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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Το παρόν κείμενο αποτελεί τον Κανονισμό Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών 

Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Σκοπός του Κανονισμού είναι να παρέχει τους 

βασικούς κανόνες που αφορούν τη φοίτηση, τη διάρθρωση των σπουδών και τις 

προϋποθέσεις λήψης πτυχίου. Περισσότερες λεπτομέρειες για το Τμήμα και για τα 

προσφερόμενα μαθήματα του προγράμματος σπουδών δίνονται στον Οδηγό 

Σπουδών και το Πρόγραμμα Σπουδών, τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα 

του Τμήματος http://www.uom.gr/index.php?tmima=3&categorymenu=2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uom.gr/index.php?tmima=3&categorymenu=2
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 

Η εισαγωγή στο Τμήμα γίνεται α) με το ισχύον σύστημα εισαγωγικών εξετάσεων 

του αρμόδιου υπουργείου (για απόφοιτους Λυκείου), β) με κατατακτήριες 

εξετάσεις (για απόφοιτους άλλων Σχολών) ή γ) με τις ειδικές κατηγορίες 

(αλλοδαποί, τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού, 5%, αθλητές κλπ). 

 

1.1 Κατατακτήριες Εξετάσεις 

Αίτηση εισαγωγής με κατατακτήριες εξετάσεις μπορούν να υποβάλλουν πτυχιούχοι 

Πανεπιστημίων και ΤΕΙ του εσωτερικού και ισοτίμων Ιδρυμάτων του εξωτερικού, 

απόφοιτοι παραγωγικών Σχολών Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων 

Ασφαλείας καθώς και πτυχιούχοι Ανωτέρων Σχολών Διετούς Κύκλου Σπουδών. 

Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών 

Επιστημών (στον ημιώροφο του κτιρίου Εγνατία 156, ή ταχυδρομικά στη Διεύθυνση 

Εγνατία 156, Τ.Θ. 1591, Τ.Κ. 54636 Θεσσαλονίκη), σχετική αίτηση, αντίγραφο 

πτυχίου (πρωτότυπο ή νόμιμα επικυρωμένο), βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ για την 

ισοτιμία του τίτλου σπουδών (στην περίπτωση πτυχιούχων Α.Ε.Ι. εξωτερικού ή 

πτυχιούχων Ανωτέρας Σχολής Διετούς Κύκλου Σπουδών αντίστοιχα). 

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στο 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών υποβάλλονται από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε 

έτους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι κατατακτήριες εξετάσεις 

διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου του κάθε ακαδημαϊκού 

έτους. Η ακριβής ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα διεξαγωγής των εξετάσεων 

ανακοινώνονται τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν τις εξετάσεις. 

Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη γίνεται αποκλειστικά με γραπτές εξετάσεις 

σε τρία (3) μαθήματα. Πληροφορίες σχετικά με το εξάμηνο κατάταξης,  τα 

εξεταζόμενα μαθήματα, την ύλη και το πρόγραμμα εξετάσεων, είναι αναρτημένες 

στην ιστοσελίδα του Τμήματος : 

http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=FAQ&file=index&myfaq=yes

&id_cat=15&tmima=3&categorymenu=2 

 

 

 

http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=FAQ&file=index&myfaq=yes&id_cat=15&tmima=3&categorymenu=2
http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=FAQ&file=index&myfaq=yes&id_cat=15&tmima=3&categorymenu=2
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2. ΦΟΙΤΗΣΗ 

Η διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα είναι 8 εξάμηνα (4 ακαδημαϊκά έτη). Τα 

μαθήματα καθορίζονται σύμφωνα με το εκάστοτε Πρόγραμμα Σπουδών και τυχόν 

μεταβατικές διατάξεις. 

Η περίοδος κανονικής φοίτησης ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για 

την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, δηλαδή 8 εξάμηνα. 

Μετά το πέρας της περιόδου κανονικής φοίτησης, οι φοιτητές μπορούν να 

εγγράφουν στα εξάμηνα, μόνον εφόσον πληρούν τους όρους συνέχισης της 

φοίτησης που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Για τους φοιτητές μερικής 

φοίτησης (βλ. σχετική ενότητα), η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή μετά το πέρας 

περιόδου που ισούται με το διπλάσιο χρόνο του ελάχιστου αριθμού των αναγκαίων 

για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων. 

