
 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Οικονομική Επιστήμη» 

 
Οδηγός Σπουδών 

 
Γενικά 

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023 το Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Οικονομική Επιστήμη» με δύο (2) ειδικεύσεις 
«Οικονομετρία και Ανάλυση Δεδομένων» και «Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική». Η απόδοση του 
τίτλου του Π.Μ.Σ. στην αγγλική γλώσσα είναι: «Master of Science (M.Sc.) in Economics», και των 
ειδικεύσεων: «Econometrics and Data Analysis» και «Economic Analysis and Policy». 
 

Αντικείμενο – Σκοπός 
Το Π.Μ.Σ. στην «Οικονομική Επιστήμη» έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου 
μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην οικονομική επιστήμη. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση 
επιστημόνων ικανών να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας και της 
οικονομίας γενικότερα, καθώς και να συμβάλουν, μέσω της έρευνας και της εξειδίκευσης, στην 
προαγωγή της οικονομικής επιστήμης. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται, με την παροχή 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) κατά τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα.  
 

Εισακτέοι και Διάρκεια  
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι., της ημεδαπής ή 
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 4485/2017, όπως αυτές 
εξειδικεύονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. Η χρονική διάρκεια για την 
απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε 3 εξάμηνα.  
 

Πρόγραμμα Μαθημάτων 
Για την ολοκλήρωση του προγράμματος συνολικού αριθμού 90 ECTS και την απονομή του Μ.Δ.Ε. 
απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση οκτώ (8) μαθημάτων κορμού και έξι (6) μαθημάτων 
επιλογής, κατά τη διάρκεια δύο (2) πρώτων εξαμήνων.  
 
Στο Γ΄ εξάμηνο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής εκπονεί υπό την καθοδήγηση του επιβλέποντος 
μέλους ΔΕΠ Διπλωματική Εργασία η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ECTS, σύμφωνα με τα όσα 
ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.  
 

Αριθμός Εισακτέων 
Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) κατ’ έτος. Ο τελικός 
αριθμός κάθε ακαδημαϊκό έτος προσδιορίζεται από τη Γενική Συνέλευση του τμήματος.  

 
Προσωπικό 

Στο Π.Μ.Σ. απασχολούνται μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων 

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και 

άλλες κατηγορίες διδασκόντων. 


