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Πρόλογος 
 

Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διεθνής και Ευρωπαϊκή Οικονοµική" σας 
καλωσορίζει και σας εύχεται καλή επιτυχία στην προσπάθεια που έχετε αναλάβει. 
Ο Οδηγός Σπουδών παρουσιάζει τα µαθήµατα και περιγράφει την οργάνωση του 
ΠΜΣ ΔΕΟ και τις υπηρεσίες που παρέχει το Τµήµα στους φοιτητές του. Σας παρέχει 
πληροφορίες για την επιλογή των µαθηµάτων, για τον τρόπο οργάνωσης και 
διοίκησης του ΠΜΣ, για τους διδάσκοντες, για την Ιστοσελίδα, για τις εκδηλώσεις 
που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του ΠΜΣ και για άλλα ενδιαφέροντα για τον φοιτητή 
ζητήµατα. 
 
Η φύση και το περιεχόµενο των µαθηµάτων δίνουν στο φοιτητή µια ολοκληρωµένη 
εικόνα για το αντικείµενο του ΠΜΣ ΔΕΟ καθώς και για τα εφόδια που πρέπει να έχει 
για την αποτελεσµατική παρακολούθηση των µαθηµάτων.  
Ο Οδηγός παρουσιάζει αναλυτικά τη διοικητική οργάνωση και λειτουργία του 
Τµήµατος. Επίσης, ο Οδηγός Σπουδών δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες για τις 
υπηρεσίες και τις ευκαιρίες που προσφέρονται στους φοιτητές κατά τη διάρκεια των 
σπουδών τους.  
Κάθε Οδηγός Σπουδών είναι αποτέλεσµα συλλογικής προσπάθειας του διδακτικού 
και ερευνητικού προσωπικού και των φοιτητών, αλλά και της πολύτιµης βοήθειας 
που προσφέρει το διοικητικό προσωπικό της Γραµµατείας.  
 

 

Εκ µέρους όλων µας σας καλωσορίζω και σας εύχοµαι καλή ακαδηµαϊκή χρονιά! 

 

Καθηγητής Α. Γ. Καρασαββόγλου 

Διευθυντής του ΠΜΣ ΔΕΟ 
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Οργάνωση και λειτουργία του ΠΜΣ 
 

Όργανα λειτουργίας του ΠΜΣ ΔΕΟ είναι: 

Η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής είναι το 
ανώτερο όργανο διοίκησης του ΠΜΣ και  

• Επιλέγει τον διευθυντή του ΠΜΣ για διετή θητεία, µε δυνατότητα ανανέωσης. 
• Αποφασίζει για τη στελέχωση της συντονιστικής επιτροπής του ΠΜΣ για 
διετή θητεία και ασκεί τον εποπτικό της έλεγχο. 

• Επικυρώνει τον Κανονισµό Σπουδών του ΠΜΣ. 
• Επιλέγει τους φοιτητές του ΠΜΣ. 
• Απονέµει τα Μεταπτυχιακά Διπλώµατα Ερευνητικού Χαρακτήρα στους 
φοιτητές που έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους. 

• Αποφασίζει για την έγκριση των εισηγήσεων της Συντονιστικής Επιτροπής. 

Η Συντονιστική Επιτροπή: 

• Καταθέτει τον απολογισµό λειτουργίας του ΠΜΣ στη Γ.Σ. σε τακτική 
(ετήσια) βάση. 

• Είναι υπεύθυνη για την ορθή διεξαγωγή των µαθηµάτων. 
• Μεριµνά για τα λειτουργικά θέµατα του ΠΜΣ (υλικοτεχνική υποδοµή, 
παρακολούθηση προϋπολογισµού, δηµόσιες σχέσεις – διαφήµιση, κ.τ.λ.) 

• Προτείνει τροποποιήσεις του προγράµµατος των µαθηµάτων και αν χρειαστεί 
ανακατανοµή τους µεταξύ των εξαµήνων. 

• Είναι υπεύθυνη για την προσέλκυση και αξιολόγηση υποψηφίων φοιτητών. 
• Υποδέχεται τα σχόλια / παρατηρήσεις / προβληµατισµούς των φοιτητών και 

µεριµνά για την επίλυση τους. 
• Προτείνει την εκχώρηση αρµοδιοτήτων σχετικών µε το ΠΜΣ σε µέλη του 
Τµήµατος. 

• Αναλαµβάνει όσες αρµοδιότητες δεν αναφέρονται ρητώς στον παρόν 
κανονισµό. 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ: 

• Είναι εκπρόσωπος του ΠΜΣ και υπογράφει τα έγγραφα που αυτό χορηγεί. 
• Προεδρεύει της συντονιστικής επιτροπής και εισηγείται για κάθε θέµα που 
αφορά την αποτελεσµατική λειτουργία του ΠΜΣ. Μπορεί να ασκεί τα 
καθήκοντά του µε µερική απαλλαγή από τις διδακτικές του υποχρεώσεις. 
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Γραµµατειακή υποστήριξη του ΠΜΣ 

• Το ΠΜΣ ΔΕΟ υποστηρίζεται από Γραµµατεία στην οποία µπορούν να 
απευθύνονται οι φοιτητές. Το ηλεκτρονικό της ταχυδροµείο είναι: 
seciee@af.ihu.gr 

 

Αντικείµενο και στόχοι του ΠΜΣ ΔΕΟ 

Το ΠΜΣ µε τίτλο "Διεθνής και Ευρωπακή Οικονοµική" στοχεύει στην εµβάθυνση 
και επέκταση της επιστηµονικής γνώσης, των τεχνικών και της προώθησης της 
έρευνας στο αντικείµενο της Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Οικονοµικής. 