 

2.1 Σύμβουλοι Σπουδών 

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του 

ακαδημαϊκού έτους από τους καθηγητές συμβούλους σπουδών για κάθε θέμα που 

αφορά τις σπουδές τους. Επιπλέον, μπορούν να τους ζητούν τη βοήθειά τους για να 

αντιμετωπίσουν και να επιλύσουν τυχόν προβλήματα σχετικά με τις σπουδές τους. 

Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους, αναρτώνται στους πίνακες της Γραμματείας 

και στην Ηλεκτρονική Γραμματεία (StudentsWeb), τα ονόματα των συμβούλων 

σπουδών και οι ώρες υποδοχής των φοιτητών. 

2.2 Μερική Φοίτηση  

Οι φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα, 

δύνανται να εγγράφονται ως φοιτητές μερικής φοίτησης, ύστερα από αίτησή τους 

που εγκρίνεται από την Κοσμητεία της Σχολής. Η σχετική αίτηση πρέπει να 

συνοδεύεσαι από βεβαίωση εργοδότη και ένσημα για ασφαλισμένους στον 

ιδιωτικό τομέα. 

Κατά την περίοδο μερικής φοίτησης οι φοιτητές μπορούν να δηλώνουν το μισό 

αριθμού μαθημάτων ανά εξάμηνο σε σχέση με αυτούς που είναι εγγεγραμμένοι ως 

πλήρους φοίτησης. 
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2.3 Αναστολή Σπουδών 

Οι φοιτητές μπορούν ύστερα από αίτησή τους προς την Κοσμητεία της Σχολής, να 

διακόψουν τη φοίτησή τους για άρτιο αριθμό εξαμήνων. Το μέγιστο συνολικό 

διάστημα διακοπής είναι 4 έτη (8 εξάμηνα). Κατά το διάστημα της διακοπής 

αναστέλλεται η φοιτητική ιδιότητα, η οποία επανακτάται με τη λήξη της διακοπής. 

2.4 Πειθαρχικές κυρώσεις 
 

Σε περίπτωση σοβαρών παραπτωμάτων ή αντι-ακαδημαϊκής συμπεριφοράς, 

ακολουθείται η προβλεπόμενη από τον νόμο πειθαρχική διαδικασία. 

Αντι-ακαδημαϊκή συμπεριφορά θεωρείται, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, η 

λογοκλοπή, η αντιγραφή στις εξετάσεις, η παραποίηση έγγραφων 

(συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αρχείων του Τμήματος) σχετικών με τη 

λειτουργία του Τμήματος, η κλοπή ή καταστροφή εξοπλισμού. 

2.5. Εξυπηρέτηση Φοιτητών 

Η Γραμματεία είναι ανοιχτή για την εξυπηρέτηση των φοιτητών Δευτέρα –

Παρασκευή κατά τις ώρες 07:00 π.μ.-16:00 μ.μ.  

Επιπρόσθετα οι φοιτητές εξυπηρετούνται από τη Γραμματεία μέσω e-mail αλλά και 

τηλεφωνικά.  

2.6. Ηλεκτρονική Γραμματεία 

Όλοι οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται μέσω Internet στην 

υπηρεσία StudentsWeb, λαμβάνοντας ενημέρωση για το πρόγραμμα σπουδών που 

παρακολουθούν, τα μαθήματα που έχουν δηλώσει και τις βαθμολογίες τους, να 

υποβάλλουν αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών και να παρακολουθούν τις 

ανακοινώσεις του Τμήματος. Επιπλέον, έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν 

ηλεκτρονικά τις δηλώσεις μαθημάτων, στις προθεσμίες που ορίζονται για την 

χειμερινή και την εαρινή περίοδο από την Κοσμητεία της Σχολής (βλέπε ενότητα 4 

«Δηλώσεις Μαθημάτων»). Ο οδηγός της εφαρμογής StudentsWeb, καθώς και 

αναλυτικές οδηγίες για τις δηλώσεις μαθημάτων και συγγραμμάτων, είναι 

αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου  

https://services.uom.gr/unistudent/login.asp 

https://services.uom.gr/unistudent/login.asp
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3.ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

