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1.

∆ιάρκεια Σπουδών

Η συνολική διάρκεια σπουδών του προγράµµατος συµπεριλαµβανοµένης και της διπλωµατικής
εργασίας είναι 24 µήνες ενώ το πρόγραµµα διδασκαλίας και εξετάσεων ολοκληρώνεται σε 16 µήνες.
Αποτελείται από 7 ακαδηµαϊκές περιόδους κάθε µία από τις οποίες διαρκεί 8 εβδοµάδες
διδασκαλίας και 1 εβδοµάδα εξετάσεων (7 ακαδηµαϊκά δίµηνα). Οι φοιτητές οι οποίοι παίρνουν ως
µάθηµα επιλογής τουλάχιστον 1 από τα υποχρεωτικά µαθήµατα της άλλης κατεύθυνσης µπορούν να
ολοκληρώσουν την παρακολούθηση των µαθηµάτων τους σε 14 µήνες. Σε κάθε περίπτωση ο
φοιτητής χρίζεται πτυχιούχος µετά το πέρας και των 24 µηνών.
• 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.
• 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 ακαδηµαϊκό δίµηνο σε Μαθήµατα Κατεύθυνσης (σύνολο 4) τα οποία διδάσκονται στο 4ο και 5ο
ακαδηµαϊκό 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 ακαδ. δίµηνο. Κάθε µάθηµα µετράει για 3 ακαδηµαϊκές µονάδες και η
∆ιπλωµατική Εργασία για 6 ακαδηµαϊκές µονάδες.
Για να ολοκληρώσουν το Πρόγραµµα οι φοιτητές πρέπει να έχουν εξασφαλίσει 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
∆ιπλωµατική Εργασία.
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ
ΚΙ. Μικρο-οικονοµικά και αρχές Μικρο-οικονοµικής πολιτικής
Κ2. Στατιστικές και Οικονοµετρικοί Μέθοδοι για Λήψη Επιχειρηµατικών Αποφάσεων
Κ3. Θεωρία Παιγνίων και Στρατηγικές Αποφάσεις Ι
Κ4. Ανάλυση Αγορών και Τιµολόγηση
Κ5. Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων
Κ6. ∆ιαχείριση Χαρτοφυλακίου
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Α. Κατεύθυνση Εφαρµοσµένων Οικονοµικών
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
Β. Κατεύθυνση Χρηµατοοικονοµικών
Β1. Κεφαλαιαγορές και Τραπεζική
Β2. ∆ιαχείριση Κινδύνου και Παράγωγα Προϊόντα
Β3. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική και Ανάλυση
(σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης)
Β4. Οικονοµετρία και χρηµατιστηριακές αγορές
2.

Παρακολούθηση Μαθηµάτων

Όλα τα µαθήµατα γίνονται απογεύµατα και διαρκούν 4 ακαδηµαϊκές ώρες (6:00-9:15 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 επιστηµονικό υπεύθυνο του προγράµµατος και να το
συζητήσει µε τους διδάσκοντες. Σε καµία περίπτωση οι απουσίες δεν πρέπει να ξεπερνούν το 1/3
των ωρών διδασκαλίας του κάθε µαθήµατος. Καθυστερηµένη είσοδος στην αίθουσα δεν επιτρέπεται
και η απουσία κατά το πρώτο ή δεύτερο ήµισυ της διάλεξης συνεπάγεται απουσία που αντιστοιχεί
στο ήµισυ µιας διάλεξης.
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3.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κατά τη διάρκεια του 3ου ακαδηµαϊκού διµήνου ο φοιτητής δηλώνει τα µαθήµατα επιλογής
που θα επιθυµούσε να παρακολουθήσει στα επόµενα ακαδηµαϊκά δίµηνα και επιλέγει
µεταξύ της συγγραφής διπλωµατικής εργασίας η της παρακολούθησης 2 επιπλέον
µαθηµάτων επιλογής. Για κάθε µάθηµα επιλογής υπάρχει ένα κατώτατο όριο αριθµού
φοιτητών που µπορούν να το παρακολουθήσουν. Το όριο αυτό αποφασίζεται κάθε φορά
από την Επιτροπή του Προγράµµατος για κάθε µάθηµα χωριστά. Ενδεικτικά τα µαθήµατα
που µπορεί να προσφερθούν ως µαθήµατα επιλογής είναι:
Ε1. ∆ιεθνή Οικονοµικά και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση
Ε2. Οικονοµικά για στελέχη Επιχειρήσεων & Οργανισµών (Business Economics)
Ε3. ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Εργασιακές Σχέσεις: Θεωρία και Εφαρµογές
Ε4. Επιχειρησιακή Στρατηγική και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Ε5. Πολυκριτηριακή Προσέγγιση στη Λήψη Αποφάσεων
Ε6. Οικονοµική Γεωγραφία
Ε7. Εφαρµοσµένα Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και ∆ιαχείρισης Φυσικών Πόρων
Ε8. Πληροφοριακά συστήµατα στη χρηµατοοικονοµική
Ε9. Οικονοµικά τεχνολογικής αλλαγής, έρευνας και ανάπτυξης και καινοτοµιών
Ε10. Ψηφιακή οικονοµικά και οικονοµικά ηλεκτρονικού εµπορίου.
Ε11. Οικονοµική Ανάλυση Συγχωνεύσεων και Εξαγορών

4.