Κύριος στόχος του ΠΜΣ είναι η ολοκληρωµένη και σε βάθος προσέγγιση των 
παραµέτρων-πλευρών που ερµηνεύουν το παρελθόν, προσδιορίζουν το παρόν και 
προβλέπουν το µέλλον των διεθνών οικονοµικών σχέσεων. Στο πλαίσιο αυτό το ΠΜΣ 
φιλοδοξεί να συµβάλλει στο να κατακτήσουν οι φοιτητές του τις θεωρητικές γνώσεις 
που είναι απαραίτητες προκειµένου να ερµηνεύσουν την πολυπλοκότητα, τη 
διάρθρωση και την κατεύθυνση των οικονοµικών σχέσεων σε παγκόσµιο και 
ευρωπαϊκό επίπεδο και επιπλέον να εφοδιαστούν µε τα αναγκαία επιστηµονικά και 
µεθοδολογικά εργαλεία ώστε να είναι ικανοί να αποτελέσουν µέλη της 
εκπαιδευτικής/επιστηµονικής κοινότητας της οικονοµικής επιστήµης και ιδιαιτέρα 
εκείνου του τµήµατός της που αναφέρεται στα διεθνή και ευρωπαϊκά οικονοµικά. 
Επιµέρους στόχοι του ΠΜΣ αποτελούν:  

• Η προαγωγή των γνώσεων στα συγκεκριµένα αντικείµενα.  
• Η ανάπτυξη της έρευνας στις συναφείς επιστηµονικές περιοχές του 
Προγράµµατος.  

• Η παραγωγή επιστηµόνων ικανών να εξακολουθήσουν ακαδηµαϊκή 
σταδιοδροµία.  

• Η παροχή των απαραίτητων, υψηλού επίπεδου, γνώσεων για αποδοτικό και 
αποτελεσµατικό έλεγχο και διαχείριση των ανθρώπινων και οικονοµικών 
πόρων.  

• Η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος και της κατανόησης του ολοένα πιο 
πολύπλοκου και δυναµικού διεθνούς επιχειρησιακού περιβάλλοντος.  
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Διάρκεια φοίτησης 
 

Η κανονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. ΔΕΟ είναι τέσσερα (4) εξάµηνα, στα 
οποία περιλαµβάνεται και ο χρόνος που απαιτείται για την εκπόνηση και υποβολή 
προς κρίση διπλωµατικής εργασίας. Οι φοιτητές που δεν ολοκληρώνουν τις 
υποχρεώσεις τους στο χρονικό διάστηµα τεσσάρων εξαµήνων, δικαιούνται 
αυτοδίκαια παράταση, εφόσον αυτές οι υποχρεώσεις σχετίζονται µε τις υποχρεώσεις 
του Δ’ εξαµήνου. Εφόσον ο λόγος µη ολοκλήρωσης σχετίζεται µε τις υποχρεώσεις 
των τριών πρώτων εξαµήνων, οι φοιτητές δικαιούνται παράταση σύµφωνα µε τους 
όρους που περιγράφονται στην παράγραφο 6 για τους κανόνες εξέτασης και την 
αξιολόγηση των µαθηµάτων. Σε κάθε περίπτωση, ο µέγιστος συνολικός χρόνος 
φοίτησης δεν µπορεί να ξεπερνά τα οκτώ εξάµηνα.  Κατ’ εξαίρεση, και για σοβαρούς 
προσωπικούς λόγους ή λόγους υγείας, δίνεται η δυνατότητα προσωρινής αναστολής 
των σπουδών, που δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δύο συνεχή εξάµηνα. Τα εξάµηνα 
αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσµετρώνται στην προβλεπόµενη ανώτατη 
διάρκεια κανονικής φοίτησης. Όλοι οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. ΔΕΟ είναι πλήρους 
φοίτησης και υπόκεινται στους ίδιους περιορισµούς χρονικής διάρκειας.  

 

Ζητήµατα εκπαίδευσης 
 

Στο πλαίσιο των µαθηµάτων του Π.Μ.Σ. πραγµατοποιούνται διαλέξεις από 
προσκεκληµένους επιστήµονες, ερευνητές και µέλη Δ.Ε.Π. µε στόχο την παρουσίαση 
γενικότερου ενδιαφέροντος θεωρητικών ζητηµάτων και εφαρµογών, προκειµένου να 
διερευνηθεί το εύρος και το βάθος των γνώσεων των φοιτητών του ΠΜΣ και να 
αποκτήσουν ειδικότερες γνώσεις σε εξειδικευµένα θέµατα. 

Η παρακολούθηση των µαθηµάτων είναι υποχρεωτική. Η διδασκαλία, οι εργασίες 
καθώς και οι αξιολογήσεις διεξάγονται στην Ελληνική ή/και στην Αγγλική γλώσσα. 
Οι διδακτικές µονάδες για ένα µάθηµα µπορούν να συγκεντρώνονται από διάφορες 
δραστηριότητες, όπως (ενδεικτικά): Διαλέξεις, Σεµινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση µελέτης (project), Συγγραφή 
εργασίας / εργασιών, κ.λπ. 

Κάθε µάθηµα αντιστοιχεί σε δέκα (10) πιστωτικές µονάδες, λαµβάνοντας υπόψη τον 
αυξηµένο φόρτο εργασίας που απαιτεί ο ερευνητικός χαρακτήρας του ΠΜΣ. 



7 
 
 

Οι φοιτητές οφείλουν να συγκεντρώσουν 60 διδακτικές µονάδες από την 
παρακολούθηση των έξι υποχρεωτικών µαθηµάτων που προσφέρονται. Οι φοιτητές 
οφείλουν να συγκεντρώσουν επιπλέον 60 διδακτικές µονάδες, 30 από την εκπόνηση 
των ερευνητικών εργασιών κατά το Γ’ εξάµηνο και 30 από την εκπόνηση της 
µεταπτυχιακής διατριβής κατά το Δ’ εξάµηνο. Οι ερευνητικές εργασίες και η 
µεταπτυχιακή διατριβή ενός συγκεκριµένου φοιτητή είναι δυνατόν να αφορούν στο 
ίδιο θέµα, ωστόσο κατά την εκπόνηση των πρώτων πρέπει να δίνεται βαρύτητα στην 
εξοικείωση του φοιτητή µε τις ερευνητικές πρακτικές, ενώ στη περίπτωση της 
διατριβής, δίνεται έµφαση στην παραγωγή καινοτόµων ερευνητικών αποτελεσµάτων. 
Επιβλέποντες µεταπτυχιακής διατριβής µπορούν να είναι τα µέλη Δ.Ε.Π. του 
τµήµατος και όλοι οι προσκεκληµένοι διδάσκοντες στο ΠΜΣ. 