3.1 Κανόνες Προγράμματος Σπουδών 

 Για τη λήψη του πτυχίου τους οι φοιτητές υποχρεούνται να εξετασθούν επιτυχώς 

σε 38 μαθήματα και σε 4 μαθήματα ξένης γλώσσας. Το πρόγραμμα σπουδών 

χωρίζεται σε 2 κύκλους σπουδών.  Ο Α' κύκλος περιλαμβάνει τα εξάμηνα Α'-Δ' και ο 

Β' κύκλος τα εξάμηνα Ε'-Η'.  Ο Α κύκλος περιλαμβάνει 22 μαθήματα και ο Β κύκλος 

περιλαμβάνει 20 μαθήματα.  Ο κύκλος Α' περιλαμβάνει κυρίως υποχρεωτικά 

μαθήματα και ο Β' κύκλος αποκλειστικά μαθήματα επιλογής.  Τα μαθήματα του Β' 

κύκλου χωρίζονται σε 3 ομάδες, τις ομάδες Α, Β και Γ.  Η ομάδα Α περιλαμβάνει 12 

μαθήματα βασικής οικονομικής παιδείας. Η ομάδα Β περιλαμβάνει μαθήματα 

οικονομικού περιεχομένου που προσφέρονται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματός μας.  Η 

ομάδα Γ περιλαμβάνει μαθήματα από συγγενή αντικείμενα τα οποία προσφέρονται 

κυρίως από μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων. 

Στον Α' κύκλο, οι φοιτητές πρέπει να εξετασθούν επιτυχώς σε 15 υποχρεωτικά 

μαθήματα, 3 μαθήματα επιλογής από την Ομάδα Γ (Α' κύκλος σπουδών) και 4 

μαθήματα ξένης γλώσσας. Ο φοιτητής θα πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξει στην 

αρχή των σπουδών του μία εκ των ξένων γλωσσών (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, 

Ιταλικά), η οποία θα τον ακολουθεί και στα τέσσερα εξάμηνα. Τα μαθήματα ξένης 

γλώσσας  στα τέσσερα εξάμηνα θα έχουν βαθμό, αλλά θα μετράνε ως ένα μάθημα 

στο βαθμό του πτυχίου. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές που 

επιθυμούν, να διδαχθούν και δεύτερη ξένη γλώσσα, η οποία δεν θα υπολογίζεται 

στη λήψη πτυχίου αλλά θα αναγράφεται στο Diploma Supplement ως επιπλέον. 

Στον Β' κύκλο, οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν 20 μαθήματα από τις ομάδες Α  Β 

και Γ, από τα οποία τουλάχιστον 6 από την ομάδα Α και το πολύ 2 μαθήματα από 

την ομάδα Γ.   

Δικαίωμα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας έχουν οι φοιτητές  οι οποίοι έχουν 

ολοκληρώσει επιτυχώς τον πρώτο κύκλο σπουδών, δηλαδή έχουν λάβει 

προβιβάσιμο βαθμό σε όλα τα μαθήματα που ανήκουν στο κύκλο αυτό, εκτός των 

μαθημάτων ξένων γλωσσών. Αναλυτικότερα, όλες οι προϋποθέσεις και οι όροι για 

την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας  περιγράφονται στον Κανονισμό Εκπόνησης 

Διπλωματικών Εργασιών, ο οποίος έχει αναρτηθεί έντυπα (πίνακες ανακοινώσεων 

Γραμματείας) και ηλεκτρονικά (ιστοσελίδα Τμήματος Ο.Ε) 

https://www.uom.gr/eco/kanonismoi 

Επισημαίνεται ότι η διπλωματική εργασία ισοδυναμεί με δύο (2) μαθήματα 

επιλογής Β΄ ομάδας του δεύτερου κύκλου σπουδών. 

https://www.uom.gr/eco/kanonismoi
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Σε όλα τα μαθήματα των ομάδων Α, Β ή Γ  που προσφέρονται από μέλη ΔΕΠ του 

Τμήματος Οικονομικών Επιστημών υπάρχει ανώτατο όριο αριθμού φοιτητών ίσο με 

140 φοιτητές.  Όταν το ανώτατο όριο συμπληρωθεί κατά τη διάρκεια των δηλώσεων 

μαθημάτων, το μάθημα θα θεωρείται «κλειστό» και δεν θα μπορούν να το 

δηλώσουν επιπλέον φοιτητές. 

