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1. Διαδικασία Εισαγωγής  
Η εισαγωγή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών γίνεται:  

1. με το ισχύον σύστημα εισαγωγικών Πανελλαδικών εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, για τους απόφοιτους Λυκείου,  

2. με κατατακτήριες εξετάσεις για τους αποφοίτους άλλων Τμημάτων, 

3. μέσω των διαδικασιών που προβλέπονται για τις ειδικές κατηγορίες εισαγομένων. 

1.1 Κατατακτήριες εξετάσεις 
Αίτηση εισαγωγής με κατατακτήριες εξετάσεις μπορούν να υποβάλλουν πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και 

ΤΕΙ του εσωτερικού και αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ ιδρυμάτων του εξωτερικού, καθώς και οι 

κάτοχοι πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων υπουργείων. 

Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (Μεταβατικό 

Κτίριο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) σχετική αίτηση, αντίγραφο πτυχίου (πρωτότυπο ή νόμιμα 

επικυρωμένο), βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ για την ισοτιμία του τίτλου σπουδών (στην περίπτωση πτυχιούχων 

Α.Ε.Ι. εξωτερικού). 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. 

Το ποσοστό των κατατάξεων ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε 

ακαδημαϊκού έτους. Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη γίνεται αποκλειστικά με γραπτές 

εξετάσεις στα εξής τρία (3) αντικείμενα: 

1. Εισαγωγή στα Οικονομικά Ι & ΙΙ  

2. Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι & ΙΙ  

3. Στατιστική Ι  

2. Η Φοίτηση στο Τμήμα  
Η διάρκεια της φοίτησης στο Τμήμα είναι 8 εξάμηνα (4 ακαδημαϊκά έτη). Η διάρθρωση του 

Προγράμματος καθορίζεται σύμφωνα με το ισχύον 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. 

2.1 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 και εαρινό). Κάθε 

εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας.  
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Οι εξετάσεις διενεργούνται αποκλειστικά μετά το πέρας του χειμερινού (Ιανουάριος - Φεβρουάριος) 

και του εαρινού εξαμήνου (Μάιος - Ιούνιος) για τα μαθήματα που διδάχθηκαν στα εξάμηνα αυτά, 

αντίστοιχα. Ο φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων πριν από την 

έναρξη του χειμερινού εξαμήνου (Σεπτέμβριος).  

Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης διδασκαλίας των μαθημάτων σε κάθε εξάμηνο και των 

εξεταστικών περιόδων καθορίζονται από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. 

2.2 Δηλώσεις μαθημάτων  
Οι φοιτητές οφείλουν στην αρχή κάθε εξαμήνου να δηλώσουν τα μαθήματα, που θα 

παρακολουθήσουν, είτε αυτά είναι υποχρεωτικά είτε επιλογής. Μόνο δηλωθέντα μαθήματα δύναται 

να εξεταστούν στην αντίστοιχη εξεταστική περίοδο. Η δήλωση των μαθημάτων ολοκληρώνεται εντός 

τριών (3) εβδομάδων από την έναρξη του ακαδημαϊκού εξαμήνου. 

Στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, οι φοιτητές εξετάζονται στα μαθήματα που 

δήλωσαν και δεν έλαβαν προβιβάσιμο βαθμό στα δύο εξάμηνα του προηγούμενου ακαδημαϊκού 

έτους.  

Στο Τμήμα εφαρμόζεται (για τους εισακτέους του ακαδημαϊκού έτους 2014 – 2015 και μετά) ο 

περιορισμός του Ν+3 στη δήλωση μαθημάτων, όπου Ν είναι ο αριθμός των μαθημάτων, που 

αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο εξάμηνο. Σύμφωνα με τον περιορισμό αυτό, οι φοιτητές είναι 

υποχρεωμένοι πρώτα να δηλώνουν τα μαθήματα, στα οποία δεν έχουν λάβει προβιβάσιμο βαθμό 

επιτυχώς στα αντίστοιχα προηγούμενα χειμερινά / εαρινά εξάμηνα και έπειτα να δηλώνουν τα 

μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τους επί πτυχίω φοιτητές που 

εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2014 – 2015 και μετά. Οι συγκεκριμένοι φοιτητές μπορούν να 

δηλώνουν όσα μαθήματα επιθυμούν στο χειμερινό (αντίστοιχα εαρινό) εξάμηνο με την μόνη 

προϋπόθεση ότι τα έχουν δηλώσει τουλάχιστον μια φορά στο παρελθόν. 

