ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον κατάλογο, ακριβείς κατά την ημερομηνία
δημοσιοποίησης του, υπόκεινται σε αλλαγές μετά από ενέργειες του Τμήματος και του
Πανεπιστημίου.

Σεπτέμβριος 2016
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Διάγραμμα μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με τις πιστωτικές τους μονάδες ECTS (60 ανά
έτος, απαιτούνται 240 για την απονομή πτυχίου)
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

1ο ΕΤΟΣ

Κωδ.
ΝΚ11
ΝΚ12
ΝΚ13
ΝΚ14
ΝΚ15

Τύπος
Κορμού
Κορμού
Κορμού
Κορμού
Κορμού

ECTS
6
6
6
6
6

Κωδ.
ΝΚ31
ΝΚ32
ΝΚ33
ΝΚ34
ΝΚ35

Τύπος
Κορμού
Κορμού
Κορμού
Κορμού
Κορμού

ECTS
6
6
6
6
6

Μάθημα
Μικροοικονομική Θεωρία Ι
Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι
Μαθηματικά Ι
Λογιστική Ι
Πληροφορική Ι

Κωδ.
ΝΚ21
ΝΚ22
ΝΚ23
ΝΚ24
ΝΚ25

Τύπος
Κορμού
Κορμού
Κορμού
Κορμού
Κορμού

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ECTS
Μάθημα
6
Μακροοικονομική Θεωρία Ι
6
Στατιστική Ι
6
Μαθηματικά ΙΙ
6
Λογιστική ΙΙ
6
Πληροφορική ΙΙ

Κωδ.
ΝΚ41
ΝΚ42
ΝΚ43
ΝΚ44
ΝΚ45

Τύπος
Κορμού
Κορμού
Κορμού
Κορμού
Κορμού

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ECTS
Μάθημα
6
Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ
6
Μάρκετινγκ
6
Οικονομική Πολιτική
6
Κλαδική Οικονομική
6
Δίκαιο των Επιχειρήσεων Ι

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

2Ο ΕΤΟΣ

Μάθημα
Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ
Στατιστική ΙΙ
Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ
Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική
Χρηματοοικονομική Ανάλυση

3Ο ΕΤΟΣ

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ECTS
Μάθημα
6
Διεθνής Οικονομική Ι
6
Οικονομετρία Ι
6
Οικονομική των Μεταφορών
6
Διεθνής Πολιτική Οικονομία
6
Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων
6
Δίκαιο των Επιχειρήσεων ΙΙ
6
Διαχείριση Κινδύνων
6
Οικονομία και Περιβάλλον

Κωδ.
ΝΚ61
ΝΚ62
ΝΚ63
ΝΚ64Α
ΝΚ64Β
ΝΕ65
ΝΕ66
ΝΕ67

Τύπος
Βασικό
Βασικό
Βασικό
Κατ/νση
ΟΑ
Κατ/νση
ΔΕ
Επιλογής
Επιλογής
Επιλογής

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ECTS
Μάθημα
6
Διεθνής Οικονομική ΙΙ
6
Οικονομετρία ΙΙ
6
Θεωρία Αποφάσεων
6
Συγκριτική Οικονομικών
Συστημάτων
6
Επιχειρησιακή
Στρατηγική
6
Δίκαιο των Επιχειρήσεων ΙΙΙ
6
Οικονομικά της Εργασίας
6
Διεθνείς Ευρωπαϊκές Σχέσεις

Κωδ.
ΝΚ51
ΝΚ52
ΝΚ53
ΝΚ54Α
ΝΚ54Β
ΝΕ55
ΝΕ56
ΝΕ57

Τύπος
Βασικό
Βασικό
Βασικό
Κατ/νση
ΟΑ
Κατ/νση
ΔΕ
Επιλογής
Επιλογής
Επιλογής

Κωδ.

Τύπος

ECTS

Μάθημα

Κωδ.