Εργαστήρια υπάρχουν στα εξής μαθήματα: Πληροφοριακά Συστήματα στην 

Οικονομία και Διοίκηση, Εφαρμογές των Πληροφοριακών Συστημάτων στην 

Οικονομία και Διοίκηση, Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Ειδικά Θέματα 

Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Στατιστική για Οικονομολόγους ΙΙΙ και Ειδικά Θέματα 

Οικονομετρίας. 

Όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών που προσφέρονται από το Τμήμα 

διδάσκονται 4 ώρες εβδομαδιαίως.  
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3.2 Ακαδημαϊκό Έτος 

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του 

επόμενου έτους. 

Το διδακτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα 

(χειμερινό/εαρινό). Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 πλήρεις 

εβδομάδες διδασκαλίας. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο ο αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας που 

πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα (λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν 

αναπληρώσεις μαθημάτων) είναι μικρότερος από τις δεκατρείς, το μάθημα 

θεωρείται ότι δε διδάχθηκε και δεν εξετάζεται. 

Παράταση της διάρκειας ενός εξαμήνου επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός 

εβδομάδων διδασκαλίας, δε μπορεί να υπερβαίνει τις δύο εβδομάδες και γίνεται 

με απόφαση του Πρύτανη, ύστερα από πρόταση της Κοσμητείας της Σχολής. 

Το κάθε ακαδημαϊκό έτος έχει δύο εξεταστικές περιόδους, τη χειμερινή 

(Ιανουάριος- Φεβρουάριος) και την εαρινή (Ιούνιος-Ιούλιος). Το Σεπτέμβριο 

διενεργείται επαναληπτική εξεταστική στην οποία οι φοιτητές εξετάζονται στα 

μαθήματα που δήλωσαν και δεν πέτυχαν προβιβάσιμο βαθμό στα δύο εξάμηνα του 

προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. 

Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης διδασκαλίας των μαθημάτων σε κάθε 

εξάμηνο και των εξεταστικών περιόδων καθορίζονται από απόφαση της Συγκλήτου. 

 

3.3 Αξιολόγηση 

Κάθε εξάμηνο, πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου, οι φοιτητές έχουν το 

δικαίωμα και την υποχρέωση να αξιολογούν τα μαθήματα και τους διδάσκοντες με 

στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των σπουδών. Περισσότερες πληροφορίες είναι 

διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας 

http://modip.uom.gr/. 

 
 

 

http://modip.uom.gr/
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3.4 Πιστωτικές Μονάδες ECTS 

Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα συνεισφέρει έναν αριθμό “Πιστωτικών Μονάδων” ECTS.  

Στο πλαίσιο του νόμου 4009/2011 έγινε μετάβαση από το σύστημα διδακτικών 

μονάδων στο σύστημα πιστωτικών μονάδων, συμβατών με το Σύστημα 

Κατοχύρωσης Πιστωτικών Μονάδων, ECTS. Το σύστημα ECTS (European Credit 

Transfer System) αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS 

(European Community Action Scheme for the Mobility of University Students) με 

σκοπό να διευκολύνει τις διαδικασίες ακαδημαϊκής αναγνώρισης των σπουδών στο 

εξωτερικό αποτιμώντας ή/και μεταφέροντας την εργασία του συμμετέχοντος 

φοιτητή (μεταφορά πιστωτικών μονάδων) μεταξύ των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων.  

Οι πιστωτικές μονάδες ECTS είναι μία αριθμητική τιμή (μεταξύ 1 και 60) που 

αποδίδεται σε κάθε μάθημα, για να περιγραφεί ο φόρτος εργασίας που απαιτείται 

από το σπουδαστή για την ολοκλήρωσή του. Οι πιστωτικές μονάδες ECTS 

αντικατοπτρίζουν την ποσότητα εργασίας που απαιτεί κάθε μάθημα σε σχέση με τη 

συνολική απαιτούμενη ποσότητα εργασίας για την ολοκλήρωση ενός πλήρους 

ακαδημαϊκού έτους σπουδών στο ίδρυμα (δηλ. παρακολούθηση παραδόσεων, 

πρακτική άσκηση, σεμινάρια, φροντιστήρια, εργαστήρια, μελέτη στη βιβλιοθήκη 

και κατ’ οίκον, εξετάσεις ή άλλες δραστηριότητες αξιολόγησης). Σύμφωνα με το 

ECTS, 60 πιστωτικές μονάδες αντιπροσωπεύουν το φόρτο εργασίας ενός 

ακαδημαϊκού έτους σπουδών, 30 πιστωτικές μονάδες αντιπροσωπεύουν το φόρτο 

εργασίας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου, και 20 πιστωτικές μονάδες το φόρτο 

εργασίας ενός τετράμηνου. 

