην Τραπεζική
Εφαρμογές στη Χρηματοοικονομική
* Για όσους δεν επιλέγουν Διπλωματική Εργασία
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Τα μαθήματα προσφέρονται στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα και μπορούν να
γίνονται και εκτός του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, εάν οι συνθήκες το
επιβάλλουν.
Όλα τα μαθήματα διεξάγονται απογευματινές ώρες (6:00-9:15 μμ) και καλύπτουν 4
ακαδημαϊκές ώρες. Η παρακολούθηση τους είναι υποχρεωτική και τηρείται
απουσιολόγιο για όλες τις ώρες της διδασκαλίας. Αν κάποιος φοιτητής χρειάζεται
να απουσιάσει για περίοδο μεγαλύτερη 25% των διαλέξεων κάθε μαθήματος, θα
πρέπει να ενημερώσει τον διδάσκοντα και την επιτροπή του.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών απονέμεται
στο

φοιτητή

ή

φοιτήτρια

Μεταπτυχιακό

Δίπλωμα

Ειδίκευσης

στη

Χρηματοοικονομική και Τραπεζική για Στελέχη (Μ.Sc. in Finance and Banking for
Executives)
Το πρόγραμμα διαρκεί 18 μήνες. Αποτελείται από 5 διδακτικά τρίμηνα και 1
τρίμηνο κατά τη διάρκεια του οποίου εκπονείται η διπλωματική εργασία.
Εναλλακτικά οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να αντικαταστήσουν τη διπλωματική
εργασία με 2 επιπλέον μαθήματα η διδασκαλία των οποίων διεξάγεται κατά το
τελευταίο τρίμηνο (παράλληλα με την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας των
υπολοίπων φοιτητών.
Σε περίπτωση επιλογής εκπόνησης διπλωματικής εργασίας η μέγιστη διάρκεια
ολοκλήρωσης του προγράμματος μπορεί να φτάσει τους 24 μήνες, κατόπιν έγκρισης
από την επιτροπή του προγράμματος και με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος
καθηγητή.
Η Επιτροπή του Προγράμματος διατηρεί το δικαίωμα να παραχωρήσει αναστολή
φοίτησης 1 ή κατ’ ανώτατο όριο 2 ετών σε εξαιρετικές περιπτώσεις (προβλήματα
υγείας κλπ) και να τροποποιήσει το πρόγραμμα μαθημάτων και τα προαπαιτούμενα
κατά τη διάρκεια του Προγράμματος. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να μην
προσφέρει ορισμένα μαθήματα επιλογής, σε περίπτωση αδυναμίας διδασκαλίας ή
ανεπαρκούς ζήτησης.
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2.ΙII. 4. Αξιολόγηση Μαθημάτων

Κάθε διδακτικό τρίμηνο αξιολογούνται από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές όλοι οι
διδάσκοντες. Ακολουθεί η καταγραφή των δελτίων αξιολόγησης και η επεξεργασία
τους. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κοινοποιούνται στην επιτροπή του
προγράμματος, στους διδάσκοντες και στους βοηθούς διδασκαλίας προς ενημέρωσή
τους. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης λαμβάνονται υπόψη για τη λήψη
βελτιωτικών μέτρων όπου αυτά απαιτούνται.

2.ΙII. 5. Επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των
ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής με Πτυχίο Τεχνολογικής, Θετικής, Διοικητικής ή
Οικονομικής ειδικότητας από Ελληνικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο
της αλλοδαπής. Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της αλλοδαπής γίνονται δεκτοί στο
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης με την προϋπόθεση να προσκομίσουν εν
ευθέτω χρόνω και όπως ορίζεται από την επιτροπή του Προγράμματος βεβαίωση
ισοτιμίας των πτυχίων τους από το ΔΟΑΤΑΠ. Προτιμώνται υποψήφιοι με άριστη
γνώση Αγγλικής γλώσσας, ωστόσο αιτήσεις με χαμηλότερο επίπεδο αγγλικών
γίνονται δεκτές. Επίσης για την υποβολή αίτησης απαιτείται η ύπαρξη
πιστοποιημένης εργασιακής εμπειρίας πλήρους απασχόλησης και η προσκόμιση 2
εμπιστευτικών συστατικών επιστολών
Κριτήρια επιλογής υποψηφίων
-

Βαθμός πτυχίου όπως φαίνεται από την αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας,

σχολή και τμήμα προέλευσης, έτη ολοκλήρωσης κλπ.
-

Επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας

-

Εργασιακή εμπειρία (Θέση, αντικείμενο και διάρκεια εργασιακής εμπειρίας)

-

Συστατικές επιστολές

-

Συνέντευξη

-

Συνολικό Βιογραφικό
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-

Βαθμολογία GMAT, GRE*

* Παρότι μη υποχρεωτικά, λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά την κρίση της Επιτροπής του
Προγράμματος
Αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται τους μήνες Μάρτιο-Μάιο στη Γραμματεία
του Προγράμματος, η οποία εκδίδει και τις σχετικές ανακοινώσεις.
2.ΙII. 6. Το εξεταστικό σύστημα.

Οι φοιτητές υπόκεινται στο τέλος κάθε τριμήνου σε εξετάσεις στα μαθήματα που
έχουν διδαχθεί. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου ο καθηγητής μπορεί επίσης να
διεξάγει εξετάσεις σε ένα μέρος της ύλης ή να αναθέσει εργασίες ατομικές ή
ομαδικές και να δώσει «βαθμό προόδου», ο οποίος λαμβάνεται υπ’ όψιν για τη
διαμόρφωση του τελικού βαθμού μαθήματος. Κάθε φοιτητής λαμβάνει ένα βαθμό
μαθήματος ως ακολούθως:
8,5 - 10

= Άριστα

6,5 - 8,49

= Λίαν Καλώς

5,0 - 6,49

= Καλώς

0 - 4,99

= Αποτυχία

Η

= Ημιτελές (μάθημα)

Ο βαθμός «Η» δίνεται όταν ο φοιτητής δεν έχει εκπληρώσει όλες τις απαιτήσεις που
υπολείπονται, ύστερα από συνεννόηση με τον διδάσκοντα, μέχρι το τέλος της
επόμενης διδακτικής περιόδου. Χρονική παράταση μπορεί να δοθεί από τον
Διευθυντή του Προγράμματος. Η μη εκπλήρωση των απαιτήσεων του μαθήματος
μέσα στο χρονικό όριο που έχει τεθεί, σημαίνει αυτόματα ότι ο φοιτητής έχει
αποτύχει στο συγκεκριμένο μάθημα.
Κανένας φοιτητής δεν μπορεί να έχει πάνω από έναν βαθμό «Η» κατά την ίδια
περίοδο, εκτός εάν δοθεί ειδική άδεια από τον Διευθυντή του Προγράμματος.
Οι φοιτητές θα μπορούν να έχουν, εάν το ζητήσουν, αναλυτική κατάσταση
βαθμολογίας για όλα τα μαθήματα που παρακολούθησαν. Αντίγραφο της
κατάστασης μπορεί να αποστέλλεται και στην επιχείρηση ή τον οργανισμό που
τυχόν χρηματοδοτεί το πρόγραμμα.
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Βαθμοί μικρότεροι του 5,0 δίδονται σε ένα φοιτητή όταν οι συνολικές επιδόσεις του
στο μάθημα δεν είναι ικανοποιητικές για να του αποδοθεί ένας βαθμός επιτυχίας.
Για να αποφοιτήσει ο φοιτητής θα πρέπει να έχει προβιβάσιμο βαθμό (5 και άνω) σε
όλα τα μαθήματα.
Κάθε φοιτητής μπορεί να αποτύχει μόνο σε ένα μάθημα κάθε τρίμηνο. Αποτυχία και
στα δύο μαθήματα του τριμήνου συνεπάγεται διαγραφή από το Πρόγραμμα. Κάθε
φοιτητής μπορεί να αποτύχει μόνο σε δύο μαθήματα ανά ακαδημαϊκό έτος. Η
επανεξέταση των μαθημάτων γίνεται την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου για τα
τρία πρώτα τρίμηνα και την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου για τα δύο τελευταία
και τα μαθήματα αντί διπλωματικής. Στις επαναληπτικές εξετάσεις ο φοιτητής θα
πρέπει να πάρει προβιβάσιμο βαθμό (5) σε όλα τα οφειλόμενα μαθήματα. Σε
αντίθετη περίπτωση διαγράφεται από το Πρόγραμμα.
Διπλωματική Εργασία
Για την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας ισχύουν τα ακόλουθα: Κατά τη
διάρκεια του τέταρτου τριμήνου οι φοιτητές δηλώνουν εάν θα επιλέξουν
διπλωματική εργασία ή τα μαθήματα αντί διπλωματικής και προτείνουν το θέμα της
Εργασίας, το οποίο πρέπει να εγκριθεί από τον καθ’ ύλη αρμόδιο καθηγητή και από
τον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος. Ο επιβλέπων καθηγητής πρέπει να
προέρχεται από το Δ.Ε.Π. του Ο.Π.Α. ή άλλου ισότιμου Πανεπιστημίου της χώρας,
εφ’ όσον διδάσκει μαθήματα του Προγράμματος. Επίβλεψη εργασιών μπορεί να
γίνεται και από τους διδάσκοντες στο Πρόγραμμα που δεν είναι μέλη Δ.Ε.Π.
Πανεπιστημίων.
Η Διπλωματική Εργασία υποβάλλεται για εξέταση στο τέλος Μαΐου του δευτέρου
έτους. Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση της εργασίας γίνεται και από έναν ακόμη
καθηγητή εκτός από τον επιβλέποντα. Ο βαθμός της εργασίας θα είναι ο μέσος όρος
των βαθμών των δυο καθηγητών. Στην παρουσίαση της εργασίας εκτός από τους
δυο καθηγητές μπορεί να συμμετέχει και ευρύτερο ακροατήριο.
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2.ΙII. 7. Χρηματοδότηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Οι σπουδές στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Πανεπιστημίου γίνονται με
δίδακτρα. Τα δίδακτρα μπορεί να μεταβάλλονται μετά από πρόταση του Τμήματος
και απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης.
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2. IV

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (M.Sc.)

Μερικής Φοίτησης «Εφαρμοσμένα Οικονομικά και
Χρηματ/κονομικά»

2.ΙV. 1. Τίτλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (M.Sc.) Μερικής Φοίτησης του Τμήματος
Οικονομικής Επιστήμης «Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά»
(Αρ. Φύλλου ΦΕΚ 51/τ.Β΄/19-1-2004 (Αριθμ. Υπ. Απόφασης: 110650/Β7, άρθρο
3))

2.ΙV. 2. Τμήματα και Ιδρύματα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

2.ΙV. 3. Δομή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το πρόγραμμα διαρκεί 18 μήνες. Αποτελείται από 7 ακαδημαϊκές περιόδους κάθε
μία από τις οποίες διαρκεί 8 εβδομάδες διδασκαλίας και 1 εβδομάδα εξετάσεων (7
ακαδημαϊκά δίμηνα). Στο τέλος των 7 ακαδημαϊκών περιόδων οι φοιτητές
εκπονούν μια διπλωματική εργασία.
Η Επιτροπή του Προγράμματος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το
πρόγραμμα μαθημάτων και τα προαπαιτούμενα κατά τη διάρκεια του
Προγράμματος. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να μην προσφέρει ένα μάθημα
επιλογής, εάν υπάρχει αδυναμία διδασκαλίας ή δεν υπάρχει αρκετή ζήτηση.
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Τα μαθήματα προσφέρονται στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα και μπορούν
να γίνονται και εκτός του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, εάν οι συνθήκες
το επιβάλλουν.
Τα μαθήματα χωρίζονται σε μαθήματα Κορμού (σύνολο 6) τα οποία διδάσκονται
στο 1ο , 2ο και 3ο δίμηνο σε Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης (σύνολο 4) τα
οποία διδάσκονται στο 4ο και 5ο δίμηνο και σε μαθήματα Επιλογής. Μαθήματα
επιλογής μπορεί να είναι είτε μαθήματα της άλλης κατεύθυνσης (μέχρι ένα ανά
δίμηνο, δίμηνο 4ο και 5ο) είτε μαθήματα τα οποία διδάσκονται στο 6ο και 7ο
δίμηνο. Κάθε μάθημα μετράει για 3 ακαδημαϊκές μονάδες και η διπλωματική
εργασία για 6 ακαδημαϊκές μονάδες.
Για να ολοκληρώσουν το Πρόγραμμα φοιτητές πρέπει να έχουν πάρει τουλάχιστον
39 ακαδημαϊκές μονάδες:
18 μονάδες από τα μαθήματα Κορμού,
12 μονάδες από τα μαθήματα Κατεύθυνσης
9 μονάδες από μαθήματα Επιλογής ή 3 μονάδες από μαθήματα επιλογής
και 6 μονάδες από την Διπλωματική Εργασία.
Μαθήματα Κορμού
Μικρο-οικονομικά και αρχές μικρο-οικονομικής πολιτικής
Στατιστικές και Οικονομετρικοί Μέθοδοι για Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
Θεωρία Παιγνίων και Στρατηγικές Αποφάσεις Ι
Ανάλυση Αγορών και Τιμολόγηση
Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Μαθήματα Κατεύθυνσης
Α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α1. Το Μακρο-οικονομικό περιβάλλον της επιχείρησης
Α2. Το Ρυθμιστικό Περιβάλλον της Επιχείρησης
Α3. Θεωρία Παιγνίων και Στρατηγικές Αποφάσεις ΙΙ
Α4. Επιχειρησιακή Στρατηγική και Ανταγωνισμός
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Β. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Β1. Κεφαλαιαγορές και Τραπεζική
Β2. Διαχείριση Κινδύνου και Παράγωγα Προϊόντα
Β3. Χρηματοοικονομική Λογιστική και Ανάλυση
(σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης)
Β4. Οικονομετρία και χρηματιστηριακές αγορές
Μαθήματα Επιλογής
Στο τρίτο ακαδημαϊκό δίμηνο ο φοιτητής δηλώνει τα μαθήματα επιλογής ή άλλης
κατεύθυνσης που θα επιθυμούσε να παρακολουθήσει στο 5ο , 6ο , 7ο και 8ο δίμηνο.
Για κάθε μάθημα επιλογής υπάρχει ένα κατώτατο όριο αριθμού φοιτητών που
μπορούν να παρακολουθήσουν. Το όριο αυτό αποφασίζεται από την Επιτροπή του
Προγράμματος για κάθε μάθημα χωριστά. Ενδεικτικά τα μαθήματα που μπορούν
να προσφερθούν ως μαθήματα επιλογής είναι:
Διεθνή Οικονομικά και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση
Οικονομικά για στελέχη Επιχειρήσεων & Οργανισμών (Business Economics)
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Εργασιακές Σχέσεις: Θεωρία και Εφαρμογές
Επιχειρησιακή Στρατηγική και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Πολυκριτηριακή Προσέγγιση στη Λήψη Αποφάσεων
Οικονομική Γεωγραφία
Εφαρμοσμένα Οικονομικά του Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων
Πληροφοριακά συστήματα στη χρηματοοικονομική
Οικονομικά τεχνολογικής αλλαγής, έρευνας και ανάπτυξης και καινοτομιών
Ψηφιακή οικονομικά και οικονομικά ηλεκτρονικού εμπορίου.
Παρακολούθηση Μαθημάτων
Όλα τα μαθήματα γίνονται απογεύματα και διαρκούν 4 ακαδημαϊκές ώρες (6:009:15 μμ). Η παρακολούθηση τους είναι υποχρεωτική και τηρείται απουσιολόγιο
για όλες τις ώρες της διδασκαλίας. Αν κάποιος φοιτητής χρειάζεται να απουσιάσει
για περίοδο μεγαλύτερη των τριών (3) ημερών, θα πρέπει να ενημερώσει τον
Διευθυντή του Προγράμματος και να το συζητήσει με τους διδάσκοντες. Σε καμία
περίπτωση οι απουσίες δεν πρέπει να ξεπερνούν το 25% των ωρών διδασκαλίας
κάθε μαθήματος. Καθυστερημένη είσοδος στην αίθουσα δεν επιτρέπεται και η
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απουσία κατά το πρώτο ή δεύτερο ήμισυ της διάλεξης συνεπάγεται απουσία που
αντιστοιχεί στο ήμισυ μιας διάλεξης.

