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Για την εκπόνηση του παραδοτέου απασχολήθηκαν τα κάτωθι μέλη της ομάδας
έργου :Αγγελική Νικολάου
Φίλιππος Παπαδόπουλος

Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2011
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ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Το τμήμα οικονομικών επιστημών για την προαγωγή της γνώσης στο συγκεκριμένο
γνωστικό αντικείμενο και την ανάπτυξη της έρευνας στις συναφείς επιστημονικές
περιοχές του προγράμματος, έχει δημιουργήσει, σε συνεργασία με τα τμήματα
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής το Διατμηματικό
Πρόγραμμα στην Οικονομική Επιστήμη που λειτουργεί από το 1994. Την διοικητική
ευθύνη του προγράμματος έχει το τμήμα οικονομικών επιστημών και οδηγεί στην
απονομή των εξής μεταπτυχιακών τίτλων:
Α) Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Οικονομική Επιστήμη με
εξειδίκευση σε μια από τις δυο κατευθύνσεις:
1. Οικονομική Θεωρία και Πολιτική
2. Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική
Β) Μετά την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος ο μεταπτυχιακός φοιτητής
δύναται να υποβάλει την αίτηση για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.
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Το διατμηματικο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην οικονομική
επιστήμη στοχεύει:
Στην προαγωγή της γνώσης στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.
Στην ανάπτυξη της έρευνας στις συναφείς με το πρόγραμμα γνωστικές περιοχές.
Στην παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή καριέρα.
Στην εκπαίδευση διοικητικών στελεχών μεταπτυχιακού επιπέδου για την κάλυψη
αναγκών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Τα μαθησιακά αποτελέσματα
Α. Γνώση και κατανόηση
Οι απόφοιτοι του διατμηματικού προγράμματος στην οικονομική επιστήμη
αναμένεται να έχουν αποκτήσει:
Ανώτερου επιπέδου γνώση της οικονομικής θεωρίας και πολιτικής.
Γνώσεις υψηλού επιπέδου στα μαθηματικά και την οικονομετρία και ικανότητα
χρησιμοποίησης τους στην ανάλυση συνθέτων οικονομικών προβλημάτων.
Ικανότητα στη διαχείριση οικονομικών δεδομένων με την χρήση σχετικού
λογισμικού.
Ικανότητα στη διεξαγωγή έρευνας τόσο βιβλιογραφικής όσο και εμπειρικής.
Ικανότητα στη χρήση ηλεκτρονικών και συμβατικών πηγών ενημέρωσης.
Ικανότητα στη διαχείριση και οργάνωση του χρόνου, στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών
και συνεργασιών.
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Γνώσεις και δεξιότητες σε όσους αποφοίτους επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές
τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
Δεξιότητες
Α. Γενικές δεξιότητες
Ικανότητα αυτόνομης δράσης
Ικανότητα αποτελεσματικής γραπτής και προφορικής επικοινωνίας.
Ικανότητα διαχείρισης χρόνου σε συνθήκες πίεσης.
Ικανότητα παρουσίασης εργασιών (συνέδρια, σεμινάρια..), γραπτώς και προφορικώς
σε επαγγελματικό επίπεδο.
Βιβλιογραφικές δυνατότητες με τη χρήση της βιβλιοθήκης και άλλων ηλεκτρονικών
πηγών.
Ικανότητα διαρκούς μάθησης για συνεχή ακαδημαϊκή και επαγγελματική ανάπτυξη.
Ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, ποσοτικών μεθόδων και σχετικού
λογισμικού για ανάλυση, συγγραφή και παρουσίαση εργασιών.
Ικανότητα λήψης αποφάσεων σε συνθήκες αβεβαιότητας.
Ικανότητα επίλυσης πρωτοεμφανιζόμενων προβλημάτων
Β. Δεξιότητες πεδίου
Οι πτυχιούχοι του μεταπτυχιακού προγράμματος στην οικονομική επιστήμη θα
πρέπει να είναι σε θέση να:
Κατανοούν πλήρως την οικονομική θεωρία, τις μεθόδους υποδειγματοποίησης και
τις εφαρμογές τους.
Κατανοούν πλήρως τις ποσοτικές μεθόδους και υπολογιστικές τεχνικές και να
γνωρίζουν πώς να τις χρησιμοποιούν αποτελεσματικά στην επίλυση διαφόρων
οικονομικών προβλημάτων.
Γνωρίζουν πώς να εφαρμόζουν, με κριτικό πνεύμα, οικονομική λογική σε θέματα
πολιτικής.
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Επιδεικνύουν γνώσεις σε διάφορες εξειδικευμένες περιοχές των οικονομικών όπως
επίσης της βιβλιογραφία τους.
Κατανοούν ότι πολλά οικονομικά προβλήματα επιδέχονται περισσότερες της μιας
προσεγγίσεις και μπορεί να έχουν περισσότερες από μια λύσεις.
Δομή του προγράμματος
Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών έχει διάρκεια τρία διδακτικά εξάμηνα όπου
στο τρίτο οι φοιτητές υποχρεούνται στη συγγραφή διπλωματικής εργασίας. Οι
φοιτητές οφείλουν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε δέκα
μαθήματα, από αυτά επτά είναι υποχρεωτικά και τρία επιλογής. Κάθε εξαμηνιαίο
μάθημα ισοδυναμεί με τρεις διδακτικές μονάδες και η διπλωματική με έξι. Για την
απονομή του μεταπτυχιακού διπλώματος απαιτούνται τριάντα έξι διδακτικές
μονάδες. Τα μαθήματα διδάσκονται τρεις ώρες την εβδομάδα και κάθε εξάμηνο
διαρκεί δεκατρείς εβδομάδες.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει δυο κατευθύνσεις, την οποία οι φοιτητές
επιλέγουν αφού ολοκληρώσουν το πρώτο εξάμηνο:
1.