Η δήλωση των μαθημάτων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού φοιτητολογίου. 

Οι ημερομηνίες δήλωσης μαθημάτων και για το χειμερινό και για το εαρινό εξάμηνο αναρτώνται στην 

ιστοσελίδα του Τμήματος και στους πίνακες ανακοινώσεων της Γραμματείας. Οι φοιτητές έχουν την 

υποχρέωση να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις του Τμήματος και να ολοκληρώνουν τις δηλώσεις 

μαθημάτων τους στις προθεσμίες που ανακοινώνονται. 

2.3 Υπεύθυνοι έτους – Σύμβουλοι σπουδών 
Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους από 

τους καθηγητές Υπευθύνους Έτους για θέματα που αφορούν τις σπουδές τους, αλλά και για τις 

δυνατότητες, που έχουν για μεταπτυχιακές σπουδές ή για επαγγελματική σταδιοδρομία στο ιδιωτικό ή 

δημόσιο τομέα.  

Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους, αναρτώνται στους πίνακες της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα 

του Τμήματος τα ονόματα των Υπευθύνων Έτους. 



Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  
Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών  
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

 

 

Κανονισμός ΠΠΣ  Σελίδα 5 

2.4 Αναστολή σπουδών 

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

φοίτησή τους για 1 ή περισσότερα εξάμηνα. Το μέγιστο συνολικό διάστημα αναστολής είναι 4 έτη (8 

εξάμηνα). Κατά το διάστημα της αναστολής αναστέλλεται η φοιτητική ιδιότητα, η οποία επανακτάται 

με τη λήξη της αναστολής.  

Σημειώνεται ότι τόσο η αίτηση αναστολής σπουδών, όσο και η αίτηση διακοπής της αναστολής 

σπουδών, θα πρέπει να κατατίθενται στην Κοσμητεία της Σχολής πριν την έναρξη του εξαμήνου 

αναφοράς.    

2.5 Εξυπηρέτηση φοιτητών 
Η Γραμματεία του Τμήματος βρίσκεται στο Μεταβατικό Κτίριο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η 

εξυπηρέτηση των φοιτητών γίνεται είτε δια ζώσης, είτε τηλεφωνικά, είτε ηλεκτρονικά (email).  

Επίσης, όλοι οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται μέσω του ηλεκτρονικού 

φοιτητολογίου, 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 τη Γραμματεία του Τμήματος.  

3. Οργάνωση Σπουδών 

3.1 Διάρθρωση προπτυχιακού προγράμματος σπουδών  
Για τη λήψη του πτυχίου τους οι φοιτητές υποχρεούνται να εξετασθούν επιτυχώς σε 36 μαθήματα. Το 

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) διαρθρώνεται σε δύο κύκλους: 

 Τον κύκλο Α, ή διαφορετικά τον κορμό, ο οποίος περιέχει τα υποχρεωτικά μαθήματα. 

 Τον κύκλο B, ο οποίος περιέχει τα μαθήματα επιλογής.  

Ο κύκλος A, που αποτελεί τον κορμό του προγράμματος, περιέχει 21 υποχρεωτικά μαθήματα τα οποία 

παρακολουθούν όλοι οι φοιτητές στα Α’, Β’, Γ’, Δ’ και Ε’ εξάμηνα.  

Ο κύκλος B περιέχει τα κατ' επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα, από τα οποία οι φοιτητές πρέπει να 

επιλέξουν 15, τα οποία προσφέρονται στα ΣΤ’, Ζ’ και Η’ εξάμηνα.  Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να 

επιλέξουν 5 μαθήματα ανά εξάμηνο. Τα μαθήματα του ΣΤ’ και Η’ εξαμήνου είναι ενιαία, δηλαδή οι 

φοιτητές μπορούν να επιλέξουν μάθημα είτε από το ΣΤ’ είτε από το Η’ εξάμηνο, αρκεί το σύνολο των 

μαθημάτων ανά εξάμηνο φοίτησης να είναι 5. 