Συνοπτική Αναφορά της Δομής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Ελάχιστος αριθμός μαθημάτων που απαιτείται για απόκτηση πτυχίου (εκτός
Διπλωματικής Εργασίας): 11 (έντεκα)
Συνολική Διάρκεια Μαθημάτων (σε ακαδημαϊκές ώρες) κάθε Υποχρεωτικού
μαθήματος: 8 διαλέξεις x 4 ώρες = 32 ώρες
Συνολική Διάρκεια Μαθημάτων (σε ακαδημαϊκές ώρες) κάθε μαθήματος
Επιλογής:
8 διαλέξεις x 4 ώρες = 32 ώρες
Προαιρετική Διπλωματική Εργασία

2.ΙV. 4. Αξιολόγηση Μαθημάτων

Κάθε διδακτικό τρίμηνο αξιολογούνται από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές όλοι οι
διδάσκοντες. Ακολουθεί η καταγραφή των δελτίων αξιολόγησης και η επεξεργασία
τους. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κοινοποιούνται στην επιτροπή του
προγράμματος, στους διδάσκοντες και στους βοηθούς διδασκαλίας προς ενημέρωσή
τους. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης λαμβάνονται υπόψη για τη λήψη
βελτιωτικών μέτρων όπου αυτά απαιτούνται.
2.ΙV. 5. Το εξεταστικό σύστημα.

Οι φοιτητές υπόκεινται στο τέλος κάθε διμήνου σε εξετάσεις σε κάθε μάθημα που
έχει διδαχθεί. Κατά τη διάρκεια του διμήνου ο καθηγητής μπορεί επίσης να κάνει
εξετάσεις σε ένα μέρος της ύλης και να δώσει «βαθμό προόδου», ο οποίος
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λαμβάνεται υπ’ όψιν για τη διαμόρφωση του τελικού βαθμού μαθήματος. Κάθε
φοιτητής λαμβάνει, στο τέλος κάθε προόδου ένα βαθμό μαθήματος ως ακολούθως:
8,5 - 10

= Άριστα

6,5 - 8,49

= Λίαν Καλώς

5,0 - 6,49

= Καλώς

0 - 4,99

= Αποτυχία

Η

= Ημιτελές (μάθημα)

Ο βαθμός «Η» δίνεται όταν ο φοιτητής δεν έχει εκπληρώσει όλες τις απαιτήσεις
που υπολείπονται, ύστερα από συνεννόηση με τον διδάσκοντα, μέχρι το τέλος της
επόμενης διδακτικής περιόδου. Χρονική παράταση μπορεί να δοθεί από τον
Διευθυντή του Προγράμματος. Η μη εκπλήρωση των απαιτήσεων του μαθήματος
μέσα στο χρονικό όριο που έχει τεθεί, σημαίνει αυτόματα ότι ο φοιτητής έχει
αποτύχει στο συγκεκριμένο μάθημα.
Κανένας φοιτητής δεν μπορεί να έχει πάνω από έναν βαθμό «Η» κατά την ίδια
περίοδο, εκτός εάν δοθεί ειδική άδεια από τον Διευθυντή του Προγράμματος.
Οι φοιτητές θα μπορούν να έχουν, εάν το ζητήσουν, αναλυτική κατάσταση
βαθμολογίας για όλα τα μαθήματα που παρακολούθησαν. Αντίγραφο της
κατάστασης μπορεί να αποστέλλεται και στην επιχείρηση ή τον οργανισμό που
τυχόν χρηματοδοτεί το πρόγραμμα.
Βαθμοί μικρότεροι του 5,0 δίδονται σε ένα φοιτητή όταν οι συνολικές επιδόσεις
του στο μάθημα δεν είναι ικανοποιητικές για να του αποδοθεί ένας βαθμός
επιτυχίας. Για να αποφοιτήσει ο φοιτητής θα πρέπει να έχει προβιβάσιμο βαθμό (5
και άνω) σε όλα τα μαθήματα.
Κάθε φοιτητής μπορεί να αποτύχει μόνο σε ένα μάθημα κάθε δίμηνο. Αποτυχία
και στα δύο μαθήματα του διμήνου συνεπάγεται διαγραφή από το Πρόγραμμα.
Κάθε φοιτητής μπορεί να αποτύχει μόνο σε δύο μαθήματα κάθε τέσσερα δίμηνα.
Η επανεξέταση των μαθημάτων γίνεται την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου για
τα τέσσερα πρώτα δίμηνα και την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου για τα
τελευταία τέσσερα δίμηνα. Στις επαναληπτικές εξετάσεις Δεκεμβρίου ή Ιουνίου ο
φοιτητής θα πρέπει να πάρει προβιβάσιμο βαθμό (5) σε όλα τα οφειλόμενα
μαθήματα. Σε αντίθετη περίπτωση διαγράφεται από το Πρόγραμμα.
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Διπλωματική Εργασία
Για την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας ισχύουν τα ακόλουθα: Κατά τη
διάρκεια του έβδομου διδακτικού διμήνου ο φοιτητής προτείνει το θέμα της
Εργασίας του, το οποίο πρέπει να εγκριθεί από τον καθ’ ύλη αρμόδιο καθηγητή
και από τον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος. Ο επιβλέπων καθηγητής
πρέπει να προέρχεται από το Δ.Ε.Π. του Ο.Π.Α. ή άλλου ισότιμου Πανεπιστημίου
της χώρας, εφ’ όσον διδάσκει μαθήματα του Προγράμματος. Επίβλεψη εργασιών
μπορεί να γίνεται και από τους διδάσκοντες στο Πρόγραμμα που δεν είναι μέλη
Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων.
Η Διπλωματική Εργασία υποβάλλεται για εξέταση στο τέλος του ογδόου διμήνου.
Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση της εργασίας γίνεται και από έναν ακόμη
καθηγητή εκτός από τον επιβλέποντα. Ο βαθμός της εργασίας θα είναι ο μέσος
όρος των βαθμών των δυο καθηγητών. Στην παρουσίαση της εργασίας εκτός από
τους δυο καθηγητές μπορεί να συμμετέχει και ευρύτερο ακροατήριο.

2.ΙV. 6. Χρηματοδότηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Οι σπουδές στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Πανεπιστημίου γίνονται με
δίδακτρα. Τα δίδακτρα μπορεί να μεταβάλλονται μετά από πρόταση του Τμήματος
και απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης.
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2.V Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών
2.V. 1. Ανταπόκριση του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών στους στόχους
του Τμήματος και τις ανάγκες της κοινωνίας.

Στο διδακτορικό πρόγραμμα των μεταπτυχιακών, κύριος στόχος είναι η παραγωγή
νέων επιστημόνων της υψηλότερης ποιότητας, κατηρτησμένων στα πλέον
σύγχρονα αναλυτικά εργαλεία και μεθόδους της οικονομικής, και η προώθηση και
εμπνευσμός τους προς πρωτότυπη έρευνα στην οικονομική επιστήμη.

Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο αποτελεσματικές
είναι;

Το διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών εξετάζεται και αναπροσαρμόζεται ως προς
την ανταπόκρισή του στους στόχους του Τμήματος και τις ανάγκες της κοινωνίας
απο την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος σε ετήσια βάση.

Πώς δημοσιοποιείται το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών;

Το Πρόγραμμα Σπουδών δημοσιοποείται μέσω:
Του Οδηγού Σπουδών.
Tης ιστοσελίδας του Τμήματος: www.econ.aueb.gr
Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελματικής πορείας όσων
απέκτησαν Διδακτορικό δίπλωμα από το Τμήμα;

Κατά τα τελευταία 4 έτη γίνεται προσπάθεια παρακολούθησης της επαγγελματικής
πορείας των διδακτόρων του Τμήματος. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι 3 από τους
πρόσφατους διδάκτορές μας κατέχουν θέση Λέκτορα στα Πανεπιστήμια
Ιωαννίνων, Μακεδονίας και Κύπρου.
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2.V. 2. Δομή του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών.

Μετά την εγγραφή του στο Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών, ο φοιτητής οφείλει
να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε τρία (3) εντατικά Μαθήματα
Ειδίκευσης (4 ώρες την βδομάδα ανά μάθημα), από το σύνολο των Μαθημάτων
Ειδίκευσης που προσφέρει το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης το Φθινοπωρινό
Εξάμηνο (Οκτώβριος – Ιανουάριος). Οι διδακτορικοί φοιτητές ενθαρρύνονται να
παρακολουθήσουν

τα

Προπαρασκευαστικά

Μαθήματα

της

Κατεύθυνσης

Οικονομικής Θεωρίας.
Η διδασκαλία και οι εξετάσεις στο Διδακτορικό Πρόγραμμα πραγματοποιούνται στα
ελληνικά ή στα αγγλικά. Το ίδιο ισχύει για τις εξετάσεις και τη διεξαγόμενη έρευνα.
Η βιβλιογραφία είναι κυρίως στην αγγλική γλώσσα. Τα μαθήματα αρχίζουν τον
Οκτώβριο και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική. Απουσία από το 30% των
διαλέξεων συνιστά αντικειμενικό λόγο αποτυχίας στις εξετάσεις του αντίστοιχου
μαθήματος.

Αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένα από τα μαθήματα ειδίκευσης που έχουν
πρόσφατα προσφερθεί από το Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών: Θεωρία
Παιγνίων και Οικονομική της Πληροφόρησης, Δυναμικά Μακροοικονομικά,
Προχωρημένα Θέματα Οικονομετρίας, Θεωρία Βιομηχανικής Οργάνωσης, Θεωρία
Διεθνούς Εμπορίου.

2.V. 3. Εξεταστικό σύστημα.

Για να είναι επιτυχής η επίδοση στις εξετάσεις των Μαθημάτων Ειδίκευσης θα
πρέπει ο φοιτητής να έχει λάβει σε κάθε μάθημα βαθμό τουλάχιστον ίσο με πέντε
(5,0) και να έχει συγκεντρώσει μέσο όρο σε αυτά μεγαλύτερο ή ίσο με έξι και μισό
(6,5). Εάν ο φοιτητής έχει εξεταστεί επιτυχώς και στα τρία μαθήματα αλλά δεν έχει
συγκεντρώσει τον ελάχιστο μέσο όρο (6,5) δικαιούται να επανεξεταστεί ακόμη μία
φορά σε ένα μόνο Μάθημα Ειδίκευσης εξ όσων διδάχτηκε. Σε περίπτωση που δεν
συγκεντρώσει την ελάχιστη βαθμολογία διαγράφεται από το Πρόγραμμα. Εάν ο
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φοιτητής αποτύχει σε ένα Μάθημα Ειδίκευσης δικαιούται να επαναλάβει την
εξέταση ακόμα μία φορά. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας ή εάν δεν
συγκεντρώσει τον απαραίτητο μέσο όρο βαθμολογίας διαγράφεται από το
Πρόγραμμα. Εάν ο φοιτητής αποτύχει σε δύο ή τρία Μαθήματα Ειδίκευσης
διαγράφεται από το Πρόγραμμα.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξεταστικών τους υποχρεώσεων και με την
προϋπόθεση ότι έχει βρεθεί Επιβλέπων Καθηγητής (Supervisor), οι διδακτορικοί
φοιτητές πρέπει εντός του επόμενου εξαμήνου να υποβάλλουν γραπτώς “Πρόταση
για Διδακτορική Διατριβή” (Ph.D. Dissertation Proposal). Μετά τη έγκριση της
“Πρότασης” από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος και τον
ορισμό “Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής” για τον κάθε υποψήφιο οι
φοιτητές (αποκαλούμενοι, πλέον, υποψήφιοι διδάκτορες) ερευνούν και εκπονούν τη
Διδακτορική τους Διατριβή.
Όταν η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή κρίνει ότι η Διατριβή ενός υποψηφίου
σπουδαστή έχει περατωθεί, και το αργότερο μέχρι πέντε (5) χρόνια από την
εγγραφή του στο Πρόγραμμα, δίνει την έγκρισή της στον υποψήφιο διδάκτορα να
υποβάλλει τη Διατριβή του για τελική αξιολόγηση και κρίση ενώπιον της
Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, όπως προβλέπει ο Νόμος.

2.V. 4. Επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων.

Στο Διδακτορικό Πρόγραμμα μπορεί να αιτηθεί κάθε κάτοχος Μεταπτυχιακού
Διπλώματος (Μaster’s Degree) στα Οικονομικά υπό την ευρεία έννοια ή σε Θετικές
Επιστήμες. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για το Πρόγραμμα υποβάλλονται τους
μήνες Απρίλιο-Μάιο, ενώ οι εγγραφές πραγματοποιούνται τον Σεπτέμβριο.
Για την εγγραφή στο Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος είναι
δυνατόν να απαιτηθεί η επιτυχής εξέταση του ή της υποψηφίου στις Εξετάσεις
Επάρκειας

που

οργανώνει

το

Τμήμα

Οικονομικής

Επιστήμης

στη

Μικροοικονομική, την Μακροοικονομική και την Οικονομετρία, και οι οποίες
πραγματοποιούνται στα τέλη Ιουνίου.
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Ειδικότερα, για την αποδοχή στο Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών απαιτούνται
τα ακόλουθα:
1. Υποψήφιοι διδακτορικοί φοιτητές προερχόμενοι από την Κατεύθυνση
Οικονομικής Θεωρίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης τού
Τμήματος, οι οποίοι εξετάστηκαν επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα στα δύο
εξάμηνα συγκεντρώνοντας μέσο όρο μεγαλύτερο ή ίσο τού 7 είτε σε όλα τα
μαθήματα, είτε στα εξής 6 μαθήματα: Μικροοικονομική Θεωρία Ι και ΙΙ,
Μακροοικονομική Θεωρία Ι και ΙΙ, και Οικονομετρία Ι και ΙΙ, γίνονται αυτόματα
δεκτοί για τη παρακολούθηση των Μαθημάτων Ειδίκευσης τού Διδακτορικού
Προγράμματος (δες παρακάτω). Οι υπόλοιποι έχουν το δικαίωμα να λάβουν
μέρος στις Εξετάσεις Επάρκειας και εάν επιτύχουν σε αυτές μέσο όρο επίδοσης
άνω τού 7 γίνονται δεκτοί, αλλιώς απορρίπτονται.
2. Υποψήφιοι διδακτορικοί φοιτητές προερχόμενοι από την Κατεύθυνση
Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Ειδίκευσης τού Τμήματος κρίνονται από την Επιτροπή. (Στα
κριτήρια που χρησιμοποιεί η Επιτροπή, ο καλός βαθμός αποφοίτησης αποτελεί,
φυσικά, ένα σημαντικό στοιχείο αξιολόγησης, αλλά όχι το μόνο, καθώς θα
συνυπολογίζεται η γενικότερη πορεία σπουδών

του υποψηφίου. Αναγκαία

προϋπόθεση είναι ένας φοιτητής να συγκεντρώνει μέσο όρο στα δύο εξάμηνα
ίσο ή άνω του 8). Αν γίνουν δεκτοί, τότε (ι) υποχρεούνται να παρακολουθούν
και να εξετάζονται σε 6 μαθήματα τού Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Ειδίκευσης στην Κατεύθυνση Οικονομικής Θεωρίας (Μικροοικονομική Θεωρία
Ι και ΙΙ, Μακροοικονομική Θεωρία Ι και ΙΙ, και Οικονομετρία Ι και ΙΙ), (ιι)
υποχρεούνται να παρακολουθούν, χωρίς να εξετάζονται, στα Μαθηματικά, ενώ
(ιιι) ενθαρρύνονται, χωρίς να υποχρεούνται, να παρακολουθούν τουλάχιστον ένα
μάθημα επιλογής της Κατεύθυνσης Οικονομικής Θεωρίας. Στη βάση τής
απόδοσής τους στις εξετάσεις στα 6 ανωτέρω μαθήματα γίνονται ή όχι δεκτοί,
όπως ακριβώς στην προηγούμενη περίπτωση. Δηλαδή, όσοι εξεταστούν
επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα στα δύο Εξάμηνα επιτυγχάνοντας μέσο όρο άνω
του 7 γίνονται αυτόματα δεκτοί για τη παρακολούθηση των Μαθημάτων
Ειδίκευσης του Διδακτορικού, ενώ οι υπόλοιποι έχουν το δικαίωμα να λάβουν
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μέρος στις Εξετάσεις Επάρκειας και εάν επιτύχουν σε αυτές μέσο όρο επίδοσης
άνω τού 7 γίνονται δεκτοί, αλλιώς απορρίπτονται.
3. Υποψήφιοι διδακτορικοί φοιτητές προερχόμενοι από άλλα Προγράμματα Μ.Sc.
κρίνονται από την Επιτροπή και είτε γίνονται αυτόματα δεκτοί στο Διδακτορικό
Πρόγραμμα για τη παρακολούθηση των Μαθημάτων Ειδίκευσης του
Διδακτορικού, είτε εμπίπτουν στην κατηγορία 2 ανωτέρω, ή καλούνται να
πάρουν μέρος στις Εξετάσεις Επάρκειας στις οποίες εάν επιτύχουν μέσο όρο
επίδοσης άνω τού 7 γίνονται δεκτοί, αλλιώς εμπίπτουν στην κατηγορία 2
ανωτέρω.

2.V. 5. Σεμινάρια και ομιλίες

Στο Τμήμα διοργανώνεται ένα σεμινάριο εβδομαδιαίως με προσκεκλημμενους
ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα διοργανώνονται τακτικά
σεμινάρια όπου οι διδακτορικοί φοιτητές παρουσιάζουν την πρόοδο στην διατριβή
τους.

45

3.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

3.I. 1. Αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού.

Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές; Πώς
εφαρμόζεται;

Οι διδάσκοντες και τα μαθήματα αξιολογούνται στο τέλος κάθε εξαμήνου με
ερωτηματολόγια που διανέμονται στους φοιτητές και συγκεντρώνονται από τη
Γραμματεία του Τμήματος.

Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των διδασκόντων από τους
φοιτητές;

Συντάσσονται ανώνυμοι πίνακες με συνολικά στοιχεία από τις αξιολογήσεις των
φοιτητών που διανέμονται στους διδάσκοντες, ενώ ο κάθε διδάσκων έχει
δυνατότητα πρόσβασης στα αποτελέσματα της αξιολόγησης των δικών του
μαθημάτων.

Ποιος είναι ο μέσος εβδομαδιαίος φόρτος διδακτικού έργου των μελών του
ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος;

7-10 ώρες ανά εβδομάδα συνολικά σε όλα τα προγράμματα.

Πόσα από τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος διδάσκουν στο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών;

Όλα τα μέλη ΔΕΠ συμμετέχουν στη διδασκαλία των ΠΜΣ.
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Υπάρχουν θεσμοθετημένες από το Τμήμα υποτροφίες/βραβεία διδασκαλίας;

Το Τμήμα έχει θεσμοθετήσει υποτροφίες στα πλαίσια των μεταπτυχιακών
προγραμμάτων και των διδακτορικών σπουδών σε φοιτητές με εξαιρετική επίδοση.
Τη χορήγησή τους αποφασίζει η Επιτροπή κάθε Μεταπτυχιακού Προγράμματος, η
οποία καθορίζει και το ύψος του χρηματικού ποσού. Επιπλέον φροντίζει για την
παροχή των προβλεπόμενων υποτροφιών για τους αριστούχους φοιτητές μέσω
ΙΚΥ.

Συνεισφέρουν στο διδακτικό έργο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι
διδάκτορες του Τμήματος και σε τί ποσοστό;

Όχι.
3.I. 2. Ποιότητα και αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας.

Ποιές συγκεκριμένες διδακτικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται;

Επικρατούσα μέθοδος διδασκαλίας είναι η κλασική με τη χρήση του πίνακα και
επικουρικά με τη χρήση προβολικού και υπολογιστή. Σε αρκετά μαθήματα επίσης
δίδονται εργασίες στους φοιτητές.

Υπάρχει διαδικασία επικαιροποίησης του περιεχομένου των μαθημάτων και των
διδακτικών μεθόδων;

Οι διδάσκοντες έχουν την ευθύνη επικαιροποίησης του περιεχομένου των
μαθημάτων και των διδακτικών μεθόδων. Τα συγγράμματα και βοηθήματα
εγκρίνονται από τη ΓΣ του Τμήματος.

Ποιο είναι το ποσοστό των φοιτητών που συμμετέχουν στις εξετάσεις;
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Υπάρχει μεγάλη διακύμανση στα ποσοστά συμμετοχής στις κανονικές εξετάσεις,
από 10% (Μαθηματικά Ι) έως 75% (Μικροσοικονομική Ι), ενώ διαφέρει σημαντικά
μεταξύ υποχρεωτικών μαθημάτων και μαθημάτων επιλογής.

Ποια είναι τα ποσοστά επιτυχίας των φοιτητών στις εξετάσεις;

Τα ποσοστά επιτυχίας κυμαίνονται μεταξύ 40 και 60%.

Ποιος είναι ο μέσος βαθμός πτυχίου;

Ο μέσος βαθμός πτυχίου την τελευταία τετραετία ήταν 6.

Ποια είναι η μέση διάρκεια σπουδών για τη λήψη πτυχίου;

Κατά μέσο όρο η διάρκεια σπουδών είναι 5 έτη.
3.I. 3. Οργάνωση και εφαρμογή του διδακτικού έργου.
Πώς γνωστοποιείται στους φοιτητές η ύλη των μαθημάτων στην αρχή του
εξαμήνου;

Οι περισσότεροι διδάσκοντες ανακοινώνουν το πρόγραμμα διδασκαλίας είτε στην
ηλεκτρονική ιστοσελίδα είτε διανέμοντάς το γραπτά στους φοιτητές στην αρχή του
εξαμήνου.

Περιγράφονται οι μαθησιακοί στόχοι των μαθημάτων και τα προσδοκώμενα
αποτελέσματα;

Ναι.
Υπάρχει διαδικασία μέτρησης της επίτευξης των μαθησιακών στόχων των
μαθημάτων;
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Πέραν των τελικών εξετάσεων σε ορισμένα μαθήματα δίδονται και πρόοδοι
(midterms).

Σε ποιο βαθμό τηρείται το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων;

Τηρείται πιστά κατά κανόνα.

Είναι ορθολογική η οργάνωση και δομή του ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων;

Γίνεται προσπάθεια η οργάνωση και δομή του ωρολογίου προγράμματος να είναι
ορθολογική, τίθενται όμως περιορισμοί από τη διαθεσιμότητα αιθουσών με
αποτέλεσμα ορισμένα μαθήματα να διδάσκονται αργά.

Πόσα (και ποια) από τα βασικά εισαγωγικά Μαθήματα διδάσκονται από μέλη
ΔΕΠ/ΕΠ των δύο ανώτερων βαθμίδων;

Περίπου το 50% των εισαγωγικών μαθημάτων διδάσκονται απο καθηγητές των δύο
ανωτέρων βαθμίδων:

Οικονομετρία Ι

Τζαβαλής

Βιομηχανική Οργάνωση

Κατσουλάκος

Διεθνής Οικονομική

Μπαλτάς - Πουρναράκης

Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ

Φιλιππόπουλος

Μικροοικονομική Θεωρία Ι

Γάτσιος

Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ

Μπαλτάς

Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙ

Τσιώνας

Δημόσια Οικονομική Ι

Κολλίντζας
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Πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος διδάσκουν μαθήματα που
δεν εμπίπτουν στο στενό ή ευρύτερο γνωστικό τους πεδίο;

Γίνεται προσπάθεια τα μέλη ΔΕΠ να διδάσκουν μαθήματα του γνωστικού τους
αντικειμένου.
3.I. 4. Εκπαιδευτικά βοηθήματα.

Είδη και αριθμός βοηθημάτων (π.χ. βιβλία, σημειώσεις, υλικό σε ιστοσελίδες, κλπ)
που διανέμονται στους φοιτητές.

Διανέμονται βιβλία και σημειώσεις από την υπηρεσία του Πανεπιστημίου όπως
ορίζει ο Νόμος ενώ εχουν αρχίσει να διανέμονται σημειώσεις και ηλεκτρονικά
μέσω των ιστοσελίδων των μαθημάτων.

Υπάρχει διαδικασία επικαιροποίησης των βοηθημάτων; Πώς εφαρμόζεται;

Οι διδάσκοντες έχουν την ευθύνη επικαιροποίησης των βοηθημάτων κατά την
κρίση τους.

Πώς και πότε συγκεκριμένα διατίθενται τα βοηθήματα;

Τα βοηθήματα διατίθενται απο την αρμόδια υπηρεσία του Πανεπιστημίου,
δυστυχώς όμως η διανομή τους γίνεται σχεδόν στο μέσον του εξαμήνου, καθώς
αργούν πού οι φοιτητές να δηλώσουν μαθήματα.

Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα;

Η επιλογή των βοηθημάτων είναι τέτοια ώστε να καλύπτεται η διδασκόμενη ύλη
στο μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό.
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Παρέχεται βιβλιογραφική υποστήριξη πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων;

Οι περισσότεροι διδάσκοντες ιδίως σε μαθήματα επιλογής προτείνουν και άλλα
συγγράμματα πέραν των διανεμομένων. Δυστυχώς η βιβλιοθήκη δεν διαθέτει πάντα
τα συγγράμματα αυτά, ιδίως τα νεώτερα, ή δεν διαθέτει ικανό αριθμό για να
καλύψει τις ανάγκες του μεγάλου αριθμού φοιτητών σε ορισμένα μαθήματα.

3.I. 5. Μέσα και υποδομές.

Αίθουσες διδασκαλίας:

(α) Αριθμός και χωρητικότητα.
(β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα.
(γ) Βαθμός χρήσης.
(δ) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του υποστηρικτικού
εξοπλισμού.
Ο αριθμός και η χωρητικότητα των αιθουσών διδασκαλίας θα ήταν άκρως
ανεπαρκείς αν παρακολουθούσε όλα τα μαθήματα η πλειονότητα των φοιτητών.
Μερικές από τις μεγαλύτερες αίθουσες (αμφιθέατρα) κρίνονται τελείως
ανεπαρκείς ποιοτικά λόγω κακής ακουστικής και αισθητικής. Οι σχετικά
νεότερης κατασκευής και μικρότερης χωρητικότητας αίθουσες είναι επαρκείς ως
προς τον εξοπλισμό.

Εκπαιδευτικά εργαστήρια:

(α) Αριθμός και χωρητικότητα
(β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων.
(γ) Βαθμός χρήσης.
(δ) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού
εξοπλισμού.
(ε) Επάρκεια αποθηκών (εργαστηριακού εξοπλισμού, αντιδραστηρίων,
κλπ)
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Υπάρχουν δύο εργαστήρια πληροφορικής με χωρητικότητα 50 περίπου
θέσεων για τους χίλιους και πλέον φοιτητές! Ο αριθμός εργαστηρίων κρίνεται
πολύ μικρός, ενώ ο τεχνικός εξοπλισμός δεν ανανεώνεται τακτικά και δεν
συντηρείται επαρκώς.

Είναι διαθέσιμα τα εκπαιδευτικά εργαστήρια για χρήση εκτός προγραμματισμένων
ωρών;

Μόνο σε περιορισμένες ώρες (10-2 και 12-6 αντίστοιχα για τα δύο μικρά
εργαστήρια) καθώς δεν υπάρχει διαθέσιμο επιβλέπον προσωπικό.

Σπουδαστήρια:

(α) Αριθμός και χωρητικότητα
(β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων.
(γ) Βαθμός χρήσης.
Υπάρχει μόνο ένα σπουδαστήριο, μέσα στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου.

Προσωπικό Διοικητικής/Τεχνικής/Ερευνητικής Υποστήριξης

(α) Αριθμός και ειδικότητες
(β) Επάρκεια ειδικοτήτων
Το Τμήμα έχει 8 μέλη ΕΤΕΠ, 5μελή γραμματεία και 1 άτομο τεχνικού
προσωπικού. Η διοικητική Υποστήριξη κρίνεται επαρκής.

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ (προβολικά, Η/Υ) στη διδασκαλία και εργαστηριακή
εκπαίδευση σε όλο και περισσότερα μαθήματα, ενώ το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
γίνεται ο επικρατέστερος τρόπος επικοινωνίας με τους διδάσκοντες.
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3.I. 6. Αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων και η μεταξύ τους
Αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων στα μαθήματα.

Στα υποχρεωτικά μαθήματα η αναλογία είναι ενας διδάσκων προς 300 φοιτητές
περίπου. Στα μαθήματα επιλογής ποικίλλει από 1 προς 200 έως 1 προς 30.

Αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων στα εργαστήρια.

Στα εργαστήρια η αναλογία ποικίλλει από 1 προς 100 έως 1 προς 30 φοιτητές
περίπου, το οποίο δημιουργεί πρόβλημα καθώς σε κάθε εργαστήριο υπαρχουν μόνο
25 υπολογιστές.

Έχουν οι διδάσκοντες ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους
φοιτητές; Τις τηρούν; Αξιοποιούνται από τους φοιτητές;

Όλοι οι διδάσκοντες ανακοινώνουν ώρες γραφείου που κυμαίνονται μεταξύ 2 και 4
ωρών εβδομαδιαία τις οποίες τηρούν κατά το πλείστον.

Συνεργασίες με εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού και με το
κοινωνικό σύνολο.

Το Τμήμα συμμετέχει στο πρόγραμμα Socrates/Erasmus στα πλαίσια του οποίου
εχουν ερθει 100 περιπου αλλοδαποί φοιτητές Τμήμα την τελευταία τετραετία ενώ
20 περίπου φοιτητές του Τμήματος έχουν επισκεφθεί αντιστοιχα Τμήματα
Πανεπιστημίων του εξωτερικού (δ. Παράρτημα). Ένα μέλος ΔΕΠ είναι υπεύθυνο
για τον συντονισμό του Προγράμματος στο Τμήμα και υποστηρίζεται από ένα
μέλος ΕΤΕΠ.
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4.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

4.I. 1. Προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο του Τμήματος.

Υπάρχει συγκεκριμένη ερευνητική πολιτική του Τμήματος; Ποια είναι;

Η ερευνητική πολιτική του τμήματος συνίσταται στην στενή παρακολούθηση και
έντονη συμμετοχή των μελών ΔΕΠ στις τελευταίες εξελίξεις της οικονομικής
επιστήμης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διοργάνωσης εβδομαδιαίων σεμιναρίων
με ομιλητές απο Ελληνικά και διεθνή ακαδημαϊκά και άλλα ερευνητικά Ιδρύματα,
μέσω συμμετοχής των μελών ΔΕΠ σε πανελλήνια και διεθνή συνέδρια, μέσω των
θεσμοθετημένων ερευνητικών βραβείων.

Πώς παρακολουθείται η υλοποίηση της ερευνητικής πολιτικής του Τμήματος;

Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους το κάθε μέλος ΔΕΠ συντάσσει έκθεση των
ερευνητικών δραστηριοτήτων του και την υποβάλλει στη γραμματεία του
Τμήματος. Οι εκθέσεις αυτές χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση της
ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Τμήματος. Στο παρελθόν το Τμήμα δημοσίευε σε
τακτική βάση ένα Newsletter το οποίο προωθείτο στα άλλα Τμήματα του
Πανεπιστημίου, καθώς και σε άλλα Πανεπιστήμια του εσωτερικού και του
εξωτερικού.

Πώς δημοσιοποιείται ο απολογισμός υλοποίησης της ερευνητικής πολιτικής του
Τμήματος;

Μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Τμήματος.
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Παρέχονται κίνητρα για τη διεξαγωγή έρευνας στα μέλη της ακαδημαϊκής
κοινότητας; Ποια είναι αυτά;

Το Τμήμα πρόσφατα θεσμοθέτησε ετήσια ερευνητικά βραβεία για δημοσιεύσεις
των μελών ΔΕΠ σε κορυφαία διεθνή περιοδικά.
Πώς ενημερώνεται το ακαδημαϊκό προσωπικό για δυνατότητες χρηματοδότησης
της έρευνας;

Μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη Γραμματεία ή απ’ευθείας απο τον
Πρόεδρο του Τμήματος και από τις Πρυτανικές Αρχές όπου συνήθως αποστέλλεται
σχετικό εντυπο υλικό, καθώς και μέσω

της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του

Πανεπιστημίου όπου υπαρχουν σχετικά links.
Πώς υποστηρίζεται η ερευνητική διαδικασία;

Η ερευνητική διαδικασία υποστηρίζεται από το Τμήμα από χρηματικά βραβεία για
αξιόλογες δημοσιεύσεις, από την υποστήριξη των εξόδων για έρευνα (π.χ.
συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια, πρόσληψη βοηθών ερευνητών, αγορά τεχνκού
εξοπλισμού).

Υπάρχουν θεσμοθετημένες από το Τμήμα υποτροφίες έρευνας;

Οχι.

Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσματα στο εσωτερικό του Τμήματος;

Μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των Discussion Papers, της ηλεκτρονικής
ιστοσελίδας του Τμήματος, άτυπων εβδομαδιαίων συναντήσεων μεταξύ των μελών
ΔΕΠ και υποψηφίων διδακτόρων, καθώς και εβδομαδιαίων σεμιναρίων με
προσκεκλημένους ερευνητές απο Ελληνκά και διεθνή ακαδημαϊκά Ιδρύματα και
ερευνητικά κέντρα.
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Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσματα εκτός Τμήματος, στην ελληνική και
διεθνή ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα;

Μέσω της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων σε περιοδικά με κριτές, της
παρουσίασής τους σε πανελλήνια και διεθνή συνέδρια, της παρουσίασής τους μετά
απο πρόσκληση σε Πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα του εσωτερικού και του
εξωτερικού και μέσω της ανάρτησης σε ηλεκτρονική μορφή discussion papers στην
ιστοσελίδα του Τμήματος.

Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσματα στο τοπικό και εθνικό κοινωνικό
περιβάλλον;

Με τη δημοσίευση σε εφημερίδες και εξειδικευμένα περιοδικά των ερευνητικών
αποτελεσμάτων σε απλουστευμένη μορφή.
4.I. 2. Ερευνητικά προγράμματα και έργα που εκτελούνται στο Τμήμα.