Μετά το πέρας του Α’ εξαµήνου και πριν το πέρας του Β’ εξαµήνου, ο κάθε φοιτητής 
θα πρέπει να επιλέξει ένα µέλος Δ.Ε.Π. του τµήµατος ως σύµβουλο. Το κάθε µέλος 
Δ.Ε.Π. µπορεί να είναι σύµβουλος κατά µέγιστο όριο σε 2 φοιτητές. Την ευθύνη για 
την παρακολούθηση αυτού του ορίου έχει η συντονιστική επιτροπή. Συνίσταται ο 
σύµβουλος να παραµένει σταθερός καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών, αν ωστόσο ο 
φοιτητής κρίνει πως συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι, είναι δυνατόν µε αιτιολογηµένη 
αίτηση προς τη συντονιστική επιτροπή να ζητήσει αντικατάσταση του συµβούλου 
του από άλλο µέλος Δ.Ε.Π. 

Στα πλαίσια των υποχρεώσεων τους, και µε την επίβλεψη των συµβούλων τους,  οι 
φοιτητές οφείλουν να συµµετέχουν στις ερευνητικές δραστηριότητες του τµήµατος, 
και να αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες που θα ενισχύουν το ακαδηµαϊκό τους προφίλ. 

Η διδασκαλία διεξάγεται αποκλειστικά ή συνδυαστικά για το σύνολο ή µέρος των 
φοιτητών και των διδασκόντων, είτε µε φυσική παρουσία των φοιτητών και του 
διδάσκοντα στην  ειδικά διαµορφωµένη αίθουσα διδασκαλίας για τις ανάγκες του 
µεταπτυχιακού προγράµµατος είτε αποκλειστικά µε τη µέθοδο της σύγχρονης εξ 
αποστάσεως διδασκαλίας, Επίσης µπορεί να εφαρµόζεται και η µέθοδος της 
ασύγχρονης (µέχρι του ποσοστού 25% του συνόλου των πιστωτικών µονάδων) εξ' 
αποστάσεως εκπαίδευσης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 88 του ν. 4957/2022. Το 
ανωτέρω ποσοστό (25%) µπορεί να διαφοροποιείται σύµφωνα µε τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις. 

Το Τµήµα έχει όλες τις απαραίτητες υποδοµές, τον τεχνικό εξοπλισµό και την 
τεχνογνωσία για τη διενέργεια όλων των µαθηµάτων του ΠΜΣ αποκλειστικά ή 
συνδυαστικά µέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας ή/και ασύγχρονης 
διδασκαλίας ή δια ζώσης διδασκαλίας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά 
διατάξεις. Ειδικότερα, το ΠΜΣ διαθέτει αποκλειστική άδεια λειτουργίας  
ηλεκτρονικής πλατφόρµας εικονικής αίθουσας, ώστε να είναι δυνατή η εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση των µεταπτυχιακών φοιτητών, ηλεκτρονικό και τεχνικό 
εξοπλισµό, οπτικοακουστικά µέσα και ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και ψηφιακά 
εργαλεία για τη διενέργεια των µαθηµάτων. Επίσης, οι εξετάσεις διεξάγονται είτε µε 
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φυσική παρουσία των φοιτητών και του διδάσκοντα στην ειδικά διαµορφωµένη 
αίθουσα διδασκαλίας είτε µε τη µέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εξέτασης µε 
την αξιοποίηση όλων των ψηφιακών εργαλείων που διαθέτει το Ίδρυµα, ώστε αυτές 
να είναι αξιόπιστες και αδιάβλητες, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα κάθε φορά 
νοµοθεσία. Το ΠΜΣ διαθέτει ειδική πλατφόρµα ανάρτησης όλου του ψηφιακού και 
ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού  αλλά και άλλη ειδική πλατφόρµα για τη 
διενέργεια εξ αποστάσεως των εξετάσεων του ΠΜΣ. 

 Οι ειδικές αυτές παροχές εκπαιδευτικών υπηρεσιών κρίνονται επιβεβληµένες και 
αναγκαίες, δεδοµένου ότι κάποιοι µεταπτυχιακοί φοιτητές α) εργάζονται, ή β) δεν 
µπορούν να παραβρίσκονται στο µάθηµα για αντικειµενικούς λόγους ή  γ) θέλουν να 
εµπεδώσουν καλύτερα την ύλη των διαλέξεων. Με αυτό τον τρόπο θα µπορούν να 
έχουν πρόσβαση στα µαθήµατα και τις εισηγήσεις του ΠΜΣ και να εξετάζονται από 
απόσταση. Η δυνατότητα αυτή θα έχει ως αποτέλεσµα να παρέχονται καλύτερες 
υπηρεσίες και δυνατότητες σπουδών στους φοιτητές, να καλύπτονται οι 
εκπαιδευτικές ανάγκες και η ζήτηση του ΠΜΣ να είναι πιο ελκυστική.  
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Πρόγραµµα σπουδών 
 

Το ΠΜΣ ΔΕΟ περιλαµβάνει τα παρακάτω µαθήµατα: 

 

Α
’

 Ε
ΞΑ
Μ
Η
Ν
Ο

 

Τίτλος Μαθήµατος Διδακτικές Μονάδες 
(ECTS) 

Διεθνή Μακροοικονοµικά 10 
Διεθνής Λογιστική 10 
Παγκόσµιο Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα 
και Διεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις 

10 

 

Β
’

 Ε
ΞΑ
Μ
Η
Ν
Ο

 Τίτλος Μαθήµατος Διδακτικές Μονάδες 
(ECTS) 

Ποσοτικές Μέθοδοι και Ερευνητική 
Μεθοδολογία στα Διεθνή Οικονοµικά 

10 

Διεθνές Οικονοµικό Δίκαιο / Δίκαιο της ΕΕ 10 
Χρηµατοδοτικά Εργαλεία της ΕΕ και 
Επιχειρηµατική Αναλυτική 

10 

 

 

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ: Ερευνητικές Προπαρασκευαστικές Δραστηριότητες (30 ECTS) 

Κατά το ερευνητικό εξάµηνο, ο φοιτητής µε την καθοδήγηση του συµβούλου, πρέπει 
να κατακτήσει τα παρακάτω µαθησιακά αποτελέσµατα: 

• Αναγνώριση και κριτική αξιολόγηση των διάφορων ερευνητικών µεθόδων της 
οικονοµικής επιστήµης και των παραδοχών στις οποίες αυτές βασίζονται 

• Διεξαγωγή επιστηµονικής έρευνας µε ενδελεχή και συστηµατικό τρόπο 
• Σύνθεση δεδοµένων από ετερογενείς πηγές και ενσωµάτωση κατάλληλης 
γνώσης στις αναλύσεις τους.  