 

3.5 Αναγνώριση Μαθημάτων  

Φοιτητές του Τμήματος που παρακολουθούν μαθήματα σε Πανεπιστήμιο που τους 

φιλοξενεί, στα πλαίσια διαπανεπιστημιακής συμφωνίας, π.χ. πρόγραμμα Erasmus, 

θα πιστώνονται με τις πιστωτικές μονάδες (ECTS) που αναφέρονται στο Πρόγραμμα 

Σπουδών του ιδρύματος του εξωτερικού. Στις περιπτώσεις όπου το μάθημα έχει 

λιγότερες πιστωτικές μονάδες από το αντίστοιχο του Τμήματός μας θα πρέπει να 

συμπληρώνουν τις μονάδες που υπολείπονται με περισσότερα μαθήματα επιλογής. 

Επίσης δικαίωμα αναγνώρισης μαθημάτων έχουν οι φοιτητές που εγγράφονται με 

κατατακτήριες εξετάσεις, καθώς και οι φοιτητές από μετεγγραφή, υπό την 

προϋπόθεση να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος αίτηση, συνοδευόμενη  

από επίσημη αναλυτική βαθμολογία συνοδευόμενη από την  περιγραφή των 
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μαθημάτων και τη θετική ή αρνητική εισήγηση του διδάσκοντα, τα οποία  τίθενται 

υπόψη της Συνέλευσης του Τμήματος, που αποφασίζει για την αναγνώριση του 

βαθμού και των πιστωτικών μονάδων (ECTS).  

 

3.6 Διπλωματική Εργασία 

Η διπλωματική εργασία αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας του 

Τμήματος Οικονομικών, είναι ενταγμένη ως προαιρετική επιλογή στον δεύτερο 

κύκλο του προγράμματος σπουδών και ισοδυναμεί με δύο μαθήματα επιλογής της 

Β ομάδας του δεύτερου κύκλου σπουδών και αντιστοιχεί με 11 πιστωτικές μονάδες 

(ECTS). Οι φοιτητές  οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τον πρώτο κύκλο 

σπουδών, δηλαδή έχουν λάβει προβιβάσιμο βαθμό σε όλα τα μαθήματα που 

ανήκουν στο κύκλο αυτό, εκτός των μαθημάτων ξένων γλωσσών, έχουν δικαίωμα 

εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Σε κάθε διπλωματική εργασία αντιστοιχεί ένας 

επιβλέπων Καθηγητής ο οποίος εκτός της επιστημονικής καθοδήγησης του/της 

φοιτητή/φοιτήτριας έχει την ευθύνη απέναντι στο Τμήμα για την τήρηση των 

διαφόρων διαδικασιών που ακολουθούν, με σκοπό την ομαλή εξέλιξη και 

ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας.  

 Αναλυτικότερα, όλες οι προϋποθέσεις και οι όροι για την εκπόνηση διπλωματικής 

εργασίας  περιγράφονται στον Κανονισμό Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών, ο 

οποίος έχει αναρτηθεί έντυπα (πίνακες ανακοινώσεων Γραμματείας) και 

ηλεκτρονικά (ιστοσελίδα Τμήματος Ο.Ε) https://www.uom.gr/eco/kanonismoi 

 

3.7  Πρακτική Άσκηση 

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας αποτελεί ουσιαστικό μέρος της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, έχει θεσμοθετηθεί με την αριθμ 2/19-9-2016 απόφαση της 

Συνέλευσης του Τμήματος και έχει ενσωματωθεί στο Πρόγραμμα Σπουδών ως 

προαιρετική. Η Πρακτική Άσκηση, αντιστοιχεί σε 5 πιστωτικές μονάδες (ECTS) και 

αναγράφεται στο Diploma Supplement.  

Η Πρακτική Άσκηση προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα να αφομοιώσουν την 

επιστημονική γνώση μέσα από την πρακτική της εφαρμογή, να αποκτήσουν μια 

πρώτη εργασιακή εμπειρία συναφή με το αντικείμενο σπουδών τους και να 

αναπτύξουν επαγγελματική συνείδηση και συμπεριφορά στο χώρο εργασίας. 

