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Χαιρετισμός
Πρύτανη

Αγαπητή Υποψήφια, Αγαπητέ Υποψήφιε,
Η επιτυχία σου στις εξετάσεις και η εισαγωγή σου στο Πανεπιστήμιο και στο πρόγραμμα σπουδών
της επιλογής σου αποτελεί αναμφίβολα ένα ορόσημο για τη ζωή σου.
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) – ή Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ) ως το 1989, ιδρύθηκε το 1920 από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, με πόρους που διέθεσε
ο ευεργέτης Γρηγόριος Μαρασλής. Είναι ένα σύγχρονο Πανεπιστήμιο, αναγνωρισμένο διεθνώς για
την υψηλή ποιότητα σπουδών και υπηρεσιών προς τους φοιτητές του, γεγονός το οποίο αντανακλάται και στα επιτεύγματα των αποφοίτων μας σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Το ΟΠΑ βρίσκεται σταθερά πρώτο στις προτιμήσεις των υποψηφίων φοιτητών. Με κύρια εφόδιά μας άρτια προγράμματα σπουδών, εξαιρετικούς δασκάλους και την συνεχή αξιολόγηση αυτών,
εξασφαλίζουμε στους φοιτητές μας σύγχρονες σπουδές διεθνούς αναγνώρισης. Ο συνδυασμός της
υψηλού επιπέδου επιστημονικής κατάρτισης με τις δομές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και
διασύνδεσης με την αγορά εργασίας, έχουν ως αποτέλεσμα 4 στους 5 φοιτητές μας να βρίσκουν
την πρώτη τους δουλειά αμέσως μετά την αποφοίτησή τους.
Το Πανεπιστήμιό μας προσφέρει προγράμματα πρακτικής και σπουδών στο εξωτερικό, πλήθος πολιτιστικών, αθλητικών δραστηριοτήτων, ευκαιρίες εθελοντισμού, συμβάλλοντας έτσι στην όσο το
δυνατόν πολυδιάστατη ανάπτυξη της προσωπικότητας των φοιτητριών και φοιτητών μας. Παράλληλα, υποστηρίζουμε τους φοιτητές μας σε σημαντικά θέματα της καθημερινότητάς τους, όπως
στέγαση, σίτιση, υποτροφίες για οικονομικά ευάλωτες οικογένειες, ψυχολογική στήριξη, ιατρική
κάλυψη και πολλά άλλα.
Σου εύχομαι ολόψυχα κάθε επιτυχία στις προσπάθειές σου. Η παιδεία και η γνώση δεν αγοράζονται, κατακτούνται με ατομικό κόπο, προσπάθεια και πάθος. Μόνο με συνεχή προσπάθεια και κόπο
οικοδομούμε παιδεία και πνευματική προκοπή. Σε περίπτωση που το Πανεπιστήμιό μας είναι η
επιλογή σου, θα είναι μεγάλη μου χαρά το επόμενο έτος να σε υποδεχθώ στην οικογένειά μας.
Ο Πρύτανης
Καθηγητής Εμμανουήλ Γιακουμάκης

Χαιρετισμός
ΤΙΤΛΟΣ
Πρύτανη 3 3

Το ΟΠΑ με μια ματιά
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι κατά
σειρά αρχαιότητας το τρίτο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας και το πρώτο στο επιστημονικό πεδίο των Οικονομικών Επιστημών
και της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. Ιδρύθηκε
το 1920 ως Ανωτάτη Σχολή Εμπορικών Σπουδών και μετονομάστηκε το 1926 σε Ανωτάτη
Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
(ΑΣΟΕΕ). Από το 1989 έχει τη σημερινή του ονομασία: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Όραμα του Πανεπιστημίου είναι να αναγνωρίζεται διεθνώς ως κέντρο αριστείας στις επιστήμες της Οικονομίας, της Διοίκησης και της
Πληροφορίας και να συμβάλει με τη δράση του
και την προσφορά του στις προκλήσεις της επιστήμης, της κοινωνίας και της οικονομίας του
σήμερα και του αύριο. Αποστολή του είναι η
παραγωγή και διάδοση γνώσης σε τομείς που
υπηρετούν την εθνική και τη διεθνή οικονομία και κοινωνία, καθώς επίσης και η διάπλαση
υπεύθυνων πολιτών ικανών να δημιουργήσουν,
να προσφέρουν, να συμμετέχουν και να ηγούνται στο ευρύτερο διεθνές περιβάλλον. Οι Ιδρυματικές Αξίες του ΟΠΑ, η Αριστεία, η Καινοτομία, η Εξωστρέφεια και η Κοινωνική Προσφορά
αποτελούν πυλώνες ανάπτυξης και σημεία αναφοράς του.
Η οργανωτική δομή του ΟΠΑ περιλαμβάνει τα
ακόλουθα όργανα:
Οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου αποτελούνται από τον Πρύτανη και τους Αναπληρωτές Πρύτανη.
Πρύτανης
Καθηγητής Εμμανουήλ Γιακουμάκης

Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών
Υποθέσεων και Προσωπικού
Καθηγητής Δημήτριος Μπουραντώνης

Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γεώργιος Ξυλωμένος
Αναπληρώτρια Πρύτανη Έρευνας
Καθηγήτρια Σάνδρα Κοέν
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Η Σύγκλητος αποτελεί το ανώτερο όργανο
λήψης αποφάσεων του Πανεπιστημίου. Αποτελείται από: α) τον Πρύτανη, β) τους Αντιπρυτάνεις, γ) τους Κοσμήτορες των Σχολών, δ) τους
Προέδρους των Τμημάτων, ε) τους εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό 10% του συνόλου των μελών της Συγκλήτου των περιπτώσεων α΄ έως δ΄, στ) τρεις (3) εκπροσώπους,
έναν (1) ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.
ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Ιδρύματος και ζ) έναν (1)
εκπρόσωπο των διοικητικών υπαλλήλων του
Ιδρύματος.
Το Πρυτανικό Συμβούλιο αποτελείται από
τον Πρύτανη, τους Αντιπρυτάνεις, έναν εκπρόσωπο των φοιτητών, που υποδεικνύεται και
προέρχεται από τους εκλεγμένους φοιτητές
που μετέχουν στη Σύγκλητο και τον εκπρόσωπο των διοικητικών υπαλλήλων που μετέχει
στη Σύγκλητο.
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελείται από τρεις Σχολές:
α) Σχολή Οικονομικών Επιστημών, η οποία
εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των
Τμημάτων Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών και Οικονομικής Επιστήμης.
β) Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, η οποία
εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των
Τμημάτων Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας.
γ) Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της
Πληροφορίας, η οποία εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των Τμημάτων Πληροφορικής και Στατιστικής.
Κάθε Σχολή διοικείται από τον Κοσμήτορα της
Σχολής, την Κοσμητεία και τη Γενική Συνέλευση της Σχολής.
Κάθε Τμήμα διοικείται από τον Πρόεδρο και τη
Συνέλευση του Τμήματος.

Ιστορική Αναδρομή
Οι κυριότεροι σταθμοί της ιστορίας του Πανεπιστημίου συνοψίζονται ως ακολούθως:
1903: Η Δωρεά του εθνικού ευεργέτη Γρηγορίου
Μαρασλή με σκοπό την ίδρυση της «Εμπορικής Ακαδημίας αναλόγου προς τας εν τη
αλλοδαπή λειτουργούσας Εμπορικάς Ακαδημίας».
1919: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος αναθέτει στον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Λωζάνης Γεώργιο Παγιάρ τη σύσταση Οργανισμού της Ανώτατης Εμπορικής Σχολής.
1920: Με βάση την πρόταση Παγιάρ ιδρύεται η
«Ανωτάτη Σχολή Εμπορικών Σπουδών”.
1926: Η Ανωτάτη Σχολή Εμπορικών Σπουδών μετονομάζεται σε Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών
και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ).
1935: Η Σχολή εγκαθίσταται στο κτήριο της οδού
Πατησίων 76.
1939: Η Σχολή υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας και
τοποθετείται ιεραρχικά ως τρίτη μετά το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
1955: Η φοίτηση στη Σχολή αυξάνεται από τα τρία
στα τέσσερα έτη και στο τέταρτο έτος οι
σπουδές χωρίζονται σε δύο κατευθύνσεις:
στις Οικονομικές Επιστήμες και τις Εμπορικές
Επιστήμες.
1961: Ιδρύεται το «Ινστιτούτο Επιμορφώσεως εις
την Διοικητικήν των Επιχειρήσεων”.
1963: Ο διαχωρισμός των σπουδών στις κατευθύνσεις Οικονομικές Επιστήμες και Εμπορικές
Επιστήμες ξεκινά από το τρίτο έτος.
1978: Οργανώνονται και λειτουργούν για πρώτη
φορά στη χώρα μεταπτυχιακές σπουδές από
το Οικονομικό Τμήμα, διάρκειας δύο ετών.
1983: Συστήνεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), στο πλαίσιο του οποίου
ιδρύεται το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών με
σκοπό την ανάπτυξη της έρευνας και τη διάδοση της επιστημονικής γνώσης.
1984: Γίνεται διαχωρισμός σε τρία αυτοδύναμα Τμήματα:
• Οικονομικών Επιστημών
• Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
• Στατιστικής και Πληροφορικής
1988: Τελούνται τα εγκαίνια λειτουργίας του νέου
κτηρίου της πτέρυγας Δεριγνύ.
1989: Η ΑΣΟΕΕ μετονομάζεται σε Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και περιλαμβάνει τα ακόλουθα Τμήματα:
• Οικονομικής Επιστήμης
• Οργάνωσης Επιχειρήσεων και Λογιστικής
• Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
• Στατιστικής
• Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών
Σπουδών
• Διοικητικής των Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ

1992: Λειτουργεί για πρώτη φορά το Γραφείο Απασχόλησης Φοιτητών και Σταδιοδρομίας Αποφοίτων.
1995: Τελούνται τα εγκαίνια λειτουργίας του νέου
κτηρίου της πτέρυγας Αντωνιάδου.
1995: Θεσπίζεται το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ
ΟΠΑ).
1996: Ιδρύονται τα πρώτα Ερευνητικά Εργαστήρια
του ΟΠΑ από το Τμήμα Πληροφορικής και
ενεργοποιείται η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΟΠΑ.
1997: Ξεκινά η συστηματική ανταλλαγή φοιτητών
στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS.
1999: Λειτουργεί για πρώτη φορά το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και ο αριθμός
των Τμημάτων ανέρχεται στα επτά.
2000: Λειτουργεί το Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΟΠΑ στο νέο κτήριο επί των οδών
Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33.
2000: Λειτουργεί για πρώτη φορά το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και ο αριθμός των Τμημάτων ανέρχεται στα οκτώ.
2008: Ιδρύεται το Ινστιτούτο Κομφούκιος Αθηνών
στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
2009: Συγκροτείται η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ ΟΠΑ), καθώς και η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ) αποτελούμενη από το Γραφείο Διασύνδεσης, το
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και τη Μονάδα
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ).
2013: Ιδρύονται οι Σχολές Οικονομικών Επιστημών,
Διοίκησης Επιχειρήσεων, και Επιστημών και
Τεχνολογίας της Πληροφορίας.
2014: Ξεκινά τη λειτουργία του το Κέντρο Στήριξης
Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (Athens
Centre for Entrepreneurship and Innovation ACEin).
2016: Θεσμοθετείται το Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως
Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης (eLearning)
του Πανεπιστημίου.
2017: Ιδρύονται 33 ερευνητικά εργαστήρια και 6 εκπαιδευτικά.
2017: Τελούνται τα εγκαίνια του νέου κτηρίου του
ΟΠΑ επί των οδών Τροίας 2, Κιμώλου και Σπετσών.
2018: Ιδρύεται το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου
Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) ΟΠΑ. Στο Κέντρο αυτό
εντάσσονται οι δραστηριότητες του ΚΕΚ ΟΠΑ
και της Μονάδας Προγραμμάτων εξ Αποστάσεως Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης
(eLearning) του ΟΠΑ.
2018: Ιδρύονται ή επανιδρύονται και ξεκινούν τη
λειτουργία τους 28 σύγχρονα Προγράμματα
Μεταπτυχιακών Σπουδών.
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…γιατί να επιλέξεις το ΟΠΑ;

1 - Γιατί το υψηλό επίπεδο σπουδών του αναγνωρίζεται διεθνώς από την επιστημονική
κοινότητα και την αγορά εργασίας
Τα Προγράμματα Σπουδών που προσφέρει το
ΟΠΑ συνδυάζουν ένα εξαιρετικό θεωρητικό
υπόβαθρο με εξειδικευμένη γνώση σε έναν
τομέα, επιτρέποντας έτσι στους φοιτητές να
αποκτούν μία άρτια επιστημονική κατάρτιση,
σύμφωνη με τις εξελίξεις στην επιστήμη και
τις ανάγκες της αγοράς. Το υψηλής ποιότητας
ερευνητικό έργο των καθηγητών «μπολιάζει»
τα προγράμματα σπουδών και έτσι οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να μελετούν τις τελευταίες εξελίξεις στην επιστήμη τους. Το επίπεδο
των σπουδών του ΟΠΑ αναγνωρίζεται διεθνώς
από οργανισμούς αξιολόγησης και την αγορά
εργασίας και αντανακλάται στην εξέλιξη των
αποφοίτων του σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.
2 - Γιατί οι απόφοιτοί του βρίσκουν αμέσως
δουλειά στο αντικείμενο σπουδών τους
Το κύρος των πτυχίων που χορηγεί, η καλή
φήμη του, το σημαντικότατο δίκτυο αποφοίτων, το δραστήριο γραφείο διασύνδεσης, το
πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, καθώς και η
επαφή με την αγορά εργασίας που καλλιεργεί-
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ται σε όλη τη διάρκεια των σπουδών αποτελούν
σημαντικούς παράγοντες για την επαγγελματική εξέλιξη των αποφοίτων του. 4 στους 5 φοιτητές του ΟΠΑ βρίσκουν εργασία αμέσως μετά
την αποφοίτησή τους.
3 - Γιατί δίνει έμφαση στη συνεχή αξιολόγηση
και βελτίωση της διδασκαλίας
Η αξιολόγηση των καθηγητών από τους ίδιους
τους φοιτητές εφαρμόζεται στο ΟΠΑ εδώ και
οκτώ χρόνια, καθώς η αριστεία στην εκπαίδευση αποτελεί μία από τις στρατηγικές προτεραιότητες του Ιδρύματος. Το Πανεπιστήμιο
επιβραβεύει τους εξαιρετικούς δασκάλους του,
καθώς πιστεύει ότι η συμβολή τους στην ανάπτυξη των φοιτητών και στην μαθησιακή τους
πορεία είναι καίριας σημασίας.
4 - Γιατί αποτελεί κέντρο αριστείας στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
Με μαθήματα επιχειρηματικότητας στα προγράμματα σπουδών, διαγωνισμούς καινοτομίας
σε ιδρυματικό και διαπανεπιστημιακό επίπεδο,
αλλά και δομές υποστήριξης νέων ιδεών, το
ΟΠΑ ενισχύει την επιχειρηματική κουλτούρα
των νέων και παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις
και δεξιότητες.