Ποια ερευνητικά προγράμματα και δραστηριότητες υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε
εξέλιξη κατά την τελευταία πενταετία;

Ερευνητικό Πρόγραμμα Neural Networks, Ευρωπαϊκή Ένωση
Επιστημονικό Πρόγραμμα Οικονομικών και Κυκλικών Διακυμάνσεων,
TMR, Ευρωπαϊκή Ένωση
Ερευνητικό Πρόγραμμα Αναπτυξης και Εφαρμογών Οικονομετρικών
Μεθόδων

Χρονολογικών

και

Διαστρωματικών

Στοιχείων

για

Χρηματοοικονομικές και Μακροοικονομικές μεταβλητές, ESRC, UK
Ερευνητικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Παραγώγων Αμερικανικού Τύπου,
ESRC, UK
Ερευνητικό Πρόγραμμα Training and Mobility of Researchers, TMR
Ερευνητικό Πρόγραμμα Market Structure and Competition Policy,
Ευρωπαϊκή ΄Ενωση
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Ερευνητικό Πρόγραμμα Trade with Central and Eastern Europe, Ευρωπαϊκή
΄Ενωση
Ερευνητικό Πρόγραμμα Euroconference, Ευρωπαϊκή ΄Ενωση
Ερευνητικό Πρόγραμμα The Integration of Countries in Different Stages of
Development: Greece in the EC, Ευρωπαϊκή ΄Ενωση
Ερευνητικό Πρόγραμμα Privatisation and the Financial Markets in Hungary,
Ευρωπαϊκή ΄Ενωση
Ερευνητικό Πρόγραμμα The Effects of Automobile Taxation in Greece
Ερευνητικό Πρόγραμμα Fertility in Greece, EKKE
Ερευνητικό Πρόγραμμα The Economic Analysis of Political Institutions:
Coalition Building and Constitutional Design, TMR
Ερευνητικό Πρόγραμμα Dynamic Economics: Information, Fluctuation and
Growth, EEC
Ερευνητικό Πρόγραμμα Association of Southern European Economic
Theorists, EEC
Ερευνητικό Πρόγραμμα The Integration of Countries in Different Stages of
Development, EEC
Ερευνητικό Πρόγραμμα, Panel of Firms: A Longitudinal Inter-regional
Macroeconomic Study of Compettiveness, SPES
Incorporating Environmental Valuation into Policy Analysis, Commission
of the European Communities DE VI-FII/3 (AIR-CT-920598)

Ποιο ποσοστό μελών ΔΕΠ/ΕΠ αναλαμβάνει ερευνητικές πρωτοβουλίες;

Όλα τα μέλη ΔΕΠ αναλαμβάνουν ερευνητικές πρωτοβουλίες.

Συμμετέχουν εξωτερικοί συνεργάτες ή/και μεταδιδακτορικοί ερευνητές στα
ερευνητικά προγράμματα;

Ναι.
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4.I. 3. Ερευνητικές υποδομές.

Αριθμός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων.

Υπάρχουν δύο εργαστήρια με 40 ηλεκτρονικούς υπολογιστές προς χρήση των
προπτυχιακών φοιτητών, και ένα εργαστήριο με 15 υπολογιστές προς χρήση των
μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων.

Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών
εργαστηρίων.

Ο αριθμός και η καταλληλότητα των εργαστηρίων κρίνονται σε μεγάλο βαθμό
ανεπαρκείς καθότι 15 υπολογιστές μόνο καλύπτουν τις ανάγκες 150 μεταπτυχιακών
φοιτητών και 40 υπολογιστές διατίθενται μόνο προς χρήση 1200 κατά μέσο όρο
προπτυχιακών φοιτητών! Επιπλέον τα εργαστήρια είναι πολύ στενόχωρα: Π.χ. οι
25 στεγάζονται σε ένα δωμάτιο 40τ.μ.

Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισμού.

Η ποιότητα του υλικοτεχνικού εξοπλισμού των εργαστηρίων κρίνεται μέτρια και
τείνει να απαξιώνεται σύντομα λόγω της ανεπαρκούς τεχνικής υποστήριξης απο
κατάλληλο προσωπικό και μη τακτικής συντήρησής/ανανέωσής του.

Καλύπτουν οι διαθέσιμες υποδομές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας;

Οι ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας καλύπτονται ανεπαρκώς και σε πολύ
μέτριο βαθμό από τις υπάρχουσες υποδομές. Η σύγχρονη θεωρητική έρευνα έχει
ανάγκη πρόσβασης σε ηλεκτρονικούς ιστότοπους όπου πλεον δημοσιοποιούνται τα
αποτελέσματα της ερευνητικής προσπάθειας σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ επιπλεον η
εφαρμοσμένη οικονομική έρευνα διεξάγεται με ποσοτικές μεθόδους οι οποίες με τη
σειρά τους απαιτούν κατάλληλη υποστήριξη με σύγχρονους ηλεκτρονικούς

58

υπολογιστές, σύγχρονα στατιστικά πακέτα, πρόσβαση σε σειρές δεδομένων υψηλού
κόστους.

Ποια ερευνητικά αντικείμενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιμες υποδομές;

Όλα τα ερευνητικά αντικείμενα καλύπτονται από τις υπάρχουσες υποδομές, όμως
καλύπτονται ανεπαρκώς.

Πόσο εντατική χρήση γίνεται των ερευνητικών υποδομών;

Η χρήση των ερευνητικών υποδομών είναι εντατική και μπορεί να γίνει ακόμα
μεγαλύτερη εφόσον τα εργαστήρια, βιβλιοθήκες κλπ. λειτουργούν χωρίς ιδαίτερους
χρονικούς περιορισμούς. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τα εργαστήρια ηλεκτρονικών
υπολογιστών λειτουργούν μονο 6 ώρες τις εργασιμες ημέρες λογω ελλείψεως
προσωπικού!

Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδομές; Ποια είναι η ηλικία του
υπάρχοντος εξοπλισμού και η λειτουργική του κατάσταση και ποιες οι τυχόν
ανάγκες ανανέωσης/επικαιροποίησης;

Οι ερευνητικές υποδομές ανανεώνονται κατά μέσο όρο κάθε 4 χρόνια και η ηλικία
του υπάρχοντος εξοπλισμού είναι αντίστοιχη. Η λειτουργική του κατάσταση
κρίνεται καλή αλλά πολλές εφαρμογές (software) δεν ανανεώνονται τακτικά και
νέες τεχνολογίες εισάγονται με μεγάλη (για την εποχή μας) χρονική υστέρηση.

Πώς χρηματοδοτείται η προμήθεια, συντήρηση και ανανέωση των ερευνητικών
υποδομών;

Από τους πόρους πού διατίθενται στο Πανεπιστήμιο από το Υπουργείο και από το
ΕΛΚΕ (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας), όπου συγκεντρώνονται τα
πλεονάσματα των μεταπτυχιακών προγραμμάτων και τα ερευνητικά κονδύλια απο
έργα (projects) που αναλαμβάνουν τα μέλη ΔΕΠ.
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4.I. 4. Επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος κατά την
τελευταία πενταετία.

Τα ερωτήματα απαντώνται στους πίνακες για το τελευταίο έτος ή/και συνολικά.

Πόσα βιβλία/μονογραφίες δημοσίευσαν τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος;

Συνολικά τα μέλη ΔΕΠ έχουν δημοσιεύσει 33 βιβλία.

Πόσες εργασίες δημοσίευσαν τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ;

(α) Σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές;
(β) Σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές;
(γ) Σε Πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με κριτές;
(δ) Σε Πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων χωρίς κριτές;
Συνολικά τα μέλη ΔΕΠ έχουν δημοσιεύσει 279 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά
με κριτές, εκ των οποίων τα 22 το τελευταίο έτος.

Πόσα κεφάλαια δημοσίευσαν τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος σε συλλογικούς
τόμους;

Συνολικά τα μέλη ΔΕΠ έχουν δημοσιεύσει 154 άρθρα σε συλλογικούς τόμους, εκ
των οποίων τα 21 το τελευταίο έτος.

4.I. 5. Αναγνώριση της έρευνας που γίνεται στο Τμήμα από τρίτους.

Το ερώτημα 3.5.1 απαντάται μετά από έρευνα με το πρόγραμμα GoogleScholar.

Πόσες ετεροαναφορές (citations) υπάρχουν σε δημοσιεύσεις μελών ΔΕΠ/ΕΠ του
Τμήματος;

60

Υπάρχουν 3290 ετεροαναφορές σε δημοσιεύσεις μελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος.

Πόσες συμμετοχές μελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος σε επιτροπές επιστημονικών
συνεδρίων υπήρξαν κατά την τελευταία πενταετία; Να γίνει διάκριση μεταξύ
ελληνικών και διεθνών συνεδρίων.

Κατά το τελευταίο έτος υπήρξαν 17 συμμετοχές μελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος σε
επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων (ελληνικών και διεθνών).

Πόσες συμμετοχές μελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος σε συντακτικές επιτροπές
επιστημονικών περιοδικών υπάρχουν; Να γίνει διάκριση μεταξύ ελληνικών και
διεθνών περιοδικών.

Κατά το τελευταίο έτος υπήρξαν 11 συμμετοχές μελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος σε
συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών (ελληνικών και διεθνών).

Πόσες προσκλήσεις μελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος από άλλους ακαδημαϊκούς /
ερευνητικούς φορείς για διαλέξεις/παρουσιάσεις κλπ. έγιναν κατά την τελευταία
πενταετία;

Κατά το τελευταίο έτος έγιναν 12 προσκλήσεις μελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος για
παρουσιάσεις σε ελληνικά και διεθνή ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Πόσα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος και πόσες φορές έχουν διατελέσει κριτές σε
επιστημονικά περιοδικά;

Όλα τα μέλη ΔΕΠ έχουν διατελέσει πολλαπλές φορές κριτές σε επιστημονικά
περιοδικά διεθνούς κύρους.
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Υπάρχει πρακτική αξιοποίηση (π.χ. βιομηχανικές εφαρμογές) των ερευνητικών
αποτελεσμάτων των μελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος;

4.I. 6. Ερευνητικές συνεργασίες του Τμήματος.

Υπάρχουν ερευνητικές συνεργασίες και ποιές

(α) Με άλλες ακαδημαϊκές μονάδες του ιδρύματος;
(β) Με φορείς και ιδρύματα του εσωτερικού;
(γ) Με φορείς και ιδρύματα του εξωτερικού;
Τα μέλη ΔΕΠ συνεργάζονται σε τακτική βάση με αλλα μέλη ΔΕΠ του ΟΠΑ καθώς
και άλλων πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού.

4.I. 7.Διακρίσεις και βραβεία ερευνητικού έργου που έχουν απονεμηθεί σε μέλη
του Τμήματος.

Ποια βραβεία ή/και διακρίσεις έχουν απονεμηθεί σε μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος;

(α) σε επίπεδο ακαδημαϊκής μονάδας;
(β) σε επίπεδο ιδρύματος;
a. Υπότροφος ΟΠΑ
b. Αντιπρύτανης ΟΠΑ
c. Πρύτανης ΟΠΑ
(γ) σε εθνικό επίπεδο;
d. Γενικός Σύμβουλος, Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών
Ερευνών
e. Πρόεδρος, Ινστιτούτο Μελετών Οικονομικής Πολιτικής
f. Μέλος, Εθνικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Έρευνας
g. Επιστημονικός Διευθυντής, Κέντρο Προγραμματισμού και
Οικονομικών Ερευνών
h. Μέλος, Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων
i. Σύμβουλος, Υπουργείο Συντονισμού
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j. Σύμβουλος, Υποθργείο Εθνικής Οικονομίας
k. Μέλος, Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων
l. Πρόεδρος, Δ.Σ. Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και
Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού
m. Υποδιοικητής Τράπεζας Ελλαδος
n. Πρόεδρος του Δ.Σ. και Υποδιοικητής της Ιονικής και Λαϊκής
Τράπεζας της Ελλάδος
o. Μέλος, Δ.Σ του Οργανισμού για την Ανέγερση του Νέου Μουσείου
Ακροπόλεως
p. Άρχων Νομοφύλαξ του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κων/πόλεως
q. Υπότροφος, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
r. Υπότροφος, University of Pennsylvania
s. Υπουργός Εθνικής Οικονομίας
t. Πρόεδρος, Δ.Σ. της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρησης του
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης
u. Πρόεδρος, Δ.Σ. του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος
v. Αντιπρόεδρος, Δ.Σ. του Κέντρου Δημοσίων Επιχειρήσεων και
Οργανισμών
w. Πρόεδρος της Ελληνικής Πανεπιστημιακής Ένωσης Ευρωπαϊκών
Σπουδών
x. Υπότροφος, British Council
y. Υπότροφος, Fulbright
z. Μέλος, Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Οικονομικών Επιστημών
aa. Μέλος, Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών
bb. Μέλος, Επιστημονική Επιτροπή του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών
Ερευνών
cc. Πρόεδρος, Ινστιτουτο Μελετών Οικονομικής Πολιτικής
dd. Σύμβουλος, Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού
ee. Σύμβουλος, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
ff. Μέλος, Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου Νέας Οικονομίας
gg. Μέλος της Ανεξάρτητης Επιστημονικής Επιτροπής του Υπουργείου
Γεωργίας
hh. Εμπειρογνώμων της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
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(δ) σε διεθνές επίπεδο;
Mέλος, Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Προέδρου
της Ευρωπαϊκής Πολιτικής
Γενικός Γραμματέας, Society for Economic Dynamics and Control
Λίστα Who’s Who in Economics
Λίστα Marquis Who’s Who in Science and Engineering
Καλύτερος Κριτής, Περιδικό Regional Studies
Τιμητικό Μέλος, Regional Studies Association
Μέλος, Scientific Committee of the European Workshop on
Efficiency and Productivity Analysis
Υποτροφία (University Fellowship), Northwestern University
Υποτροφία (University Scholarship), Northwestern University
Επιχορήγηση Έρευνας (Research Grant), Division of Social
Sciences, University of Chicago
Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή περιοδεία των 7 καλύτερων νέων
οικονομολόγων του περιοδικού Review of Economic Studies
Βραβείο Arnold Zellner για την καλύτερη διδακτορική διατριβή
Επιχειρησιακής και Οικονομικής Στατιστικής (Arnold Zellner
Award for the Μost Οutstanding Τhesis in Business and Economic
Statistics)
Επιχορήγηση Έρευνας (Research Grant), National Science
Foundation (NSF), USA
Eπιχορήγηση Έρευνας (Research Grant), Division of Social
Sciences, University of Chicago
Επιχορήγηση Έρευνας (Research Grant), Division of Social
Sciences, University of Chicago
Eπιχορήγηση Έρευνας (Academic Senate Grant), UCLA
Ερευνητικός Εταίρος (Research Fellow), Alfred P. Sloan
Foundation, USA
Μέλος, Economic Policy Committee των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Μέλος, Monetary Committee των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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Μέλος, American Economic Association, Royal Economic Society,
Econometric Society
Υπότροφος, University of Massachusetts
Μέλος, Συμβουλευτική Επιτροπή Τμήματος Εμπορίου,
Χρηματοοικονομικής και Ναυτιλίας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο
Κύπρου
Μέλος, Δεθνής Επιστημονική Εταιρία European Trade Study Group
Ερευνητικός Εταίρος (Research Fellow), Κέντρο Έρευνας
Οικονομικής Πολιτικής (CEPR)
Υποτροφος, Harvard University
Βραβείο, Ottoman Bank Archive and research Centre for the
Competition, Turkey
Υπότροφος, Robert Willis Harbeson Memorial Dissertation
Fellowship, University of Illinois, USA
Μέλος, Δ.Σ. της International Schumpeter Society
Mέλος, Δ.Σ. της European Association for Research in Industrial
Economics
Εθνικός Εκπρόσωπος, Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης του
Προγράμμματος «Στοχοθετημένη Κοινωνικο-Οικονομική Έρευνα»
Σύμβουλος, ΟΟΣΑ
Σύμβουλος, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Μέλος, Δ.Σ. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Σύμβουλος, World Bank
Βραβείο, University of Toronto Connaught Fund Grant
Κάτοχος Ευρωπαϊκής Εδρας Jean Monnet: EU – Institutions and
Economic Policy, European Commission
Distinguished speaker of the 51 International Atlantic Economic
Conference
Member of the Independent Scientific Committee of Experts for the
2002 Monitoring Report in Non-Nuclear Energy (European
Commission, DG RTD and DG TREN)
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Ποιοι τιμητικοί τίτλοι (επίτιμοι διδάκτορες, επισκέπτες καθηγητές, ακαδημαϊκοί,
αντεπιστέλλοντα μέλη ακαδημιών κλπ). έχουν απονεμηθεί από άλλα ιδρύματα σε
μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος;

Κάθε χρόνο προσκαλούνται Καθηγητές του Τμήματος για την υπόδειξη
υποψηφιοτήτων για το Βραβείο Νόμπελ στις Οικονομικές Επιστήμες από τη
Βασιλική Ακαδημία Επιστημών.
4.I. 8.Συμμετοχή των φοιτητών στην έρευνα.