Προβλέπεται επίσης η εκπόνηση εργασιών και η συµµετοχή στις δραστηριότητες των 
εργαστηρίων του τµήµατος. 

 

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ: Μεταπτυχιακή Διπλωµατική Διατριβή (30 ECTS) 

Σύνολο ECTS: 120 µονάδες 
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Περιγράµµατα µαθηµάτων 
Ειδικότερα, τα επιµέρους µαθήµατα περιλαµβάνουν και είναι οργανωµένα ως 
ακολούθως: 

Α’ Εξάµηνο 

1. Διεθνή Μακροοικονοµικά 
 

Περιεχόµενο µαθήµατος 
Το µάθηµα «Διεθνή Μακροοικονοµικά» προϋποθέτει γνώσεις του προπτυχιακού 
µαθήµατος της Μακροοικονοµικής, που διδάσκεται σε όλες τις οικονοµικές σχολές 
των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. Στη βάση αυτών των γνώσεων 
πραγµατοποιείται µια επέκταση, εξειδίκευση και εµβάθυνση σε διεθνή θέµατα της 
Μακροοικονοµικής, όπως η αρχιτεκτονική και η λειτουργία του Διεθνούς 
Νοµισµατικού Συστήµατος, το Διεθνές Εµπόριο και οι Ξένες Άµεσες Επενδύσεις, οι 
Διεθνείς Συναλλαγµατικές Ισοτιµίες, οι Άριστες Νοµισµατικές Περιοχές κλπ. 
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε µακροοικονοµικά θέµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
όπως η ίδρυση και λειτουργία της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης, η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οικονοµική και πολιτική ολοκλήρωση καθώς και 
επιλεγµένες οριζόντιες και τοµεακές οικονοµικές πολιτικές. Στο πλαίσιο αυτό το 
περιεχόµενο του µαθήµατος καλύπτει τις παρακάτω ενότητας: 

• Σχολές Σκέψης Ι: Θεωρίες Διεθνούς Οικονοµικής 
• Σχολές Σκέψης ΙΙ: Θεωρίες Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης 
• Μακροοικονοµική Ζήτηση και Προσφορά, Εισόδηµα και Πληθωρισµός, 
Διεθνείς Αγορές και Ροές Κεφαλαίων 

• Το Διεθνές Νοµισµατικό Σύστηµα και ο ρόλος του Χρήµατος στην διεθνή 
οικονοµία 

• Το Ευρώ και ρόλος του στην Ευρώπη και την διεθνή οικονοµία 
• Η δοµή και ο ρόλος του Διεθνούς Εµπορίου στην παγκόσµια πολιτική, 
οικονοµία και εξέλιξη της ανθρώπινης κοινωνίας 

• Οικονοµικοί Κύκλοι 
• Οι Ξένες Άµεσες Επενδύσεις στην Ε.Ε. και το διεθνές περιβάλλον 
• Η λειτουργία, η δράση και ο ρόλος των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων στην 
Ευρώπη και τον κόσµο 

• Χρέος, Κρίσεις και Κίνδυνοι στην Ευρώπη και τον Κόσµο 
• Διεθνής Παραγωγή, Διεθνής Καταµερισµός της Εργασίας και Παγκόσµια 
Ανισότητα 

• Μετανάστευση και Ε.Ε. 
• Παγκοσµιοποίηση, Ανοιχτές Οικονοµίες και Αναδυόµενες Αγορές 
• Ολοκλήρωση Αγορών 
• Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση 
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Μαθησιακά αποτελέσµατα 

Να κατανοήσουν έννοιες της Διεθνούς Μακροοικονοµικής όπως π.χ. Διεθνές 
Εµπόριο, Ξένες Άµεσες Επενδύσεις, Διεθνείς Συναλλαγµατικές Ισοτιµίες, Άριστες 
Νοµισµατικές Περιοχές και να µελετήσουν τη λειτουργία τους στην πράξη. 

Να αναλύσουν και να εµπεδώσουν την ίδρυση και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης καθώς και τον ρόλο της στη διεθνή 
οικονοµία 

Να κατανοήσουν και να συζητήσουν θέµατα σχετικά τη Διεθνή Παραγωγή, Διεθνή 
Καταµερισµό της Εργασίας, Μετανάστευση. 

Να κατανοήσουν και να εµπεδώσουν τις θεωρίες της Διεθνούς Οικονοµικής και της 
Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης 

Να κατανοήσουν και να αναλύσουν θέµατα σχετικά µε την Παγκοσµιοποίηση, τις 
Ανοιχτές Οικονοµίες και τις Αναδυόµενες Αγορές 

2. Διεθνής Λογιστική 
Περιεχόµενα µαθήµατος 

Υπό-Ενότητα 1: Διεθνής Λογιστική  

• Εισαγωγή και Ρυθµιστικό Πλαίσιο.  
• Σύγχρονες εξελίξεις της Λογιστικής 
• Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση Καταστάσεων.  
• Ετήσιες εκθέσεις 
• Εργασία υποενότητας 1 

 
Υπό-Ενότητα 2: Σύγχρονα Θέµατα Λογιστικής   

• Εννοιολογικής Προσέγγιση της Μη Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης  
• Τοµείς Εφαρµογής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) 
• Κατευθυντήριες οδηγίες και Πρότυπα γνωστοποίησης µη 
Χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών 

• Οφέλη από την εφαρµογή της ΕΚΕ 
• Εργασία Υποενότητας 2 

 

Υπό-Ενότητα 3: Λογιστικά Πρότυπα Δηµόσιου Τοµέα   

• Η Νέα Δηµόσια Διοίκηση (ΝΔΔ). Κριτική και απόψεις. 
• Η εµφάνιση φαινοµένων, όπως η διαχείριση των αποτελεσµάτων στο δηµόσιο 
τοµέα. 
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• Η ανάγκη για βελτίωση της ποιότητας της οικονοµικής πληροφορίας στους 
φορείς Δηµοσίου τοµέα. 