Παράλληλα, τους δίνεται η ευκαιρία να ενημερωθούν για τις τάσεις στην αγορά 

εργασίας και τις δεξιότητες που απαιτούνται.  

https://www.uom.gr/eco/kanonismoi
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Η Πρακτική Άσκηση του Τμήματος απευθύνεται σε τεταρτοετείς και επί πτυχίω 

φοιτητές και διενεργείται σε κύκλους, η χρονική διάρκεια των οποίων είναι 3 (τρεις) 

ή 4 (τέσσερις) μήνες, αναλόγως τον κύκλο. Ο κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα 

συμμετοχής σε ένα μόνον κύκλο. Οι αιτήσεις συμμετοχής των φοιτητών σε κάθε 

κύκλο Πρακτικής Άσκησης υποβάλλονται, μετά από ανακοίνωση του Γραφείου 

Πρακτικής Άσκησης, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, ένα μήνα τουλάχιστον πριν την 

έναρξη κάθε κύκλου.  Στην περίπτωση που οι αιτήσεις των φοιτητών ξεπερνούν τις 

θέσεις Πρακτικής Άσκησης η επιλογή πραγματοποιείται με βάση το μέσο όρο 

βαθμολογίας, και το εξάμηνο φοίτησης σύμφωνα με το Κανονισμό του Γραφείου 

Πρακτικής Άσκησης.  

 

3.8  Προϋποθέσεις λήψης πτυχίου 
Για να λάβει κάποιος πτυχίο απαιτείται να πληροί όλους τους παρακάτω όρους: 

 Να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 240 πιστωτικές μονάδες  

 Να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε 38 υποχρεωτικά και επιλογής μαθήματα (στα οποία 

συμπεριλαμβάνεται και η διπλωματική εργασία) και τα 4 μαθήματα ξένης 

γλώσσας, όπως αυτά περιγράφονται στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του 

Τμήματος.  

Οι φοιτητές του παλαιού προγράμματος σπουδών, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν 

τη φοίτησή τους, με βάση τον κανονισμό λήψης πτυχίου που ίσχυε κατά την 

εγγραφή τους. 

Ειδικά για τους διαγραφέντες φοιτητές της Ανωτάτης Βιομηχανικής που σύμφωνα  

με το άρθρο 33 του ν. 4327/2015, έχουν δικαίωμα επανεγγραφής, αυτοί 

επανεγγράφονται με απόφαση της Κοσμητείας, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν την 

φοίτησή τους σύμφωνα με το τρέχον πρόγραμμα σπουδών.    

 

3.9  Υπολογισμός βαθμού πτυχίου 

Στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών δεν υπάρχουν συντελεστές βαρύτητας στα 

μαθήματα.  

Κάθε μάθημα βαθμολογείται με ακέραιο βαθμό στην κλίμακα 0 έως και 10. 

Προβιβάσιμος βαθμός θεωρείται ο βαθμός μεγαλύτερος ή ίσος του πέντε (5).  Για 

τον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου, οι βαθμοί στα μαθήματα ξένης γλώσσας, 

λογίζονται σαν ένας βαθμός(μέσος όρος των τεσσάρων εξαμήνων). Ο τελικός 
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βαθμός πτυχίου υπολογίζεται ως το πηλίκο του αθροίσματος όλων των βαθμών 

προς τον αριθμό των μαθημάτων.  

 

3.10  Τίτλος Σπουδών 

Ύστερα από επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών, απονέμεται  το ΠΤΥΧΙΟ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. 

 

4. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Οι φοιτητές οφείλουν στην αρχή κάθε εξαμήνου να δηλώσουν τα μαθήματα που θα 

παρακολουθήσουν, είτε αυτά είναι υποχρεωτικά είτε επιλογής. 

Τα δηλωθέντα μαθήματα είναι τα μόνα μαθήματα στα οποία δικαιούνται να 

εξεταστούν στην αντίστοιχη εξεταστική περίοδο. 

Στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, οι φοιτητές εξετάζονται 

στα μαθήματα που δήλωσαν και δεν εξετάστηκαν επιτυχώς στα δύο εξάμηνα του 

προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. Η δήλωση των μαθημάτων γίνεται 

αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος StudentsWeb, (ηλεκτρονική 

γραμματεία).  