Πόσοι προπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες του
Τμήματος; Πόσοι μεταπτυχιακοί και πόσοι υποψήφιοι διδάκτορες;

Γενικά,

οι

προπτυχιακοί

φοιτητές

δεν

συμμετέχουν

στις

ερευνητικές

δραστηριότητες του Τμήματος. Από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές συμμετέχει ένα
μικρό ποσοστό ενώ όλοι οι υποψήφιοι διδάκτορες συμμετέχουν.
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5.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

5.I. 1. Περιγραφή παρούσας κατάστασης.

Το Τμήμα βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο και μπροστά σε προκλήσεις καθώς:
Τα τελευταία χρόνια έχει αποχωρήσει λόγω συνταξιοδότησης το
μεγαλύτερο ποσοστό των καθηγητών (περίπου 10 άτομα έχουν αποχωρήσει
τα τελευταία λίγα χρόνια) και τα μέλη ΔΕΠ βρίσκονται σε αριθμό (20 εκ
των οποίων 3 μερικής απασχόλησης) πολύ κάτω όχι μόνο από τον αριθμό
των οργανικών θέσεων του Τμήματος (70) αλλά και από τον ελάχιστο
αριθμό (40 μέλη ΔΕΠ) με τον οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει
ικανοποιητικά.
Το Τμήμα υποστηρίζει υψηλής ποιότητας και πολυπληθή προπτυχιακά αλλά
και

επίσης

υψηλής

ποιότητας,

νέα

και

ελκυστικά

μεταπτυχιακά

προγράμματα και διδακτορικές σπουδές.
Το διοικητικό προσωπικό είναι σε αριθμό ιδιαίτερα ανεπαρκές όπως και η
εργαστηριακή και κτιριακή υποδομή είναι επίσης ανεπαρκέστατα.
Επίσης το Τμήμα έχει έναν πολύ μικρό αριθμό (4) «βοηθών» (ΕΔΠ κ.α.) οι
οποίοι μάλιστα συνταξιοδοτούνται εντός 2 ετών και οι θέσεις τους δεν
προκηρύσσονται για ανανέωση αυτόματα.
Η γενική υποδομή (αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, γραφεία) είναι
ανεπαρκέστατη

5.Ι. 2. Κυριότερες δράσεις τα τελευταία 5-6 έτη.

Πρόσληψη νέων μελών ΔΕΠ (Ν. Βέττας, Κ. Κυριαζίδου, Πλ.
Σακελλάρης, Η. Τζαβαλής, Α. Φιλιππόπουλος ως Καθηγητές, Ελ. Ζαχαριάς
και Γρ. Κόρδας ως Επίκουροι Καθηγητές) για τη μερική πλήρωση των
θέσεων από τις συνταξιοδοτήσεις ή άλλες αποχωρήσεις μελών ΔΕΠ.
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Υιοθέτηση νέου προπτυχιακού προγράμματος με νέα δομή (3
κατευθύνσεις) και νέα μαθήματα.
Ανάπτυξη του μεταπτυχιακού προγράμματος πλήρους φοίτησης με δύο
κατευθύνσεις («οικονομικής θεωρίας» και «εφαρμοσμένων οικονομικών
και χρηματοοικονομικής»).
Ανάπτυξη νέου μεταπτυχιακού προγράμματος μερικής φοίτησης στην
«εφαρμοσμένη οικονομική και χρηματοοικονομική».
Ανάπτυξη του διδακτορικού προγράμματος με μαθήματα εξειδίκευσης
κατά τη διάρκεια ενός πρόσθετου πλήρους φοίτησης.

5.Ι. 3. Συνοπτικός απολογισμός δράσεων για το έτος 2007-08

Κατά το έτος 2007-08 το Τμήμα δραστηριοποιήθηκε - ανάμεσα στις υπόλοιπες
δράσεις του - για τα παρακάτω:
Αναπτύχθηκε και λειτούργησε από τον Ιούνιο 2007 νέα ιστοσελίδα
(στην Ελληνική) η οποία προσφέρει καλύτερη πρόσβαση στις διδακτικές
και ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος (www.econ.aueb.gr)
Εφαρμόσθηκε σύστημα «ηλεκτρονικής γραμματείας» μέσω του οποίου
οι φοιτητές (του Α΄ και Β΄ έτους σπουδών) έκαναν τις δηλώσεις για τα
μαθήματά τους ηλεκτρονικά (μέσω internet)

αφού τους μοιράστηκαν

κωδικοί και passwords
(http://www.econ.aueb.gr/ElectronikiGrammateia.html ).
Εφαρμόστηκε σύστημα αξιολόγησης των μαθημάτων του προπτυχιακού
προγράμματος από τους φοιτητές (το οποίο γινόταν στο παρελθόν αλλά είχε
σταματήσει τα τελευταία χρόνια): Αναπτύχθηκε νέο ερωτηματολόγιο,
μέθοδος διανομής και συλλογής από τους φοιτητές και σύστημα
στατιστικής επεξεργασίας των δεδομένων. Το σύστημα εφαρμόσθηκε με
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επιτυχία στο τέλος του φθινοπωρινού εξαμήνου (Δεκέμβριος) και στο τέλος
του εαρινού (Ιούνιος). Σχεδιάζεται να λειτουργήσει έτσι και στο μέλλον.
Λειτούργησε ένα νέο εργαστήριο Οικονομετρίας για προπτυχιακούς
φοιτητές (με 25 θέσεις και υπολογιστές) στο κτίριο της Πατησίων 80 (2ος
όροφος) από τον Οκτώβριο 2007. Για τη λειτουργία του συνεργάστηκε ένα
μέλος ΕΤΕΠ του Τμήματος ενώ την επίβλεψη κατά τη διάρκεια του έτους
είχαν (με μια μικρή οικονομική αποζημίωση) υποψήφιοι διδάκτορες του
Τμήματος.
Ολοκληρώθηκε, με την εσωτερική αξιολόγησή του, το έργο ΕΠΕΑΕΚ
για την αναβάθμιση του προπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος.
Προωθήθηκε η αναδιοργάνωση των Γραμματειών του Τμήματος (η
οποία θα ολοκληρωθεί την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά) καθώς
συνταξιοδοτείται η Προϊσταμένη της Γραμματείας.
Προωθήθηκαν οι διορισμοί 4 νέων μελών ΔΕΠ: Σ. Αρβανίτης (PhD
Οικονομικό Πανεπιστήμιο, Τμήμα ΔΕΟΣ), Χ. Γκενάκος (Ph.D. London
Business School,

από το Univ. οf Cambridge), Σ. Παγκράτης (Ph.D.

London School of Economics, από την Bank of England) και Β. Σκρέτα
(Ph.D. Univ. of Pittsburgh, από το New York University) και οι οποίοι
αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της επόμενης ακαδημαϊκής χρονιάς.
Προγραμματίστηκε να

προσφερθούν από την επόμενη ακαδημαϊκή

χρονιά 4 νέα προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος: Εισαγωγή στους Η/Υ,
Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης, Μαθηματικά ΙΙΙ, και Διάρθρωση της
Ελληνικής Οικονομίας.
Εγκρίθηκε από την ΓΣ και δρομολογείται η βράβευση των
δημοσιεύσεων των μελών ΔΕΠ σε κορυφαία ερευνητικά περιοδικά (με
προσαύξηση χρηματικών βραβείων για τα μη μόνιμα μέλη ΔΕΠ, Λέκτορες
και Επίκουρους).
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Σχεδιάζεται ένα νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα (Master’s in Public
Policy) από κοινού με 2 άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου (και το οποίο
αναμένεται να λειτουργήσει από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά).
Το Τμήμα συν-διοργάνωσε 3 διεθνή συνέδρια (Αthenian Policy Forum,
CRESSE, CRETE) που έλαβαν χώρα τον Ιούλιο 2007.
Προωθήθηκε η διαδικασία «αξιολόγησης» όλων των διδακτικών και
ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος, η οποία και αποτυπώνεται στο
παρόν κείμενο.

5.ΙΙ. 1. Σχεδιασμός Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης.

Στο Τμήμα υπάρχει ένα άτυπο σχέδιο βραχυπρόθεσμης-μεσοπροθεσμης ανάπτυξης
το οποίο διαμορφώνεται από τα μέλη ΔΕΠ στις Γ.Σ. και στις Γ.Σ.Ε.Σ. Στα πλαίσια
του σχεδίου αυτού, το Τμήμα συγκεντρώνει και παρακολουθεί διάφορα στοιχεία
που αφορούν την ερευνητική και διδακτική δραστηριότητα των μελών ΔΕΠ, όπως
αριθμός δημοσιεύσεων, ετεροαναφορές, συμμετοχές σε συνέδρια, συμμετοχές σε
συντακτικές επιτροπές περιοδικών, αξιολογήσεις μαθημάτων, την παραγωγικότητα
και αποτελεσματικότητα του διοικητικού προσωπικού, επαγγελματική
αποκατάσταση (μεταπτυχιακών) φοιτητών και διδακτόρων του Τμήματος. Τα
στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των προοπτικών εξέλιξης
των μελων ΔΕΠ, για την αξιολόγηση της πορείας του Τμήματος και των
μελλοντικών αναγκών του, για το σχεδιασμό της κατεύθυνσης αναθεώρησης του
ΠΠΣ και των ΜΠΣ, για ανακατατάξεις και προσλήψεις σε επιπεδο βοηθητικού
προσωπικού.
Τι προσπάθειες κάνει το Τμήμα προκειμένου να προσελκύσει μέλη ακαδημαϊκού
προσωπικού υψηλού επιπέδου;

Το μέλη ΔΕΠ του Τμήματος διατηρούν στενές σχέσεις με Έλληνες και αλλοδαπούς
επιστήμονες του εξωτερικού, οπου οι περισσοτεροι προηγουμένως έχουν αναπτύξει
ακαδημαϊκή δραση, προκειμένου να εντοπιζουν και να παρακαλουθουν υποψήφια
μελη ΔΕΠ, τα οποία στη συνέχεια στο Τμήμα καλεί γις συνέντευξη και ομιλία
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εφόσον εκδηλωθεί ενδιαφέρον εκατέρωθεν. Μέλη του Τμήματος είναι επίσης
οργανωτικά μέλη ενός απο τα μεγαλύτερα συνέδρια οικονομολόγων σε πανελλήνιο
επίπεδο (CRETE – Conference on Research in Economic Theory and
Econometrics) όπου λειτουργεί μια άτυπη «αγορά εργασίας» (job market) στην
οποία συμμετέχει μεγάλος αριθμός υποψήφιων διδακτόρων τοσο στην Ελλαδα όσο
και στο εξωτερικό.
Πόσους φοιτητές ζητάει τεκμηριωμένα το Τμήμα ανά έτος; Πόσοι φοιτητές τελικά
σπουδάζουν ανά έτος και ποια είναι η προέλευσή τους ανά τρόπο εισαγωγής
(εισαγωγικές εξετάσεις, μετεγγραφές, ειδικές κατηγορίες, κλπ);

Το Τμήμα ζητάει 230 φοιτητές ανά έτος υπό την αυστηρή προυπόθεση όμως οτι
δεν θα υπάρχουν καθόλου μετεγγραφές άλλων φοιτητών. Αλλιώς ο αριθμός των
φοιτητών που «ζητάει» θα πρέπει να περιοριστεί σημαντικά.. Σύμφωνα με την
πρόσφατη εμπειρία ο αριθμός εισαγομένων φοιτητών ξεπερνάει κατα πολύ τον
αριθμό αυτό. Ενδεικτικά αναφέρουμε οτι την τελευταία πενταετία ο αριθμός
εισαγομένων φοιτητών κυμάνθηκε μεταξύ 260-320 φοιτητών.
Τι προσπάθειες κάνει το Τμήμα προκειμένου να προσελκύσει φοιτητές υψηλού
επιπέδου;

Το Τμήμα προσπαθεί να ενημερώνει υποψήφιους φοιτητές μέσω του Οδηγού
Σπουδών και της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας προβάλοντας τα επιτεύγματα του
Τμήματος και τις προοπτικές των αποφοίτων του.

5.ΙΙ. 2. Συνοπτικός προγραμματισμός δράσεων για το επόμενο έτος, 2008-09.

Ορισμένες από τις προτεραιότητες του Τμήματος για το επόμενο έτος, 2008-09,
είναι:
Η προσέλκυση και διορισμός νέων μελών ΔΕΠ.
Η προσέλκυση επισκεπτών καθηγητών κύρους από το εξωτερικό για
βραχυχρόνιες ή μακροχρόνιες επισκέψεις για διαλέξεις, σεμινάρια και
συνεργασίες.
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Η οριστικοποίηση της αναδιοργάνωσης των γραμματειών του Τμήματος
και η λειτουργία τους με τη νέα δομή τους.
Η ανάπτυξη και ευρεία κυκλοφορία ενημερωτικού σημειώματος
(newsletter)

του

Τμήματος

για

την

ερευνητική

και

διοικητική

δραστηριότητά του.
Η οριστικοποίηση του συστήματος ηλεκτρονικής γραμματείας (για
δηλώσεις μαθημάτων, πιστοποιητικά, επεξεργασία βαθμολογίας) και
επέκτασής του σε όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές και με συντονισμό
ώστε να υπάρχει ένα κοινό σύστημα για όλο το Πανεπιστήμιο.
Η ανάπτυξη της ιστοσελίδας του Τμήματος και στην Αγγλική.
Η εντονότερη προβολή της σειράς σεμιναρίων και της σειράς
ερευνητικών δοκιμίων.
Η

συμμετοχή

του

Τμήματος

σε

Ευρωπαϊκά

προγράμματα

«κινητικότητας» για επισκέψεις καθηγητών, υποψηφίων διδακτόρων και
οργάνωση συνεδρίων από κοινού.
Η συμμετοχή του Διδακτορικού προγράμματος σε δίκτυο ευρωπαϊκών
προγραμμάτων

από

διδακτορικά

προγράμματα

διακεκριμένων

Πανεπιστημίων και η διερεύνηση της πιθανής αναδιοργάνωσης του
προγράμματος.
Η λειτουργία (πρώτη χρονιά) του νέου προγράμματος Master’s in Public
Policy
Η κατά το δυνατόν λειτουργία των υποχρεωτικών προπτυχιακών
μαθημάτων σε πολλαπλά τμήματα και (όπου χρειάζεται) με εργαστήρια. Η
διερεύνηση της δυνατότητας εκπόνησης προχωρημένης εργασίας (ως ένα
μάθημα ελεύθερης επιλογής) υπό την επίβλεψη καθηγητή.
H προσέλκυση εξωτερικών υποτροφιών για το προπτυχιακό και το
μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
Η αναζήτηση χώρων νέων εργαστηρίων με Η/Υ για όλα τα επίπεδα
σπουδών (προπτυχιακό και μεταπτυχιακό).
5.IΙ. 2. Βασικοί άξονες 4ετούς σχεδιασμού.

