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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Καλωσορίσατε στο Τμήμα Οικονομικών
Επιστημών του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Είστε τώρα μέλη του αρχαιότερου
πανεπιστήμιου της Ελλάδας. Το
Πανεπιστήμιό μας έχει 33 τμήματα,
ενταγμένα σε 8 σχολές, 80000 ενεργούς
φοιτητές, 1900 διδάσκοντες και 900
διοικητικούς υπαλλήλους. Κατατάσσεται σε
περίοπτη θέση διεθνώς. Το Τμήμα μας
προσφέρει ένα πλούσιο και σύγχρονο
πρόγραμμα μαθημάτων, ώστε να
εφοδιαστείτε επιστημονικά και
επαγγελματικά. Ο Οδηγός Σπουδών για
τους πρωτοετείς παρουσιάζει τα μαθήματα
και περιγράφει την οργάνωση του
Τμήματος και τις υπηρεσίες, που παρέχει
το Τμήμα στους φοιτητές του.
Χρησιμοποιείστε τη Βιβλιοθήκη, ψάξτε τα
βιβλία της και επενδύστε στη γνώση που
σας δίνεται.
Παρακολουθείστε τις ανακοινώσεις του
Εργαστηρίου Πληροφορικής, το οποίο,
πλέον των μαθημάτων, δίνει και χρήσιμα
σεμιναριακά μαθήματα σε νέα εργαστήρια
υπολογιστών στο Μέγαρο Θεωρητικών
Επιστημών στην οδό Σόλωνος.

Οι αίθουσες διδασκαλίας είναι
εξοπλισμένες με σύγχρονα προβολικά
μηχανήματα και μικροφωνικές
εγκαταστάσεις, ενώ παρέχουν ευκολία
πρόσβασης σε άτομα με αναπηρίες. Από το
Ακαδ. Έτος 2009- 10 θέσαμε σε λειτουργία
ένα Πρόγραμμα Σπουδών, που ακολουθεί
σύγχρονα διεθνή πρότυπα και σας
προτείνουμε πως να επιλέξετε τα
μαθήματά σας. Έχετε πολλές επιλογές κι
αυτό είναι σημαντικό πλεονέκτημα στις
σπουδές σας. Το Τμήμα προσφέρει πολλά
μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών,
επαγγελματικά και επιστημονικά, μόνο του,
αλλά και σε συνεργασία με άλλα τμήματα
και πανεπιστήμια. Έχει και ένα πλήρως
οργανωμένο πρόγραμμα για εκπόνηση
διδακτορικού στις οικονομικές επιστήμες,
που παρέχεται στην αγγλική γλώσσα.
Επίσης, εκτός από τα μαθήματα που
διδάσκουν, οι καθηγητές του Τμήματος
κάνουν έρευνα, που αποτελεί σημαντική
συμβολή στην ελληνική και τη διεθνή
βιβλιογραφία. Εκ μέρους όλων, των
διδασκόντων, του διοικητικού, του τεχνικού
και του βοηθητικού προσωπικού, έχω τη
χαρά να σας καλωσορίσω ως φοιτητές του
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.

Ο Πρόεδρος
Στυλιανός Κώτσιος, Καθηγητής

ΑΙΘΟΥΣΕΣ
ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΟ- ΜΕΓΑΡΟ

ΤΟΕ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μ.Θ.Ε.
Μασσαλίας

ΜΕΓΑΡΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μ.Θ.Ε.
Σόλωνος 57

Αμφιθέατρο Παπαρρηγοπούλου
Αίθουσα Παπαρρηγοπούλου
Αίθουσα Καλλιγά

Αίθουσα
Αίθουσα
Αίθουσα
Αίθουσα

9, 5ος όροφος
10, 5ος όροφος
11, 5ος όροφος
12, 5ος όροφος

153 θέσεις
306 θέσεις
75 θέσεις
73 θέσεις

310 θέσεις
117 θέσεις
90 θέσεις

ΓΡΥΠΑΡΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ
Αριστείδου 11

Αίθουσα Αγγελοπούλου
Αίθουσα Διαλέξεων 4ος όροφος
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Ναυαρίνου 13Α
ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 14