Ο κύκλος Β προετοιμάζει το φοιτητή για ενιαίο πτυχίο και παράλληλα, στο πλαίσιο της ελεύθερης 

επιλογής μαθημάτων, του δίνει τη δυνατότητα εφ' όσον το επιθυμεί, να ειδικευτεί σε μια από τις 2 

ακόλουθες ομάδες μαθημάτων:  
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 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική 

 Εφαρμοσμένη Οικονομική & Ποσοτικές Μέθοδοι 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.  

Όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, που προσφέρονται από το Τμήμα διδάσκονται 4 ώρες 

εβδομαδιαίως. 

3.2 Φροντιστηριακά μαθήματα  

Προσφέρονται φροντιστηριακά μαθήματα ως επικουρικά ορισμένων υποχρεωτικών μαθημάτων και 

μαθημάτων επιλογής. Σκοπός των φροντιστηριακών μαθημάτων είναι να βοηθήσουν τους 

προπτυχιακούς φοιτητές στην καλύτερη κατανόηση της ύλης και στην εξοικείωσή τους με 

συγκεκριμένα θέματα που αναπτύσσονται στα μαθήματα. Ο αριθμός των φροντιστηριακών 

μαθημάτων καθορίζεται κάθε χρόνο από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, ανάλογα με τις 

δυνατότητες που υπάρχουν την εκάστοτε χρονική περίοδο. 

3.3 Πιστωτικές μονάδες (ECTS) και διδακτικές μονάδες  

Κάθε μάθημα πιστώνεται με ένα συγκεκριμένο αριθμό πιστωτικών μονάδων ECTS (European Credit 

Transfer System) και διδακτικών μονάδων. Οι διδακτικές μονάδες ενός μαθήματος είναι το σύνολο των 

εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας του.  

Το σύστημα ECTS έχει ως στόχο τη διευκόλυνση της διαδικασίας ακαδημαϊκής αναγνώρισης των τίτλων 

σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού. Οι πιστωτικές μονάδες ECTS, που αποδίδονται σε ένα 

μάθημα, αντικατοπτρίζουν το φόρτο εργασίας που απαιτεί κάθε μάθημα σε σχέση με τη συνολική 

απαιτούμενη ποσότητα εργασίας για την ολοκλήρωση ενός πλήρους ακαδημαϊκού έτους σπουδών 

(δηλ. παρακολούθηση παραδόσεων, πρακτική άσκηση, σεμινάρια, φροντιστήρια, εργαστήρια, μελέτη 

στη βιβλιοθήκη και κατ’ οίκον, εξετάσεις ή άλλες δραστηριότητες αξιολόγησης).  

Σύμφωνα με το σύστημα ECTS, 60 πιστωτικές μονάδες αντιπροσωπεύουν το φόρτο εργασίας ενός 

ακαδημαϊκού έτους σπουδών και 30 πιστωτικές μονάδες αντιπροσωπεύουν το φόρτο εργασίας ενός 

ακαδημαϊκού εξαμήνου. 

3.4 Αναγνώριση μαθημάτων  

Οι φοιτητές, που εξετάζονται επιτυχώς σε μαθήματα αντίστοιχων τμημάτων του εξωτερικού, στο 

πλαίσιο διαπανεπιστημιακών συμφωνιών (πρόγραμμα Erasmus+), θα πιστώνονται με τις πιστωτικές 

μονάδες (ECTS) που αναφέρονται στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος του εξωτερικού.  

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 μαθημάτων και τη θετική ή αρνητική εισήγηση του διδάσκοντα, τα οποία 
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τίθενται υπόψη της Συνέλευσης του Τμήματος, που αποφασίζει για την αναγνώριση του βαθμού και 

των πιστωτικών μονάδων (ECTS). 