Εξετάσεις - Βαθµολογία

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 πραγµατοποιήσει εξετάσεις σε ένα
µέρος της ύλης και να δώσει «βαθµό προόδου», ο οποίος λαµβάνεται υπ’ όψιν για τη διαµόρφωση
του τελικού βαθµού µαθήµατος. Κάθε φοιτητής λαµβάνει, στο τέλος κάθε προόδου ένα βαθµό
µαθήµατος ως ακολούθως:
8,51 - 10

= Άριστα

6,51 - 8,50

= Λίαν Καλώς

5,0 - 6,50

= 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 ∆ιευθυντή του Προγράµµατος. Η µη εκπλήρωση των
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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 ∆ιευθυντή 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.
5.

Βαθµός Αποτυχίας

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 ΠΜΣ. Κάθε φοιτητής µπορεί να αποτύχει
µόνο σε δύο µαθήµατα κάθε τέσσερα δίµηνα. Η επανεξέταση των µαθηµάτων γίνεται την πρώτη
εβδοµάδα του ∆εκεµβρίου για τα τέσσερα πρώτα δίµηνα και την τελευταία εβδοµάδα του Ιουνίου
για τα τελευταία τρία ακαδηµαϊκά δίµηνα. Στις επαναληπτικές εξετάσεις ∆εκεµβρίου ή Ιουνίου ο
φοιτητής θα πρέπει να πάρει προβιβάσιµο βαθµό (5) σε όλα τα οφειλόµενα µαθήµατα. Σε αντίθετη
περίπτωση διαγράφεται αυτόµατα από το ΠΜΣ.
6.

∆ιπλωµατική Εργασία

Για την εκπόνηση της ∆ιπλωµατικής Εργασίας ισχύουν τα ακόλουθα: Κατά τη διάρκεια του 5ου
ακαδηµαϊκού διµήνου, ο φοιτητής προτείνει το θέµα της ∆ιπλωµατικής Εργασίας του το οποίο
πρέπει να εγκριθεί από τον καθ’ ύλην αρµόδιο Καθηγητή και από τον Επιστηµονικό Υπεύθυνο
του Προγράµµατος. Ο Επιβλέπων Καθηγητής πρέπει να προέρχεται από το ∆ιδακτικό
Επιστηµονικό Προσωπικό (∆.Ε.Π.) του ΟΠΑ 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 ∆.Ε.Π. Πανεπιστηµίων.
Η ∆ιπλωµατική Εργασία υποβάλλεται για εξέταση µέχρι και 6 µήνες µετά και τη λήξη των
επαναληπτικών του Ιουνίου. Η αξιολόγηση και η βαθµολόγησή της γίνεται από δύο ακόµα
εξεταστές εκτός από τον κύριο επιβλέποντα. Ο βαθµός της εργασίας θα είναι ο µέσος όρος των
βαθµών των τριών εξεταστών.
Η ∆ιπλωµατική Εργασία δεν είναι υποχρεωτική. Ο φοιτητής µπορεί να πάρει 2 επιπλέον
Μαθήµατα Επιλογής σε αντικατάσταση της ∆ιπλωµατικής Εργασίας.
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10.

∆ίδακτρα

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.
Η κατανοµή της πληρωµής των διδάκτρων γίνεται ως εξής:
Το ποσό των € 1000 καταβάλλεται από τους φοιτητές πριν από την έναρξη των
προπαρασκευαστικών µαθηµάτων για την κατοχύρωση της θέσης. Το υπόλοιπο της πρώτης δόση
καταβάλλεται στην αρχή του πρώτου διµήνου κατά την περίοδο των εγγραφών. Η δεύτερη δόση,
στην αρχή του τετάρτου διµήνου, και η τρίτη δόση στην αρχή του έκτου διµήνου. Οι φοιτητές είναι
υποχρεωµένοι να καταβάλλουν τις δόσεις των διδάκτρων στις ηµεροµηνίες που ορίζει η Επιτροπή
του Προγράµµατος. Καθυστέρηση πέρα των 15 ηµερών στην καταβολή µιας δόσης θα σηµαίνει
αναστολή της παρακολούθησης και της περαιτέρω εγγραφής του φοιτητή στο Πρόγραµµα. Σε
περίπτωση που ένας φοιτητής διακόπτει ή του ζητείται να διακόψει το Πρόγραµµα, λόγω µη
ικανοποιητικής απόδοσης ή µη συµµόρφωσης, τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.
9. Χρηµατικό Βραβείο
Το πρόγραµµα προβλέπει τη χορήγηση χρηµατικού βραβείου ύψους 2500 € στον φοιτητή/φοιτήτρια
που έχει σηµειώσει την υψηλότερη ακαδηµαϊκή επίδοση ανά κατεύθυνση.

10.

Αξιολόγηση Μαθηµάτων

Κάθε διδακτικό δίµηνο αξιολογούνται από τους µεταπτυχιακούς φοιτητές όλοι οι
διδάσκοντες. Η αξιολόγηση πραγµατοποιείται εντός της 8ης εβδοµάδας του διµήνου.
Ακολουθεί η καταγραφή των δελτίων αξιολόγησης και η επεξεργασία τους. Τα
αποτελέσµατα της αξιολόγησης κοινοποιούνται στους διδάσκοντες και στους βοηθούς
διδασκαλίας προς ενηµέρωσή τους. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης λαµβάνονται
υπόψη για τη λήψη βελτιωτικών µέτρων όπου αυτά απαιτούνται.
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