• Ταµειακή λογιστική και δεδουλευµένη λογιστική. Χαρακτηριστικά των δύο 
συστηµάτων. 

• Η ανάγκη για εφαρµογή των Διεθνών Ευρωπαϊκών Λογιστικών Προτύπων 
Δηµοσίου Τοµέα. Σε ποιο βαθµό εφαρµόζονται από τα Κράτη και  τους 
Δηµόσιους φορείς. 

• Εργασία υποενότητας 3 
 

Μαθησιακά αποτελέσµατα 

Το µάθηµα έχει σαν στόχο να εισαγάγει νέα θέµατα (θεωρητικά και πρακτικά) της 
λογιστικής πληροφόρησης. Θα εξετάσει µια επιλογή σύγχρονων θεµάτων Λογιστικής 

 

 

3. Παγκόσµιο Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα και Διεθνείς 
Οικονοµικές Σχέσεις 

Περιεχόµενο µαθήµατος 

Τα περιεχόµενα του µαθήµατος περιλαµβάνουν τα παρακάτω: 

• Αγορές Κεφαλαίου 
• Αποτίµηση µετοχών, Αποτίµηση οµολόγων, Πιστοληπτική 

αξιολόγηση 
• Χρονική Αξία Χρήµατος 
• Διεθνείς χρηµαταγορές 
• Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα 

 

Μαθησιακά αποτελέσµατα 

Σκοπός του µαθήµατος είναι η κατανόηση της δοµής και της λειτουργίας του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, των διεθνών χρηµαταγορών, των κεφαλαιαγορών.  
Οι φοιτητές µε την ολοκλήρωση του µαθήµατος θα γνωρίζουν  τη χρήση των 
σύγχρονων χρηµατοοικονοµικών εργαλείων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και θα 
είναι σε θέση να εφαρµόζουν βασικές πολιτικές χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης σε 
επιχειρήσεις και οργανισµούς. Θα έχουν επίσης µια ολοκληρωµένη κατανόηση του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και του πλαισίου εντός του οποίου 
δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις και οι λοιπόν ενδιάµεσοι σήµερα. Παράλληλα θα 
έχουν µια βασική γνώση των µεθόδων χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων µε έµφαση 
σε σύγχρονα εργαλεία. 
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Β’ Εξάµηνο Σπουδών 
 

4. Ποσοτικές Μέθοδοι και Ερευνητική Μεθοδολογία στα Διεθνή 
Οικονοµικά 

 

Περιεχόµενο µαθήµατος 

Το µάθηµα παρέχει τις θεωρητικές και εµπειρικές βάσεις για την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων σχετικά µε τις µεθόδους έρευνας και µε τη στατιστική ανάλυση 
δεδοµένων δειγµατοληπτικών ερευνών. Έµφαση δίνεται στην πρακτική εφαρµογή, 
στην επιλογή της κατάλληλης µεθοδολογίας στην ανάλυση των δεδοµένων, στην 
εξέταση των προϋποθέσεων και των διαγνώσεων και στην ερµηνεία των 
αποτελεσµάτων.  
 

• Παρουσίαση δειγµατοληπτικών δεδοµένων. Κατανοµές συχνοτήτων. 
Στατιστικά µέτρα (κεντρικής τάσης, διασποράς, ασυµµετρίας και κύρτωσης). 
Εκτιµητική: Σηµειακή εκτίµηση και εκτίµηση διαστήµατος, διάστηµα 
εµπιστοσύνης 

• Στατιστικές υποθέσεις: Διατύπωση και έλεγχος στατιστικών υποθέσεων. 
Σφάλµατα στον έλεγχο υπόθεσης.  

• Ανάλυση διακύµανσης: Εντελώς τυχαιοποιηµένο σχέδιο. Έλεγχοι για 
πολλαπλές συγκρίσεις. Οι υποθέσεις στην ανάλυση διακύµανσης. Έλεγχος 
καλής προσαρµογής. Μετασχηµατισµοί και κανονικότητα. 

• Δειγµατοληψία: Μέθοδοι δειγµατοληψίας (απλή τυχαία δειγµατοληψία, 
τυχαία κατά στρώµατα, τυχαία κατά οµάδες, τυχαία κατά στάδια, 
δειγµατοληψία, κατευθυνόµενη δειγµατοληψία). Σφάλµατα δειγµατοληψίας 

• Μη παραµετρικές µέθοδοι ελέγχου υποθέσεων: Έλεγχοι για δύο δείγµατα, 
έλεγχοι για πολλαπλά δείγµατα (ανεξάρτητα ή εξαρτηµένα δείγµατα). Μη 
παραµετρικοί συντελεστές συσχέτισης. Εφαρµογές SPSS 

• Προηγµένα θέµατα πολλαπλής Παλινδρόµησης  
• Οικονοµετρική ανάλυση χρονολογικών σειρών  
• Μεθοδολογία ανάλυσης κατηγορικών δεδοµένων: Κλίµακες Likert. 
Εφαρµογές SPSS 

• Πολυµεταβλητές µέθοδοι στην ανάλυση δεδοµένων: Παραγοντική ανάλυση. 
Ταξινόµηση Εφαρµογές SPSS 
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Μαθησιακά αποτελέσµατα 