Μάθε περισσότερα για την
λειτουργία της Βιβλιοθήκης

ΕΔΩ

Αίθουσα 1, 3ος όροφος
Αίθουσα 2, 3ος όροφος
Αίθουσα 2, 3ος όροφος

90 θέσεις
25 θέσεις
25 θέσεις

220 θέσεις
48 θέσεις

ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
PEC
Πολιτική Οικονομία
(8 μαθήματα)

ECO
Οικονομικές
Επιστήμες
(35 μαθήματα)

QNT
Ποσοτικά
(13 μαθήματα)

ACC
Λογιστική
(3 μαθήματα)

MGT
Μάνατζμεντ
(5 μαθήματα)

Τμήμα Πολιτικών
Επιστημών και
Δημόσιας Διοίκησης
(10 μαθήματα)

HIS

Ιστορία
(7 μαθήματα)

Νομική Σχολή
(5 μαθήματα)

MTH
Μαθηματικά
(5 μαθήματα)

FIN
Χρηματοοικονομική
(11 μαθήματα)

CSC
Επιστήμη των
Υπολογιστών
(5 μαθήματα)

Τμήμα Μαθηματικών
(1 μάθημα)

Τμήμα Πληροφορικής
και Τηλεπικοινωνιών
(1 μάθημα)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Γνώρισε τους καθηγητές τους Τμήματος
ΕΔΩ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ
ΤΟΜΕΙΣ

Πολιτικής Οικονομίας,
Ιστορίας, Οικονομικής
Ανάπτυξης και
Διεθνούς Οικονομικής

Μαθηματικών,
Πληροφορικής και
Ποσοτικών Μεθόδων

4 ΤΟΜΕΙΣ

Οικονομικής και
Διοίκησης των
Επιχειρήσεων –
Χρηματοοικονομικής

Οικονομίας, Πολιτικής
και Κράτους

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΠΟΥΔΩΝ

36 μαθήματα για το πτυχίο
(252 ECTS)

20 υποχρεωτικά
μαθήματα

4 βασικά μαθήματα
επιλογής

4 μαθήματα από μια
θεματική ενότητα

8 μαθήματα ελεύθερης
επιλογής

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
1 Πληροφορικής
2 Ανάπτυξης επιχειρηματικότητας
3 Πειραματικών Ερευνών στις οικονομικές και κοινωνικές
θεωρίες

4 Οικονομικών υπολογισμών και πληροφοριακών συστημάτων
5 Εκπαίδευσης και εφαρμογών λογιστικής
6 Μελετών και εκπαίδευσης χρηματοοικονομικής
7 Πολιτικής οικονομίας και βιώσιμης ανάπτυξης
8 Διεθνούς οικονομικής και ανάπτυξης
9 Τραπεζικής
10 Αναλυτικής και δεδομένων
11 Κέντρο δυναμικής Μακροοικονομικής
12 Διεθνούς Στρατηγικού Management και Ανταγωνιστικότητας

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
Το Τμήμα συνιστά στους φοιτητές του να επικεντρωθούν στα εισαγωγικά μαθήματα
οικονομικής επιστήμης καθώς και στα μαθήματα που εισάγουν στα Μαθηματικά και τη
Λογιστική, τα οποία αποτελούν απαραίτητα εργαλεία της οικονομικής επιστήμης.

Α'

ΕΞΑΜΗΝΟ

Β'

ΕΞΑΜΗΝΟ

Συνιστώνται τα Εισαγωγικά Μαθήματα
Οικονομικής Επιστήμης. Τα παρακάτω
4 μαθήματα είναι υποχρεωτικά από το
σύνολο των 20 υποχρεωτικών
μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου.

Συνιστώνται τα Εισαγωγικά Μαθήματα
Οικονομικής Επιστήμης. Τα παρακάτω
4 μαθήματα είναι υποχρεωτικά από το
σύνολο των 20 υποχρεωτικών
μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου.