Τύπος

ΝΚ71

Βασικό

6

Νομισματική Πολιτική

ΝΚ81

Βασικό

6

ΝΚ72
ΝΚ73
ΝΚ74Α
ΝΚ74Β

6
6
6
6

Ευρωπαϊκή Οικονομία
Επιχειρηματικότητα Ι
Οικονομικά της ΝΑ Ευρώπης
Ειδικά Θέματα Μάρκετινγκ

ΝΚ82
ΝΚ83
ΝΚ84Α
ΝΚ84Β

6

Ιστορία Οικονομικών Θεωριών

ΝΕ85

Βασικό
Βασικό
Κατ/νση
ΟΑ
Κατ/νση
ΔΕ
Επιλογής

6
6
6
6

ΝΕ75

Βασικό
Βασικό
Κατ/νση
ΟΑ
Κατ/νση
ΔΕ
Επιλογής

ΝΕ76
ΝΕ77

Επιλογής
Επιλογής

6
6

Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων
Δημόσια Οικονομική

ΝΕ86
ΝΕ87

Επιλογής
Επιλογής

6
6

ΝΕ88

Επιλογής

6

ΝΕ89

Επιλογής

6

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ECTS

4Ο ΕΤΟΣ

6

Μάθημα

Ξένες Άμεσες
Επενδύσεις και
Πολυεθνικές Εταιρείες
Ειδικά Θέματα
Μακροοικονομικής
Επιχειρησιακή
Έρευνα
Μαθηματική
Οικονομική
Επιχειρηματικότητα
ΙΙ
Διεθνείς
Επιχειρηματικές Σχέσεις
Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Περιφερειακή
Οικονομική
Υποδείγματα Λήψης
Αποφάσεων
Τραπεζική και
Χρηματοοικονομική

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΝΚ11 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι
Στο μάθημα αυτό αναλύονται οι έννοιες της ζήτησης και της προσφοράς και οι κύριες μορφές
αγοράς όπως ο τέλειος ανταγωνισμός, το μονοπώλιο, το ολιγοπώλιο και ο μονοπωλιακός
ανταγωνισμός. Δίνεται έμφαση στην κατανόηση βασικών εννοιών όπως το πλεόνασμα του
καταναλωτή και του παραγωγού και η σύγκριση των πλεονασμάτων αυτών μεταξύ διαφορετικών
αγορών. Γίνεται ευρεία χρήση γραφικών παραστάσεων ενώ η χρήση μαθηματικών εργαλείων
είναι περιορισμένη.

ΝΚ12 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι
Το μάθημα αφορά το Μάνατζμεντ (Management) και πως αυτό εφαρμόζεται στη διοίκηση
επιχειρήσεων (ή και οργανισμών) με αποτελεσματικό τρόπο. Στόχος του μαθήματος είναι η
επιστημονική κατάρτιση και η εξοικείωση με ένα ευρύ φάσμα των εννοιών του Μάνατζμεντ.

ΝΚ13 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
Παρουσιάζονται οι βασικές μαθηματικές έννοιες του διαφορικού-ολοκληρωτικού λογισμού και της
θεωρίας βελτιστοποίησης (συναρτήσεων μίας και δύο μεταβλητών). Δίνεται έμφαση στην
κατανόηση και χρήση των μαθηματικών στην οικονομική θεωρία και στην ανάπτυξη
υποδειγμάτων που εξυπηρετούν εφαρμογές στα γνωστικά αντικείμενα της οικονομικής και
διοικητικής επιστήμης.

ΝΚ14 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι
Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες της Λογιστικής. Η ύλη του
μαθήματος στοχεύει στην γνώση και κατανόηση από πλευράς των φοιτητών στις βασικές έννοιες
της λογιστικής επιστήμης, ώστε να είναι η δυνατή η αποτελεσματική εφαρμογή και χρήση της
Λογιστικής. Παράλληλα στόχο του μαθήματος αποτελεί η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και η
ικανότητα ανάδειξης και μελέτης λογιστικών ζητημάτων.
ΝΚ15 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι
Το μάθημα αποτελεί βασικό εισαγωγικό μάθημα στην Πληροφορική. Η ύλη του μαθήματος
στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών σε βασικές έννοιες Πληροφορικής, αρχές της
αρχιτεκτονικής δομής των υπολογιστών, των λειτουργικών συστημάτων και στην εξοικείωση τους
με τις βασικές εφαρμογές γραφείου τύπου OFFICE. Το μάθημα δίνεις ιδιαίτερη έμφαση σε όσα
βασικά υπολογιστικά εργαλεία θα χρειαστούν οι φοιτητές στην συνέχεια των σπουδών τους στο
Τμήμα.