§ να σχεδιάσουν µια πρόταση έρευνας 
 

§ να συλλέξουν και να παρουσιάσουν δεδοµένα 
 

§ να διαµορφώσουν ελέγχους υποθέσεων ποσοτικών και ποιοτικών δεδοµένων  
§ να διαµορφώσουν υποδείγµατα απλής και πολλαπλής παλινδρόµησης να 
ερµηνεύουν αποτελέσµατα  
  

§ να εφαρµόζουν τεχνικές οµαδοποίησης και µείωσης διαστάσεων των 
δεδοµένων 

§ Αναζήτηση, ανάλυση στατιστικών δεδοµένων 
 

§ Σχεδιασµός ερωτηµατολογίου έρευνας 
 

§ Εύρεση αξιόπιστου δείγµατος 
 

§ Εξαγωγή συµπερασµάτων από δεδοµένα 
 

§ Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
 

§ Αυτόνοµη εργασία 
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5. Διεθνές Οικονοµικό Δίκαιο / Δίκαιο της ΕΕ 
Περιεχόµενο µαθήµατος 

Το µάθηµα αποσκοπεί στην εισαγωγή στον τοµέα του διεθνούς οικονοµικού δικαίου. 
Αφικνείται από τη διάρθρωση της διεθνούς έννοµης τάξης και τον τρόπο που δύναται 
να επηρεάσει τις επιµέρους εσωτερικές. Ειδικότερη έµφαση δίνεται στον Παγκόσµιο 
Οργανισµό Εµπορίου (ΠΟΕ) και το νοµικό καθεστώς που έχει θέσει ο εν λόγω 
οργανισµός. Περαιτέρω, εκτός από τη νοµολογία που έχει παραγάγει ο ΠΟΕ, 
αναλύονται ειδικότερες θεµατικές, όπως η σχέση του µε το δίκαιο της ΕΕ, ζητήµατα 
διµερούς φορολογικής απαλλαγής µεταξύ κρατών, όπως και θέµατα κρατικών 
επιχορηγήσεων. 

§ Μαθησιακά αποτελέσµατα 
§ Με την επιτυχή ολοκλήρωση του µαθήµατος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε 
θέση:           Συνολική κατανόηση της φιλοσοφίας του τοµέα του Εµπορικού 
και Οικονοµικού Δικαίου, 

§ Συσχέτιση του Διεθνούς Οικονοµικού Δικαίου µε την Επιχειρηµατική 
Δραστηριότητα, 

§ Πρακτικές εφαρµογές του Διεθνούς Οικονοµικού Δικαίου σε ζητήµατα 
σχετικά µε την εταιρική ευθύνη, την κρατική ευθύνη, τη συµπεριφορά τρίτων 
κρατών και τον τρόπο που τα παραπάνω επηρεάζουν τη λειτουργία διεθνών 
οργανισµών, 

§ Ένταξη των δικαιικών παραµέτρων στο ισχύον πολιτικό πλαίσιο και ευελιξία 
του δικαίου ανάλογα µε τις κοινωνικές ανάγκες σε συγκεκριµένο χρόνο, 

§ Οµοιόµορφη εφαρµογή των κανόνων δικαίου σε εθνικό, διακρατικό και 
διεθνές επίπεδο, 

§  Ευρωπαϊκές προβλέψεις στο πεδίο του Εµπορικού και Οικονοµικού Δικαίου 
και ο τρόπος που επηρεάζουν την ελληνική έννοµη τάξη, 

§  Χρηστική γνώση κεντρικών ζητηµάτων του Διεθνούς Οικονοµικού Δικαίου  
χρήσιµων σε µεταπτυχιακές σπουδές ή σε επαγγελµατικά προσόντα σε κάθε 
πεδίο. 
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6. Χρηµατοδοτικά Εργαλεία της ΕΕ και Επιχειρηµατική 
Αναλυτική 

Περιεχόµενο µαθήµατος 

ΘΕΩΡΙΑ: Εισαγωγή (Βασικές αρχές ανάλυσης επιχειρηµατικών δεδοµένων, ροή 
ερευνητικών έργων, µοντέλα οργάνωσης ερευνητικής οµάδας), Δεδοµένα 1 
(Συλλογή, Ταξινόµηση, Φιλτράρισµα, Μετατροπές, Tidy data), Δεδοµένα 2 (Μέθοδοι 
συγκερασµού, Συνοπτικές παρουσιάσεις, Σχεσιακά δεδοµένα), Γραµµική 
Παλινδρόµηση 1 (Απλή Γραµµική Παλινδρόµηση, Πολλαπλή Γραµµική 
Παλινδρόµηση, Κατανόηση και ερµηνεία µοντέλου), Γραµµική Παλινδρόµηση 2 
(Συσχέτιση και Πολυσυγγραµµικότητα, Προβλέψεις), Ταξινόµηση 1 (Πίνακας 
Σύγχυσης, καµπύλες ROC, Λογιστική παλινδρόµηση), Ταξινόµηση 2 (Δένδρα, 
CART, Random Forests), Οµαδοποίηση (Ιεραρχική οµαδοποίηση, k-means, 
Συστήµατα συστάσεων), Αναλυτική κειµένων (Bag of Words, Πρόβλεψη 
Συναισθηµάτων), Εξόρυξη Διαδικασιών – Ανάλυση πολιτικών γεγονότων, Συνοπτική 
παρουσίαση των προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύµφωνα µε τις 
επίσηµες ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (.eu), Παρουσίαση του Οδηγού της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις χρηµατοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
Παρουσίαση παραδειγµάτων (draft έκδοσης) concept notes προγραµµάτων της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Συνοπτική παρουσίαση διασυνοριακών και διακρατικών 
Ευρωπαϊκών προγραµµάτων (INTERREG), Πρακτική εφαρµογή  ανάπτυξης concept 
notes Ευρωπαϊκών προγραµµάτων διασυνοριακής και διακρατικής συνεργασίας 
(INTERREG), Συνοπτική παρουσίαση  τοπικών, περιφερειακών και τοµεακών 
Εθνικών προγραµµάτων (κυρίως του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς – 
ΕΣΠΑ) που χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Πρακτική εφαρµογή 
ανάπτυξης concept notes Εθνικών προγραµµάτων (ΕΣΠΑ, ΠΑΑ, ΕΠΑλΘ) που 
χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Παρουσίαση του τοµέα της 
Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας, µε περιγραφή του θεσµικού, του φορολογικού και 
του χρηµατοδοτικού του πλαισίου στην Ευρώπη και την Ελλάδα. 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ: 