Κατεύθυνση Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής

2.

Κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής

Στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης
Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τα μαθήματα διδάσκονται κυρίως με
διαλέξεις αλλά και φροντιστηριακά μαθήματα με ασκήσεις και εφαρμογές για την
καλύτερη εμπέδωση της ύλης. Στη διάρκεια των μαθημάτων οι φοιτητές
ενθαρρύνονται να συμμετέχουν κριτικά αλλά και εκπονούν εργασίες

σε

συγκεκριμένα θεωρητικά η εμπειρικά θέματα. Στο τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές θα
πρέπει να εκπονήσουν μια διπλωματική εργασία σε ένα θέμα που επιλέγεται σε
συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή τους. Επίσης οι μεταπτυχιακοί φοιτητές
καλούνται να παρακολουθούν τις διαλέξεις που γίνονται στο τμήμα οικονομικών
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επιστήμων

σχεδόν

κάθε

εβδομάδα,

από

επισκέπτες

καθηγητές

άλλων

πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων τόσο της Ελλάδας όσο και
του εξωτερικού.
Μέθοδοι αξιολόγησης
Ο τρόπος αξιολόγησης των επιδόσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται στο
τέλος κάθε εξαμήνου με γραπτές εξετάσεις. Επειδή όμως το μεταπτυχιακό πρόγραμμα
σπουδών είναι εντατικό και ο αριθμός των φοιτητών μικρός, οι φοιτητές
υποχρεούνται στην εκπόνηση πολλαπλών εργασιών και εξετάσεων στη διάρκεια του
εξαμήνου οι οποίες συμβάλλουν στην τελική τους αξιολόγηση.
Σύστημα αξιολόγησης ποιότητας
Η αξιολόγηση των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών και των διδασκόντων εκ
μέρους των φοιτητών πραγματοποιείται τις τελευταίες εβδομάδες κάθε εξαμήνου.
Πιο συγκεκριμένα στη διάρκεια του μαθήματος διανέμεται ερωτηματολόγιο στους
φοιτητές, που περιλαμβάνει ερωτήσεις αξιολόγησης του μαθήματος και του
διδάσκοντα.
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