5 - Γιατί είναι ένα Πανεπιστήμιο ανοιχτό στον
κόσμο και στην κοινωνία
Το ΟΠΑ είναι το πρώτο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα στο ποσοστό συμμετοχής στο πρόγραμμα
Erasmus+ (αναλογικά με τον αριθμό των φοιτητών του), δίνοντας την ευκαιρία στους φοιτητές
του να σπουδάσουν ή να εργαστούν για 1 ή 2
εξάμηνα στο εξωτερικό. Παράλληλα, δέχεται
εκατοντάδες ξένους φοιτητές, γεγονός που δημιουργεί μια αίσθηση διεθνισμού στην καθημερινή φοιτητική ζωή. Τέλος, η κοινωνική δράση
του Πανεπιστημίου είναι εξαιρετικά σημαντική
αναδεικνύοντας έτσι την αξία της έμπρακτης
και ανιδιοτελούς προσφοράς.
6 - Γιατί βρίσκεται στο κέντρο μιας ζωντανής,
μοντέρνας πόλης
Η Αθήνα, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει,
παραμένει μία μοντέρνα, γεμάτη ζωή και με ιδι-

αίτερο χαρακτήρα πόλη. Η τοποθεσία του ΟΠΑ
στο κέντρο αυτής διευκολύνει την πρόσβαση
σε αυτό και προσφέρει στους φοιτητές του αναρίθμητες ευκαιρίες ψυχαγωγίας, διασκέδασης,
προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης σε
απόσταση αναπνοής.
7 - Γιατί προσφέρει ποικίλες δυνατότητες συμμετοχής σε δραστηριότητες, ευκαιρίες κοινωνικοποίησης και υπηρεσίες υποστήριξης
Το ΟΠΑ προσφέρει ποικίλες ευκαιρίες συμμετοχής σε αθλητικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες και στεγάζει πολυάριθμους
φοιτητικούς ομίλους, οι οποίοι εμπλουτίζουν
την καθημερινότητα των φοιτητών και φοιτητριών. Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο υποστηρίζει τους φοιτητές σε θέματα στέγασης, σίτισης,
ιατρικής ασφάλισης και μεριμνά για την ψυχολογική τους υποστήριξη.

…γιατί να επιλέξεις το ΟΠΑ;
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Σχολές

3

Προγράμματα
Προπτυχιακών Σπουδών

8

Προγράμματα
Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΠΜΣ)

28

Προπτυχιακοί Φοιτητές*

11.156 (2018-19)

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές**

1.527 (2018-19)

Διδακτορικοί Φοιτητές**

Αλλοδαποί Φοιτητές

322 με προγράμματα Erasmus+ (2018-19),
46 σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών &
Διδακτορικών Σπουδών (2018-19)

Διδακτικό Προσωπικό

232 (2018-19)

Διοικητικό Προσωπικό

167 (2018-19)

Συνεργασίες
με Πανεπιστήμια
του εξωτερικού

230 (2018-19)

Κτηριακές Υποδομές
*Εγγεγραμμένοι φοιτητές βάσει δηλώσεων μαθημάτων
** Εγγεγραμμένοι φοιτητές
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306 (2018-19)

Βασικά Στοιχεία

40.000 τετρ. μέτρα

Διεθνής Κατάταξη

Τα κριτήρια αξιολόγησης που χρησιμοποιούν οι διεθνείς φορείς για την κατάταξη των
Πανεπιστημίων είναι κυρίως η ακαδημαϊκή τους φήμη, η γνώμη ακαδημαϊκών από όλο τον
κόσμο, οι διεθνείς πιστοποιήσεις των προγραμμάτων σπουδών, οι δείκτες ποιότητας της
επιστημονικής έρευνας, οι διεθνείς συνεργασίες κ.ά. Oι πιο πρόσφατες σημαντικές διακρίσεις
του ΟΠΑ είναι οι ακόλουθες:
1. Επιστημονική περιοχή «Κοινωνικών Επιστημών»
• 302η θέση παγκοσμίως - Quacquarelli Symonds (QS)
2. Πεδίο «Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής»
• Μεταξύ των θέσεων 151-200 παγκοσμίως - Quacquarelli Symonds (QS)
• Μεταξύ των θέσεων 151-200 παγκοσμίως - Shanghai Ranking
3. Πεδίο «Οικονομικών»
• Μεταξύ των θέσεων 151-200 παγκοσμίως - Quacquarelli Symonds (QS)
• Μεταξύ των θέσεων 201-300 παγκοσμίως - Shanghai Ranking
4. Πεδίο «Διοίκηση Επιχειρήσεων»
• Μεταξύ των θέσεων 101-150 παγκοσμίως - Quacquarelli Symonds (QS)
• Μεταξύ των θέσεων 301-400 παγκοσμίως - Shanghai Ranking
• Κατηγορία “Τοp Business Schools” και μεταξύ των κορυφαίων 300 Πανεπιστημίων
παγκοσμίως – Eduniversal
• 201η θέση παγκοσμίως – US News
• 152η θέση παγκοσμίως – SSRN
5. Πεδίο «Επιστήμης Υπολογιστών»
• Μεταξύ των θέσεων 351-400 παγκοσμίως - Quacquarelli Symonds (QS)
• Μεταξύ των θέσεων 301-400 παγκοσμίως – Times Higher Education (THE)
6. Απορρόφηση αποφοίτων
• Μεταξύ των θέσεων 301-500 παγκοσμίως - Quacquarelli Symonds (QS)
7. Αριστεία στην διδασκαλία
• Μεταξύ των θέσεων 101-125 στην Ευρώπη - Times Higher Education (THE)

Διεθνής Κατάταξη
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Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών
Σπουδών (ΔΕΟΣ) ιδρύθηκε με το Π.Δ. 377/89 και
άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος
1990-91. Σκοπός του Τμήματος είναι η προαγωγή και η μετάδοση της γνώσης στο επιστημονικό
πεδίο των διεθνών και ευρωπαϊκών οικονομικών
σχέσεων για την κατάρτιση στελεχών ικανών
να καλύπτουν τις ανάγκες της χώρας στον τομέα των εξωτερικών οικονομικών σχέσεων και
ιδιαίτερα εκείνων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο
σκοπός αυτός επιδιώκεται με την ανάπτυξη της
επιστημονικής έρευνας και τη διδασκαλία, κατά
τρόπο που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες
απαιτήσεις της επιστήμης και των πραγματικών
αναγκών της κοινωνίας.
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Διεθνών
και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών υποστηρίζει τις παρακάτω κατευθύνσεις ειδίκευσης:
•
•

Διεθνούς Οικονομικής και Χρηματοδοτικής
Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας

Δήλωση Αποφοίτου Τμήματος
«Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή
για όσους ενδιαφέρονται να αναλάβουν ηγετικό
ρόλο σε σύγχρονους οργανισμούς και επιχειρήσεις είτε ως οικονομικά στελέχη εθνικών και
πολυεθνικών επιχειρήσεων, είτε ως οικονομικοί,
χρηματοοικονομικοί και επιχειρηματικοί σύμβουλοι, είτε ως εξειδικευμένοι λειτουργοί και
στελέχη δημόσιων και διεθνών οργανισμών.
Μυστικό της επιτυχίας αποτελεί το σύγχρονο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, η ποιότητα διδασκαλίας
και το απαιτητικό περιβάλλον σπουδών. Δεν έχω
καμία αμφιβολία ότι το Τμήμα προετοιμάζει τους
φοιτητές του για όλες τις προκλήσεις που πρόκειται να αντιμετωπίσουν στον επαγγελματικό
χώρο, συμβάλλοντας καθοριστικά σε μία επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία καθώς το
τμήμα παραμένει ένα από τα καλύτερα προγράμματα της πανεπιστημιακής κοινότητας.»
Γεωργίου Κλείτος, CEO Calculus Analytics

Προοπτικές Απασχόλησης
Η κατάρτιση που προσφέρει το Τμήμα δίνει στους
αποφοίτους ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της
οικονομίας. Οι απόφοιτοι έχουν ένα συγκριτικό
πλεονέκτημα έναντι άλλων οικονομολόγων, γιατί
μπορούν να καταλάβουν θέσεις οι οποίες έχουν
ως αντικείμενο τις διεθνείς και ευρωπαϊκές σχέσεις της Ελλάδας με χώρες του εξωτερικού. Επιπλέον, μπορούν να απασχοληθούν σε ερευνητικά
κέντρα με αντικείμενο τις διεθνείς και ευρωπαϊκές οικονομικές πολιτικές, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε διεθνείς οργανισμούς.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που διενήργησε το Τμήμα για την απασχόληση των
πτυχιούχων του, το ένα τρίτο περίπου των απασχολούμενων πτυχιούχων εργάζονται στον
χρηματοπιστωτικό τομέα της οικονομίας και ιδιαίτερα σε τράπεζες. Οι περισσότεροι από τους
υπολοίπους εργάζονται στους εξής τομείς: το ελληνικό δημόσιο, εταιρείες συμβούλων, εμπορικές
επιχειρήσεις, επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας
και τεχνικές εταιρείες, βιομηχανικές επιχειρήσεις
και διεθνείς οργανισμούς.
10
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Επικοινωνία
Γραμματεία Κοσμητείας Σχολής
Οικονομικών Επιστημών
Τηλ.: 210 8203 303, 416
Fax: 210 8203 499
Email: secr_soe@aueb.gr
Γραμματεία Τμήματος Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Τηλ.: 210 8203 106, 107, 108, 425
Fax: 210 8214 122
E-mail: deossecr@aueb.gr
Ιστοθέση Τμήματος:
http://www.dept.aueb.gr/deos
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Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης είναι το ένα
από τα δύο ιδρυτικά Τμήματα του ΟΠΑ και το
αρχαιότερο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
στην Ελλάδα.
Στόχος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης
είναι η προαγωγή της οικονομικής επιστήμης
και η κατάρτιση οικονομολόγων υψηλού επιπέδου. Η επίτευξη του στόχου αυτού γίνεται
με την ανάπτυξη της έρευνας και την οργάνωση των σπουδών ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της επιστήμης και στις
ανάγκες της σύγχρονης οικονομίας και κοινωνίας, καλύπτοντας εύρος θεμάτων στην οικονομική ανάλυση (μακρο και μικροοικονομική,
δημόσια, διεθνή, νομισματική και βιομηχανική οικονομική), στις ποσοτικές μεθόδους
(μαθηματικά, στατιστική, οικονομετρία) και
σε άλλες κοινωνικές επιστήμες (κοινωνιολογία και πολιτική επιστήμη). Το Τμήμα διαθέτει
ένα άριστο ανθρώπινο δυναμικό από διακεκριμένους καθηγητές με μεγάλη διδακτική
και ερευνητική εμπειρία με δημοσιεύσεις σε
κορυφαία περιοδικά και αναγνωρισμένη διεθνώς επιστημονική δραστηριότητα.
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος προσφέρει τρεις (3) κατευθύνσεις:
•
•
•

Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής
Οικονομικής Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών

Προοπτικές Απασχόλησης
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οικονομικής
Επιστήμης μπορούν να απασχοληθούν σε
οργανισμούς και επιχειρήσεις, όπως χρηματοοικονομικές, τραπεζικές, συμβουλευτικές,
οικονομικές, βιομηχανικές, ασφαλιστικές,
επενδυτικές, τόσο του ιδιωτικού όσο και του
δημόσιου τομέα και ασφαλώς όχι μόνο στη
χώρα μας αλλά και διεθνώς. Δύνανται επίσης
να επανδρώσουν ερευνητικά κέντρα, ρυθμιστικές αρχές, φορείς της δημόσιας διοίκησης
καθώς επίσης και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Δήλωση Αποφοίτου Τμήματος
«Υπήρξα φοιτητής του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης τόσο σε προπτυχιακό όσο και
σε Μεταπτυχιακό επίπεδο. Αφετηρία για το
ενδιαφέρον μου στα οικονομικά ήταν η χρήση μαθηματικών για την ανάλυση ανθρώπινων συμπεριφορών και επιλογών. Πέρα από
γνώσεις, απέκτησα την ικανότητα να προσεγγίζω κριτικά τις πληροφορίες και τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις αιτίες και τις
συνέπειες των γεγονότων στην οικονομία και
την κοινωνία. Το άριστο γνωστικό υπόβαθρο
που μου προσέφερε το Τμήμα, σε συνδυασμό
με την πολύπλευρη καθοδήγηση και στήριξη
από τους καθηγητές, συνέβαλαν στο να συνεχίσω τις σπουδές μου στο Princeton επιλέγοντας να ασχοληθώ περαιτέρω με την έρευνα.
Θεωρώ το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης την
καλύτερη επιλογή για όποιον ενδιαφέρεται
να ασχοληθεί με τα οικονομικά - το ακαδημαϊκό περιβάλλον θα εντείνει το αρχικό ενδιαφέρον, και τα εφόδια που θα λάβει θα είναι η
βάση για την επιτυχία στα επόμενα βήματα.»
Κατσιαρδής Χαράλαμπος,
Υποψήφιος Διδάκτωρ Οικονομικών Princeton
University