PEC101 Εισαγωγή στην Πολιτική
Οικονομία
ECO101 Εισαγωγή στην Οικονομική
Ανάλυση καθώς και τα κύρια μαθήματα
Μαθηματικών και Λογιστικής
ΜΤΗ101 Μαθηματικά Ι
ACC101 Λογιστική Ι

PEC102 Πολιτική Οικονομία της
Απασχόλησης και του Χρήματος
HIS101 Εισαγωγή στην Οικονομική
Ιστορία καθώς και τα κύρια μαθήματα
Στατιστικής και Μαθηματικών
QNT101 Στατιστική Ι
MTH102 Μαθηματικά ΙΙ

Ας σημειωθεί ότι για τους φοιτητές που
εμφανίζουν αδυναμία στα μαθηματικά,
προτείνεται το μάθημα «MTH100
Εισαγωγή στα Μαθηματικά», διότι
καλύπτει κενά που δημιουργούνται
από το σύστημα των εισαγωγικών
εξετάσεων.
Σημειώνεται ότι οι φοιτητές που
φοιτούν στο Α' εξάμηνο σπουδών τους,
εκτός από 4 υποχρεωτικά μαθήματα,
μπορούν να επιλέξουν και 2 μαθήματα
ελεύθερης επιλογής για το μέγιστο
σύνολο των 6 μαθημάτων που μπορούν
να δηλώσουν ανά εξάμηνο.
Το παραπάνω μάθημα «MTH100
Εισαγωγή στα Μαθηματικά» αποτελεί
ένα από τα δύο ελεύθερης επιλογής.

Σημειώνεται ότι οι φοιτητές που
φοιτούν στο Β' εξάμηνο σπουδών τους,
εκτός από 4 υποχρεωτικά μαθήματα,
μπορούν να επιλέξουν και 2 μαθήματα
ελεύθερης επιλογής για το μέγιστο
σύνολο των 6 μαθημάτων που μπορούν
να δηλώσουν ανά εξάμηνο.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

MYSTUDIES

Μέσω της υπηρεσίας My-Studies μπορείς να
βλέπεις το Πρόγραμμα Σπουδών που ακολουθείς
ενημερώνεσαι για τη βαθμολογία σου στα μαθήματα
που εξετάστηκες
υποβάλλεις ηλεκτρονικά τις δηλώσεις μαθημάτων στα
χρονικό διάστημα που ορίζει η Γραμματεία.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΤΑΞΗ

ECLASS

Η Ηλεκτρονική Τάξη είναι μια υπηρεσία που παρέχει το
Πανεπιστήμιο για ασύγχρονη τηλεκπαίδευση.

https://eclass.uoa.gr

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΠΡΩΤΟΕΤΟΥΣ

Για να εγγραφείς στην υπηρεσία my-studies και να
αποκτήσεις Username και Password σε αυτή, πρέπει
πρώτα να επισκεφθείς τη σελίδα

http://webadm.uoa.gr

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

(ΠΑΣΟ)

Ως φοιτητής έχεις δικαίωμα να εκδώσεις την ακαδημαϊκή
σου ταυτότητα, ή αλλιώς, το πάσο σου. Για να το
αποκτήσεις χρειαζεται πρώτα να έχεις εγγραφεί στην
υπηρεσία my-studies και να επισκεφθείς τον παρακάτω
σύνδεσμο για να κάνει την αίτησή σου.

http://academicid.minedu.gov.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Αφού έχεις πρώτα κάνει δήλωση μαθημάτων στην
ιστοσελίδα http://my-studies.uoa.gr
μπορείς να προμηθευτείς τα συγγράμματά σου στο

http://eudoxus.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρεις την Ενιαία Πλατφόρμα
Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης
(ΕΠΙΑΨΒ) του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών

https://pergamos.lib.uoa.gr

ΣΙΤΙΣΗ

Ενημερώσου για τις προϋποθέσεις δωρεάν σίτισης

ΕΔΩ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ
ΑΜΕΣΑ
Ακολούθησε τον ιστότοπο του Τμήματος, http://www.econ.uoa.gr – προσβάσιμος και
από το κινητό σου, ειδικά τις Ανακοινώσεις, για να πληροφορείσαι και να ενημερώνεσαι
για τα μαθήματα, καθώς και για διαδικασίες (δηλώσεις μαθημάτων, συγγραμμάτων,
στεγασιτκό επίδομα κτλ.) ενώ για να κρατάς ζωντανή την επαφή σου με το Τμήμα
ακολούθησε τους λογαριασμούς του στο FACEBOOK και το LINKEDIN

Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

http://www.econ.uoa.gr

FACEBOOK

@dept.of.economics.ekpa

LINKEDIN

@dept-of-economics-ekpa

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Επικοινωνία με την
Γραμματεία του Τμήματος
Τ 2103689467
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