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Σκέφτεσαι σε 

ποιο 

Πανεπιστημιακό 

Τμήμα 
να σπουδάσεις; 

Στο φυλλάδιο αυτό  

θα βρεις τους  

πιο σημαντικούς λόγους,  

για τους οποίους αξίζει  

να επιλέξεις το  

 

Τμήμα 

Ο ι κονομ ικών 

Επ ιστημών   

του  

Πανεπ ιστημ ίου  

Ιωαννίνων !   

 

 

 

Γιατί να επιλέξω το Τμήμα 
Οικονομικών Επιστημών 

του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων; 
 

Ανακάλυψε τους πιο σημαντικούς λόγους, για τους οποίους 

αξίζει να επιλέξεις το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τις σπουδές σου! 
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Α. Για το πρόγραμμα 
σπουδών, τους καθηγητές 
και τους χώρους εκπαίδευσης 
 

Υψηλής ποιότητας διδασκαλία και 
έρευνα σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα 

Επιλέγω το Τμήμα Οικονομικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων (Π.Ι.) γιατί είναι ένα από 
τα πιο δυναμικά Τμήματα 
Οικονομικών Επιστημών στην 

Ελλάδα. 
Έχει πολυετή λειτουργία και διαθέτει 

υψηλά πρότυπα ποιότητας στη 
διδασκαλία, στην έρευνα και στις 

δράσεις του για τους φοιτητές, όπως 
αυτό αποτυπώνεται από εσωτερικές 
και εξωτερικές αξιολογήσεις. Το 

Τμήμα μού δίνει τη δυνατότητα να 
εντρυφήσω θεωρητικά και πρακτικά 

στα επιμέρους αντικείμενα της 
οικονομικής επιστήμης, και να 
προετοιμαστώ κατάλληλα για την 

αγορά εργασίας. 
 

Το Τμήμα Οικονομικών 

Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων (Π.Ι.) είναι ένα από 
τα πιο δυναμικά Τμήματα 

Οικονομικών Επιστημών  
στην Ελλάδα! 

 

Πιστοποιημένο πρόγραμμα 

σπουδών  
Επιλέγω το Τμήμα Οικονομικών 
Επιστημών του Π.Ι. γιατί το πρόγραμμα 

σπουδών του είναι πλήρως 
πιστοποιημένο από καταξιωμένους 

ακαδημαϊκούς του εξωτερικού με την 
ανώτερη διάκριση «fully compliant». 
 

Ενδιαφέροντα μαθήματα  

Επιλέγω το Τμήμα Οικονομικών 
Επιστημών του Π.Ι. γιατί το πρόγραμμα 

σπουδών του περιλαμβάνει πληθώρα 
οικονομικών μαθημάτων, αλλά και 
μαθήματα ειδίκευσης στη 

χρηματοοικονομική, στην 
επιχειρηματικότητα και στην 

πληροφορική που μου επιτρέπουν να 
αποκτήσω σφαιρική γνώση των 
αντικειμένων της οικονομικής 

επιστήμης και να ανακαλύψω τι 
πραγματικά με ενδιαφέρει. 
 

Καθηγητές με υψηλού επιπέδου 

γνώσεις και ερευνητική 
δραστηριότητα  

Επιλέγω το Τμήμα Οικονομικών 
Επιστημών του Π.Ι. γιατί οι Καθηγητές 

του είναι άρτια εκπαιδευμένοι σε 

διακεκριμένα Πανεπιστήμια της 
Ελλάδας και του εξωτερικού και 
παράγουν έρευνα υψηλού επιπέδου 

σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα 
πρότυπα. 
 

Άριστα εξοπλισμένες αίθουσες 

διδασκαλίας και εργαστήρια 
Επιλέγω το Τμήμα Οικονομικών 
Επιστημών του Π.Ι. γιατί 

παρακολουθώ μαθήματα σε άριστα 
εξοπλισμένες αίθουσες και έχω 

πρόσβαση σε προγράμματα Η/Υ που 
είναι άμεσα συνδεδεμένα με το 
αντικείμενο των σπουδών μου. 
 