Οι ημερομηνίες δήλωσης μαθημάτων και για το χειμερινό και για το εαρινό 

εξάμηνο, καθορίζονται με απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής και αναρτώνται 

στην ιστοσελίδα της Σχολής, στην ιστοσελίδα του Τμήματος, στο students web και 

στους πίνακες της Γραμματείας. Οι φοιτητές έχουν την υποχρέωση να 

παρακολουθούν τις ανακοινώσεις του Τμήματος και να ολοκληρώνουν τις 

δηλώσεις μαθημάτων τους στις προθεσμίες που ανακοινώνονται. 

Αναλυτικές οδηγίες για τις δηλώσεις μαθημάτων αναρτώνται τόσο ηλεκτρονικά 

(ιστοσελίδα τμήματος, StudentsWeb,), όσο και στους πίνακες της Γραμματείας. 
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5. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

Οι τελικές εξετάσεις των μαθημάτων διενεργούνται αποκλειστικά μετά το πέρας 

του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου για τα μαθήματα που διδάχθηκαν στα 

εξάμηνα αυτά, αντίστοιχα. 

Ο/η φοιτητής/τρια δικαιούται να εξεταστεί στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων 

την περίοδο των επαναληπτικών εξετάσεων (περίοδος Σεπτεμβρίου) -πριν από την 

έναρξη του χειμερινού εξαμήνου. Σε όλες τις περιπτώσεις μπορεί να εξεταστεί μόνο 

στα μαθήματα, που έχει δηλώσει στην αρχή των δύο εξαμήνων. 
 

Η βαθμολογία σε κάθε μάθημα καθορίζεται από τον διδάσκοντα, ο οποίος μπορεί 

να οργανώσει κατά την κρίση του γραπτές ενδιάμεσες ή τελικές εξετάσεις, ή και να 

στηριχθεί σε εργασίες ή εργαστηριακές ασκήσεις για την αξιολόγηση των φοιτητών. 

Ωστόσο, στην πλειοψηφία των μαθημάτων, η αξιολόγηση των φοιτητών στηρίζεται 

κατά κανόνα μόνο στις επιδόσεις τους στις τελικές εξετάσεις. Σε ορισμένα μόνο 

μαθήματα οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν ερευνητική εργασία, η 

ανάθεση της οποίας πραγματοποιείται με βάση τα ερευνητικά ενδιαφέρονται και 

τις ιδιαίτερες κλίσεις των φοιτητών. Ο βαθμός της εργασίας συνυπολογίζεται στη 

διαμόρφωση του τελικού βαθμού. Ο τρόπος εξέτασης αναφέρεται αναλυτικά στα 

περιγράμματα μαθημάτων και γνωστοποιείται στις φοιτήτριες και τους φοιτητές 

στην αρχή κάθε εξαμήνου, μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος και του Οδηγού 

Σπουδών.  

Για όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα του ΠΠΣ, ο ελάχιστος προβιβάσιμος βαθμός είναι 

το 5 (πέντε) με άριστα το δέκα (10). Μετά την ανακοίνωση των βαθμών τους, οι 

φοιτήτριες/φοιτητές έχουν τη δυνατότητα μέσα σε προθεσμίες που ορίζονται από 

τους διδάσκοντες, να λάβουν ανατροφοδότηση για το γραπτό τους και να 

συζητήσουν με τους διδάσκοντες τα λάθη τους, ώστε να βελτιώσουν τη μελλοντική 

απόδοσή τους.  

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει  στον Κανονισμό Εξετάσεων του Τμήματος Οικονομικών 

Επιστημών για τους ασθενείς φοιτητές/τριες και φοιτητές/τριες με αναπηρία, στους 

οποίους παρέχεται κατά περίπτωση, μετά από απόφαση της ΣΤ, η δυνατότητα 

προφορικής εξέτασης ή παράταση του χρόνου εξέτασης, για διευκόλυνσή τους. 
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Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Τμήματος, μπορούν να καταθέσουν εγγράφως 

στη Συνέλευση του Τμήματος αιτήματα που επιθυμούν να τεθούν υπόψη των 

μελών ΔΕΠ. Τέλος, οι φοιτητές/τριες έχουν δικαίωμα, μετά από αίτησή τους στην 

Κοσμητεία της Σχολής, να επανεξεταστούν σε ένα μάθημα από τριμελή επιτροπή, 

εφόσον έχουν αποτύχει σε αυτό περισσότερες από τρεις φορές, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.  