Επικοινωνία
Γραμματεία Κοσμητείας Σχολής
Οικονομικών Επιστημών
Τηλ.: 210 8203 303, 416
Fax: 210 8203 499
Email: secr_soe@aueb.gr
Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης
Τηλ.: 210 8203 303, 304, 305, 410
210 8203 412, 414, 416
Fax: 210 8203 499
E-mail: econ@aueb.gr
Ιστοθέση Τμήματος:
http://www.dept.aueb.gr/econ

Προπτυχιακές Σπουδές
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Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ιδρύθηκε το 1999 και επί σειρά ετών αναδεικνύεται σταθερά στις πρώτες θέσεις κατάταξης
σύμφωνα με τις βάσεις εισαγωγής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.
Αποστολή του είναι η διδασκαλία και η έρευνα στους τομείς της Διοικητικής Επιστήμης
που συνδέονται με τις σύγχρονες τεχνολογίες
πληροφορικής και επικοινωνιών και τις οργανωσιακές σπουδές, δίνοντας έμφαση στην
αξιοποίηση των ποσοτικών μεθόδων, της πληροφορικής και των επικοινωνιών στη λήψη
αποφάσεων, στην επιχειρησιακή αναλυτική
(business analytics), στη χάραξη επιχειρηματικής στρατηγικής και στην αναδιοργάνωση των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος προσφέρει πέντε (5) κατευθύνσεις:
•
•
•
•
•

Επιχειρησιακή Έρευνα και Επιχειρηματική
Αναλυτική
Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής
Αλυσίδας
Τεχνολογίες Λογισμικού και Ανάλυσης Δεδομένων
Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
Στρατηγική, Επιχειρηματικότητα και Ανθρώπινοι Πόροι

Προοπτικές Απασχόλησης
Ο πλούτος και το εύρος του Προπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ), σε
συνδυασμό με την παροχή των σύγχρονων
κατευθύνσεων (major/minor) και την εμπειρία
της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης, συνθέτουν ένα πολυδιάστατο επαγγελματικό προφίλ,
στο οποίο αντικατοπτρίζεται και η προσωπική
σφραγίδα του απόφοιτου του Τμήματος ΔΕΤ.
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, χάρη στον ολοκληρωμένο διοικητικό και τεχνολογικό υπόβαθρό τους είναι ανταγωνιστικοί ως στελέχη και
ως σύμβουλοι σε όλες τις παραδοσιακές ειδικότητες της διοίκησης επιχειρήσεων, στο νέο
περιβάλλον του ηλεκτρονικού επιχειρείν και
της κοινωνίας της πληροφορίας και μπορούν
να απασχοληθούν στα περισσότερα τμήματα
μιας επιχείρησης (logistics, παραγωγή, υπηρεσίες, πληροφορική, χρηματοοικονομικά, αν12
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θρώπινοι πόροι, analytics κ.λ.π.) σε όλους τους
κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας, με
έμφαση στην καινοτομία και την τεχνολογία.
Πολλοί από τους διδάκτορες του Τμήματος διδάσκουν σε ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια και
συμμετέχουν σε σημαντικά ερευνητικά έργα.
Δήλωση Αποφοίτου Τμήματος
«Η ακαδημαϊκή μου πορεία ξεκίνησε το 2012
με την έναρξη των σπουδών μου στο Τμήμα
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ),
σε ένα ιδιαίτερο περιβάλλον το οποίο συνδυάζει ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων με
κοινό παρονομαστή την αναλυτική σκέψη. Το
ΔΕΤ χαρακτηρίζεται από την υψηλή στάθμη
του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών
που διαθέτει. Πρόκειται για ένα Τμήμα που είναι άκρως συνδεδεμένο με την επιχειρηματική
δραστηριότητα της χώρας μας και τη διεθνή
επιστημονική κοινότητα. Οι δύο παραπάνω
παράγοντες, σε συνδυασμό με το σύγχρονο
πρόγραμμα σπουδών και την προσωπική καθοδήγηση των καθηγητών, συνετέλεσαν σε
καθοριστικό βαθμό στην εισαγωγή μου στο
Κέντρο Επιχειρησιακής Έρευνας (Operations
Research Center) του ΜΙΤ ως υποψήφια διδάκτορας. Θεωρώ πως, τόσο για μένα όσο και
για τους συμφοιτητές μου, το ΔΕΤ παραμένει
αδιαμφισβήτητο σημείο αναφοράς, τόσο λόγω
των πολύτιμων γνώσεων που αποκτήσαμε όσο
και των μοναδικών στιγμών που περάσαμε μαζί
όσο ήμασταν εκεί.»
Ορφανουδάκη Αγνή, Υποψήφια Διδάκτωρ
Operations Research Center ΜΙΤ
Επικοινωνία
Γραμματεία Κοσμητείας Σχολής
Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τηλ.: 210 8203 308, 147
Fax: 210 8203 966
Email: sde@aueb.gr
Γραμματεία Τμήματος Διοικητικής
Επιστήμης και Τεχνολογίας
Τηλ.: 210 8203 110, 129, 408, 409
Fax: 210 8203 127
Email: dmst@aueb.gr
Ιστοθέση Τμήματος:
https://www.dept.aueb.gr/dmst
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Η ιστορία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) ξεκινά το 1920, με την
ίδρυση του ΟΠΑ. Σήμερα, το ΟΔΕ κατέχει ηγετική θέση μεταξύ των αντίστοιχων Τμημάτων
στην Ελλάδα.
Παρακολουθώντας τις διεθνείς επιστημονικές
εξελίξεις, το Τμήμα στοχεύει στη διαρκή βελτίωση του επιπέδου της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
Κεντρικοί στρατηγικοί πυλώνες είναι η εξωστρέφεια και η διαρκής επιδίωξη και στήριξη της αριστείας, σε έρευνα και διδασκαλία. Το Τμήμα διαθέτει σύγχρονο Πρόγραμμα Σπουδών, με κύριο
χαρακτηριστικό και πλεονέκτημα την ευέλικτη
δομή του και την ευρύτητα των διδασκόμενων
αντικειμένων.
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος προσφέρει τέσσερις (4) κατευθύνσεις:
•
•
•
•

Διοίκηση Επιχειρήσεων
Λογιστική και Χρηματοδοτική Διοίκηση
Μάρκετινγκ
Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων

Προοπτικές απασχόλησης
Η εκπαιδευτική παράδοση του Τμήματος ΟΔΕ –
ποιοτικές σπουδές στο ευρύ φάσμα γνωστικών
αντικειμένων που συνθέτουν τον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων – διασφαλίζει προνομιακή
θέση στην αγορά εργασίας για τους αποφοίτους,
σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο και διεθνοποιημένο επιχειρηματικό και εργασιακό περιβάλλον. Τα επιμέρους αντικείμενα απασχόλησης
περιλαμβάνουν: γενική διοίκηση, στρατηγικό
σχεδιασμό, διοίκηση ανθρώπινων πόρων, προμήθειες-logistics, πωλήσεις, μάρκετινγκ, συμβουλευτική, λογιστική, ελεγκτική, χρηματοοικονομική, πληροφοριακά συστήματα, κ.λπ.
Το επίπεδο και το είδος των σπουδών του ΟΔΕ
επιτρέπουν στους πτυχιούχους του Τμήματος να
συνεχίζουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές σε
κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού καθώς
και να διεκδικούν επιτυχώς θέσεις εργασίας σε
διεθνείς επιχειρήσεις και οργανισμούς. Μερικοί
από τους πτυχιούχους μας, των τελευταίων 15
ετών, είναι σήμερα καθηγητές σε κορυφαία διεθνή ακαδημαϊκά ιδρύματα.
Δήλωση Αποφοίτου Τμήματος
«Αποφοίτησα από το ΟΔΕ το 2017, έχοντας αποκτήσει πολύτιμη γνώση σε διάφορα αντικείμενα, όπως διοίκηση επιχειρήσεων και προγραμ-

μάτων, λήψη αποφάσεων, διαπραγματεύσεις,
στρατηγική και οργανωσιακή ψυχολογία. Αρίστευσα και πρώτευσα στο Τμήμα μου, έχοντας
ταυτόχρονα συμμετάσχει σε πέντε ανταλλαγές
Erasmus+. Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου,
παρείχα εθελοντικά τη βοήθειά μου στους οργανισμούς TEDx, AIESEC, Όμιλος Αποφοίτων ΟΠΑ,
κ.α., ώστε να αποκτήσω εμπειρία και να εμπλουτίσω το βιογραφικό μου. Η πρακτική μου μέσω
ΕΣΠΑ μου εξασφάλισε θέση εργασίας στο ναυτιλιακό κλάδο, στο Βρετανικό νηογνώμονα Lloyd’s
Register στον Πειραιά και συνετέλεσε στο να
μου απονεμηθεί μεταπτυχιακή υποτροφία από
Lloyd’s Register Foundation / Ένωση Ελλήνων
Εφοπλιστών. Έτσι μετέβην στην Αγγλία όπου
παρακολούθησα το μεταπτυχιακό πρόγραμμα
«Διαχείριση Ρίσκου στην Ασφάλεια Κυβερνοχώρου» (Cyber Security Risk Management) στο
Southampton Business School, από όπου αποφοίτησα πρώτη με «Άριστα». Με βάση την επίδοσή μου, το Πανεπιστήμιο μου προσέφερε ερευνητική θέση εργασίας. Το 2019, προσελήφθην
ως αναλύτρια ρίσκου ασφάλειας στον κυβερνοχώρο (security governance, risk & compliance
analyst) στην εταιρία Sky του ομίλου Comcast
στο Λονδίνο, στον κλάδο των streaming media.
Από τις αρχές του 2020 ανέλαβα νέα θέση
ως αναλύτρια ψηφιακών ρίσκων (digital risks
analyst), στον κόμβο καινοτομίας ψηφιακής τραπεζικής (fintech innovation hub), στην τράπεζα
HSBC του Λονδίνου».
Ρούσσου Φραγκίσκα (Jessica Roussou), Digital
risks analyst, HSBC – Retail Banking and Wealth
Management, London
Επικοινωνία
Γραμματεία Κοσμητείας Σχολής
Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τηλ.: 210 8203 308, 147
Fax: 210 8230 966
E-mail: sde@aueb.gr
Γραμματεία Τμήματος Οργάνωσης
και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τηλ.: 210 8203 308, 309, 310, 311, 375, 424
Fax: 210 8230 966
E-mail: ode@aueb.gr
Ιστοθέση Τμήματος:
http://www.dept.aueb.gr/ode
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Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ιδρύθηκε το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000.
Από την ίδρυσή του το Τμήμα έχει μεγάλη απήχηση στους υποψήφιους της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης. Αποστολή του Τμήματος είναι
η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στα
γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

στις σύγχρονες διεθνείς αγορές κεφαλαίων, να
εκπονούν υψηλής ποιότητας χρηματοοικονομικές μελέτες, να διαχειρίζονται αποτελεσματικά
μεγάλα χαρτοφυλάκια, χρησιμοποιώντας σύνθετα χρηματοοικονομικά εργαλεία και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πολύπλοκων
διαδικασιών ελέγχου μεγάλων επιχειρήσεων.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος είναι
προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα και αποβλέπει στην κάλυψη των επαγγελματικών αναγκών του λογιστικού και χρηματοοικονομικού τομέα της χώρας. Σκοπός
του Προγράμματος είναι να προσφέρει στους
φοιτητές γνώση για τις πλέον σύγχρονες τάσεις
που επικρατούν στον επιστημονικό χώρο της
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, εξοικείωση με τα εργαλεία της πληροφορικής για τη
διαρκή ενημέρωσή τους, παρακολούθηση των
ταχύτατα μεταβαλλόμενων χώρων της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και καλλιέργεια
σφαιρικής γνώσης του χώρου της εφαρμοσμένης λογιστικής και χρηματοοικονομικής ανάλυσης στην ελληνική και διεθνή πραγματικότητα.

«Αποφοιτώντας από το Τμήμα Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής, θα έχεις στην τσέπη σου
τις βάσεις για μια άρτια καριέρα! Η λογιστική
είναι απαραίτητη ώστε να εργαστείς σε ελεγκτικές/επιχειρήσεις/επενδυτικές τράπεζες (εργάστηκα 3 έτη στις Εξαγορές & Συγχωνεύσεις
της Morgan Stanley), και γιατί όχι να ξεκινήσεις
μια start-up! Θα κατανοήσεις πως λειτουργούν
οι χρηματαγορές, καθώς και τρόπους διαχείρισης χαρτοφυλακίων (φέτος εργάζομαι στο
Sales & Trading). Τί μου προσέφερε το Τμήμα?
Τους εξαίρετους καθηγητές που με βοήθησαν
να μετατραπώ από καλή μαθήτρια σε νεαρή
επαγγελματία και τις αξέχαστες φιλίες με ανθρώπους που αριστεύουν στο εσωτερικό/εξωτερικό, των οποίων η επιτυχία επιβεβαιώνει ότι
το Τμήμα ήταν η σωστή επιλογή. Αν κόπιασες
ως εδώ και πλέον πείστηκες ότι το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι το επόμενό σου βήμα, συνέχισε τη σκληρή προσπάθεια,
ενημερώσου και πειραματίσου!»

Από το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος
προβλέπονται οι παρακάτω κατευθύνσεις ειδίκευσης:
•
•

Λογιστικής,
Χρηματοοικονομικής.