Προσωπικό
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α. Σημαντικός αριθμός νέων θέσεων ΔΕΠ (πρέπει να προσληφθούν
επιπλέον 20-25 μέλη ΔΕΠ στην 4ετία) ώστε το Τμήμα να φθάσει στο ιδιαίτερα
λογικό αριθμό των 40-42 μελών ΔΕΠ (κατά αντιστοιχία με τους περίπου 300
προπτυχιακούς που δέχεται κάθε χρόνο, τους 200 μεταπτυχιακούς και τους περίπου
40 υποψηφίους διδάκτορες που έχει). Η κατανομή πρέπει να γίνει σε όλα τα
γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος, σε όλες τις βαθμίδες και αναλογικά (περίπου
5 νέες θέσεις κάθε έτος)
β. Αριθμός 7 μελών ΕΤΕΠ ή άλλου Επικουρικού προσωπικού για
στελέχωση εργαστηρίων και επίβλεψη εργασιών, οργάνωσης σεμιναρίων και
ηλεκτρονικών μαθημάτων, υποστήριξης ιστοσελίδας, διαχείρισης κοινών
προγραμμάτων με άλλα Τμήματα Πανεπιστημίων της Ευρώπης και βασικής
έρευνας
γ. 4 νέα μέλη Γραμματειακής και Διοικητικής υποστήριξης
δ. Αμοιβή και λοιπή υλική υποστήριξη των βοηθών (υποψήφιων
διδακτόρων) που είναι υπεύθυνοι για τα φροντιστήρια (περιλαμβανομένων
ασκήσεων και εργαστηρίων) σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα)
Διδασκαλία
α. Αναθεώρηση του προπτυχιακού προγράμματος και εμπλουτισμός με νέα
μαθήματα επιλογής (περίπου 10 νέα μαθήματα) εντός της 4ετίας (οπότε το νέο μας
πρόγραμμα θα κλείνει ήδη 8 έτη)
β. Αναθεώρηση του μεταπτυχιακού προγράμματος πλήρους φοίτησης.
πιθανώς με εμπλουτισμό των κατευθύνσεων που προσφέρει
γ. Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα μερικής φοίτησης σε διαχείριση Δημόσιας
πολιτικής και οργανισμούς (Public Policy and Management)
δ. Ενδυνάμωση των 2 υφισταμένων προγραμμάτων μερικής φοίτησης με
έμφαση στον εφαρμοσμένο χαρακτήρα τους
ε. Υποστήριξη με πρόγραμμα υποτροφιών των διδακτορικών φοιτητών μας
και των άριστων από τους λοιπούς φοιτητές μας
στ. Επίσημη διασύνδεση του διδακτορικού προγράμματος με άλλα
κορυφαία προγράμματα στην Ευρώπη ώστε να γίνεται ανταλλαγή φοιτητών, και
διδασκόντων
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η. Ενίσχυση της ηλεκτρονικής υποστήριξης και ψηφιακής μετάδοσης των
προγραμμάτων σε όλα τα επίπεδα διδασκαλίας με εμπλουτισμό ιστοσελίδων και
χρήση σύγχρονων εξ΄ αποστάσεων μέσων
Έρευνα
α. Ενίσχυση πρωτοποριακής βασικής έρευνας σε όλα τα γνωστικά
αντικείμενα του Τμήματος με υλική υποστήριξη των δημοσιεύσεων σε κορυφαία
περιοδικά, συμμετοχής σε συνέδρια, οργάνωση σεμιναρίων και συνεργασιών με
άλλα πανεπιστήμια
β. Οργάνωση 3-4 διεθνών συνεδρίων κατά μέσο όρο (σε διαφορετικά
αντικείμενα) ανά έτος συμπεριλαμβάνοντας τη διοργάνωση των κορυφαίων
ερευνητικών συνεδρίων στην Ελλάδα (EEA, ASSET, CEPR, CESiFO, ΕΑRΙΕ
ECOMETRIC SOCIETY και άλλα)
γ. Ενίσχυση του Εργαστηρίου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής με έρευνες,
newsletter, παρεμβάσεις προς την ελληνική κοινωνία και σύνδεση με άλλους
οργανισμούς, ώστε να είναι ο κύριος φορέας αμερόληπτης ανάλυσης οικονομικής
πολιτικής στην χώρα
δ. Ενίσχυση των Εργαστηρίων Οικονομετρίας ως πόλο για την εμπειρική
έρευνα στην οικονομική στο ΟΠΑ. Πρωτοβουλία για δημιουργία και διαχείριση
επίσημων βάσεων δεδομένων που λείπουν από τη χώρα και εφαρμογές στην αγορά
εργασίας και στην χρηματοοικονομική.
ε. Δημιουργία εργαστηρίου μελέτης ανταγωνισμού, στρατηγικής
επιχειρήσεων και ρύθμισης αγορών.
στ. Επίσημη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα (EC, ERC)
κινητικότητας και ανταλλαγής ερευνητών.
Υποδομή
α. Σημαντικός αριθμός νέων χώρων διδασκαλίας για προπτυχιακούς και
μεταπτυχιακούς φοιτητές. Χρειάζονται 2 επιπλέον αίθουσες (με πλήρη χρήση) για
το προπτυχιακό και άλλες 2 για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα
β. Νέα προπτυχιακά εργαστήρια συνολικά 100 νέων θέσεων (έχουμε μόλις
40 θέσεις για τους περίπου 4x300=1200 φοιτητές της κανονικής 4ετούς διάρκειας)
και ένα νέο εργαστήριο για τα μεταπτυχιακά
γ. 20 νέα γραφεία για μέλη ΔΕΠ και αντίστοιχος εξοπλισμός
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δ. χώρος γραφείων για τους υποψηφίους διδάκτορες φοιτητές που
λειτουργούν ως βοηθοί για τους φοιτητές στα προπτυχιακά προγράμματα
Προβολή και σχέσεις
α. 3μηνίο newsletter ευρείας προβολής για το Τμήμα και με παρεμβάσεις σε
γενικότατα θέματα οικονομικής
β. Oργάνωση και ενίσχυση δικτύου αποφοίτων προπτυχιακού
προγράμματος
γ. Oργάνωση και ενίσχυση δικτύου αποφοίτων μεταπτυχιακού
προγράμματος.
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6.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

6.Ι. 1. Επιγραμματική καταγραφή κύριων στόχων.

To Τμήμα έχει συνεπή στόχευση στην υψηλή ποιότητα σε όλες τις πλευρές της
λειτουργίας του. Φιλοδοξεί να είναι συγκρίσιμο με τα κορυφαία 20 τμήματα
οικονομικής στην Ευρώπη και πόλος έλξης για όλους τους υψηλής ποιότητας
καθηγητές που φοιτητές που ασχολούνται με την οικονομική στην Ελλάδα.
Ενδιαφέρεται για όλες τις πλευρές τις οικονομικής επιστήμης και των εφαρμογών
της. Στην έρευνα κύριος στόχος είναι το πρωτότυπο ερευνητικό αποτέλεσμα
υψηλής ποιότητας, αντίστοιχο αυτής των κορυφαίων διεθνώς ακαδημαϊκών
περιοδικών. Στο προπτυχιακό πρόγραμμα, κύριος στόχος είναι η προσφορά ενός
ολοκληρωμένου κύκλου σπουδών υψηλής ποιότητας που θα προετοιμάζει τους
αποφοίτους τόσο άμεσα για την αγορά εργασίας όσο και για περαιτέρω σπουδές σε
άλλα διακεκριμένα ιδρύματα ιδίως του εξωτερικού. Στο μεταπτυχιακό επίπεδο, στις
εφαρμοσμένες κατευθύνσεις (πλήρους ή μερικής φοίτησης) κύριος στόχος είναι η
παραγωγή νέων εξειδικευμένων επιστημόνων που θα σταδιοδρομήσουν επιτυχώς
όχι μόνο βραχυπρόθεσμα αλλά και μεσοπρόθεσμα στην αγορά εργασίας. Στην
κατεύθυνση θεωρίας και στο διδακτορικό πρόγραμμα των μεταπτυχιακών, κύριος
στόχος είναι η παραγωγή νέων επιστημόνων της υψηλότερης ποιότητας,
κατηρτησμένων στα πλέον σύγχρονα αναλυτικά εργαλεία και μεθόδους της
οικονομικής, και η προώθησή τους προς πρωτότυπη έρευνα στην οικονομική
επιστήμη.

6.Ι. 2. Σύντομη αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης.

Με κριτήριο τους παραπάνω αναφερθέντες στόχους, η πρόσφατη πορεία και η
κατάσταση στο Τμήμα κρίνονται ως ικανοποιητικές, ιδίως σε σύγκριση με άλλα
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Τμήματα στην χώρα και δεδομένων των ιδιαίτερα σημαντικών περιορισμών που
υπάρχουν.
Το Τμήμα επιλέγει κατά κανόνα ως μέλη ΔΕΠ επιστήμονες που έχουν
διδακτορικά διπλώματα από ορισμένα από τα φημισμένα διεθνώς Πανεπιστήμια
ή/και που επίσης έχουν προηγουμένως υπηρετήσει σε θέσεις ΔΕΠ σε ορισμένα
από τέτοια Πανεπιστήμια. Τα τελευταία έτη έχουν γίνει ορισμένες καλές τέτοιες
προσλήψεις. Επίσης τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν δημοσιεύσει εργασίες
τους σε κορυφαία διεθνώς ακαδημαϊκά περιοδικά και συμμετέχουν σε
κορυφαία διεθνή συνέδρια.
Οι απόφοιτοι του Τμήματος (προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος)
βρίσκουν απασχόληση με σχετική ευκολία (δεδομένων των γενικότερων
δυσχερών συνθηκών της αγοράς εργασίας) και όλα τα προγράμματα είναι
δημοφιλή και σε υψηλή ζήτηση. Επίσης οι απόφοιτοί μας γίνονται κατά κανόνα
δεκτοί να συνεχίσουν τις σπουδές τους όταν το επιθυμούν στα κορυφαία
διεθνώς μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Τα τελευταία πέντε έτη,

απόφοιτοι του Τμήματός μας συνεχίζουν τις σπουδές τους ως υποψήφιοι
διδάκτορες με υποτροφία σε αρκετά φημισμένα Πανεπιστήμια των ΗΠΑ και
του Ηνωμένου Βασιλείου. Επίσης οι διδάκτορες του Τμήματος, μετά την
επιτυχή ολοκλήρωση της διατριβής τους έχουν λάβει προσφορές θέσεων
ακαδημαϊκής εργασίας σε αξιόλογα Πανεπιστήμια και αντίστοιχα ερευνητικά
ιδρύματα.
Όμως υπάρχουν προβλήματα και περιθώρια σημαντικής μελλοντικής βελτίωσης σε
όλους τους τομείς:
Δεν φαίνεται να υπάρχει επαρκής αριθμός Ελλήνων επιστημόνων με σημαντική
προϋπηρεσία από πολύ καλά πανεπιστήμια του εξωτερικού που να είναι
διατεθειμένοι να επιστρέψουν στην Ελλάδα – αυτό το στοιχείο δυσχεραίνει τις
νέες προσλήψεις.
Το προϊόν της ερευνητικής δραστηριότητας των μελών ΔΕΠ πρέπει να αυξηθεί
σημαντικά και να πλησιάσει στα επίπεδα των διακεκριμένων Ευρωπαϊκών
Πανεπιστημίων.
Το εν γένει περιβάλλον διδασκαλίας και έρευνας είναι μη ικανοποιητικό.
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6.Ι. 3. Βασικότερα προβλήματα και περιορισμοί.

Ακολουθεί

μια

σύντομη

περιγραφή

των

κυριότερων

προβλημάτων

που

αντιμετωπίζουμε για την επίτευξη των σημαντικότερων στόχων του Τμήματος.
Χαμηλές αμοιβές. Οι αμοιβές των μελών ΔΕΠ είναι πολύ χαμηλές, στοιχείο
που σε συνδυασμό με τη γενικότερη ρευστότητα του θεσμικού πλαισίου και
την χαμηλής ποιότητας υποδομή καθιστά ιδιαίτερα δυσχερή την
προσέλκυση υψηλής ποιότητας επιστημόνων από αξιόλογα Ιδρύματα του
εξωτερικού. Επιπλέον χαμηλές αμοιβές ωθούν πολλά μέλη ΔΕΠ σε
αυξημένη διδασκαλία ή/και σε μη ακαδημαϊκές δραστηριότητητες.
Έλλειψη υποστήριξης έρευνας. Απαιτείται από την Πολιτεία και από το
Πανεπιστήμιο η υποστήριξη, προώθηση και αναγνώριση της βασικής
ερευνητικής δραστηριότητας που οδηγεί σε προβολή και συμμετοχή στην
πρώτη γραμμή της διεθνούς έρευνας κύρους. Παρά τις προσπάθειες προς
αυτή την κατεύθυνση από ομάδες ερευνητών στο Πανεπιστήμιο και ότι η
σύγκριση με άλλα Ελληνικά Πανεπιστήμια είναι γενικά ευνοϊκή, χρειάζεται
άμεση υλική (με υψηλότερες αμοιβές και αποζημιώσεις για ταξίδια,
συνέδρια,

συνεργασίες,

σημαντικές

δημοσιεύσεις)

και

οργανωτική

υποστήριξη (με ευελιξία χειρισμών π.χ. για αμοιβές επισκεπτών) ώστε να
είναι εφικτή η προσέλκυση ικανών ερευνητών και να τους δίνεται η
δυνατότητα και τα κίνητρα να αφοσιωθούν σε βασική έρευνα πρώτης
γραμμής. Ιδιαίτερα ανασχετικός σχετικός παράγοντας είναι η υποτονική
προκήρυξη και υποστήριξη σχετικών έργων βασικής έρευνας από την
Πολιτεία.
Χαμηλό επίπεδο υλικής υποδομής. Η κτιριακή και λοιπή υποδομή μας είναι
ανεπαρκής και σε ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο. Πολλά αμφιθέατρα είναι σε
απαράδεκτη κατάσταση, υπάρχει δραματική στενότητα χώρων διδασκαλίας
και εργαστηρίων, έλλειψη χώρων γραφείων και κατακερματισμός χώρων σε
διάφορες τοπικές «πολυκατοικίες», καθώς και έλλειψη σύγχρονου
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εξοπλισμού. Το υλικό περιβάλλον δεν προσφέρεται ούτε «εμπνέει» για
έρευνα και διδασκαλία. Είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει συγκέντρωση
γραφείων και διδακτικών αιθουσών σε ένα κτίριο σύγχρονων ακαδημαϊκών
προδιαγραφών που να συνδέεται με το κεντρικό κτίριο. Να σημειωθεί ότι
άλλα Ιδρύματα με τα οποία συγκρινόμαστε, όπως η Σχολή ΝομικώνΟικονομικών-Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ ή το Πανεπιστήμιο
Πειραιώς, έχουν αποκτήσει πρόσφατα σύγχρονη και σημαντικά ανώτερη
κτιριακή υποδομή.
Ποιότητα εισερχόμενων φοιτητών. Παρατηρείται εκρηκτική αύξηση κατά τα
τελευταία 2-3 χρόνια του αριθμού των αιτήσεων μεταγραφών χωρίς
ποσοτικό

περιορισμό

στο

Τμήμα,

με

αποτέλεσμα

οι

a

priori

μετεγγραφόμενοι, λόγω νομοθεσίας, να υπερβαίνουν πλέον το 1/3 των
κανονικώς εισαχθέντων στο Τμήμα βάσει Πανελλαδικών Εξετάσεων στο
προπτυχιακό πρόγραμμα. Το γεγονός αυτό αλλοιώνει σε σημαντικό βαθμό
τη σύνθεση και το ποιοτικό επίπεδο των κανονικώς εισαχθέντων πρωτοετών
φοιτητών του Τμήματος, διότι πολλοί εκ των μετεγγραφόμενων εισήχθησαν
στα περιφερειακά πανεπιστήμια με βαθμολογία σημαντικά χαμηλότερη
εκείνης που απετέλεσε τη βάση εισαγωγής σε αυτό και αναμένεται να
λειτουργεί ανασχετικά στην προσπάθεια περαιτέρω ενδυνάμωσης του
προπτυχιακού προγράμματος.
Έλλειψη σταθερού θεσμικού περιβάλλοντος και απλών διαδικασιών. Οι
προσπάθειες για νέες πρωτοβουλίες και η αποτελεσματική καθημερινή
λειτουργία του Τμήματος προσκρούουν στην ανυπαρξία σταθερού και
σαφούς θεσμικού πλαισίου, στη «γραφειοκρατία», σε καθυστερήσεις (όπως
της διανομής συγγραμμάτων, έγκρισης θέσεων και προσλήψεων από το
Υπουργείο) και σε τυπικούς περιορισμούς (όπως στην οργάνωση και
πληρωμή αμοιβών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προσκλήσεων για
επισκέπτες καθηγητές). Οι προσπάθειές μας θα είχαν περισσότερες
πιθανότητες επιτυχίας σε ένα πλαίσιο λειτουργίας που να είναι απλό,
σταθερό, ευέλικτο και χαμηλού κόστους διαχείρισης.
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7. ΠΙΝΑΚΕΣ
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Πίνακας 7.1. Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
Διδάσκοντες

Υποχρεωτικό /

Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Ι
Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση ΙΙ
Στατιστική Ι

Σελίδα
Οδηγού
Σπουδών *
11,20
11,20
11,20

(Συνεργάτες)
Ζαχαριάς
Μιαούλη
Κόρδας

Κατ'επιλογήν
Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό

Αξιολόγηση
από φοιτητή
(Ναι / Όχι) **
Ν
Ν
N

Στατιστική ΙΙ

11,20

Αρβανίτης

Υποχρεωτικό

N

2x13

Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι

11,20

Φλυτζάνης

Υποχρεωτικό

N

2x13

Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙ

11,21

Τσιώνας

Υποχρεωτικό

N

2x13

Γενική Οικονομική Ιστορία

11,21

Μίνογλου

Υποχρεωτικό

N

2x13

Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

11,22

Αναγνωστοπούλου-Δεμοιράκος

Υποχρεωτικό

N

2x13

Μικροοικονομική Θεωρία Ι

11,23

Γάτσιος

Υποχρεωτικό

N

2x13

Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ

11,22

Μπαλτάς

Υποχρεωτικό

N

2x13

Μακροοικονομική Θεωρία Ι

11,23

Βασιλάτος

Υποχρεωτικό

N

2x13

ΜΑΘΗΜΑ

Ιστότοπος

1

Διαλέξεις
2x13
2x13
2x13

Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ

11,22

Φιλιππόπουλος

Υποχρεωτικό

N

2x13

Διεθνής Οικονομική

11,22

Μπαλτάς- Πουρναράκης

Υποχρεωτικό

N

2x13

Χρήμα και Τραπεζική

11,23

Σαπουντζόγλου

Υποχρεωτικό

N

2x13

Βιομηχανική Οργάνωση

11,23

Κατσουλάκος

Υποχρεωτικό

N

2x13

Οικονομετρία Ι

11,24

Τζαβαλής

Υποχρεωτικό

N

2x13

1

Όλα τα μαθήματα περιγράφονται στην ιστοσελιδα http://www.econ.aueb.gr/Undergrad/Courses.html
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Πίνακας 7.1. Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών - Συνέχεια
Σελίδα
Οδηγού
Σπουδών *