Άρτια προετοιμασία για 

μεταπτυχιακές σπουδές 
Επιλέγω το Τμήμα Οικονομικών 

Επιστημών του Π.Ι. γιατί μου παρέχει 
την απαραίτητη κατάρτιση για την 
συνέχιση των σπουδών μου σε 

μεταπτυχιακό και διδακτορικό 
επίπεδο, στο ίδιο μου το Τμήμα ή 

οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό.  
 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών  
Επιλέγω το Τμήμα Οικονομικών 
Επιστημών του Π.Ι. γιατί έχει 

θεσμοθετημένο Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπυδών στην 

«Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική», 
καθώς και θερμοθετημένο 
πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών 

στην οικονομική επιστήμη.  
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Β. Για τις πολύτιμες εμπειρίες 
ζωής και επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας 
 
Εξάμηνο σπουδών στο εξωτερικό 

(Erasmus+) 
Επιλέγω το Τμήμα Οικονομικών 

Επιστημών του Π.Ι. γιατί 
συνεργάζεται με 90 Ευρωπαϊκά 
πανεπιστήμια στο πλαίσιο του 

προγράμματος ERASMUS+. Έτσι, 
μπορώ να σπουδάσω με υποτροφία 

για ένα εξάμηνο στο εξωτερικό και να 
αποκτήσω πολύτιμες γνώσεις, 
δεξιότητες και εμπειρίες. 

 
Πρακτική άσκηση στο εξωτερικό 

(Erasmus+) 
Επιλέγω το Τμήμα Οικονομικών 

Επιστημών του Π.Ι. γιατί έχει μεγάλη 
εμπειρία στην οργάνωση πρακτικής 
άσκησης φοιτητών στο εξωτερικό. 

Μπορώ, λοιπόν, να εργαστώ με 
υποτροφία στο εξωτερικό  

Το Τμήμα Οικονομικών 

Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων (Π.Ι.) μου 
προσφέρει πολύτιμες 

εμπειρίες ζωής και 
επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας! 

 

και να αποκτήσω πολύτιμες εμπειρίες 

για τη ζωή μου και την επαγγελματική 
μου σταδιοδρομία. 

 
Πρακτική άσκηση στο εσωτερικό 
Επιλέγω το Τμήμα Οικονομικών 

Επιστημών του Π.Ι. γιατί στηρίζει και 
προωθεί την πρακτική άσκηση των 
φοιτητών του στην Ελλάδα. Μπορώ και 

εγώ να πραγματοποιήσω επιδοτούμενη 
πρακτική άσκηση στον ιδιωτικό και 

δημόσιο τομέα και να προετοιμαστώ 
κατάλληλα για την αγορά εργασίας. 

 
Δυνατότητα συμμετοχής στην 
ερευνητική δραστηριότητα του 

Τμήματος  
Επιλέγω το Τμήμα Οικονομικών 

Επιστημών του Π.Ι. γιατί μου δίνει τη 
δυνατότητα να συμμετέχω στην 
ερευνητική δραστηριότητα των 

εργαστηρίων του Τμήματος. 
 

 

Γνωριμία και συνεργασία με 

φοιτητές από άλλες χώρες 
Επιλέγω το Τμήμα Οικονομικών 
Επιστημών του Π.Ι. γιατί κάθε χρόνο 

δέχεται πολλούς φοιτητές από το 
εξωτερικό στο πλαίσιο του 

προγράμματος Erasmus+. Αυτό μου 
δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσω από 
κοντά και να συνεργαστώ  με 

φοιτητές από διάφορες χώρες του 
κόσμου. 

 
Μαθήματα (και) στα αγγλικά 
Επιλέγω το Τμήμα Οικονομικών 

Επιστημών του Π.Ι. γιατί, εάν το 
επιθυμώ, μπορώ να παρακολουθήσω 

κάποια από τα μαθήματα του 
Τμήματος στα αγγλικά μαζί με τους 
φοιτητές Erasmus+. Αυτό μου δίνει 

τη δυνατότητα να εξοικειωθώ με την 
αγγλική ορολογία της οικονομικής 

επιστήμης.    
 