Προοπτικές Απασχόλησης
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής είναι οι πλέον κατάλληλοι
για τη στελέχωση των οικονομικών υπηρεσιών,
λογιστηρίων, επιχειρήσεων του ιδιωτικού και
του δημόσιου τομέα, λογιστικών-ελεγκτικών
εταιρειών και μεγάλων χρηματοπιστωτικών
και χρηματοοικονομικών οργανισμών, όπως
εμπορικών και επενδυτικών τραπεζών, χρηματιστηριακών, επενδυτικών και ασφαλιστικών
εταιρειών. Η σύγχρονη επιστημονική τους κατάρτιση, καθώς και οι αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες που αποκτούν κατά τη φοίτησή
τους στο Τμήμα, τους δίνουν τη δυνατότητα,
μεταξύ άλλων, να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ταχύτατα μεταβαλλόμενων συνθηκών
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Δήλωση Αποφοίτου Τμήματος

Μενδρινού Κατερίνα,
Stanley Λονδίνο

Associate,

Επικοινωνία
Γραμματεία Κοσμητείας Σχολής
Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τηλ.: 210 8203 308, 147
Fax: 210 8230 966
Email: sde@aueb.gr
Γραμματεία Τμήματος Λογιστικής
και Χρηματοοικονομικής
Τηλ.: 210 8203 300, 302, 194
Fax: 210 8228 816
E-mail: accfin@aueb.gr
Ιστοθέση Τμήματος:
http://www.dept.aueb.gr/loxri
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Το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας είναι
ένα δυναμικό, διεθνώς καταξιωμένο τμήμα,
πρωτοπόρο στην έρευνα και στην εκπαίδευση.
Η προσήλωση του Τμήματος στην ακαδημαϊκή
αριστεία αποτυπώνεται στο αξιόλογο ερευνητικό έργο του ακαδημαϊκού προσωπικού καθώς
και στην επαγγελματική καταξίωση και διάκριση των αποφοίτων του. Το Τμήμα ανταποκρίνεται στις διαρκείς επιστημονικές, οικονομικές και
τεχνολογικές εξελίξεις και στις απαιτήσεις της
ελληνικής και διεθνούς οικονομίας για στελέχη
με υψηλού επιπέδου επιστημονικό υπόβαθρο.
Στόχος του Προπτυχιακού Προγράμματος
Σπουδών είναι η άρτια κατάρτιση και η πολύπλευρη ανάπτυξη των φοιτητών για την εξασφάλιση άριστων προοπτικών σταδιοδρομίας.
Οι φοιτητές του Τμήματος αποκτούν προηγμένες γνώσεις σε θέματα μάρκετινγκ και επιχειρησιακής επικοινωνίας και ισχυρές βάσεις στον
ευρύτερο χώρο των διοικητικών και οικονομικών επιστημών.

Δήλωση Αποφοίτου Τμήματος
«Το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του
ΟΠΑ με εφοδίασε με τις απαραίτητες γνώσεις,
εμπειρίες (Πρόγραμμα Erasmus +, Πρακτική
άσκηση, Σεμινάρια) και δεξιότητες που απαιτεί
σήμερα η αγορά εργασίας. Μέσα από μαθήματα όπως το Ψηφιακό Μάρκετινγκ, η Επιχειρηματικότητα αλλά και η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού έδωσα μια νέα πνοή στην οικογενειακή
μου επιχείρηση, η οποία εμπορεύεται παιδικά
ενδύματα και υποδήματα στη Χίο. Ταυτόχρονα,
ξεκίνησα να εργάζομαι σε μια από τις μεγαλύτερες (Fast-moving Consumer Goods) πολυεθνικές εταιρείες στην Ελλάδα από το 4ο έτος των
σπουδών μου!»
Στουπά Ιουλία, Brand Marketing Coordinator at
PepsiCo

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών οδηγεί
σε ένα ενιαίο πτυχίο με δυνατότητα επιλογής
μίας (1) από τις εξής κατευθύνσεις:
•
•
•
•

Διεθνής Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Διοίκηση Επιχειρήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού
Επιχειρησιακή Αναλυτική
Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Προοπτικές Απασχόλησης
Οι απόφοιτοι του Τμήματος διαθέτουν ισχυρά
προσόντα για μία επιτυχή σταδιοδρομία και
πολύ καλές επαγγελματικές προοπτικές. Συγκεκριμένα, οι πτυχιούχοι του Τμήματος απασχολούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και πλεονεκτούν ιδιαίτερα στους τομείς μάρκετινγκ,
εξαγωγών, διαφήμισης, ψηφιακού μάρκετινγκ,
διοίκησης επωνύμου προϊόντος, πωλήσεων,
έρευνας αγοράς, δημοσίων σχέσεων και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Τέλος, οι απόφοιτοι έχουν τα εφόδια και τις γνώσεις για να αναπτύξουν τη δική τους επιχειρηματική δράση και
για να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, στον ευρύτερο
χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων.

Επικοινωνία
Γραμματεία Κοσμητείας Σχολής
Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τηλ.: 210 8203 308, 147
Fax: 210 8230 966
Email: sde@aueb.gr
Γραμματεία Τμήματος Μάρκετινγκ
και Επικοινωνίας
Τηλ.: 210 8203 101, 102, 103
Fax: 210 8203 493
E-mail: secretary.marketing@aueb.gr
Ιστοθέση Τμήματος:
http://www.dept.aueb.gr/mbc
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Το Τμήμα Πληροφορικής ιδρύθηκε το 1984 με
την ονομασία “Τμήμα Στατιστικής και Πληροφορικής». Το 1989 δημιουργήθηκε το αυτόνομο “Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής», το
οποίο το 1995 πήρε τη σημερινή του ονομασία.
Στόχος των Προπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα
Πληροφορικής είναι η προετοιμασία επιστημόνων με πλούσια εφόδια που θα τους επιτρέπουν
να συνεισφέρουν άμεσα και ουσιαστικά στην
ανάπτυξη τεχνολογιών Πληροφορικής και των
εφαρμογών της σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας καθώς και
να είναι ικανοί να αντεπεξέλθουν στις μελλοντικές τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις του
κλάδου. Για τους λόγους αυτούς, είναι απαραίτητη η σε βάθος γνώση της Επιστήμης των Υπολογιστών, αλλά και η γνώση των αντικειμένων των
πεδίων εφαρμογής. Γι’ αυτό σημαντικό μέρος
των σπουδών αφιερώνεται σε μαθήματα σχετικά
με τα πεδία αυτά και στην εξάσκηση των φοιτητών με ασκήσεις, εργαστήρια και εφαρμογές. Το
Τμήμα Πληροφορικής οφείλει τον δυναμισμό
και την καταξίωσή του στο υψηλό επιστημονικό
κύρος και τη διεθνή αναγνώριση των καθηγητών
του, αρκετοί από τους οποίους έχουν διατελέσει
καθηγητές ή ερευνητές σε υψηλού κύρους πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού
(της Ευρώπης, των ΗΠΑ κ.α.).
Κάθε φοιτητής, πρέπει να εμβαθύνει σε δύο (2)
τουλάχιστον από τις ακόλουθες επιστημονικές
κατευθύνσεις επιλέγοντας τους αντίστοιχους κύκλους σπουδών:
•
•
•
•
•
•

Θεωρητική Πληροφορική
Συστήματα και Δίκτυα Υπολογιστών
Πληροφοριακά Συστήματα και Ασφάλεια
Βάσεις Δεδομένων και Διαχείριση Γνώσης
Επιχειρησιακή Έρευνα και Οικονομικά Πληροφορικής
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Επιστημονικοί Υπολογισμοί

Προοπτικές Απασχόλησης
Με την απόκτηση του πτυχίου, ανοίγονται
στους αποφοίτους του Τμήματος σημαντικές
προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας
στην ελληνική και τη διεθνή βιομηχανία τεχνολογιών και εφαρμογών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, στα τμήματα μηχανοργάνωσης και
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πληροφοριακών συστημάτων επιχειρήσεων και
οργανισμών, σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων, στους χώρους της διοίκησης και της χρηματοοικονομικής καθώς και στην εκπαίδευση
κ.λπ.. Επίσης, οι απόφοιτοι του Τμήματος Πληροφορικής συχνά παρακολουθούν με επιτυχία
μεταπτυχιακές ή/και διδακτορικές σπουδές
στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και ακολουθούν
ακαδημαϊκή ή ερευνητική σταδιοδρομία.
Δήλωση Αποφοίτου Τμήματος
«Η κατάρτιση που απέκτησα φοιτώντας στο Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ απέβη το όχημα για
την επαγγελματική μου σταδιοδρομία και την εκπόνηση μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών. Οι γνώσεις και οι ικανότητες από την ποιοτική αυτή εκπαίδευση με συνοδεύουν καθόλη τη
διάρκεια του επαγγελματικού βίου και της συνεχούς επιμόρφωσης. Η φοίτηση στο Τμήμα Πληροφορικής θέτει τις βάσεις για την επαγγελματική εξέλιξη και τη συνέχιση των σπουδών καθότι
καλλιεργεί την κριτική ικανότητα και ενισχύει τον
αναλυτικό και καινοτομικό τρόπο σκέψης. Η υψηλού επιπέδου εκπαίδευση βασίζεται στους άρτια
κατηρτισμένους καθηγητές, στο εμπεριστατωμένο πρόγραμμα σπουδών και στη δυνατότητα
πρακτικής ενασχόλησης με το αντικείμενο. Προτρέπω τους νέους να επιλέξουν το Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ διότι θα τους προετοιμάσει
κατάλληλα να ανταποκριθούν στο σύγχρονο
ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον.»
Δρ. Σιουγλέ Ευφροσύνη
Ειδική Επιστήμονας - Ελέγκτρια της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Επικοινωνία
Γραμματεία Κοσμητείας Σχολής Επιστημών
και Τεχνολογίας της Πληροφορίας
Τηλ.: 210 8203 393, 426
Fax: 210 8203 498
Email: sist@aueb.gr
Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής
Τηλ.: 210 8203 314, 315, 316
210 8203 393, 426
Fax: 210 8203 498
E-mail: infotech@aueb.gr
Ιστοθέση Τμήματος:
http://www.dept.aueb.gr/cs

Προπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα Στατιστικής ιδρύθηκε τον Ιούνιο του
1989 με το ΠΔ 377/1989 και λειτούργησε από
την ακαδημαϊκή χρονιά 1989-1990. Είναι το
πρώτο αμιγές Τμήμα Στατιστικής που δημιουργήθηκε στον ελληνικό χώρο. Το Πτυχίο που χορηγεί είναι ενιαίο και φέρει την επωνυμία του
Τμήματος.
Σκοπός του Τμήματος είναι η προαγωγή και η
μετάδοση της γνώσης μέσω της έρευνας και της
διδασκαλίας στο γνωστικό πεδίο της Επιστήμης
της Στατιστικής και των συναφών αντικειμένων,
θεωρητικών και εφαρμοσμένων, καθώς και η
κατάρτιση στελεχών υψηλής στάθμης για τις
ανάγκες του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα.
Η υλοποίηση του στόχου αυτού επιδιώκεται
μέσω της ανάπτυξης της έρευνας και της αλληλεπίδρασής της με την εκπαίδευση, η οποία
εξασφαλίζει στους πτυχιούχους τις κατάλληλες
θεωρητικές γνώσεις και την ικανότητα εφαρμογής τους στις πραγματικές ανάγκες διαφόρων
τομέων της οικονομικής δραστηριότητας.
Προοπτικές Απασχόλησης
Λόγω των πολλαπλών εφαρμογών της Στατιστικής, εκτός από την Ελληνική Στατιστική Αρχή
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και τις άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες (που όλες έχουν Διευθύνσεις Στατιστικής), οι
στατιστικοί μπορούν να απασχοληθούν και σε
πολλούς κλάδους του ιδιωτικού τομέα. Οι χώροι
απασχόλησης περιλαμβάνουν τις φαρμακευτικές εταιρίες, τις ασφαλιστικές, τις επιχειρήσεις,
τις τράπεζες, τις βιομηχανίες, τον τουρισμό. τις
συγκοινωνίες, τις εταιρείες δημοσκοπήσεων
κ.λπ. Η απορρόφηση των αποφοίτων του Τμήματος σε διάφορες θέσεις είναι πολύ μεγάλη.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονιστεί ότι πάρα
πολλοί απόφοιτοι του Τμήματος έχουν γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές στα καλύτερα
πανεπιστήμια του κόσμου, ενώ ένας μεγάλος
αριθμός συνεχίζει να δουλεύει στο εξωτερικό
σε θέσεις στατιστικών αναλυτών σε μεγάλα
ινστιτούτα και πολυεθνικές εταιρίες. Τέλος, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι ένας σημαντικός
αριθμός αποφοίτων σήμερα είναι καθηγητές σε
φημισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού όπως
μεταξύ άλλων University College London, ETH
Zurich, Pompeu Fabra, Barcelona και Erasmus

University Rotterdam. Όσον αφορά στους τομείς δραστηριότητας, το μεγαλύτερο ποσοστό
των αποφοίτων δραστηριοποιείται στον τομέα
των μελετών και της έρευνας, στον τομέα της
οικονομικής διαχείρισης και της διοίκησης και
στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Δήλωση Αποφοίτου Τμήματος
«Στη διάρκεια των σπουδών μου ως προπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Στατιστικής μπορώ
να ανακαλέσω ποικίλες ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν με σκοπό την βελτίωση του προγράμματος σπουδών και την εναρμόνισή του
με τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας.
Η γνώση που προσφέρεται μέσω του ανανεωμένου προγράμματος σπουδών του Τμήματος
σε συνδυασμό με την προσωπική προσπάθεια
και όρεξη για δουλειά μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό εφόδιο για μια επιτυχημένη
επαγγελματική πορεία.»
Κουκουμτζή Στεργιανή, Data Analyst IRi

Επικοινωνία
Γραμματεία Κοσμητείας Σχολής Επιστημών
και Τεχνολογίας της Πληροφορίας
Τηλ.: 210 8203 426, 393
Fax: 210 8203 498
Email: sist@aueb.gr
Γραμματεία Τμήματος Στατιστικής
Τηλ.: 210 8203 111, 112, 113
Fax: 210 8230 488
E-mail: stat@aueb.gr
Ιστοθέση Τμήματος:
http://www.dept.aueb.gr/stat