• Ενότητα 1: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Οπτικοποίηση Δεδοµένων, Μετατροπές 
Δεδοµένων, Διερευνητική Ανάλυση Δεδοµένων 

• Ενότητα 2: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Εισαγωγή Δεδοµένων, Τακτοποίηση 
Δεδοµένων και Σχεσιακά Δεδοµένα, Χειρισµός αλφαριθµητικών, 
παραγόντων, και χρονοσηµάνσεων 

• Ενότητα   3: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, 
Διασωλήνωση, Συναρτήσεις, Διανύσµατα, Δοµές Επανάληψης, Κατασκευή 
Μοντέλων 

• Ενότητα 4: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Παλινδρόµηση, Ταξινόµηση, 
Οµαδοποίηση, Δένδρα Αποφάσεων, Εξόρυξη Διαδικασιών. 
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Μαθησιακά αποτελέσµατα 

Σκοπός του µαθήµατος είναι να παρουσιάσει τις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι 
οργανισµοί κατά την εφαρµογή της επιχειρηµατικής αναλυτικής και να επιδείξει 
µοντέλα αντιµετώπισης αυτών των προκλήσεων. Το µάθηµα φιλοδοξεί να διατρέξει 
και τους τρεις τύπους αναλυτικής (περιγραφική, προγνωστική, και καθοδηγητική). 

Επιπλέον, προβλέπεται ειδική ενότητα του µαθήµατος για την παρουσίαση των 
χρηµατοδοτικών εργαλείων που, µε έµφαση στις δυνατότητες που προσφέρει η ΕΕ 
στους οργανισµούς. Στις αντίστοιχες διαλέξεις αναλύονται στοιχεία κινδύνου και 
διαχείρισης του, καθώς και στοιχεία βιωσιµότητας αποτελεσµάτων και 
κεφαλαιοποίησης σε µελλοντικά έργα. 

Αποφεύγοντας τα σύνθετα µαθηµατικά µοντέλα, και έχοντας σαφή προσανατολισµό 
προς τους επιστήµονες της οικονοµικής επιστήµης, το µάθηµα εκµεταλλεύεται 
σύγχρονες τεχνολογίες για να αναδείξει τη χρησιµότητα της Επιχειρηµατικής   
αναλυτικής στο σύγχρονο επιχειρηµατικό περιβάλλον. Θα µάθουµε πώς χειριζόµαστε 
και αναλύουµε τα δεδοµένα ώστε να µπορούµε να υποστηρίξουµε τη δύσκολη 
διαδικασία της ανάλυσης επιχειρηµατικών δεδοµένων, να υποστηρίξουµε την έρευνα 
κατευθύνοντας τους ερευνητές προς την κατανόηση συµπεριφορών και τελικά τη 
διατύπωση εύστοχων ερευνητικών ερωτηµάτων. Η επιχειρηµατική αναλυτική δεν 
µπορεί να νοηθεί χωριστά από προγραµµατιστικά εργαλεία. Έτσι, και σε αυτό το 
µάθηµα όλες οι διαλέξεις θα πραγµατοποιούνται παράλληλα µε την επίδειξη 
εφαρµογών στη γλώσσα R. Ειδικότερα, µετά το πέρας του µαθήµατος, αναµένεται οι 
φοιτητές να είναι σε θέση να: Αποκαλύπτουν κρυµµένα ωστόσο σηµαντικά 
χαρακτηριστικά σε σύνολα δεδοµένων, ανεξαρτήτως της µορφής τους, και να 
οπτικοποιούν τα αποτελέσµατα. Δηµιουργούν υποθέσεις για διάφορα ερευνητικά 
ερωτήµατα και να εξερευνούν τα δεδοµένα για να διαπιστώνουν κατά πόσο αυτές 
ισχύουν. Ανακαλύπτουν τάσεις και κρυµµένες πληροφορίες µέσα σε υφιστάµενα 
δεδοµένα. Αναγνωρίζουν σχέσεις ανάµεσα σε µεταβλητές που είτε υπάρχουν είτε 
δηµιουργούνται µέσα από τα δεδοµένα. Εφαρµόζουν βασικές τεχνικές ανάλυσης 
δεδοµένων όπως παλινδρόµηση, ταξινόµηση, οµαδοποίηση. Διαχειριστούν 
ποικιλόµορφα δεδοµένα χρησιµοποιώντας βιβλιοθήκες εντολών σε γλώσσα R.  
Χρησιµοποιούν τη γλώσσα R για να αποτυπώσουν σε κώδικά τους δικούς του 
αλγορίθµους ή τα δικά τους αναλυτικά µοντέλα για την εξέταση δεδοµένων. 
Αναπτύσσουν concept notes για την υποβολή αίτησης χρηµατοδότησης σε 
Ευρωπαϊκά ή Eθνικά προγράµµατα (ενδεικτικά ΕΣΠΑ, ΠΑΑ, ΕΠΑλΘ) που 
χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εφαρµόζουν βασικές διαδικασίες 
προετοιµασίας και υποβολής πρότασης σε περιβάλλον µερικών διαφορετικών 
ολοκληρωµένων πληροφοριακών συστηµάτων (ΟΠΣ, eMS, iOLF), Να αναπτύσσουν 
βασικά στοιχεία σχεδιασµού προτάσεων συνεργασίας, βασικά στοιχεία για τους 
παράγοντες επιτυχίας, καθώς και να διασαφηνίζουν κρίσιµα ζητήµατα επιτυχούς 
υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων έργων. 
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Γ’ Εξάµηνο 
Ερευνητικές Προπαρασκευαστικές Δραστηριότητες 