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΝΚ21 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι
Το μάθημα παρουσιάζει βασικά στοιχεία της μακροοικονομικής θεωρίας, που συντελούν στην
κατανόηση των μακροοικονομικών γεγονότων. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του μαθήματος θα γίνει
προσπάθεια να εξηγηθεί το επίπεδο του προϊόντος, το ποσοστό ανεργίας, το επίπεδο
απασχόλησης, τα επιτόκια, ο ρυθμός πληθωρισμού, ο ρυθμός μεγέθυνσης, οι συναλλαγματικές
ισοτιμίες και η επίδραση της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής στα παραπάνω.
ΝΚ22 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών εννοιών των Πιθανοτήτων, των
σημαντικότερων κατανομών τυχαίων μεταβλητών και των παραμέτρων τους και η χρήση των
βασικών εργαλείων Περιγραφικής Στατιστικής.

ΝΚ23 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
Το μάθημα αποτελείται από δύο μέρη: Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει μια εισαγωγή στην
Γραμμική άλγεβρα και το δεύτερο βασικές έννοιες διαφορικού – ολοκληρωτικού λογισμού και
θεωρίας βελτιστοποίησης συναρτήσεων πολλών μεταβλητών. Δίνεται έμφαση στην κατανόηση
και χρήση των μαθηματικών στην οικονομική θεωρία και στην ανάπτυξη υποδειγμάτων που
εξυπηρετούν εφαρμογές στα γνωστικά αντικείμενα της οικονομικής και της διοικητικής επιστήμης.

ΝΚ24 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
Το μάθημα της Λογιστικής ΙΙ αφορά την εκμάθηση και την εξοικείωση των φοιτητών με τις
λογιστικές μεθόδους που διέπουν την σύγχρονη λογιστική επιστήμη αλλά και χρήσιμες
επιστημονικές προσεγγίσεις για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) και του
Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ).

ΝΚ25 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ
Το μάθημα αποτελεί το δεύτερο μάθημα Πληροφορικής με σαφή προσανατολισμό στον
Προγραμματισμό. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών σε βασικές αρχές
Προγραμματισμού με ανάλυση θεμάτων όπως τα είδη μεταβλητών και οι διαφορές τους, δομές
δεδομένων, αριθμητικές παραστάσεις και σχεσιακοί τελεστές, συναρτήσεις, βασικός έλεγχος
ροής. Το μάθημα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην επίλυση πραγματικών οικονομικών προβλημάτων
από τους χώρους της μακροοικονομίας και των χρηματοοικονομικών με την χρήση υπολογιστή.
Όλα τα παραδείγματα γίνονται στην γλώσσα προγραμματισμού του Matlab και του ελεύθερου
λογισμικού Octave.

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΝΚ31 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ
Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο αφενός να εμβαθύνει τις υπάρχουσες βασικές γνώσεις των
φοιτητών/τριών στα κύρια ζητήματα της σύγχρονης μακροοικονομικής θεωρίας και αφετέρου να
επεκτείνει τις γνώσεις αυτές σε τέτοιο επίπεδο ώστε να μπορούν να αναλυθούν κριτικά, θέματα
της σύγχρονης δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής στα πλαίσια μιας ανοιχτής οικονομίας.

ΝΚ32 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η εκμάθηση και χρήση των βασικών εργαλείων Επαγωγικής
Στατιστικής.