Προπτυχιακές Σπουδές
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Σπουδαστικά θέματα
Οι προπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διεξάγονται με βάση το σύστημα των εξαμηνιαίων
μαθημάτων και σύμφωνα με το Πρόγραμμα
Προπτυχιακών Σπουδών που καταρτίζει η Συνέλευση κάθε Τμήματος. Το εκπαιδευτικό έργο
κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο
εξάμηνα, το χειμερινό και το εαρινό. Η διάρκεια
των προπτυχιακών σπουδών είναι τέσσερα έτη
(οκτώ εξάμηνα).
Τα μαθήματα κάθε εξαμήνου, διαρκούν 13 εβδομάδες και διακόπτονται την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Στο τέλος κάθε εξαμήνου ακολουθεί η περίοδος των εξετάσεων, η
οποία διαρκεί τρεις εβδομάδες.
Μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου και μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους, δεν πραγματοποιούνται μαθήματα.
Την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου ξεκινά η
εξεταστική περίοδος του Σεπτεμβρίου (επαναληπτική εξεταστική περίοδος), η οποία ολοκληρώνεται πριν την έναρξη των μαθημάτων του
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χειμερινού εξαμήνου.
Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης των
εξαμήνων και των εξεταστικών περιόδων, προτείνονται από το Τμήμα Σπουδών, εγκρίνονται
από τη Σύγκλητο και ανακοινώνονται στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Πανεπιστημίου.
Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2019- 2020
Χειμερινό εξάμηνο
30 Σεπτεμβρίου 2019 έως και 17 Ιανουαρίου
2020
Διακοπές εορτών Χριστουγέννων
24 Δεκεμβρίου 2019 έως και 6 Ιανουαρίου 2020
Περίοδος εξετάσεων μαθημάτων Χειμερινού
Εξαμήνου
20 Ιανουαρίου 2020 έως και 14 Φεβρουαρίου
2020
Εαρινό Εξάμηνο
17 Φεβρουαρίου 2020 έως και 29 Μαΐου 2020
Διακοπές εορτών Πάσχα
13 Απριλίου 2020 έως και 26 Απριλίου 2020
Περίοδος εξετάσεων μαθημάτων Εαρινού
Εξαμήνου
1 Ιουνίου 2020 έως και 26 Ιουνίου 2020

Ξένες Γλώσσες
Στα οκτώ Τμήματα του Πανεπιστημίου μας διδάσκονται τρεις ξένες γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.
Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της
Αγωγής και της Εκπαίδευσης
Το καινοτόμο Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών πληροί όλες
τις προβλεπόμενες αναγκαίες επιστημονικές
και διοικητικές προδιαγραφές και ως εκ τούτου
εξασφαλίζει Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια (Υ.Α. 39460/Γ2/21.3.2013, ΦΕΚ689/2013
Τ.Β’).
Το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της
Αγωγής και της Εκπαίδευσης του ΟΠΑ είναι ετήσιας διάρκειας (2 εξάμηνα) και απευθύνεται σε
τελειόφοιτους φοιτητές/φοιτήτριες (τουλάχιστον 7ου, 8ου εξαμήνου). Όσοι παρακολουθήσουν επιτυχώς το Πρόγραμμα, παράλληλα με
τις σπουδές στην ειδικότητα τους, αποφοιτούν
έχοντας και την ιδιότητα του εκπαιδευτικού και
μπορούν έτσι να στελεχώσουν στη συνέχεια
τόσο ως εκπαιδευτικοί όσο και ως διοικητικά
στελέχη της εκπαίδευσης τη δημόσια και την
ιδιωτική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Ενιαία και Τεχνολογική Εκπαίδευση.
Το Πρόγραμμα, το οποίο εστιάζεται στις Επιστήμες της Αγωγής και τη Διδακτική Πράξη,
αποτελείται από δυο ενότητες:
Α. Παιδαγωγική επάρκεια. Απαρτίζεται για
τα δυο εξάμηνα από συνολικά οκτώ μαθήματα
των επιστημών της αγωγής, 2ωρης εβδομαδιαίας διδασκαλίας.
Β. Διδακτική επάρκεια. Απαρτίζεται για τα δυο
εξάμηνα από ένα μάθημα «Πρακτική Άσκηση
στη Διδασκαλία» (Π.Α.Δ.) που αναλύεται σε ένα
πλέγμα διδακτικών δραστηριοτήτων των φοιτητών/φοιτητριών.
Η παρακολούθηση του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης και ο συντονισμός ενεργειών για την
επιτυχή υλοποίησή του, πραγματοποιείται από
Επιτροπή, η οποία ορίζεται από τη Σύγκλητο
του ΟΠΑ και στην οποία συμμετέχουν διδάσκοντες του Προγράμματος.
Καθηγητής-Σύμβουλος
Σε κάθε Τμήμα υπάρχει Καθηγητής-Σύμβουλος,
διορισμένος από τη Συνέλευση του Τμήματος,
με αρμοδιότητα να κατευθύνει και να συμβουλεύει τους φοιτητές σχετικά με τις σπουδές
τους. Οι Καθηγητές – Σύμβουλοι (μέλη ΔΕΠ και
ΕΔΙΠ) δέχονται τους φοιτητές για απορίες και

συμβουλές αναφορικά με την εκπαιδευτική διαδικασία σε μέρες και ώρες που ανακοινώνονται
έξω από κάθε γραφείο.
Ακαδημαϊκή Ταυτότητα
Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, οι φοιτητές υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση (http://
academicid.minedu.gov.gr/) για έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας. Η ακαδημαϊκή ταυτότητα
έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να έχει ισχύ για όσα
έτη διαρκεί η φοιτητική ιδιότητα, και να καλύπτει πολλαπλές χρήσεις, επιπλέον του Φοιτητικού Εισιτηρίου (Πάσο). Οι ταυτότητες παραδίδονται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Η
ακαδημαϊκή ταυτότητα αναγράφει την ακριβή
περίοδο ισχύος του δικαιώματος του Φοιτητικού Εισιτηρίου.
Δηλώσεις Μαθημάτων
Κατά την έναρξη κάθε εξαμήνου οι φοιτητές
υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων (www.e-grammateia.gr),
προκειμένου να έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στην εξεταστική περίοδο (τακτική και
επαναληπτική) κάθε εξαμήνου. Από το δεύτερο
έτος και μετά οι φοιτητές πρέπει να δηλώνουν
και τα οφειλόμενα μαθήματα προηγουμένων
εξαμήνων. Στους προπτυχιακούς φοιτητές παρέχονται δωρεάν διδακτικά βιβλία μέσω της
Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης Συγγραμμάτων - ΕΥΔΟΞΟΣ του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και
προσφέρει πλήρη ενημέρωση στους φοιτητές
για τα παρεχόμενα Συγγράμματα σε κάθε μάθημα και δυνατότητα άμεσης παραλαβής των Συγγραμμάτων. Οι φοιτητές υποβάλουν ηλεκτρονική δήλωση συγγραμμάτων (www.eudoxus.gr),
την ίδια περίοδο με την υποβολή δηλώσεων
μαθημάτων, προκειμένου να επιλέξουν και να
παραλάβουν τα συγγράμματα για τα μαθήματα
που δήλωσαν στο κάθε εξάμηνο. Για την εξυπηρέτηση των φοιτητών, το ΟΠΑ διανέμει όλες τις
προπτυχιακές εκδόσεις του, σημαντικό αριθμό
συγγραμμάτων άλλων εκδοτικών οίκων και τις
έντυπες σημειώσεις μαθημάτων σε ειδικό χώρο
«Βιβλιοδιανομή» (Αντωνιάδου 1 & Πατησίων
ισόγειο).
Πληροφόρηση
Στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου
(www.aueb.gr) αναρτώνται ανακοινώσεις για
σημαντικά θέματα των σπουδών (Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο, Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων, Πρόγραμμα Εξετάσεων, Ημερομηνίες
Δηλώσεων κ.ά.). Όλα τα Τμήματα του ΟΠΑ διαθέτουν ιστοσελίδες, όπου αναρτώνται πληροφορίες και ανακοινώσεις των Τμημάτων. Τα
Η Φοίτηση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
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αποτελέσματα των εξετάσεων αναρτώνται στην
ηλεκτρονική γραμματεία (www.e-grammateia.
gr), η οποία παρέχει δυνατότητα εξατομικευμένης πληροφόρησης σχετικά με την ακαδημαϊκή
πορεία του φοιτητή. Επιπλέον, μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας υποβάλλονται αιτήσεις
για έκδοση πιστοποιητικών.
Υποτροφίες
1. Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) χορηγεί κάθε χρόνο υποτροφίες επίδοσης και υποτροφίες και δάνεια ενίσχυσης, σε φοιτητές που
διακρίθηκαν στις εξετάσεις:
α) εξαμηνιαίων μαθημάτων και β) εισαγωγής στα
ΑΕΙ. Οι Γραμματείες των αντίστοιχων Τμημάτων
γνωστοποιούν με ανακοίνωση τους τα ονόματα
των υποψηφίων υποτρόφων και ορίζουν τις προθεσμίες στις οποίες πρέπει να προσκομίσουν τα
δικαιολογητικά τους.
2. Στο Πανεπιστήμιο μας λειτουργεί το «Ίδρυμα
Γεωργίου Χαλκιοπούλου», το οποίο χορηγεί
υποτροφίες ανάλογα με την επίδοση σπουδών
και την οικονομική κατάσταση των υποψηφίων.
3. Στο ΟΠΑ έχουν συσταθεί τα Κεφάλαια Αυτοτελούς Διαχείρισης (ΚΑΔ):
•

•

«Κληροδότημα Γεωργίας Νικολακοπούλου» το οποίο χορηγεί υποτροφίες, υπό τη
μορφή μηναίου βοηθήματος, σε άπορους
φοιτητές που φοιτούν σε ΑΕΙ όλης της Ελλάδος. Με ανακοίνωσή του το ΟΠΑ προκηρύσσει για κάθε ακαδημαϊκό έτος το ύψος της
υποτροφίας, καθώς και τον τρόπο και τον
χρόνο υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων.
«Κληροδότημα
Φαίδωνα
Χατζηγεωργίου» το οποίο απονείμει ετησίως
βραβεία σε άριστους αποφοίτους του
ΟΠΑ λαμβάνοντας υπόψη και την οικονομική κατάσταση των υποψηφίων.
Η προκήρυξη και για τα δυο αναρτάται κάθε
χρόνο στην κεντρική ιστοσελίδα του ΟΠΑ
ενώ ενημέρωση παρέχεται και από τις Γραμματείες όλων των Τμημάτων.

4. Άλλα βραβεία χορηγούνται περιστασιακώς
από διάφορα Ιδρύματα, Οργανισμούς και Επιχειρήσεις. Πληροφορίες, παρέχονται από τη
Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας (ισόγειο κεντρικού κτηρίου) και από τις
Γραμματείες των Τμημάτων κατά περίπτωση καθώς και στην κεντρική ιστοσελίδα του ΟΠΑ.
Γραμματείες Τμημάτων
Οι Γραμματείες των Τμημάτων είναι ανοιχτές
για εξυπηρέτηση των φοιτητών κάθε Δευτέρα
και Τετάρτη 12.00-14.00 και κάθε Παρασκευή
11.00-13.00.
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Διεύθυνση Εκπαίδευσης
Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης παρακολουθεί τα
ακαδημαϊκά και φοιτητικά θέματα των τριών
κύκλων σπουδών, συντονίζει τις Γραμματείες
των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και τις Γραμματείες των Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών των Σχολών και μεριμνά για την εφαρμογή
της κείμενης νομοθεσίας και την έκδοση οδηγιών και εγκυκλίων. Αποτελεί το σημείο αναφοράς εξωτερικών παραγόντων όταν απευθύνονται στο Ίδρυμα για θέματα σπουδών. Έχει
την αρμοδιότητα και ευθύνη της μεθοδικής και
αποτελεσματικής διαχείρισης και του διοικητικού συντονισμού των ακαδημαϊκών και εκπαιδευτικών θεμάτων που αφορούν σε εγγραφές,
μετεγγραφές, κατατάξεις φοιτητών, ίδρυση
ακαδημαϊκών καθώς και εργαστηριακών μονάδων, ίδρυση προγραμμάτων μεταπτυχιακών
σπουδών, κατάρτιση ωρολογίων προγραμμάτων και προγραμμάτων εξετάσεων και συναφών δραστηριοτήτων του πανεπιστημίου.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8203 321
Email: diekp@aueb.gr
Σύστημα συσσώρευσης και μεταφοράς πιστωτικών μονάδων (ECTS)
Το European Credit Transfer and Accumulation
System (ECTS) είναι ένα φοιτητο-κεντρικό σύστημα για τη συσσώρευση και μεταφορά πιστωτικών μονάδων, βασιζόμενο στη διαφάνεια των
μαθησιακών αποτελεσμάτων και των διαδικασιών μάθησης. Οι πιστωτικές μονάδες ECTS βασίζονται στον φόρτο εργασίας που χρειάζονται
οι φοιτητές για να επιτύχουν τα αναμενόμενα
μαθησιακά αποτελέσματα. Το Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement) είναι ένα επεξηγηματικό έγγραφο το οποίο επισυνάπτεται
στον τίτλο σπουδών και παρέχει πληροφορίες
για τη φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο
εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς
των σπουδών.
Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ)
Στο ΟΠΑ λειτουργεί η Μονάδα Διασφάλισης
Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) η οποία συντονίζει και υποστηρίζει τις διαδικασίες αξιολόγησης με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση και τη βελτίωση της
ποιότητας τόσο των προγραμμάτων σπουδών,
του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου όσο
και των άλλων υπηρεσιών του Ιδρύματος. Ειδικότερα η διασφάλιση ποιότητας της εκπαιδευτικής δραστηριότητας επιτυγχάνεται με τη χρήση ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος/
διδασκαλίας το οποίο συμπληρώνεται από τους
φοιτητές κάθε Τμήματος περίπου στο τέλος
κάθε εξαμήνου.