3.5 Εξετάσεις   

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. Ειδικά για τους 

επί πτυχίω φοιτητές δίνεται η δυνατότητα εξέτασης σε κάθε εξεταστική περίοδο σε όλα τα μαθήματα, 

που αυτοί έχουν προηγούμενα δηλώσει.  

Οι φοιτητές δικαιούνται να εξεταστούν στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων την περίοδο των 

επαναληπτικών εξετάσεων (περίοδος Σεπτεμβρίου) πριν από την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου. Σε 

όλες τις περιπτώσεις μπορούν να εξεταστούν μόνο στα μαθήματα, που έχουν δηλώσει. 

Ο τρόπος εξέτασης σε κάθε μάθημα καθορίζεται από τον διδάσκοντα, ο οποίος μπορεί να οργανώσει 

κατά την κρίση του γραπτές ή προφορικές ενδιάμεσες ή τελικές εξετάσεις, ή  να στηριχθεί σε εργασίες 

ή εργαστηριακές ασκήσεις για την αξιολόγηση των φοιτητών. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος εξέτασης 

αναφέρεται αναλυτικά στα περιγράμματα μαθημάτων και γνωστοποιείται στους φοιτητές στην αρχή 

του εξαμήνου, μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος και του Οδηγού Σπουδών.  

Από το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020, κάθε μάθημα βαθμολογείται με ακέραιες ή μισές μονάδες στην 

κλίμακα 0 έως και 10. Προβιβάσιμος βαθμός θεωρείται ο βαθμός μεγαλύτερος ή ίσος του πέντε (5). 

Παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές του Τμήματος που βρίσκονται στο 4ο έτος των σπουδών τους, 

καθώς και στους επί πτυχίω φοιτητές, να ζητήσουν μια (1) φορά επανεξέταση για βελτίωση 

βαθμολογίας έως δύο (2) μαθημάτων του Α΄, Β΄και Γ΄ έτους των σπουδών τους. Η δυνατότητα αυτή 

ισχύει μόνο για τα μαθήματα στα οποία οι φοιτητές έχουν πάρει προαγωγικό βαθμό. Οι φοιτητές έχουν 

δικαίωμα να επανεξετασθούν μόνο για την επόμενη εξεταστική περίοδο στην οποία εξετάζονται τα 

μαθήματα για τα οποία υποβάλλουν αίτηση επανεξέτασης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωση 

της βαθμολογίας, είναι η υποβολή από τον ενδιαφερόμενο φοιτητή υπεύθυνης δήλωσης ακύρωσης 

του υπάρχοντος προαγωγικού βαθμού στη Γραμματεία του Τμήματος. Με την κατάθεση της υπεύθυνης 

δήλωσης διαγράφεται αυτόματα ο υπάρχων προαγωγικός βαθμός και ο ενδιαφερόμενος φοιτητής 

δηλώνει το μάθημα στην περίοδο των δηλώσεων των μαθημάτων και συμμετέχει κανονικά στις 

εξετάσεις. 

Μαθήματα στα οποία κάποιος φοιτητής δεν έλαβε προβιβάσιμο βαθμό είναι υποχρεωμένος να τα 

επαναλάβει ή εφόσον είναι επιλεγόμενα μπορεί να τα αντικαταστήσει. Επανεξέταση ή αναθεώρηση 

κατ’ αρχήν δεν επιτρέπεται, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο. Κατ’ εξαίρεση το Τμήμα προτείνει 

στον διδάσκοντα επανεξέταση όσων απέτυχαν στην κανονική εξεταστική περίοδο του μαθήματος, σε 

περίπτωση αποτυχίας ποσοστού μεγαλύτερου του 85% των φοιτητών/τριών που εξετάστηκαν 

(εξαιρουμένων αυτών που έλαβαν βαθμό μηδέν) και εφόσον αυτοί ήταν τουλάχιστον δέκα (10). Η 

επανεξέταση μπορεί να γίνει μόνο μια (1) φορά. Διόρθωση βαθμού στο ηλεκτρονικό βαθμολόγιο 
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επιτρέπεται, εφόσον έχει εμφιλοχωρήσει προφανής παραδρομή ή αθροιστικό σφάλμα, ύστερα από 

έγγραφο του αρμόδιου διδάσκοντος και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. 

Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα, μετά από αίτησή τους στην Κοσμητεία της Σχολής, να επανεξεταστούν σε 

ένα μάθημα, εφόσον έχουν αποτύχει σε αυτό περισσότερες από τρεις φορές, από τριμελή επιτροπή 

καθηγητών της σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο και ορίζονται από τον 

κοσμήτορα. 

Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την προφορική εξέταση φοιτητών με αποδεδειγμένη πριν από την 

εισαγωγή τους στο ίδρυμα δυσλεξία.  

Αναλυτικότερα, τα επιμέρους ζητήματα των εξετάσεων (θέματα συμπεριφοράς, υποχρεώσεις 

εξεταστών, επιτηρητών και εξεταζομένων φοιτητών) περιγράφονται στον Κανονισμό Εξετάσεων, ο 

οποίος έχει αναρτηθεί ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.  

3.6 Προϋποθέσεις λήψης πτυχίου 

Για να λάβει κάποιος πτυχίο απαιτείται να πληροί όλους τους παρακάτω όρους: 

 να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 240 πιστωτικές μονάδες, και  

 να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε 36 υποχρεωτικά και επιλογής μαθήματα, όπως αυτά 

περιγράφονται στο ισχύον Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος. 

Στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών όλα τα μαθήματα φέρουν τον ίδιο συντελεστή βαρύτητας. Ο 

βαθμός πτυχίου υπολογίζεται ως το πηλίκο του αθροίσματος όλων των βαθμών προς τον αριθμό των 

μαθημάτων. Ο βαθμός πτυχίου δίδεται με ακρίβεια εκατοστού και κυμαίνεται από 5.00 μέχρι και 

10.00. Στο πτυχίο αναγράφεται και ο χαρακτηρισμός: 

 Καλώς (βαθμός πτυχίου 5.0 – 6.49) 

 Λίαν καλώς (βαθμός πτυχίου 6.5 - 8.49) 

 Άριστα (βαθμός πτυχίου 8.5 – 10.00) 

Ύστερα από επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών, απονέμεται το ΠΤΥΧΙΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. 

3.7 Αξιολόγηση 

Κάθε εξάμηνο, πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου, οι φοιτητές αξιολογούν τα μαθήματα 

και τους διδάσκοντες με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των σπουδών. Περισσότερες πληροφορίες 

είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

(https://www.uoi.gr/panepistimio/diasfalisi-poiotitas-modip/). 

https://www.uoi.gr/panepistimio/diasfalisi-poiotitas-modip/
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4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών συμμετέχει στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης φοιτητών του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης είναι προαιρετική. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές, που βρίσκονται στο 3ο και 4ο έτος των σπουδών τους καθώς 

και οι τελειόφοιτοι.  

Η πρακτική άσκηση διαρκεί δύο μήνες και με την ολοκλήρωσή της οι συμμετέχοντες φοιτητές 

λαμβάνουν δύο (2) ECTS που δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό αριθμό ECTS που απαιτείται για τη 

λήψη του πτυχίου τους. Η πρακτική άσκηση αναγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος.  

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα ERASMUS+, όπου φοιτητές του 

Τμήματος μπορούν να φοιτήσουν σε συνεργαζόμενα πανεπιστήμια ή να κάνουν πρακτική άσκηση σε 

επιχειρήσεις του εξωτερικού. 

Στην περίπτωση αναγνώρισης μαθήματος, στο οποίο εξετάστηκε επιτυχώς φοιτητής σε άλλο 

πανεπιστήμιο στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS+, μεταφέρονται το σύνολο των μονάδων ECTS 

και ο βαθμός, που έλαβε ο φοιτητής στο πανεπιστήμιο, όπου διδάχθηκε το μάθημα, ενώ ο βαθμός 

συνυπολογίζεται στη διαμόρφωση του βαθμού πτυχίου.   

Αντίστοιχα, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών υποδέχεται φοιτητές συνεργαζόμενων Τμημάτων του 

εξωτερικού.  

 