ΝΚ33 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ
Αυτό το μάθημα αφορά το Μάνατζμεντ (Management) και πως αυτό εφαρμόζεται στη διοίκηση
επιχειρήσεων (και οργανισμών) με αποτελεσματικό τρόπο. Στόχος του μαθήματος είναι η
επιστημονική κατάρτιση και η εμπέδωση/εξοικείωση με ένα ευρύ φάσμα των εννοιών του
Μάνατζμεντ σε συνέχεια του μαθήματος «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι» του Α’ εξαμήνου.
Ειδικότερα θέλει να δώσει στους φοιτητές μία πλήρη εικόνα των βασικότερων θεμάτων που
αφορούν την επιτυχή άρθρωση καινοτόμων διαχειριστικών δράσεων μέσα στο ιδιαίτερα
πολύπλοκο και αβέβαιο περιβάλλον της τρέχουσας Παγκόσμιας Κρίσης. Σκοπεύει στο να
ενισχύσει ουσιαστικά τις γνώσεις και την κατανόηση τους όσον αφορά την επιτυχή διαχείριση της
οργανωσιακής αλλαγής, της επιχειρηματικής προσαρμοστικότητας και, κατ’ επέκταση, να
ενισχύσει την μελλοντική αποτελεσματικότητα τους στην συνδυασμένη λήψη, υλοποίηση και
έλεγχο των αναγκαίων στρατηγικών, τεχνολογικών και διοικητικών αποφάσεων μέσα στους
οργανισμούς που θα δραστηριοποιηθούν, κατά τρόπο δημιουργικό, ευέλικτο και καινοτόμο.

ΝΚ34 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Το μάθημα αποτελεί ένα από τα τρία βασικά μαθήματα στις έννοιες της Λογιστικής . Η ύλη του
μαθήματος στοχεύει στην γνώση και κατανόηση από πλευράς των φοιτητών στις βασικές έννοιες
της Κοστολόγησης, ώστε να είναι η δυνατή η αποτελεσματική εφαρμογή και χρήση της Διοικητικής
Λογιστικής για τη λήψη βραχυπρόθεσμων αποφάσεων. Παράλληλα στόχο του μαθήματος
αποτελεί η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και η ικανότητα ανάδειξης και μελέτης λογιστικών
ζητημάτων.
ΝΚ35 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Η αξιολόγηση επενδύσεων, η αποτίμηση ομολόγων μετοχών και παραγώγων καθώς και οι
ταμειακές ροές και χρηματοοικονομικοί δείκτες αποτελούν τους θεμελιώδεις λίθους της
Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης. Τα αντικείμενα αυτά συναντώνται στην καθημερινή επενδυτική
δραστηριότητα και ως εκ τούτου αποτελούν το απαραίτητο υπόβαθρο για την κατανόηση του
χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος. Στο μάθημα παρουσιάζονται και αναλύονται τα παραπάνω
με έμφαση στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, που αφενός αποτελούν επενδυτικές
επιλογές για έναν επενδυτή αλλά ταυτόχρονα και μεθόδους χρηματοδότησης για μία επιχείρηση.

Καθώς η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στηρίζεται στην έννοια
της παρούσας αξίας, υπενθυμίζονται οι έννοιες της κεφαλαιοποίησης και των σειρών πληρωμών.

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΝΚ41 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ
Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται η λεπτομερώς η θεωρία της κατανάλωσης και της παραγωγής.
Συγκεκριμένα, αναλύεται η μεγιστοποίηση της χρησιμότητας του καταναλωτή και η εξαγωγή της
καμπύλης ζήτησης μέσα από αυτή. Επίσης, γίνεται παρουσίαση των διάφορων συναρτήσεων
παραγωγής καθώς και της θεωρίας του κόστους. Τέλος, αναλύονται κάποια ειδικά θέματα όπως
η στάση των ατόμων απέναντι στον κίνδυνο και την αβεβαιότητα. Τα επιμέρους αντικείμενα
παρουσιάζονται τόσο διαγραμματικά όσο και μαθηματικά με τη χρήση κατάλληλων μαθηματικών
τεχνικών όπως η μέθοδος Lagrange.

ΝΚ42 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
To marketing δημιουργεί αξία για την επιχείρηση με το να ικανοποιεί επιθυμίες και ανάγκες των
πελατών της. Η αξία που δημιουργεί μεταφράζεται σε κέρδη για την επιχείρηση, ως οργανισμό,
και τους μετόχους της. Συνεπώς, ο σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να μελετήσει τις μεθόδους
με τις οποίες ο σύγχρονος manager θα μπορέσει αποτελεσματικά να δημιουργήσει αξία για την
επιχείρηση με την ικανοποίηση των αναγκών και επιθυμιών των πελατών του. Για την
επιτυχημένη δράση του ο manager χρειάζεται:






Να κατανοήσει τις λειτουργίες του marketing στα πλαίσια της επιχείρησης.
Να αξιολογήσει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και να καταστρώσει πρόγραμμα
εκμετάλλευσης τους.
Να καταλάβει τον τρόπο με τον οποίο σκέπτεται ο πελάτης του.
Να διοικήσει αποτελεσματικά το προϊόν που προσφέρει, τα δίκτυα μέσα από τα οποία το
προσφέρει, την προώθησή του, και την τιμολόγησή του.
Να καταστρώσει ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα marketing, λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα
τα παραπάνω.