Φοιτητικές Παροχές

Φοιτητικη Λέσχη
Η Φοιτητική Λέσχη μεριμνά για τη σίτιση και
στέγαση των φοιτητών καθώς και για την υλοποίηση πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων με συμμετοχή των φοιτητών και φοιτητριών.
Επίσης, διοργανώνει μαθήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών και της ελληνικής γλώσσας ως ξένης γλώσσας για τους αλλογενείς και ομογενείς
φοιτητές.
Πληροφορίες και Εξυπηρέτηση φοιτητών:
Ημιυπόγειο Κεντρικού Κτηρίου.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8203 223, 201, 526
Email: flesxi@aueb.gr
Σίτιση - Στέγαση
Σίτιση: Στο ημιυπόγειο του κεντρικού κτηρίου του Πανεπιστημίου λειτουργεί εστιατόριο,
όπου μπορούν να σιτίζονται όλα τα μέλη της
πανεπιστημιακής κοινότητας, είτε δωρεάν είτε
επί πληρωμή. Δωρεάν σίτιση δικαιούνται όσοι
πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, για τις
οποίες μπορούν να ενημερώνονται από το γραφείο Φοιτητικής Λέσχης.
Στέγαση: Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου στεγάζονται στις εγκαταστάσεις της Φοιτητικής
Εστίας Αθηνών (Πατησίων 279-281). Δωρεάν
στέγαση δικαιούνται όσοι πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, για τις οποίες μπορούν να
ενημερώνονται από το γραφείο Φοιτητικής Λέσχης.
Πολιτιστικές Δραστηριότητες
Το Πανεπιστήμιό μας, στοχεύοντας στην πολύπλευρη παιδεία και αγωγή των φοιτητών, έχει
αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα και στον
τομέα του Πολιτισμού, δημιουργώντας πολιτιστικές ομάδες, όπως ομάδες Θεάτρου, Παραδοσιακού χορού, Μουσικής, Χορωδίας, Φωτογραφίας, κινηματογραφικής ομάδας και Ρητορικού
Ομίλου.
Αθλητικές Δραστηριότητες
Οι φοιτητές μπορούν να συμμετάσχουν σε
ατομικά και ομαδικά αθλήματα μέσω του τμήματος Φυσικής Αγωγής (Ημιυπόγειο Κεντρικού
Κτηρίου). Το Πανεπιστήμιο χρησιμοποιεί δημόσιες και ιδιωτικές αθλητικές εγκαταστάσεις.

Οι φοιτητές έχουν διακριθεί στον κλασσικό
αθλητισμό, την κολύμβηση, τη σκοποβολή, την
ποδηλασία, το άλμα επί κοντώ, την πετοσφαίριση, την καλαθοσφαίριση, την επιτραπέζια
αντισφαίριση, το σκάκι κ.ά. στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό, καθώς και σε διοργανώσεις της
Επιτροπής Αθλητισμού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΑΤΕ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων. Το Τμήμα Φυσικής Αγωγής
στελεχώνεται από μέλη ΕΕΠ του Πανεπιστημίου, καθώς και από αριθμό έκτακτων εκπαιδευτικών εξειδικευμένων σε διάφορα αθλήματα.
Ιατρείο – Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας
Το ιατρείο λειτουργεί στο ημιυπόγειο του κεντρικού κτηρίου. Σε προκαθορισμένες ημέρες και
ώρες εξωτερική συνεργάτης ιατρός εξυπηρετεί
την πανεπιστημιακή κοινότητα και σε καθημερινή βάση καλύπτει τα περιστατικά νοσοκόμα
του Ιδρύματος. Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που
δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.), με κάλυψη
των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).
Πληροφορίες:
Ημιυπόγειο Κεντρικού Κτηρίου.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8203 217
Ακριβώς απέναντι από το ιατρείο λειτουργεί
η υπηρεσία συμβούλου ψυχικής υγείας, όπου
απασχολείται ιατρός ειδικευμένη στη συμβουλευτική σε θέματα ψυχικής υγείας.
Πληροφορίες:
Ημιυπόγειο Κεντρικού Κτηρίου.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8203 239
Email: counseling@aueb.gr
Η έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης
Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.) για τις ανωτέρω κατηγορίες φοιτητών, οι οποίοι μετακινούνται σε χώρες
της ΕΕ καθώς και η κάλυψη των δαπανών που
τυχόν προκύπτουν πραγματοποιείται με τους
όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν.
Πληροφορίες: Γραφείο Φοιτητικής Λέσχης.
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Τμήμα Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών
Προγραμμάτων - Πρόγραμμα Erasmus+

Το ΟΠΑ συμμετέχει ενεργά στο Πρόγραμμα
΄Ερασμος από το 1987 προωθώντας τη συνεργασία με πανεπιστήμια, επιχειρήσεις και διεθνείς
οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και
την κινητικότητα φοιτητών, διδακτικού και διοικητικού προσωπικού με ιδρύματα-εταίρους. Το
ΟΠΑ έχει 181 υπογεγραμμένες δι-ιδρυματικές
συμφωνίες Erasmus+. Βάσει αυτών μεταβαίνουν ετησίως στο εξωτερικό 300 φοιτητές του
για παρακολούθηση μαθημάτων στο εξωτερικό με πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση λόγω της
εφαρμογής του Συστήματος Μεταφοράς και
Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS, ενώ
γίνονται δεκτοί περίπου 320 φοιτητές από ιδρύ-

ματα-εταίρους. Παράλληλα, περίπου 80 φοιτητές του ΟΠΑ πραγματοποιούν την Πρακτική
τους Άσκηση στο εξωτερικό ετησίως μέσω του
Προγράμματος Εrasmus+. Από το 2014 το ΟΠΑ
συντονίζει τον Όμιλο Πρακτικής Άσκησης με
Ιδρύματα Εταίρους το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Βασικός σκοπός του Ομίλου του
ΟΠΑ είναι η δημιουργία επιπλέον ευκαιριών
απασχόλησης των φοιτητών στο εξωτερικό
με στόχο την απόκτηση πολύτιμης πρακτικής
εμπειρίας, αλλά και η ενίσχυση της κινητικότητας προσωπικού για διδασκαλία ή επιμόρφωση.
Το ΟΠΑ, αναπτύσσοντας περαιτέρω τη διεθνοποίησή του, δημιουργεί νέες ευκαιρίες μέσω
του Προγράμματος Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα. Στο πλαίσιο αυτού του Προγράμματος,
χορηγούνται υποτροφίες κινητικότητας μέσω
του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) σε
εισερχόμενους και εξερχόμενους φοιτητές και
των τριών κύκλων σπουδών, προκειμένου να
διανύσουν μία περίοδο σπουδών σε Ίδρυμα
– Εταίρο εκτός Ε.Ε. με πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση μέσω της εφαρμογής του συστήματος των πιστωτικών μονάδων (ECTS credits).
Επιπλέον, χρηματοδοτείται η μετακίνηση των
μελών διδακτικού προσωπικού για την πραγματοποίηση σύντομης διάρκειας διδασκαλίας
καθώς και η μετακίνηση μελών διοικητικού/διδακτικού προσωπικού με σκοπό την επιμόρφωση. Στην παρούσα φάση το ΟΠΑ συνεργάζεται
με επτά Πανεπιστήμια από ΗΠΑ, Καναδά, Νότια
Κορέα, Αρμενία και Ρωσία, ενώ το δίκτυο συνεργασιών του αναμένεται να επεκταθεί περαιτέρω. Επίσης, το ΟΠΑ συμμετέχει και σε άλλα
Προγράμματα της ΕΕ, όπως Erasmus Mundus,
Jean Monnet, Εrasmus+ Knowledge Alliances,
κ.λ.π.
Πληροφορίες για τα διαπανεπιστημιακά
προγράμματα συνεργασίας και κινητικότητας
φοιτητών του προγράμματος Erasmus+:
Πατησίων 74, ισόγειο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8203 250, 270, 188, 536
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Ινστιτούτο Κομφούκιος Αθηνών (Business Confucius
Institute – BCI)

Το Ινστιτούτο Κομφούκιος Αθηνών ιδρύθηκε το έτος 2009 στο ΟΠΑ σε συνεργασία με
το University of International Business and
Economics (UIBE) του Πεκίνου και το Office
of Chinese Language Council International
(HANBAN). Είναι το πρώτο Ινστιτούτο Κομφούκιος στην Ελλάδα και το τρίτο στην Ευρώπη με
κατεύθυνση τα οικονομικά και τη διοίκηση επιχειρήσεων. Ο κύριος στόχος του είναι να αποτελέσει γέφυρα συνεργασίας και επικοινωνίας
μεταξύ της Ελλάδας και της Κίνας και να συμβάλει στην πολιτιστική προσέγγιση και την περαιτέρω ανάπτυξη εκπαιδευτικών, ερευνητικών
και οικονομικών συνεργασιών μεταξύ των δύο
χωρών. Το Ινστιτούτο, διαθέτοντας έντονη και
πολύπλευρη δραστηριότητα, διοργανώνει μία
σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πολιτιστικών εκδηλώσεων τα οποία απευθύνονται
σε όλους όσους ενδιαφέρονται να έρθουν σε
επαφή με την Κινέζικη γλώσσα και το Κινέζικο
πολιτισμό. Στο πλαίσιο αυτό, το Ινστιτούτο υποστηρίζει την ανταλλαγή φοιτητών από και προς
την Κίνα και την Ελλάδα μέσω θερινών κύκλων
μαθημάτων και εκπαιδευτικών ταξιδιών και
συμμετέχει στην διοργάνωση διαπολιτισμικών
συνεδρίων, γιορτών και βραβεύσεων, ενώ αξιοσημείωτη είναι και η χορήγηση υποτροφιών
πλήρους φοίτησης για σπουδές της κινεζικής
γλώσσας σε διακεκριμένα πανεπιστήμια της Κίνας. Στη δεκαετή λειτουργία του, το Ινστιτούτο
Κομφούκιος Αθηνών έχει διδάξει την Κινεζική
γλώσσα σε περισσότερους από 1.500 μαθητές
σε όλα τα επίπεδα της γλώσσας. Τα ποσοστά
επιτυχίας στις εξετάσεις πιστοποίησης της κινεζικής ως ξένης γλώσσας που διοργανώνονται
περισσότερες από 6 φορές τον χρόνο στο Ινστιτούτο, αγγίζουν το 98%. Μαθητές αλλά και
επισκέπτες έχουν παρακολουθήσει διαλέξεις
με θέμα τη μουσική, την όπερα, τις παραδοσιακές ενδυμασίες, τη μαγειρική, τις πολεμικές

τέχνες, την ιστορία και τη λογοτεχνία της Κίνας
και έχουν συμμετάσχει στον Διεθνή Διαγωνισμό
«Κινεζική Γέφυρα» με έπαθλα υποτροφίες ενός
ακαδημαϊκού εξαμήνου σε πανεπιστήμια της
Κίνας. Μέχρι σήμερα το Ινστιτούτο έχει χορηγήσει περισσότερες από 70 υποτροφίες πλήρους
φοίτησης σε μαθητές του Ινστιτούτου προκειμένου να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην
κινεζική γλώσσα/ιστορία/φιλοσοφία, αλλά και
στην παραδοσιακή κινεζική ιατρική και το Τάι
Τσι σε κορυφαία πανεπιστήμια της Κίνας, διάρκειας από ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο έως και 3
χρόνια. Σημαντική δράση του Ινστιτούτου αποτέλεσε και το 4ο Ελληνο-Κινεζικό Συνέδριο Επιχειρηματικότητας τον Μάιο του 2017 στην Αθήνα στο οποίο συμμετείχαν Έλληνες και Κινέζοι
επιχειρηματίες, εκπρόσωποι επιχειρήσεων και
οργανισμών από τη χώρα μας και τη Κίνα, μέλη
διπλωματικών αποστολών, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, στελέχη φορέων και επιχειρήσεων,
με σκοπό να διερευνήσουν τις εμπορικές και
επιχειρηματικές ευκαιρίες που υπάρχουν για να
επεκταθούν στη συνεχώς αναπτυσσόμενη και
πολλά υποσχόμενη αγορά της Κίνας. Τέλος, τον
Μάιο του 2018 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη
επιτυχία, υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου, η Κοινή Συνδιάσκεψη των Ινστιτούτων Κομφούκιος
της Ευρώπης που διοργανώθηκε στην Αθήνα
με εκπροσώπους από 34 Ινστιτούτα Κομφούκιος. Στη συνδιάσκεψη αυτή συζητηθήκαν τα
ποιοτικά πρότυπα και το αναλυτικό πρόγραμμα
διδασκαλίας των Ινστιτούτων Κομφούκιος και
δόθηκαν σχετικές γνωμοδοτήσεις και προτάσεις για τη βελτίωση της Ποιότητας Λειτουργίας
των Ινστιτούτων Κομφούκιος.
Πληροφορίες:
Ευελπίδων 29, 5ος όροφος.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8226735
Email: Confucius@aueb.gr
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Διασύνδεση με την Αγορά Εργασίας και την
Επιχειρηματικότητα

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.
ΣΤΑ.)
Η Δ.Α.ΣΤΑ. είναι η διοικητική δομή του Πανεπιστημίου που προγραμματίζει, συντονίζει και
υλοποιεί τις δράσεις του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέματα:
α) ανάπτυξης επιχειρηματικότητας και καινοτομίας
β) διασύνδεσης των φοιτητών και αποφοίτων με την αγορά εργασίας
γ) διασύνδεσης της ακαδημαϊκής κοινότητας με επιχειρήσεις
δ) πρακτικής άσκησης φοιτητών, και
ε) υποστήριξης δράσεων αξιοποίησης της
έρευνας.
Η δομή Δ.Α.ΣΤΑ. διαρθρώνεται σε τρεις μονάδες:
•
•
•

Μονάδα Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας (Π.Α.Δ.)
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (Μο.Κ.Ε.)
Μονάδα ACEin (Athens Center for
Entrepreneurship and Innovation).