Διδάσκοντες

Υποχρεωτικό /

(Συνεργάτες)

Κατ'επιλογήν

Ιστορία Οικονομικής Σκέψης

11,24

Καραγιάννης

Δημόσια Οικονομική Ι
Μεθοδολογία Οικονομικής Επιστήμης

11,24
11,23

Οικονομική της Εργασίας
Οικονομετρία ΙΙ

ΜΑΘΗΜΑ

Ιστότοπος

2

Αξιολόγηση
από φοιτητή
(Ναι / Όχι) **

Διαλέξεις

N

2x13

Βασιλάτος - Κολλίντζας
Τσακαλώτος

Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό
Κατεύθυνση

N
N

2x13
2x13

11,24

Μιαούλη

Κατεύθυνση

N

2x13

11,26

Κυριαζίδου

Κατεύθυνση

N

2x13

Δημόσια Οικονομική ΙΙ

11,26

Ζαχαριάς

Κατεύθυνση

N

2x13

Θεωρία Βιομηχανικής Οργάνωσης

11,25

Βέττας

Κατεύθυνση

N

2x13

Θεωρία Παιγνίων & Αβεβαιότητας

12,26

Βέττας - Γάτσιος

Κατεύθυνση

N

2x13

Θέματα Δυναμικής Οικονομικής

12,28

Κολλίντζας

Κατεύθυνση

N

2x13

2

Όλα τα μαθήματα περιγράφονται στην ιστοσελιδα http://www.econ.aueb.gr/Undergrad/Courses.html
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Πίνακας 7.1. Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών - Συνέχεια
Σελίδα
Οδηγού
Σπουδών *

Διδάσκοντες

Υποχρεωτικό /

(Συνεργάτες)

Οικονομική των Επιχειρήσεων

11,24

Ιδιωτικό Δίκαιο ΙΙ

11,23

Τσιώνας
Κασιμάτης
Τζαβαλής
Τσιώνας - Χρόνης
Παγκράτης
Αρβανίτης
Σαπουντζόγλου
Κόρδας
Κυριαζίδου - Κόρδας
Σπηλιώτη -Γιαννόπουλος
Βέττας- Κατσουλάκος- Γκενάκος

ΜΑΘΗΜΑ

Ιστότοπος

3

Αξιολόγηση Επενδύσεων

11,25

Εφαρμογές Η/Υ

11,26

Χρηματοδοτική Διοίκηση Επιχειρήσεων

11,26

Ανάλυση Χρηματαγορών και Κεφαλαιαγορών

12,27

Τραπεζική Θεωρία και Πρακτική

12,27

Χρηματοοικονομικά και Ασφαλιστικά Μαθηματικά

12,28

Εφαρμοσμένη Οικονομετρία

12,28

Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική

12,29

Εφαρμοσμένη Βιομηχανιική Οργάνωση

12,28

3

Διαλέξεις

Κατ'επιλογήν

Αξιολόγηση
από φοιτητή
(Ναι / Όχι) **

Κατεύθυνση

N

2x13

Κατεύθυνση

N

2x13

Κατεύθυνση

N

2x13

Κατεύθυνση

N

2x13

Κατεύθυνση

N

2x13

Κατεύθυνση

N

2x13

Κατεύθυνση

N

2x13

Κατεύθυνση

N

2x13

Κατεύθυνση

N

2x13

Κατεύθυνση

N

2x13

Κατεύθυνση

N

2x13

Όλα τα μαθήματα περιγράφονται στην ιστοσελιδα http://www.econ.aueb.gr/Undergrad/Courses.html
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Πίνακας 7.1. Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών - Συνέχεια
Σελίδα
Οδηγού
Σπουδών *

Διδάσκοντες

Υποχρεωτικό /

Διαλέξεις

Κατ'επιλογήν

Αξιολόγηση
από φοιτητή
(Ναι / Όχι) **

(Συνεργάτες)

Οικονομική Ανάπτυξη
Οικονομική Γεωγραφία
Αγροτική Οικονομική

11,22
11,22
11,12

Χριστοφόρου-Μητσόπουλος
Καραβέλη
Καραβέλη

Κατεύθυνση
Κατεύθυνση
Κατεύθυνση

N
N
N

2x13
2x13
2x13

Θεωρία Οικονομικής Πολιτικής
Νομισματική Θεωρία & Πολιτική

11,26

Κολλίντζας- Βασιλάτος

Κατεύθυνση

N

2x13

11,26

Παγκράτης

Κατεύθυνση

N

2x13

Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις

11,27

Φιλιππόπουλος

Κατεύθυνση

N

2x13

Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων

12,28

Βλάχου

Κατεύθυνση

N

2x13

Θεωρία και Πρακτική της Οικονομικής Ενοποίησης

12,28

Σαπουντζόγλου

Κατεύθυνση

N

2x13

Ε.Ε.: Θεσμικό Πλαίσιο και Οικονομική Πολιτική

12,28

Μπαλτάς

Κατεύθυνση

N

2x13

Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης

12,29

Κολλίντζας

Κατεύθυνση

Ν

2x13

Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου

11,29

Χατζηπαναγιώτου

Κατεύθυνση

Ν

2x13

Περιφερειακή και Αστική Οικονομική

12,29

Καραβέλη

Κατεύθυνση

Ν

2x13

ΜΑΘΗΜΑ

4

Ιστότοπος

4

Όλα τα μαθήματα περιγράφονται στην ιστοσελιδα http://www.econ.aueb.gr/Undergrad/Courses.html
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Πίνακας 7.1. Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών - Συνέχεια
Σελίδα
Οδηγού
Σπουδών *

Διδάσκοντες

Υποχρεωτικό /

Διαλέξεις

Κατ'επιλογήν

Αξιολόγηση
από φοιτητή
(Ναι / Όχι) **

(Συνεργάτες)

Ιδιωτικό Δίκαιο Ι
Αρχές Πολιτικής Επιστήμης

11,20
11,20

Μπανάκας
Μπουραντώνης

Γεν. Επιλογής
Γεν. Επιλογής

N
N

2x13
2x13

Αρχές Κοινωνιολογίας
Οικονομική Ιστορία της Ελλάδος
Οικονομική Κοινωνιολογία

11,20
11,21
11,21

Μαυρίδης
Μίνογλου
Τσαούση

Γεν. Επιλογής
Γεν. Επιλογής
Γεν. Επιλογής

N
N
N

2x13
2x13
2x13

Μαρξιστική Οικονομική Ι

11,22

Βλάχου

Γεν. Επιλογής

N

2x13

Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙΙ

11,23

Αρβανίτης

Γεν. Επιλογής

N

2x13

Μαρξιστική Οικονομική ΙΙ

11,23

Βλάχου

Γεν. Επιλογής

N

2x13

Επιχειρηματικότητα

11,23

Καραγιάννης

Γεν. Επιλογής

N

2x13

Δίκαιο και Οικονομικά

11,24

Τσαούση

Γεν. Επιλογής

N

2x13

Διάρθρωση και Προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας

11,29

Μίνογλου

Γεν. Επιλογής

N

2x13

Αγγλικά Ι-VI

11,13

Κουτσογιάννη - Καραγκούνη

Γεν. Επιλογής

O

2x13

Γαλλικά Ι-VI

11,13

Γιμουχοπούλου

Γεν. Επιλογής

O

2x13

Γερμανικά Ι-VI

11,13

Ζήκου - Ξενοπούλου

Γεν. Επιλογής

O

2x13

Παιδαγωγική

11,22

Ζαβλανός-Παυλοπούλου

Γεν. Επιλογής

O

2x13

Διδακτική

11,22

Ζαβλανός-Παυλοπούλου

Γεν. Επιλογής

O

2x13

Εισαγωγή στους Η/Υ

11,20

Βασσάλος

Γεν. Επιλογής

O

2x13

ΜΑΘΗΜΑ

5

Ιστότοπος

5

Όλα τα μαθήματα περιγράφονται στην ιστοσελιδα http://www.econ.aueb.gr/Undergrad/Courses.html
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Πίνακας 7.2. Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Φθινοπωρινό εξάμηνο 07-08, Εαρινό Εξάμηνο 06-07)

Μάθημα

Εισαγωγή στην Οικονομική
Ανάλυση Ι
Εισαγωγή στην Οικονομική
Ανάλυση ΙΙ
Στατιστική Ι

Πολλαπλή

Σύνολο

Διδακτικές

Βιβλιογραφία

Ωρών

Μονάδες

Υπόβαθρου
(Υ)
Επιστημονικής
Περιοχής (ΕΠ)
Γενικών
Γνώσεων (ΓΓ)
Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
(ΑΔ)

Κορμού(Κο)
Ειδίκευσης(Ε)
Κατεύθυνσης(Κα)

Εγγεγραμμένοι
Φοιτητές

Αριθμός Φοιτητών
που συμμετείχαν
στις εξετάσεις

Επάρκεια
Εκπαιδευτικών
Μέσων Ναι/Όχι

Αριθμός Φοιτητών
που πέρασε
επιτυχώς στην
κανονική εξέταση

N

52

6

Y

Ko

500

337

71

N

52

6

Y

Ko

571

279

145

N

52

6

Y

Ko

713

390

114

Στατιστική ΙΙ
Μαθηματικά για
Οικονομολόγους Ι
Μαθηματικά για
Οικονομολόγους ΙΙ
Γενική Οικονομική Ιστορία
Αρχές Χρηματοοικονομικής
Λογιστικής
Μικροοικονομική Θεωρία Ι

N

52

6

Y

Ko

741

244

108

N

52

6

Y

Ko

764

420

277

N

52

6

Y

Ko

1133

106

276

N

52

Y

Ko

637

322

185

N

52

6

Y

Ko

535

290

163

N

52

6

Y

Ko

824

625

199

Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ

N

52

6

Y

Ko

807

250

60

Μακροοικονομική Θεωρία Ι

N

52

6

Y

Ko

599

358

87

Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ

N

52

6

Y

Ko

677

328

194

Διεθνής Οικονομική

N

52

6

ΕΠ

Ko

653

317

130

Χρήμα και Τραπεζική
Βιομηχανική Οργάνωση
Οικονομετρία Ι

N
N
N

52
52
52

6
6
6

ΕΠ
ΕΠ
ΕΠ

Ko
Ko
Ko

600
551
591

251
262
227

115
144
157
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Πίνακας 7.2. Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Φθινοπωρινό εξάμηνο 07-08, Εαρινό Εξάμηνο 06-07) - Συνέχεια

Μάθημα

Πολλαπλή

Σύνολο

Διδακτικές

Βιβλιογραφία

Ωρών

Μονάδες

Υπόβαθρου
(Υ)
Επιστημονικής
Περιοχής (ΕΠ)
Γενικών
Γνώσεων (ΓΓ)
Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
(ΑΔ)

Κορμού(Κο)
Ειδίκευσης(Ε)
Κατεύθυνσης(Κα)

Εγγεγραμμένοι
φοιτητές

Αριθμός Φοιτητών
που συμμετείχαν
στις εξετάσεις

Επάρκεια
Εκπαιδευτικών
Μέσων
Ναι/Όχι*

Αριθμός Φοιτητών
που πέρασε
επιτυχώς στην
κανονική εξέταση

Ιστορία Οικονομικής Σκέψης

N

52

6

ΕΠ

Ko

473

216

257

Δημόσια Οικονομική Ι
Μεθοδολογία Οικονομικής
Επιστήμης
Οικονομική της Εργασίας

N

52

6

ΕΠ

Ko

442

281

196

N

52

6

ΓΓ

Kα

69

32

28

N

52

6

ΕΠ

Kα

151

59

37

Οικονομετρία ΙΙ

N

52

6

ΕΠ

Kα

27

7

5

Δημόσια Οικονομική ΙΙ
Θεωρία Βιομηχανικής
Οργάνωσης
Θεωρία Παιγνίων &
Αβεβαιότητας
Θέματα Δυναμικής
Οικονομικής

N

52

6

ΕΠ

Kα

199

100

90

N

52

ΕΠ

Kα

140

49

36

N

52

6

ΕΠ

Kα

146

52

44

N

52

6

ΕΠ

Kα

28

2

2
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Πίνακας 7.2. Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Φθινοπωρινό εξάμηνο 07-08, Εαρινό Εξάμηνο 06-07) - Συνέχεια

Μάθημα

Οικονομική των
Επιχειρήσεων
Ιδιωτικό Δίκαιο ΙΙ

Πολλαπλή

Σύνολο

Διδακτικές

Βιβλιογραφία

Ωρών

Μονάδες

Υπόβαθρου
(Υ)
Επιστημονικής
Περιοχής (ΕΠ)
Γενικών
Γνώσεων (ΓΓ)
Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
(ΑΔ)

Κορμού(Κο)
Ειδίκευσης(Ε)
Κατεύθυνσης(Κα)

Εγγεγραμμένοι
φοιτητές

Αριθμός Φοιτητών
που συμμετείχαν
στις εξετάσεις

Επάρκεια
Εκπαιδευτικών
Μέσων
Ναι/Όχι*

Αριθμός Φοιτητών
που πέρασε
επιτυχώς στην
κανονική εξέταση

N

52

6

ΕΠ

Kα

291

147

124

N

52

6

ΓΓ

Kα

414

187

116

Αξιολόγηση Επενδύσεων

N

52

6

ΕΠ

Kα

250

151
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Εφαρμογές Η/Υ
Χρηματοδοτική Διοίκηση
Επιχειρήσεων
Ανάλυση Χρηματαγορών και
Κεφαλαιαγορών
Τραπεζική Θεωρία και
Πρακτική
Χρηματοοικονομικά και
Ασφαλιστικά Μαθηματικά
Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
Προχωρημένη
Χρηματοοικονομική Λογιστική
Εφαρμοσμένη Βιομηχανιική
Οργάνωση

N

52

6

ΕΠ

Kα

104

44

22

N

52

6

ΕΠ

Kα

423

83

40

N

52

6

ΕΠ

Kα

262

183

133

N

52

ΕΠ

Kα

266

123

31

N

52

6

ΕΠ

Kα

264

196

140

N

52

6

ΕΠ

Kα

169

38

35

N

52

6

ΕΠ

Kα

290

57

38

N

52

6

ΕΠ

Kα

331

138

92
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Πίνακας 7.2. Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Φθινοπωρινό εξάμηνο 07-08, Εαρινό Εξάμηνο 06-07) – Συνέχεια

Μάθημα

Πολλαπλή

Σύνολο

Διδακτικές

Βιβλιογραφία

Ωρών

Μονάδες

Υπόβαθρου
(Υ)
Επιστημονικής
Περιοχής (ΕΠ)
Γενικών
Γνώσεων (ΓΓ)
Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
(ΑΔ)

Κορμού(Κο)
Ειδίκευσης(Ε)
Κατεύθυνσης(Κα)

Εγγεγραμμένοι
φοιτητές

Αριθμός Φοιτητών
που συμμετείχαν
στις εξετάσεις

Επάρκεια
Εκπαιδευτικών
Μέσων
Ναι/Όχι*

Αριθμός Φοιτητών
που πέρασε
επιτυχώς στην
κανονική εξέταση

Οικονομική Ανάπτυξη
Οικονομική Γεωγραφία

N
N

52
52

6
6

ΕΠ
ΕΠ

Kα
Kα

117
147

5
60

4
34

Αγροτική Οικονομική

N

52

Kα

128

55

29

N

52

6
6

ΕΠ

Θεωρία Οικονομικής Πολιτικής

ΕΠ

Kα

227

78

44

Νομισματική Θεωρία & Πολιτική

N

52

6

ΕΠ

Kα

324

88

49

Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις
Οικονομική του Περιβάλλοντος και
των Φυσικών Πόρων
Θεωρία και Πρακτική της
Οικονομικής Ενοποίησης
Ε.Ε.: Θεσμικό Πλαίσιο και
Οικονομική Πολιτική
Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης
Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς
Εμπορίου
Περιφερειακή και Αστική
Οικονομική

N

52

6

ΕΠ

Kα

140

35

13

N

52

ΕΠ

Kα

335

126

54

N

52

6

ΕΠ

Kα

117

40

24

N

52

6

ΕΠ

Kα

99

18

7

N

52

6

ΕΠ

Kα

N

52

6

ΕΠ

Kα

207

39

18

N

52

6

ΕΠ

Kα

112

35

29
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Πίνακας 7.2. Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Φθινοπωρινό εξάμηνο 07-08, Εαρινό Εξάμηνο 06-07) - Συνέχεια

Μάθημα

Πολλαπλή

Σύνολο

Διδακτικές

Βιβλιογραφία

Ωρών

Μονάδες

Υπόβαθρου
(Υ)
Επιστημονικής
Περιοχής (ΕΠ)
Γενικών
Γνώσεων (ΓΓ)
Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
(ΑΔ)

Κορμού(Κο)
Ειδίκευσης(Ε)
Κατεύθυνσης(Κα)