ΝΚ43 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Το βασικό μάθημα κορμού της Οικονομικής Πολιτικής αναδεικνύεται για τον φοιτητή σε εργαλείο
κατανόησης αλλά και κριτικής τοποθέτησης σε επίκαιρα ζητήματα ασκούμενης οικονομικής
πολιτικής. Κατά τις διαλέξεις προσεγγίζεται η θεωρία της οικονομικής πολιτικής, αναπτύσσοντας
τις βασικές έννοιες, την λογική και τα υποδείγματα άσκησης οικονομικής πολιτικής, αλλά και την
εισαγωγή της οικονομικής πολιτικής στην ρεαλιστική της διάσταση. Με την βοήθεια των
παραπάνω θεωρητικών εργαλείων αναλύουμε τα τυπικότερα ζητήματα οικονομικής πολιτικής,
όπως η μείωση του δημοσίου χρέους και των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, η οικονομική
μεγέθυνση, τη βελτίωση της διανομής των εισοδημάτων, την σταθερότητα του γενικού επιπέδου
των τιμών, ανάλυση της πλήρους απασχόλησης και ανεργίας των παραγωγικών συντελεστών και
βελτίωση της θέσης του ισοζυγίου πληρωμών.

ΝΚ44 ΚΛΑΔΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Το μάθημα αυτό εξετάζει τη διάρθρωση των διαφόρων αγορών όπως αυτή διαμορφώνεται από
τις συνθήκες του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων. Επίσης, εξετάζει τη στρατηγική
συμπεριφορά των επιχειρήσεων καθώς και την αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Συγκεκριμένα,
αναλύονται τα εξής θέματα: θεωρία παιγνίων, υποδείγματα ολιγοπωλιακού ανταγωνισμού

(Cournot, Bertrand, Hotelling), καρτέλ, διάκριση τιμών, διπλή αριστοποίηση και κάθετη οργάνωση
επιχειρήσεων, βιομηχανική συγκέντρωση και μέτρηση συγκέντρωσης στην αγορά.

ΝΚ45 ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι
Αναλύονται βασικές έννοιες και θεσμοί του δικαίου, με προσανατολισμό το δίκαιο των
επιχειρήσεων, το οποίο ως διευρυμένος δικαιικός χώρος συμπεριλαμβάνει τόσο το κλασικό
εμπορικό δίκαιο) όσο και κλάδους όπως το χρηματιστηριακό δίκαιο, το δίκαιο του ανταγωνισμού,
το δίκαιο των άυλων αγαθών, το δίκαιο των μεταφορών κ.ο.κ. Έννοιες κλειδιά του μαθήματος
αποτελούν η έννοια του εμπόρου, της εμπορικής πράξης και της επιχείρησης.

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΝΚ51 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι
Το βασικό μάθημα κορμού της Διεθνούς Οικονομικής Ι έχει ως στόχο να εισάγει τους φοιτητές
στις έννοιες του διεθνούς εμπορίου. Το μάθημα είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε οι φοιτητές
να εξοικειώνονται και να αναλύουν θέματα σχετικά με τις επιπτώσεις του διεθνούς εμπορίου στην
ευημερία των χωρών μέσω της χρήσης μαθηματικών υποδειγμάτων και διαγραμμάτων.
Παράλληλα οι φοιτητές μαθαίνουν σχετικά με τη βραχυχρόνια και μακροχρόνια ισορροπία της
συναλλαγματικής ισοτιμία. Το μάθημα της Διεθνούς Οικονομίας Ι βοηθάει τους φοιτητές να
αποκτήσουν μια πιο ολοκληρωμένη και κριτική σκέψη σχετικά με θέματα άσκησης οικονομικής
πολιτικής σε ένα διεθνές περιβάλλον.