Μονάδα Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας (Π.Α.Δ.)
Βασικός στόχος της Μονάδας Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας
είναι η υποστήριξη των φοιτητών και αποφοίτων του ΟΠΑ για την ένταξή τους στην αγορά
εργασίας. Επίσης, προσφέρει συμβουλευτικές
υπηρεσίες στους φοιτητές και αποφοίτους με
στόχο τη λήψη αποφάσεων που αφορούν στο
εργασιακό και εκπαιδευτικό τους μέλλον. Η
μονάδα Π.Α.Δ. αποτελείται από το Γραφείο Διασύνδεσης και το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Αποστολή του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης
είναι να προάγει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη και τη
μετάβαση των ασκούμενων φοιτητών από τη
φοιτητική στην επαγγελματική ζωή. Η πρακτική άσκηση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της
Ανώτατης εκπαίδευσης στο ΟΠΑ, καθώς όλα τα
Τμήματα την έχουν θεσμοθετήσει και την έχουν
συμπεριλάβει στο Πρόγραμμα Σπουδών τους.
Έχει διάρκεια 2 - 4 μήνες και υλοποιείται κυρίως
σε τρεις περιόδους (Χειμερινό εξάμηνο, Εαρινό
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εξάμηνο και καλοκαιρινή περίοδος).
Πληροφορίες:
Κτήριο οδού Ελπίδος 13, 3ος όροφος.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8203 813, 816,
806
Email: internship@aueb.gr
Γραφείο Διασύνδεσης
Το Γραφείο Διασύνδεσης φροντίζει για τη συστηματική πληροφόρηση των φοιτητών και
αποφοίτων σχετικά με την αγορά εργασίας και
τις δυνατότητες επαγγελματικής απασχόλησής
τους. Για την επίτευξη των στόχων του, το Γραφείο χρησιμοποιεί σύγχρονα μέσα επικοινωνίας (site, social media) και διοργανώνει κάθε
άνοιξη Ημέρες Καριέρας με σκοπό να φέρει σε
επαφή τους τελειόφοιτους και πτυχιούχους του
Πανεπιστημίου με εκπροσώπους επιχειρήσεων
και οργανισμών προς εξεύρεση εργασίας. Το
Γραφείο παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε
θέματα σχετικά με την α) αναζήτηση εργασίας
(π.χ. σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, συνέντευξη αξιολόγησης προσωπικού κλπ.) και β)
λήψη ακαδημαϊκών και επαγγελματικών αποφάσεων (π.χ. διαχείριση διλημμάτων, σχεδιασμό καριέρας κ.λπ.).
Πληροφορίες:
Κτήριο οδού Ελπίδος 13, 3ος όροφος.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8203, 819, 825
Email: career@aueb.gr
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ)
Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ) στοχεύει στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών δεξιοτήτων και του επιχειρηματικού
πνεύματος της κοινότητας του πανεπιστημίου.
Η ΜοΚΕ ενθαρρύνει τους φοιτητές και αποφοίτους για να διερευνήσουν αν τους ταιριάζει η επιχειρηματικότητα ως επιλογή καριέρας
και τους υποστηρίζει στα πρώιμα στάδια της
ανάπτυξης των νέων επιχειρηματικών τους εγχειρημάτων. Για τους σκοπούς αυτούς η ΜοΚΕ
προσφέρει συστηματικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, υποστήριξης και δικτύωσης, καθώς και
εκπαιδευτικό υλικό, εργαστηριακά μαθήματα
και στοχευμένες εκδηλώσεις σε αναδυόμενους
τομείς της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Κάθε χρόνο διεξάγει τον Διαγωνισμό Επι-

χειρηματικής Ιδέας του ΟΠΑ, ο οποίος αποτελεί
φυτώριο νέων επιχειρηματικών ομάδων, καθώς
και την Ημέρα Καριέρας StartUp.
Πληροφορίες:
Κτήριο οδού Κεφαλληνίας 46, 2ος όροφος.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8203 803
Email: moke@aueb.gr
Μονάδα ACEin
(Athens Center for Entrepreneurship and
Innovation)
Η Μονάδα ACEin (Athens Center for
Entrepreneurship and Innovation) παρέχει
υποστήριξη σε επιχειρηματικά σχήματα που
θέλουν να υλοποιήσουν μια καινοτόμο ιδέα, να
αναπτύξουν μία βιώσιμη επιχειρηματική προσπάθεια ή να αξιοποιήσουν επιχειρηματικά τα
αποτελέσματα της έρευνάς τους. Παράλληλα,
η παρεχόμενη υποστήριξη ακολουθεί συγκεκριμένη μεθοδολογία, ανάλογα με το στάδιο
επιχειρηματικής ωριμότητας της κάθε ομάδας,
και πέρα από τη φιλοξενία στους χώρους της
Μονάδας καλύπτει τους εξής βασικούς άξονες:
Εκπαίδευση, Δικτύωση, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Mentoring, Διαγωνισμοί.

Πληροφορίες:
Κτήριο οδού Κεφαλληνίας 46, 2ος όροφος.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8203 827, 829
Email: acein@aueb.gr
Μονάδα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
Η Μονάδα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
του ΟΠΑ στοχεύει στην ανάπτυξη της βιώσιμης
κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε εθνικό και
διεθνές επίπεδο. Για τον σκοπό αυτό, επιδιώκει
την ανάπτυξη δεξιοτήτων κοινωνικής επιχειρηματικότητας μέσω εκπαίδευσης υιοθετώντας
πρότυπα διεθνούς επιπέδου. Η ΜΚΕ δημιουργεί και διευρύνει έναν κόμβο συνεργασιών της
ακαδημαϊκής κοινότητας με τους συμβατικούς
και κοινωνικούς επιχειρηματίες, προκειμένου η
γνώση που παράγεται να αξιοποιείται σε βιώσιμες πρωτοβουλίες κοινωνικού αντίκτυπου. Τέλος, υπό την αιγίδα της ΜΚΕ παρέχονται δωρεάν
συμβουλευτικές υπηρεσίες από ομάδες εθελοντών φοιτητών σε κοινωνικές επιχειρήσεις με
στόχο τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξή τους.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8203 553
Email: use@aueb.gr

Διασύνδεση με την Αγορά Εργασίας και την Επιχειρηματικότητα
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Η Κοινωνική Προσφορά αποτελεί μία από τις
υπέρτατες αξίες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και διαπνέει την Ταυτότητα, τη
Στρατηγική και την καθημερινή λειτουργία του.
Η υιοθέτηση της αξίας αυτής αποσκοπεί τόσο
στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη υπεύθυνων
επιστημονικά καταρτισμένων ερευνητών, επαγγελματιών και πολιτών, οι οποίοι θα δρουν και
θα ηγούνται με γνώμονα τη βιωσιμότητα και
την κοινωνική ευθύνη, όσο και στη λειτουργία
του Πανεπιστημίου ως ερευνητικό και εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο προσφέρει προστιθέμενη αξία στη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνίας μας γενικότερα.
Το ΟΠΑ συμμετέχει στις πρωτοβουλίες «United
Nations Global Compact» και «Principles for
Responsible Management Education» και
ασπάζεται τις αρχές κάθε πρωτοβουλίας σε
θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ).
Επίσης, στο Ίδρυμα λειτουργεί από το Μάρτιο
του 2013 το «Δίκτυο Κοινωνικής Προσφοράς
ΟΠΑ», το οποίο ανέπτυξε την «Εκπαιδευτική
Δράση EduSupport» που έχει ως σκοπό να παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις (φροντιστηριακά μαθήματα, εκπαιδευτικά σεμινάρια κ.λπ.)
σε ευαίσθητες ομάδες (νέοι, άποροι μαθητές/
τριες πρωτοβάθμιας ή/και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, άνεργοι/ες) της κοινωνίας μας από
μέλη ΔΕΠ και φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου μας.
Αξιόλογες δράσεις του Πανεπιστημίου στο
πλαίσιο της Κοινωνικής Προσφοράς που έχουν
υλοποιηθεί τα τελευταία έτη:
• Ενσωμάτωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα μαθήματα κορμού και επιλογής
των προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου, τόσο σε Προπτυχιακό όσο και σε
Μεταπτυχιακό επίπεδο.
• Δημοσίευση εργασιών του ερευνητικού
προσωπικού του Πανεπιστημίου σε επιστημονικά περιοδικά σε αντικείμενα που εμπίπτουν στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης.
• Βελτίωση του «οικολογικού αποτυπώματος»
του Πανεπιστημίου με εστιασμένες δράσεις μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας
(αντικατάσταση λαμπτήρων πυρακτώσεως,
εγκατάσταση συστήματος φυσικού αερίου
αντί πετρελαίου, κ.ά), «ενεργειακής» θωρά-
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•
•

•

•

•

•
•
•

•

κισης των κτηρίων και διοργάνωσης εκτεταμένου προγράμματος ανακύκλωσης με
στόχο τη μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων (χαρτιού, τόνερ εκτυπωτών και
μπαταριών).
Παροχή υποτροφιών σε άπορους φοιτητές
του Πανεπιστημίου μέσω κληροδοτημάτων.
Προβολή θεμάτων κοινωνικής προσφοράς
μέσω της εφημερίδας “OΠΑ Νews” προς
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του ΟΠΑ.
Διοργάνωση εκδηλώσεων που προωθούν
την κοινωνική προσφορά, όπως: «Το ΟΠΑ
παίζει μπάλα με την Ελληνική Ποδοσφαιρική
ομάδα αστέγων», διήμερο χριστουγεννιάτικό φιλανθρωπικό Μπαζάρ, αποστολή τροφίμων στο «Χαμόγελο του Παιδίου», ενημερωτικές ομιλίες για το καρκίνου του μαστού
και του HIV/AIDS, εκδήλωση για το «Bullying
στην εργασία και στο διαδίκτυο», ομιλίες για
τα ανθρώπινα δικαιώματα, συλλογή ειδών
για τους πλημμυροπαθούντες της Δυτικής
Αττικής, κ.α.
Τακτική διοργάνωση Εθελοντικής Αιμοδοσίας σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Παίδων
«Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού» στην
οποία συμμετέχει όλη η ακαδημαϊκή και
φοιτητική κοινότητα του ΟΠΑ.
Προσφορά ηλεκτρονικών υπολογιστών σε
σχολικές μονάδες και κοινωφελή Ιδρύματα
για κάλυψη των αναγκών τους από τους διαθέσιμους πόρους του ΟΠΑ.
Συμμετοχή του ΟΠΑ στη διοργάνωση του
Φοιτητικού Διαγωνισμού «Νίκος Αναλυτής»
σε θέματα ΕΚΕ.
Ανάπτυξη Πράσινης και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.
Δημιουργία της Μονάδας Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας του ΟΠΑ, του πρώτου ερευνητικού και ακαδημαϊκού εργαστηρίου στην
Ελλάδα σε θέματα προώθησης κοινωνικής
επιχειρηματικότητας σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο.
Δημιουργία του Θερινού Σχολείου Νεανικής
Επιχειρηματικότητας για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, με στόχο την καλλιέργεια
επιχειρηματικής σκέψης και την προσφορά
βασικών γνώσεων μάνατζμεντ.

Πρόγραμμα Εθελοντισμού «AUEB Volunteers»
Στο πλαίσιο της στρατηγικής του ΟΠΑ για την
Κοινωνική Προσφορά, ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο
του 2017 το Πρόγραμμα Εθελοντισμού “AUEB
Volunteers”. Στόχος του Προγράμματος είναι
η ανάδειξη σημαντικών κοινωνικών θεμάτων
και της αξίας της συμμετοχής και της έμπρακτης προσφοράς, αλλά και η ευαισθητοποίηση της κοινότητας γύρω από τους 17 Στόχους
Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Το Πρόγραμμα
Εθελοντισμού έχει ήδη υλοποιήσει δεκάδες
δράσεις, στις οποίες έχουν συμμετάσχει πάνω
από 4.000 εθελοντές φοιτητές, διδακτικό και
διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου. Οι
δράσεις αναπτύσσονται σε δύο βασικούς άξονες: (α) δράσεις προς την Κοινότητα του ΟΠΑ, οι
οποίες έχουν ως βασικό στόχο την διατήρηση
της ποιότητας των υποδομών του Πανεπιστημίου με κριτήριο την αισθητική και την λειτουργικότητά τους και (β) δράσεις προς την Κοινωνία.
Πληροφορίες: www.auebvolunteers.gr

Κοινωνική Προσφορά
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Σύλλογος Φοιτητών ΟΠΑ «Σωτήρης Πέτρουλας»
Από τους παλαιότερους φοιτητικούς συλλόγους είναι ο Σύλλογος Φοιτητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών «Σωτήρης Πέτρουλας». Διοικείται από 11μελές συμβούλιο
το οποίο εκλέγεται κάθε χρόνο. Μέλη του συλλόγου τον εκπροσωπούν στη Σύγκλητο του
Πανεπιστημίου και στις Γενικές Συνελεύσεις
των Τμημάτων.
AIESEC
Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο έχει παράρτημα η μη πολιτική, μη κερδοσκοπική Διεθνής
Ένωση Φοιτητών Οικονομικών και Εμπορικών
Επιστημών (AIESEC), που διοικείται αποκλειστικά από φοιτητές. Με διεθνές πρόγραμμα
ανταλλαγής φοιτητών, καθώς και με διοργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων επιτυγχάνεται η
απασχόληση φοιτητών, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, σε διάφορες επιχειρήσεις και
οργανισμούς του εξωτερικού.
Πληροφορίες: Κτήριο οδού Πατησίων 80, 1ος
όροφος. www.aiesec.gr
AEGEE
Η AEGEE είναι μια ανεξάρτητη, πανευρωπαϊκή, μη κερδοσκοπική οργάνωση φοιτητών και
νέων επιστημόνων. Σκοπός της είναι η προώθηση της έννοιας της ευρωπαϊκής συνείδησης
και της συνεργασίας στην ευρωπαϊκή νεολαία
και κυρίως στα μέλη της ευρωπαϊκής φοιτητικής κοινότητας. Το σκοπό αυτό επιτυγχάνει
οργανώνοντας συνέδρια και εκδηλώσεις ευρωπαϊκού και επιστημονικού ενδιαφέροντος
παράλληλα με την εντατική προώθηση ανταλλαγών και επισκέψεων μεγάλου αριθμού φοιτητών σε όλη την Ευρώπη.
Πληροφορίες: Κτήριο οδού Πατησίων 80, 5ος
όροφος. www.aegee-athina.gr
AUEB Erasmus Student Network (ESN)
Ο ESN ιδρύθηκε το 1992 και μερικοί από τους
σκοπούς του είναι:
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•