Εγγεγραμμένοι
φοιτητές

Ιδιωτικό Δίκαιο Ι
Αρχές Πολιτικής Επιστήμης

N
N

52
52

6
6

ΓΓ
ΓΓ

Ε
Ε

221
559

Αρχές Κοινωνιολογίας

N

52

6

ΓΓ

Ε

Οικονομική Ιστορία της Ελλάδος

N

52

6

ΓΓ

Ε

Οικονομική Κοινωνιολογία

N

52

6

ΓΓ

Ε

Μαρξιστική Οικονομική Ι

N

52

6

ΓΓ

Ε

Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙΙ

N

52

Υ

Ε

Μαρξιστική Οικονομική ΙΙ

N

52

6

ΓΓ

Δίκαιο και Οικονομικά

N

52

6

ΓΓ

Αγγλικά Ι-VI

N

52

4

Γαλλικά Ι-VI

N

52

4

Γερμανικά Ι-VI

N

52

Παιδαγωγική

N

52

Διδακτική

N

Εισαγωγή στους Η/Υ

N

Αριθμός Φοιτητών
που συμμετείχαν
στις εξετάσεις

Επάρκεια
Εκπαιδευτικών
Μέσων
Ναι/Όχι*

Αριθμός
Φοιτητών
που πέρασε
επιτυχώς στην
κανονική εξέταση

94
363

71
185

354

216

152

232

44

35

627

297

244

127

33

10

Ε

135

11

4

Ε

297

176

164

ΑΔ

Ε

758

227

184

ΑΔ

Ε

3

0

0

4

ΑΔ

Ε

32

8

8

0

ΑΔ

Ε

272

54

43

52

0

ΑΔ

Ε

276

40

28

52

0

ΑΔ

Ε

77

12

7
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Πίνακας 7.3. Εξέλιξη αριθμού εισακτέων στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
2006-2007

2005-2006

2004-2005

2003-2004

2002-2003

Εισαγωγικές εξετάσεις

207

225

219

220

242

Μετεγγραφές

59

41

32

17

1

Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ

10

13

5

7

23

Άλλες κατηγορίες

20

32

35

33

26

Σύνολο

296

311

291

277

292

Επεξηγήσεις:
– Στη γραμμή «Μετεγγραφές» αναγράφεται ο καθαρός αριθμός μετεγγραφόμενων φοιτητών (εισροές-εκροές προς και από το Τμήμα)
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Πίνακας 7.4. Εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και διάρκεια σπουδών

Έτος Αποφοίτησης

‘Ετος Εισαγωγής
2003-04

2004-05

2005-06

2006-07

Δεν έχουν
2007-08 αποφοιτήσει ακόμα

2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007

0
0
0
0
0
0

66
0
0
0
0
0

84
48
0
0
0
0

38
86
40
0
0
0

4
8
21
1
0
0

84
112
138
201
280
299
290

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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Πίνακας 7.5. Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
Κατανομή Βαθμών (%)
Έτος Αποφοίτησης

5.0-5.9

6.0-6.9

7.0-8.4

8.5-10.0

2001-2002

47
29
42
52
49
219

131
134
167
215
174
821

25
32
50
80
60
247

0
1
0
1
2
4

2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
Σύνολο

Μέσος όρος Βαθμολογίας
(Σύνολο απόφοιτων)

5,89
6,03
6,03
6,09
6,06
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Πίνακας 7.6: Μαθήματα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Τίτλος ΜΠΣ:
Mάθημα

«Μεταπτυχιακό
6

Σελίδα
Οδηγού
Σπουδών

Διδάσκοντες

Υποχρεωτικό /

Διαλέξεις

Κατ'επιλογήν

Αξιολόγηση
από φοιτητή
(Ναι / Όχι)

(Συνεργάτες)

Μαθηματικά (Προπαρασκευαστικό)

12

ΓΑΤΣΙΟΣ

Υποχρεωτικό

Ν

2x3

Στατιστική (Προπαρασκευαστικό)

12

ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ

Υποχρεωτικό

Ν

2x3

Μικροοικονομική Ι

12

ΓΑΤΣΙΟΣ

Υποχρεωτικό

Ν

1x13

Μακροοικονομική Ι

13

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

Υποχρεωτικό

Ν

1x13

Οικονομετρία Ι

13

ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ

Υποχρεωτικό

Ν

1x13

Μαθηματικά για Οικονομολόγους

13

ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ

Υποχρεωτικό

Ν

1x13

Μικροικονομική ΙΙ

12

ΒΕΤΤΑΣ

Υποχρεωτικό

Ν

1x13

Μακροοικονομική ΙΙ

13

ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ– ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ

Υποχρεωτικό

Ν

1x13

Οικονομετρία ΙΙ

13

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

Υποχρεωτικό

Ν

1x13

Θεωρία Βιομηχανικής Οργάνωσης

14

ΒΕΤΤΑΣ

Κατ’ Επιλογήν

Ν

1x13

14

ΓΑΤΣΙΟΣ

Κατ’ Επιλογήν

Ν

1x13

17

ΚΟΡΔΑΣ

Κατ’ Επιλογήν

Ν

1x13

17

ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΣ

Κατ’ Επιλογήν

Ν

1x13

Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς
Εμπορίου
Παράγωγα Προϊόντα και Διαχείρηση
Κινδύνου
Στρατηγική Επιχειρήσεων και Πολιτική
Ανταγωνισμού

6

Ιστότοπος

Πρόγραμμα Σπουδών (M.Sc.) Πλήρους Φοίτησης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης
-Κατεύθυνση Οικονομικής Θεωρίας»

Όλα τα μαθήματα περιγράφονται στην ιστοσελιδα http://www.econ.aueb.gr/GraduatePrograms/MScFullTime.html
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Πίνακας 7.7: Μαθήματα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Τίτλος ΜΠΣ:
Mάθημα

«Μεταπτυχιακό

Πρόγραμμα Σπουδών (M.Sc.) Πλήρους Φοίτησης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης –
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής»

Ιστότοπος

7

Σελίδα
Οδηγού
Σπουδών

Διδάσκοντες

Υποχρεωτικό /

(Συνεργάτες)
ΖΑΧΑΡΙΑΣ

Διαλέξεις

Κατ'επιλογήν

Αξιολόγηση
από φοιτητή
(Ναι / Όχι)

Υποχρεωτικό

Ν

2x3

Μικροοικονομική (Προπαρασκευαστικό)

15

Στατιστική (Προπαρασκευαστικό)

15

ΤΣΙΩΝΑΣ

Υποχρεωτικό

Ν

2x3

Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική

15

ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΣ

Υποχρεωτικό

Ν

1x13

Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου

16

ΚΟΡΔΑΣ

Υποχρεωτικό

Ν

1x13

Εφαρμοσμένη Οικονομετρία

15

ΤΣΙΩΝΑΣ

Υποχρεωτικό

Ν

1x13

Παίγνια και Στρατηγικές Αποφάσεις

16

ΓΑΤΣΙΟΣ

Υποχρεωτικό

Ν

1x13

Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Οικονομικά των Επιχειρ. και
Στρατηγικές Επιχειρηματικές Αποφάσεις
Εφαρμογές Οικονομετρίας στη
Χρηματοοικονομική
Παράγωγα Προϊόντα και Διαχείρηση
Κινδύνου
Στρατηγική Επιχειρήσεων και Πολιτική
Ανταγωνισμού
Τράπεζες και άλλοι Xρηματοοικονομικοί
Οργανισμοί

15

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Υποχρεωτικό

Ν

1x13

16

ΛΟΥΡΗ

Υποχρεωτικό

Ν

1x13

16

ΒΡΟΝΤΟΣ

Υποχρεωτικό

Ν

1x13

17

ΚΟΡΔΑΣ

Κατ’ Επιλογήν

Ν

1x13

17

ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΣ

Κατ’ Επιλογήν

Ν

1x13

17

ΣΑΠΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ

Κατ’ Επιλογήν

Ν

1x13

7

Όλα τα μαθήματα περιγράφονται στην ιστοσελιδα http://www.econ.aueb.gr/GraduatePrograms/MScFullTime.html
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Πίνακας 7.8: Μαθήματα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Τίτλος ΜΠΣ:

Μάθημα
Μαθηματικά
(Προπαρασκευαστικό)
Στατιστική
(Προπαρασκευαστικό)
Μικροοικονομική Ι

«Μεταπτυχιακό

Πρόγραμμα Σπουδών (M.Sc.) Πλήρους Φοίτησης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης
-Κατεύθυνση Οικονομικής Θεωρίας»
Υπόβαθρου(Υ)
Επιστημονικής
Περιοχής(ΕΠ)
Γενικών Γνώσεων(ΓΓ)
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων(ΑΔ)

φοιτητές

Αριθμός
Φοιτητών
που συμμετείχαν
στις εξετάσεις

Αριθμός Φοιτητών
που πέρασε επιτυχώς στην
κανονική & επαναληπτική εξέταση

19
19

19
19

16
16

Υ

19

19

16

19

16

Πολλαπλή

Σύνολο

Διδακτικές

Βιβλιογραφία

Ωρών

Μονάδες

Ν

12

Υ

Ν

12

Υ

Ν

39

Κορμού(Κο)
Ειδίκευσης(Ε)
Κατεύθυνσης(Κα)

Εγγεγραμμένοι

Μακροοικονομική Ι

Ν

39

Υ

19

Οικονομετρία Ι
Μαθηματικά για
Οικονομολόγους
Μικροικονομική ΙΙ

Ν

39

Υ

19

19

16

19

19

16

Μακροοικονομική ΙΙ
Οικονομετρία ΙΙ
Θεωρία Βιομηχανικής
Οργάνωσης
Θεωρία και Πολιτική
Διεθνούς Εμπορίου
Παράγωγα Προϊόντα
και Διαχείρηση
Κινδύνου
Στρατηγική
Επιχειρήσεων και
Πολιτική
Ανταγωνισμού

Ν

39

Υ

Ν

39

Υ

19

19

16

Ν

39

Υ

19

19

16

19

16

Ν

39

Υ

19

Ν

39

ΕΠ

15

15

15

Ν

39

ΕΠ

9

9

9

Ν

39

ΕΠ

9

9

9

Ν

39

ΕΠ

1

1

1
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Πίνακας 7.9: Μαθήματα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Τίτλος ΜΠΣ:

Μάθημα
Μαθηματικά
(Προπαρασκευαστικό)
Στατιστική
(Προπαρασκευαστικό)
Βιομηχανική Οργάνωση και
Πολιτική
Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου
Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
Παίγνια και Στρατηγικές
Αποφάσεις
Χρηματοοικονομική
Διοίκηση
Οικονομικά των Επιχειρ. και
Στρατηγικές Επιχειρηματικές
Αποφάσεις
Εφαρμογές Οικονομετρίας
στη Χρηματοοικονομική
Παράγωγα Προϊόντα και
Διαχείρηση Κινδύνου
Στρατηγική Επιχειρήσεων
και Πολιτική Ανταγωνισμού

«Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (M.Sc.) Πλήρους Φοίτησης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης –
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής»
Υπόβαθρου(Υ)
Επιστημονικής
Περιοχής(ΕΠ)
Γενικών Γνώσεων(ΓΓ)
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων(ΑΔ)

φοιτητές

Αριθμός
Φοιτητών
που συμμετείχαν
στις εξετάσεις

Αριθμός Φοιτητών
που πέρασε επιτυχώς στην
κανονική & επαναληπτική εξέταση

55
55

55
55

55
55

55

55

55

ΕΠ

55

55

55

Υ

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

Πολλαπλή

Σύνολο

Διδακτικές

Βιβλιογραφία

Ωρών

Μονάδες

Ν

12

Υ

Ν

12

Υ

Ν

39

ΕΠ

Ν

39

Ν

39

Ν

39

ΕΠ

Ν

39

ΕΠ

Κορμού(Κο)
Ειδίκευσης(Ε)
Κατεύθυνσης(Κα)

Εγγεγραμμένοι

Ν

39

ΕΠ

Ν

39

ΕΠ

Ν

39

ΕΠ

48

48

48

Ν

39

ΕΠ

17

17

17

Ν

39

ΕΠ

24

24

24

Τράπεζες και άλλοι
Xρηματοοικονομικοί
Οργανισμοί
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Πίνακας 7.10:Σφάλμα! Δεν υπάρχει κείμενο καθορισμένου στυλ στο έγγραφο. Εξέλιξη του αριθμού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τμήμα,
εισακτέων (εγγραφών) και αποφοίτων

Τίτλος «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (M.Sc.) Πλήρους Φοίτησης του Τμήματος Οικονομικής
ΜΠΣ: Επιστήμης -Κατεύθυνση Οικονομικής Θεωρίας»
2006-2007

2005-2006

2004-2005

103

166

194

Εγγραφές

19

31

44

Απόφοιτοι

97%

84%

80%

Αιτήσεις (α+β)

2003-2004

2002-2003

(α) Πτυχιούχοι του Τμήματος
(β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων
Προσφορές
-
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Πίνακας 7.11: Εξέλιξη του αριθμού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τμήμα, εισακτέων (εγγραφών) και αποφοίτων

Τίτλος «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (M.Sc.) Πλήρους Φοίτησης του Τμήματος Οικονομικής
ΜΠΣ: Επιστήμης -Κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής»
2006-2007

2005-2006

2004-2005

180

258

400

Εγγραφές

55

54

52

Απόφοιτοι

97%

84%

80%

Αιτήσεις (α+β)

2003-2004

2002-2003

(α) Πτυχιούχοι του Τμήματος
(β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων
Προσφορές
-
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Πίνακας 7.12: Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Τίτλος
ΜΠΣ:

«Μεταπτυχιακό

Πρόγραμμα Σπουδών (M.Sc.) Πλήρους Φοίτησης του
Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης -Κατεύθυνση Οικονομικής
Θεωρίας»
Κατανομή Βαθμών (%)

Έτος Αποφοίτησης

5.0-5.9

6.0-6.9

7.0-8.4

8.5-10.0

Μέσος όρος Βαθμολογίας
(Σύνολο απόφοιτων)

2002-2003
2003-2004

7.24

2004-2005

7.32

2005-2006

7.09

Σύνολο

7.22
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Πίνακας 7.13: Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Τίτλος
ΜΠΣ:

«Μεταπτυχιακό

Πρόγραμμα Σπουδών (M.Sc.) Πλήρους Φοίτησης του
Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης -Κατεύθυνση Εφαρμοσμένης
Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής»
Κατανομή Βαθμών (%)

Έτος Αποφοίτησης

5.0-5.9

6.0-6.9

7.0-8.4

8.5-10.0

Μέσος όρος Βαθμολογίας
(Σύνολο απόφοιτων)

2002-2003
2003-2004

7.92

2004-2005

7.58

2005-2006

7.82

Σύνολο

7.8
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Πίνακας 7.14: Εξέλιξη του αριθμού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τμήμα, εισακτέων (εγγραφών) και αποφοίτων στο Πρόγραμμα
Διδακτορικών Σπουδών
2006-2007

2005-2006

2004-2005

15

21

21

Εγγραφές

13

16

16

Απόφοιτοι

2

1

1

Αιτήσεις (α+β)

2003-2004

2002-2003

(α) Πτυχιούχοι του Τμήματος
(β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων
Προσφορές

Μέση διάρκεια σπουδών αποφοίτων

Επεξηγήσεις:
– Απόφοιτοι: Αριθμός Διδακτόρων που ανακηρύχθηκαν στο έτος που αφορά η στήλη.
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Πίνακας 7.15: Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος
2006-2007
Καθηγητές

Σύνολο

12

2005-2006

2004-2005

2003-2004

2002-2003

13

13

17

17

Από εξέλιξη*
Νέες προσλήψεις*

1

Συνταξιοδοτήσεις*

1

1

1

4

2

1

1

1

1

1

5

4

4

4

4

1

2

Παραιτήσεις*
Αναπληρωτές Καθηγητές

Σύνολο
Από εξέλιξη*
Νέες προσλήψεις*
Συνταξιοδοτήσεις*
Παραιτήσεις*

Επίκουροι Καθηγητές

Σύνολο
Από εξέλιξη*
Νέες προσλήψεις*

2

Συνταξιοδοτήσεις*
Λέκτορες

Παραιτήσεις*

1

Σύνολο

4

4

4

4

4

7

6

6

6

6

Νέες προσλήψεις*
Συνταξιοδοτήσεις*
Παραιτήσεις*
Μέλη ΕΤΕΠ

Σύνολο

Διδάσκοντες επί συμβάσει**

Σύνολο

Τεχνικό προσωπικό εργαστηρίων

Σύνολο

1

1

1

1

1

Διοικητικό προσωπικό

Σύνολο

5

5

5

5

5

* Αναφέρεται στο τελευταίο έτος
** Αναφέρεται σε αριθμό συμβάσεων – όχι διδασκόντων (π.χ. αν ένας διδάσκων έχει δύο συμβάσεις, χειμερινή και εαρινή, τότε μετρώνται δύο
συμβάσεις)
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8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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