ΝΚ52 ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι
Το μάθημα της Οικονομετρία Ι αποσκοπεί στην κατανόηση από την πλευρά των φοιτητών των
εργαλείων για την εκτίμηση του αιτιώδους αντίκτυπου χρησιμοποιώντας είτε δεδομένα
παρατήρησης (μη πειραματικά δεδομένα) ή δεδομένα προερχόμενα από μη τέλεια πειράματα
από τον πραγματικό κόσμο. Στο μάθημα αναλύονται έννοιες όπως είναι το κλασσικό γραμμικό
υπόδειγμα, η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων, η μέθοδος της μέγιστης πιθανοφάνειας, ό
έλεγχος υποθέσεων κ.τ.λ. Δίδονται παραδείγματα/ εμπειρικές εφαρμογές από ολόκληρο το
φάσμα της οικονομικής ανάλυσης.

ΝΚ53 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Το μάθημα εισάγει τον φοιτητή στον χώρο σε θέματα Δικτυακής Οικονομίας και της εφαρμοσμένης
οικονομίας στο χώρο των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Με συστηματική ανάπτυξη
της θεωρίας και παρουσίασης σχετικών υποδειγμάτων αποτυπώνονται τα κύρια στοιχεία
management and business development, με έμφαση στην ανάπτυξη, διαχείριση, λειτουργία,
αξιολόγηση και παρακολούθηση επιχειρηματικών δράσεων στη λειτουργία μεταφορικών
συστημάτων και δικτύων, καθώς και επενδυτικών σχεδίων στις υποδομές μεταφορών.
ΝΚ54Α ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Το μάθημα αναλύει τις θεμελιώδεις μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην διεθνή πολιτική οικονομία
και εφαρμόζει τις αρχές τους σε ειδικές θεματικές περιοχές των διεθνών οικονομικών σχέσεων
(διεθνές εμπόριο, διεθνής συντονισμός μακροοικονομικών πολιτικών, διεθνείς άμεσες
επενδύσεις, οικονομικές κυρώσεις κρατών, αντιμετώπιση του διεθνούς χρέους από τους διεθνείς
οργανισμούς, διεθνής νομισματική συνεργασία στα πλαίσια της ομάδας των επτά πιο
ανεπτυγμένων χωρών, διαδικασία οικονομικής μετάβασης, διαδικασία μακροοικονομικής
προσαρμογής εντός και εκτός διεθνών και περιφερειακών οικονομικών καθεστώτων) καθώς και
σε περιπτωσιολογικές μελέτες.

ΝΚ54Β ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
Το μάθημα αυτό εξετάζει το ρόλο της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων ως στρατηγικός εταίρος
διοίκησης στους σύγχρονους οργανισμούς. Κομβικές λειτουργίες όπως η πρόσληψή, η επιλογή,
η ανάπτυξη, η αξιολόγηση, η διατήρηση, η αμοιβή, και οι εργασιακές σχέσεις εξετάζονται. Οι

επιδράσεις του νομικού και του παγκόσμιου περιβάλλοντος αποτιμώνται και, επίσης, αναλύονται
τρέχοντα ζητήματα όπως η εκπαίδευση στη διαφορετικότητα, οι πολιτικές για τη σεξουαλική
παρενόχληση, και η άνοδος του κόστους των ποικίλων επιδομάτων αναλύονται. Επιπλέον,
εξετάζονται καλές πρακτικές από επιλεγμένες επιχειρήσεις.

ΝΕ55 ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ
Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στον κλάδο του εμπορικού δικαίου
που μελετά τους τύπους των εμπορικών εταιριών.