 

Αναλυτικότερα, τα επιμέρους ζητήματα των εξετάσεων  περιγράφονται στον 

Κανονισμό Εξετάσεων, ο οποίος έχει αναρτηθεί έντυπα (πίνακες ανακοινώσεων 

Γραμματείας) και ηλεκτρονικά (ιστοσελίδα Τμήματος Ο.Ε). 

 

Ειδικές Διατάξεις Εξετάσεων για φοιτητές με αναπηρία  

Α. Για τους φοιτητές που πάσχουν από δυσλεξία και λοιπές ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες, όπως δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, πριν 

από την εισαγωγή τους στο ίδρυμα και έχουν αιτηθεί την προφορική τους εξέταση 

σε μάθημα που οι φοιτητές εξετάζονται με γραπτό τρόπο, προβλέπονται τα εξής: 

Η αίτησή τους πρέπει να συνοδεύεται με την προσκόμιση γνωμάτευσης από 

δημόσιο φορέα δηλ. είτε Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης 

Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ) ή πιστοποιημένο από το Υπουργείο 

Παιδείας Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο (ΙΠΔ). Εξετάζονται στα ίδια θέματα με το ίδιο 

πρόγραμμα και την ίδια διάρκεια εξέτασης με αυτούς που εξετάζονται γραπτά. 

Εισέρχονται μαζί με τους άλλους φοιτητές στην αίθουσα εξέτασης, παραλαμβάνουν 

τα θέματα και κρατούν σημειώσεις επί των ερωτήσεων υπό τύπο απαντήσεων. 

Εφόσον δηλώνουν ότι χρειάζονται επιπλέον του προβλεπόμενου χρόνου, ο 

αρμόδιος για την εξέταση και οι επιτηρητές οφείλουν να παρέχουν τον 

απαιτούμενο επιπλέον εύλογο χρόνο. Στη συνέχεια παραδίδουν το γραπτό τους 

κείμενο και εξετάζονται προφορικά από τον εξεταστή, απαντώντας στα θέματα, υπό 

τύπο διευκρινίσεων επί του γραπτού κειμένου. 

Η ίδια διαδικασία εξετάσεων είναι δυνατό να εφαρμοστεί και σε άτομα με 

αναπηρία, η οποία δυσχεραίνει την εξέτασή τους με γραπτό λόγο, κατόπιν αιτήσεως 

τους προς τη Συνέλευση του Τμήματος. 

Β. Για τους φοιτητές με φάσμα αυτισμού  

Οι φοιτητές με φάσμα αυτισμού εξετάζονται: i) γραπτά ή ii) προφορικά. Για τις 

περιπτώσεις αυτές απαιτείται γνωμάτευση από τα οικεία ΚΕΔΔΥ ή τα 
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πιστοποιημένα από το Υπουργείο Παιδείας Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ), στην 

οποία θα αναγράφεται η ειδική μαθησιακή δυσκολία του μαθητή, και ο προφορικός 

ή ο γραπτός τρόπος εξέτασης. 

Τόσο η γραπτή όσο και η προφορική εξέταση θα διεξάγεται σε χώρο στο οποίο κατά 

το δυνατό θα απουσιάζουν ερεθίσματα που παρενοχλούν τους φοιτητές με φάσμα 

αυτισμού να συγκεντρωθούν και αφορούν την ιδιαίτερη λειτουργικότητά τους ως 

προς τις αισθήσεις τους (θόρυβοι ή συζητήσεις στο φόντο της αίθουσας, μεταβολές 

φωτισμού). 

Η προφορική εξέταση ακολουθεί τη διαδικασία που αναφέρεται στη παράγραφο Α. 

Η γραπτή εξέταση γίνεται στα ίδια θέματα με το ίδιο πρόγραμμα και την ίδια 

διάρκεια εξέτασης του μαθήματος. Εφόσον δηλώνουν ότι χρειάζονται επιπλέον του 

προβλεπόμενου χρόνου, ο αρμόδιος για την εξέταση και οι επιτηρητές οφείλουν να 

παρέχουν τον απαιτούμενο επιπλέον εύλογο χρόνο. 

Στη διάρκεια της γραπτής εξέτασης ή της προφορικής εξέτασης, ο φοιτητής με 

φάσμα αυτισμού επιτρέπεται να κάνει διαλείμματα ανάπαυσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