Οι συμβουλές και η βοήθεια προς τους φοιτητές του ΟΠΑ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+.
• Η υποδοχή, η βοήθεια προσαρμογής και η
στέγαση των φοιτητών που επισκέπτονται
το ΟΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος
Erasmus+.
• Η οργάνωση δραστηριοτήτων εκπαιδευτικού και επαγγελματικού ενδιαφέροντος,
με τη συμμετοχή προσωπικοτήτων του επιστημονικού και επιχειρησιακού κόσμου, καθώς και κοινωνικών εκδηλώσεων.
• Η συνεργασία με αντίστοιχους συλλόγους
άλλων πανεπιστημίων στο πλαίσιο του ESN
International.
Πληροφορίες: Κτήριο οδού Ευελπίδων 29,
1ος όροφος.
AUEB Students’ Investment & Finance Club
Ο σύλλογος AUEB Students’ Investment &
Finance Club ιδρύθηκε στις αρχές του 2013 με
σκοπό να αποτελέσει ορόσημο για τους φοιτητές οι οποίοι ενδιαφέρονται να γνωρίσουν περισσότερα, αλλά και να αποκτήσουν πρακτικές
γνώσεις, γύρω από τα πεδία των χρηματοοικονομικών, των επενδύσεων και της συμβουλευτικής. Αποτελεί έναν μη πολιτικό, μη κερδοσκοπικό σύλλογο με κοινωνικό χαρακτήρα και
έχει αποκλειστικά εκπαιδευτικό σκοπό. Μέλη
του συλλόγου μπορούν να γίνουν φοιτητές και
πρόσφατοι απόφοιτοι του ΟΠΑ.
Πληροφορίες: www.auebsifc.gr
Φοιτητικός Σύλλογος Επιχειρηματικότητας
ThinkBiz
Ο Φοιτητικός Σύλλογος Επιχειρηματικότητας
ThinkBiz ξεκίνησε το 2012 με σκοπό να αναπτύξει την επιχειρηματική κουλτούρα στο
Πανεπιστήμιο. Μία προσπάθεια από φοιτητές
για φοιτητές, με τακτικές δράσεις, ανταλλαγή
ιδεών και υλοποίηση projects, με άξονες τη συνεργατικότητα και την καινοτομία, τη δικτύωση, την έρευνα και τη δημιουργική σκέψη
Πληροφορίες: www.thinkbiz.gr

•

•

•

να παρακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά σεμινάρια στη χρήση των πληροφοριακών πηγών και των υπηρεσιών της και να συμμετέχουν στις δράσεις της,
να απευθυνθούν στο καταρτισμένο προσωπικό της για καθοδήγηση στη χρήση των
εργαλείων πληροφόρησης και των ηλεκτρονικών πηγών καθώς και στην εύρεση του
έντυπου υλικού της,
να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία «Ρωτήστε
μας» μέσα από την ιστοσελίδα της για να στείλουν τα ερωτήματά τους και να λάβουν προσωποποιημένη καθοδήγηση στην έρευνα.

Υποδομές
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ)

Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων

Στον πρώτο και δεύτερο όροφο του κεντρικού
κτιρίου λειτουργεί Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης για την εξυπηρέτηση όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας. Στην ΒΚΠ
οι φοιτητές μπορούν:

Οι υπηρεσίες του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων
(ΚΕΔ) του ΟΠΑ περιλαμβάνουν τη σχεδίαση και
λειτουργία των δικτύων δεδομένων και φωνής,
την εγκατάσταση και διαχείριση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, καλωδιακής υποδομής και
ενεργών δικτυακών συσκευών, τη λειτουργία
αίθουσας τηλεκπαίδευσης και τηλεδιάσκεψης,
τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το
δίκτυο WiFi και τη διαχείριση των Ιστοτόπων
του ΟΠΑ.

•

•

•

•

•
•

να επισκεφθούν τους χώρους της (Αναγνωστήρια, Τμήμα Βιβλίων Έρευνας, Τμήμα Περιοδικών, Κέντρα Τεκμηρίωσης) για επιτόπια
μελέτη,
να γίνουν μέλη κατόπιν σχετικής αίτησης
στο Τμήμα Δανεισμού του Αναγνωστηρίου
προκειμένου να μπορούν να δανείζονται
βιβλία από τις συλλογές της, αλλά και από
άλλες συνεργαζόμενες βιβλιοθήκες,
να φωτοτυπήσουν περιοδικές εκδόσεις, πληροφοριακό υλικό και εκδόσεις που δε δανείζονται, στα φωτοτυπικά μηχανήματα που
βρίσκονται εντός της ΒΚΠ,
να αναζητήσουν βιβλιογραφία και αρθρογραφία από τον βιβλιογραφικό κατάλογο
OPAC, τις συνδρομητικές βάσεις δεδομένων
αλλά και από πηγές ανοικτής πρόσβασης,
να πλοηγηθούν στην ιστοσελίδα της για πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία, τις συλλογές και τις προσφερόμενες υπηρεσίες,
να αποκτήσουν εξ αποστάσεως πρόσβαση
(την οικία ή το χώρο εργασίας) στη ψηφιακή βιβλιοθήκη μέσω της υπηρεσίας Ιδεατού
Ιδιωτικού Δικτύου (Virtual Private Network),

Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Το ΟΠΑ διαθέτει ένα σύγχρονο Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών το οποίο επί συνεχούς
βάσεως αναβαθμίζει την τεχνολογική του υποδομή και τις υπηρεσίες που προσφέρει, ποιοτικά και ποσοτικά, διαθέτει συστήματα μεγάλης
υπολογιστικής ισχύος και τρία (3) κεντρικά εργαστήρια διδασκαλίας και πρακτικής άσκησης,
συνολικής χωρητικότητας 160 θέσεων εργασίας. Στα εργαστήρια αυτά είναι εγκατεστημένα
σύγχρονα προβολικά οροφής και ασύρματη
μικροφωνική εγκατάσταση. Για τις ανάγκες
εκτυπώσεων των φοιτητών το Κέντρο διαθέτει
δύο (2) κεντρικούς εκτυπωτές τεχνολογίας laser
υψηλής ταχύτητας, καθώς και τρεις (3) εκτυπωτές laser (έναν σε κάθε αίθουσα).

Υποδομές
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ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
•
•
•
•
•
•

ΠΜΣ στις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις (MSc in International Negotiations)
ΠΜΣ στα Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές (MSc in Law and Economics in Energy
Markets)
ΠΜΣ στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (MSc in Ιnternational and European
Economic Studies)
ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική (MSc in Finance and Banking)
ΠΜΣ στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά (MSc in Applied Economics and
Finance)
ΠΜΣ στην Οικονομική Επιστήμη (MSc in Economics)

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΠΜΣ στην Επιχειρηματική Αναλυτική (MSc in Business Analytics)
ΠΜΣ στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία (MSc in Management Science and Technology)
ΠΜΣ στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση (MSc in Public Policy and Management)
ΠΜΣ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (MSc in Human Resource Management)
ΠΜΣ στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό (MBA International)
ΠΜΣ στη Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Kent του
Ηνωμένου Βασιλείου (MA in Heritage Management)
ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών (MSc in Services Management)
ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)
ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων: ΜΒΑ (Master in Business Administration)
ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Athens MBA) σε συνεργασία το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική (MSc in Accounting and Finance)
ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Financial Management)
ΠΜΣ στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση (MSc in International Shipping,
Finance and Management)
ΠΜΣ στο Μάρκετινγκ και Επικοινωνία (MSc in Marketing and Communication)

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
•
•
•
•
•
•
•
•

ΠΜΣ στην Επιστήμη Υπολογιστών (MSc in Computer Science)
ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα (MSc in Information Systems)
ΠΜΣ στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (MSc in Digital Methods for the
Humanities)
ΠΜΣ στην Επιστήμη Δεδομένων (MSc in Data Science)
ΠΜΣ στα Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) (MSc in Business Mathematics)
ΠΜΣ στη Στατιστική (MSc in Statistics)
ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Στατιστική (MSc in Applied Statistics)
ΠΜΣ στην Ποσοτική Διαχείριση Αναλογιστικού και Χρηματοοικονομικού Κινδύνου (MSc in
Quantitative Actuarial and Financial Risk Management)

Αναλυτικότερες πληροφορίες στο www.aueb.gr
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Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Η Έρευνα στο ΟΠΑ

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει έναν ιδιαίτερα έντονο ερευνητικό προσανατολισμό.
Προκειμένου το ΟΠΑ να αναπτύξει αξιόλογη επιστημονική έρευνα, έχει φροντίσει να επενδύσει
στη δημιουργία 33 ερευνητικών εργαστηρίων, τα οποία στοχεύουν στην προαγωγή της έρευνας,
τη διάχυση των πορισμάτων της και την αξιοποίησή τους στην ελληνική και την παγκόσμια κοινότητα. Κάθε εργαστήριο λειτουργεί με τη συνεργασία μελών του διδακτικού προσωπικού (του ΟΠΑ,
αλλά και άλλων Ιδρυμάτων), μεταδιδακτορικών, διδακτορικών, μεταπτυχιακών και προπτυχιακών
φοιτητών. Ανάλογα με το αντικείμενό του, κάθε εργαστήριο διαθέτει την απαραίτητη υλικοτεχνική
υποδομή για την υποστήριξη της λειτουργίας του, προσφέρει συγκεκριμένες υπηρεσίες, αναλαμβάνει διεθνή και εθνικά έργα, πραγματοποιεί εθνικές και διεθνείς συνεργασίες και δημοσιοποιεί τα
πορίσματά του στην επιστημονική κοινότητα με δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά και ανακοινώσεις σε συνέδρια.
Τα θεσμοθετημένα1 ερευνητικά εργαστήρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανά Σχολή
είναι τα εξής:
Σχολή Οικονομικών Επιστημών
•
•
•
•
•
•

Εργαστήριο Οικονομικής Ανάπτυξης και Κοινωνικής Πολιτικής
Εργαστήριο Παρακολούθησης και Ανάλυσης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων – EUROLAB
Εργαστήριο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων – LINER
Εργαστήριο Έρευνας στην Κοινωνικοοικονομική και Περιβαλλοντική Αειφορία – ReSEES
Εργαστήριο Οικονομετρίας
Εργαστήριο Οικονομικής Πολιτικής

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Διασχολικό Εργαστήριο Χρηματοοικονομικών Τεχνολογιών - FinTechLab
Εργαστήριο Διοικητικής Επιστήμης – MSL
Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν– ELTRUN
Εργαστήριο Επιχειρηματικής Αναλυτικής
Εργαστήριο Διοικητικής των Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογιών – ISTLab
Εργαστήριο Μάνατζμεντ Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας
Εργαστήριο Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εργαστήριο Επιχειρηματικής Πληροφορικής
Εργαστήριο Ανάλυσης Αγορών και Καταναλωτικής Συμπεριφοράς – AGORA
Εργαστήριο Επιχειρησιακής Στρατηγικής – LBS
Διεπιστημονικό Εργαστήριο Λογιστικών Μελετών Χρηματοδοτικής Διοίκησης και Οικονομικού
Δικαίου
Εργαστήριο Λογιστικών Εφαρμογών
Εργαστήριο Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών
Εργαστήριο Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και Αποτίμησης Επιχειρήσεων
Εργαστήριο Συμπεριφορικής Χρηματοοικονομικής – BeFin
Διασχολικό Εργαστήριο Διεθνούς Ναυτιλίας, Χρηματοοικονομικής και Διοίκησης
Εργαστήριο Επιχειρησιακής Επικοινωνίας
Εργαστήριο Μάρκετινγκ
Εργαστήριο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού - HRM

Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας
•
•
•
•
•
•
•
•

Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων
Εργαστήριο Οικονομικών Πληροφορικής και Θεωρίας Συστημάτων
Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών
Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφοριών
Εργαστήριο Ασυρμάτων Δικτύων και Πολυμεσικών Τηλεπικοινωνιών
Εργαστήριο Στατιστικής Μεθοδολογίας
Εργαστήριο Στοχαστικής Μοντελοποίησης και Εφαρμογών
Εργαστήριο Υπολογιστικής και Μπεϋζιανής Στατιστικής

Σύμφωνα με απόφαση δημοσιευμένη σε Φύλλο Εφημερίδας Κυβέρνησης (ΦΕΚ)
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Η Ζωή στην Αθήνα

Η Αθήνα είναι η πόλη που γέννησε τη δημοκρατία, τις επιστήμες και τις
καλές τέχνες. Η Αθήνα της ιστορίας και του αρχαίου πολιτισμού– του
Παρθενώνα, της Ακρόπολης, της Αρχαίας Αγοράς. Στους αιώνες, η πόλη
γνώρισε ποικίλους κατακτητές, που άφησαν τα ίχνη τους σε μνημεία με
ξεχωριστή αίγλη και γοητεία, δημιουργώντας ένα σπάνιο ιστορικό μωσαϊκό. Ταυτόχρονα η Αθήνα είναι μια σύγχρονη μητρόπολη περίπου 5
εκατομμυρίων κατοίκων, μια πρωτεύουσα ζωντανή, ανοιχτή, γεμάτη
ενέργεια.
Στο κέντρο της πόλης βρίσκεται το ΟΠΑ από την ίδρυσή του. Από το
1936, το Πανεπιστήμιο εδρεύει στη συμβολή δυο μεγάλων λεωφόρων,
της 28ης Οκτωβρίου ή Πατησίων και της Αλεξάνδρας δίπλα από το Πεδίο
του Άρεως και τον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο.
Συγκεκριμένα, το κεντρικό κτηριακό συγκρότημα του Πανεπιστημίου
βρίσκεται στην οδό Πατησίων 76 και καταλαμβάνει το οικοδομικό τετράγωνο που περιστοιχίζεται από τις οδούς Δεριγνύ, Αντωνιάδου και
Μαυροματαίων. Επιπλέον κτήρια που εξυπηρετούν τις ανάγκες του Πανεπιστημίου βρίσκονται και σε γειτονικές οδούς (Κοδριγκτώνος, Ελπίδος
και Δεριγνύ). Επίσης, λειτουργεί το Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών και
Έρευνας του ΟΠΑ σε σύγχρονο κτήριο επί των οδών Ευελπίδων 47 και
Λευκάδος. Ανταποκρινόμενο στις ολοένα και αυξανόμενες εκπαιδευτικές
και ερευνητικές ανάγκες του, το 2017 το ΟΠΑ εγκαινίασε ένα νέο κτήριο
επί των οδών Τροίας 2 και Σπετσών στην Κυψέλη, συνολικής έκτασης περίπου 5.000 τ.μ.
Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του ΟΠΑ είναι εύκολη καθώς εξυπηρετείται άριστα από τα μέσα μαζικής μεταφοράς λόγω της κεντρικής του
θέσης.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, 104 34 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 8203 911 , FAX: 210 8226 204
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