ΝΕ56 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Το μάθημα εισάγει τον φοιτητή στον χώρο της αξιολόγησης κινδύνων με χρήση ποιοτικών και
ποσοτικών μεθόδων. Μέσα από μεθοδική ανάπτυξη των βασικών εννοιών αναφορικά με τον
προσδιορισμό και την αξιολόγησης του επιχειρηματικού ρίσκου, την επικινδυνότητας στην
υλοποίηση αποφάσεων και σχεδίων ανάπτυξης και τη διαχείριση των κινδύνων στη λειτουργία
της επιχείρησης. Στόχος είναι η παρουσίαση των κυριότερων μεθοδολογικών προσεγγίσεων για
τον προσδιορισμό του ρίσκου και την αξιολόγηση των κινδύνων στη βάση των επιπτώσεων,
καθώς και οι τεχνικές διαχείρισης του κινδύνου. Ειδική μέριμνα δίνεται στην ανάπτυξη του
εννοιολογικού υποβάθρου στο αντικείμενο του στρατηγικού σχεδιασμού, των τακτικών
αποφάσεων και στις τεχνικές αποτίμησης και διαχείρισης του ρίσκου στη λειτουργία μιας
επιχειρηματικής μονάδας. Μέσα από παραδείγματα από τη διεθνή βιβλιογραφία και τη διοίκηση
επιχειρήσεων παρουσιάζονται καλές πρακτικές, για τη διασφάλιση των επενδυτικών,
αναπτυξιακών και κοινωνικών στόχων.
Στο μάθημα γίνεται παρουσίαση τόσο των κυριότερων ποσοτικών μεθόδων για την αξιολόγηση
κινδύνων με χρήση μαθηματικών και γραφικών απεικονίσεων καθώς και χρήση εργαλείων
στατιστικής ανάλυσης για την ανάπτυξη απλών υποδειγμάτων στις επιχειρήσεων και τη
διαχείριση οικονομικών και παραγωγικών μονάδων. Επίσης, γίνεται παρουσίαση ποιοτικών
μεθόδων αξιολόγησης των κινδύνων με χρήση μεθοδολογικών προσεγγίσεων και γραφικών
απεικονίσεων γίνεται ανάπτυξη απλών υποδειγμάτων στις επιχειρήσεων και τη διαχείριση
οικονομικών και παραγωγικών μονάδων.

ΝΕ57 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται οι κυρίαρχες θεωρητικές προσεγγίσεις για τις σχέσεις μεταξύ
των περιβαλλοντικών προβλημάτων και της οικονομικής δραστηριότητας, δίνοντας έμφαση στην
προσέγγιση της «Μηχανικής». Επίσης, αναλύονται κάποια βασικά υποδείγματα διαχείρισης τόσο
ανανεώσιμων όσο και εξαντλήσιμων φυσικών πόρων. Τέλος, παρουσιάζονται επιλεγμένα θέματα
της νεοκλασικής οικονομικής όπως οι εξωτερικότητες και οι τρόποι αντιμετώπισής τους.

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΝΚ61 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ
Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει την ανάλυση της αγοράς συναλλάγματος, τις σχέσεις μεταξύ
επιτοκίων συναλλαγματικής ισοτιμίας και προσδοκιών ως προς τη μελλοντική ισοτιμία, τις
δραστηριότητες του εξωτερικού τομέα μιας οικονομίας μέσα από την καταγραφή τους στο
ισοζύγιο πληρωμών, τον ρόλο των εισοδηματικών μεταβολών, των ελαστικοτήτων και της
προσφοράς χρήματος στην εξισορρόπηση του ισοζυγίου πληρωμών, την ανάλυση των
μακροοικονομικών πολιτικών σε καθεστώς σταθερών ή κυμαινόμενων συναλλαγματικών
ισοτιμιών με πλήρη ή ατελή ελευθερία κίνησης κεφαλαίων.

ΝΚ62 ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΙΙ
Το βασικό μάθημα κορμού της Οικονομετρίας ΙΙ αποτελεί για το φοιτητή ένα βασικό εργαλείο
ανάλυσης και ενδελεχούς αναζήτησης των εμπειρικών σχέσεων σε μια οικονομία. Οι διαλέξεις
αφορούν τα ζητήματα εκείνα της οικονομετρίας σχετικά με τη σύνδεση της οικονομικής θεωρίας
και των εμπειρικών ελέγχων. Επιπλέον δίνεται βαρύτητα στον τρόπο εξειδίκευσης των
υποδειγμάτων ανάλυσης και έπειτα στη διαδικασία επίλυσης αυτών των υποδειγμάτων. Με το
μάθημα της οικονομετρίας ΙΙ ο φοιτητής έρχεται σε επαφή με έννοιες όπως είναι οι χρονοσειρές,
η πολυμεταβλητή ανάλυση, η εμπειρική μέτρηση των επιπτώσεων της δημοσιονομικής και
νομισματικής πολικής.