Πληθώρα εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων 
Επιλέγω το Τμήμα Οικονομικών 

Επιστημών του Π.Ι. γιατί οργανώνει 
σεμινάρια και ημερίδες σε όλη τη 

διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. 
Αυτό μου δίνει τη δυνατότητα να 
μάθω πολλά και ενδιαφέροντα 

πράγματα που αφορούν την 
οικονομική επιστήμη από 

προσκεκλημένους Πανεπιστημιακούς 
Καθηγητές και Ερευνητές της 
Ελλάδας και του εξωτερικού.  
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Γ. Άριστες επαγγελματικές 
προοπτικές στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό 
 

Αναγνωρισμένα επαγγελματικά 

δικαιώματα  
Επιλέγω το Τμήμα Οικονομικών 
Επιστημών του Π.Ι. γιατί με την 

αποφοίτησή μου έχω πλήρως 
αναγνωρισμένα επαγγελματικά 

δικαιώματα. Έχω δικαίωμα εγγραφής 
στο Οικονομικό Επιμελητήριο 
Ελλάδος και επαγγελματικής 

ταυτότητας Οικονομολόγου ή 
Λογιστή-Φοροτεχνικού.  
 

Υψηλή απορροφησιμότητα στην 
αγορά εργασίας  
Επιλέγω το Τμήμα Οικονομικών 

Επιστημών του Π.Ι. γιατί το πτυχίο 
μου έχει μεγάλη ζήτηση στον 

ευρύτερο χώρο της αγοράς και των 
επιχειρήσεων. Μπορώ να εργαστώ ως 
εξειδικευμένο στέλεχος του δημόσιου 

και ιδιωτικού τομέα ή ως ελεύθερος 
επαγγελματίας τόσο στην Ελλάδα, 

όσο και στο εξωτερικό. 
 

Δικτύωση.  
Επιλέγω το Τμήμα Οικονομικών 

Επιστημών του Π.Ι. γιατί μου δίνει τη 
δυνατότητα να ενταχθώ στο 

Διαδικτυακό Δίκτυο Αποφοίτων του, 
μέσω του επαγγελματικού δικτύου 

Το Τμήμα Οικονομικών 

Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων (Π.Ι.) μου παρέχει 
άριστες επαγγελματικές 

προοπτικές στην Ελλάδα  
και στο εξωτερικό! 

 
Δικτύωση  

Επιλέγω το Τμήμα Οικονομικών 
Επιστημών του Π.Ι. γιατί μου δίνει τη 
δυνατότητα να ενταχθώ στο 

Διαδικτυακό Δίκτυο Αποφοίτων του, 
μέσω του επαγγελματικού δικτύου 

LinkedIn, και έτσι να είμαι σε 
επαγγελματική επαφή με παλιούς και 
μελλοντικούς απόφοιτους του 

Τμήματος.   
 
Δ. Κτίριο και παροχές στους 
φοιτητές 
 

Κτίριο  

Επιλέγω το Τμήμα Οικονομικών 
Επιστημών του Π.Ι. γιατί στεγάζεται 

στο σύγχρονο κτίριο της Κεντρικής 
Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου, όπου 
μπορώ να βρω μία τεράστια συλλογή 

επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.  
 

Δωρεάν υπηρεσίες προς τους 
φοιτητές  

Επιλέγω το Τμήμα Οικονομικών 
Επιστημών του Π.Ι γιατί έχω δωρεάν   

 

 

υπηρεσίες συμβουλευτικής 
σταδιοδρομίας και ψυχολογικής 
υποστήριξης και μπορώ να 

συμμετέχω σε διάφορες φοιτητικές 
ομάδες.   
 

Παροχές στους φοιτητές  

Επιλέγω το Τμήμα Οικονομικών 
Επιστημών του Π.Ι. γιατί μου 
προσφέρει δωρεάν σίτιση και έχω, 

συγκριτικά με άλλα Πανεπιστήμια, 
πολλές πιθανότητες να μείνω στις 

φοιτητικές κατοικίες. 
 

Ε. Ιωάννινα: Μία από τις πιο 
ζωντανές και ενδιαφέρουσες 
φοιτητουπόλεις 
 

Επιλέγω το Τμήμα Οικονομικών 
Επιστημών του Π.Ι. γιατί θέλω να 

ζήσω στα Ιωάννινα, μία εξαιρετικά 
ζωντανή και ενδιαφέρουσα πόλη, 
γεμάτη από φοιτητές, μαγαζιά για 

διασκέδαση και καταπληκτική φύση!   
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων 
45110 Ιωάννινα 

https://econ.uoi.gr/ 

 
 