Περιεχόµενο µαθήµατος 

1) Συστηµατική βιβλιογραφική ανασκόπηση 
a) Τι είναι και που χρειάζεται µία βιβλιογραφική ανασκόπηση 
b) Ανάπτυξη ερευνητικών ερωτηµάτων 
c) Εντοπισµός πηγών και αξιολόγηση ποιότητας / συνάφειας 
d) Κριτήρια PRISMA 

2) Ερευνητικές µεθοδολογίες 
a) Δειγµατοληψία 
b) Ποσοτικές µέθοδοι 
c) Ποιοτικές µέθοδοι – µεικτές µέθοδοι 
d) Εγκυρότητα – Αξιοπιστία 

3) Συλλογή δεδοµένων 
a) Δηµοσκοπήσεις – συνεντεύξεις – οµάδες εστίασης 
b) Πειράµατα 
c) Δεοντολογικές αρχές 

4) Συγγραφή επιστηµονικής εργασίας 
5) Συγγραφή ερευνητικής πρότασης για την ανάληψη διατριβής 
 

Μαθησιακά αποτελέσµατα 

§ Σκοπός του µαθήµατος είναι να µπορέσουν οι φοιτητές να αναπτύξουν εκείνες 
τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκπόνηση ερευνητικών έργων και οι 
οποίες περιλαµβάνουν την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 
(συµπεριλαµβανοµένης της µορφοποίησης κατάλληλων ερευνητικών 
ερωτηµάτων), την αξιολόγηση εφαρµογής των βασικών µεθόδων ποσοτικής 
και ποιοτικής έρευνας και συλλογής δεδοµένων., αλλά και την ίδια την 
παραγωγή ερευνητικών δηµοσιεύσεων (είτε µε µορφή άρθρων ή µε µορφή 
δυνητικών παρουσιάσεων σε συνέδρια). 

§ Με την επιτυχή ολοκλήρωση του µαθήµατος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε 
θέση: Να σχεδιάζει και να συντάσσει µία συστηµατική βιβλιογραφική 
ανασκόπηση. Από αυτήν την διαδικασία αναµένονται επιµέρους µαθησιακά 
αποτελέσµατα όπως:  

§ Η ανάπτυξη µιας ουσιαστικής και εις βάθος κατανόησης της τρέχουσας 
κατάστασης της έρευνας για ένα συγκεκριµένο θέµα, συµπεριλαµβανοµένων 
των κρίσιµων ευρηµάτων, των κυριάρχων µεθόδων, και των περιορισµών 
στην τρέχουσα βιβλιογραφία. 
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§ Η αναγνώριση κενών και ασυνεπειών στις υφιστάµενες εργασίες, και η 
ανάπτυξη ερωτηµάτων ή υποθέσεων για µελλοντική έρευνα που θα µπορούσε 
να καλύψει αυτά τα κενά. 

§ Η ανάπτυξη δεξιοτήτων που αφορούν στην ικανότητα κριτικής αξιολόγησης 
της ποιότητας και της συνάφειας των ερευνητικών πηγών. 

§ Να διακρίνουν και να αντιπαραβάλλουν τις µεθοδολογίες που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για την απάντηση ενός ερευνητικού ερωτήµατος. Από 
αυτήν την διαδικασία αναµένονται επιµέρους µαθησιακά αποτελέσµατα όπως: 
Η κατανόηση των διάφορων ερευνητικών µεθόδων και προσεγγίσεων, 
αναγνωρίζοντας τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα κάθε µεθόδου και 
εκτιµώντας την καταλληλότητας της για το συγκεκριµένο ερώτηµα. Η 
ανάπτυξη δεξιοτήτων για την κριτική αξιολόγηση της ποιότητας και της 
εγκυρότητας των εργασιών. Να κατανοούν και να εφαρµόζουν τους 
διάφορους τρόπους συλλογής δεδοµένων. Από αυτήν την διαδικασία 
αναµένονται επιµέρους µαθησιακά αποτελέσµατα όπως: 

§ Η κατανόηση µεθόδων συλλογής δεδοµένων όπως δηµοσκόπηση, συνέντευξη, 
οµάδες εστίασης, παρατήρηση, ανάλυση δευτερογενών δεδοµένων. 

§ Η αναγνώριση των δυνατών σηµείων και των περιορισµών της κάθε µεθόδου 
και εκτιµώντας την καταλληλότητα της για το συγκεκριµένο πρόβληµα. 

§ Η εφαρµογή µεθόδων συλλογής δεδοµένων οι οποίες καταλήγουν σε 
αξιόπιστα και έγκυρα δεδοµένα, και οι οποίες σέβονται όλες τις δεοντολογικές 
αρχές. 

§ Να µπορούν να επικοινωνήσουν τα ερευνητικά αποτελέσµατα συνθέτοντας 
ένα γραπτό κείµενο, µε κατάλληλη γλώσσα και δοµή, ή συνθέτοντας µία 
παρουσίαση µεταφέροντας τις πληροφορίες και τις ιδέες / επιχειρήµατα σε 
ένα συγκεκριµένο κοινό 

Ουσιαστικά, κατά το ερευνητικό εξάµηνο, ο φοιτητής µε την καθοδήγηση του 
συµβούλου, πρέπει να κατακτήσει τα παρακάτω µαθησιακά αποτελέσµατα: 

• Αναγνώριση και κριτική αξιολόγηση των διάφορων ερευνητικών µεθόδων της 
οικονοµικής επιστήµης και των παραδοχών στις οποίες αυτές βασίζονται 

• Διεξαγωγή επιστηµονικής έρευνας µε ενδελεχή και συστηµατικό τρόπο 
• Σύνθεση δεδοµένων από ετερογενείς πηγές και ενσωµάτωση κατάλληλης 
γνώσης στις αναλύσεις τους.  

Προβλέπεται επίσης η εκπόνηση εργασιών και η συµµετοχή στις δραστηριότητες των 
εργαστηρίων του τµήµατος. 

Δ’ Εξάµηνο 
§ Μεταπτυχιακή Διπλωµατική Διατριβή 

Κατά το 4ο εξάµηνο σπουδών ο φοιτητής εκπονεί, συγγράφει και παρουσιάζει σε 
τριµελή εξεταστική επιτροπή την µεταπτυχιακή διατριβή του. 
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