ΝΚ63 ΘΕΩΡΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Το μάθημα εισάγει τον φοιτητή στον χώρο της εφαρμογής πιθανολογικών υποδειγμάτων/θεωριών
και ποσοτικών μεθόδων για την υποστήριξη προβλημάτων λήψης αποφάσεων. Με συστηματική
ανάπτυξη της θεωρίας λήψης αποφάσεων και παρουσίασης των κύριων υποδειγμάτων στην
επίλυση προβλημάτων, αναπτύσσονται τα κύρια στοιχεία των μεθόδων για τον προσδιορισμό και
ιεράρχηση λύσεων σε προβλήματα αποφάσεων. Έμφαση δίνεται στην προτυποποίηση ενός
προβλήματος ώστε να είναι δυνατή η λήψη απόφασης. Μελετώνται οι συντελεστές αβεβαιότητος
καθώς και οι έννοιες αρίστων και ικανοποιητικών λύσεων στα πλαίσια των πιθανολογικών
προτύπων. Ομαδοποιούνται προβλήματα και τεχνικές για την αντιμετώπιση τους, ενώ μέσω
εβδομαδιαίων εργασιών επιλύονται ασκήσεις για την κατανόηση στη χρήση διαφορετικών
μεθόδων υποστήριξης αποφάσεων. Στο μάθημα γίνεται ευρεία χρήση μαθηματικών και γραφικών
απεικονίσεων καθώς και χρήση εργαλείων στατιστικής ανάλυσης για την ανάπτυξη υποδειγμάτων
αποφάσεων στις επιχειρήσεις και τη διαχείριση οικονομικών και παραγωγικών μονάδων.
ΝΚ64Α ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Το μάθημα στοχεύει στο να εξετάσει τα βασικά οικονομικά συστήματα του κόσμου, τόσο στη
θεωρία όσο και στην πράξη. Η προσέγγιση αυτή επικεντρώνεται στην κατανόηση του τρόπου με
τον οποίο τα οικονομικά συστήματα λειτουργούν και πώς η οικονομική θεωρία αλληλεπιδρά με
την κυβερνητική πολιτική, την ιστορία (και ως ένα βαθμό και τον πολιτισμό) ώστε να εξηγήσει την
οικονομική απόδοση. Η παρουσίαση γίνεται με χρονολογική σειρά, εξηγώντας τα βασικά
χαρακτηριστικά της κάθε περιόδου, τα συστήματα ισοτιμιών, τα βασικότερα οικονομικά μεγέθη,
τον πληθωρισμό, την πορεία των επιτοκίων και της ανεργίας, τις ενδεχόμενες κρίσεις που τις
χαρακτήρισαν (τα αίτια, τις λεπτομέρειες και την έξοδο από αυτές) και τη μετάβαση από τη μία

περίοδο από την άλλη. Επίσης, εξετάζονται οι οικονομικές επιλογές που τις χαρακτήρισαν, οι
κανόνες του διεθνούς εμπορίου, η στάση των κυβερνήσεων (ενδεχόμενα ως προς τον
παρεμβατισμό) και η κοινωνική και πολιτική διάσταση – πλην της οικονομικής.

ΝΚ64Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Το μάθημα εστιάζεται στις διαδικασίες μορφοποίησης και υλοποίησης των στόχων μίας
επιχείρησης σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους
η σύγχρονη επιχείρηση ενεργοποιεί και προσαρμόζει τους πόρους που διαθέτει σε ένα συνεχώς
εξελισσόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον ώστε να εκπληρώσει τις προσδοκίες των
συμμετεχόντων σε αυτήν. Το μάθημα διαμερίζεται σε 3 βασικές ενότητες: Την διαδικασία
στρατηγικής ανάλυσης, αυτήν της επιλογής στρατηγικής και τέλος τις διαδικασίες υλοποίησης της
στρατηγικής. Χρησιμοποιείται εκτενώς το εργαλείο της μελέτης περιπτώσεων από την ελληνική
και διεθνή πραγματικότητα.

ΝΕ65 ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙΙ
Στο πλαίσιο του μαθήματος μελετώνται βασικά είδη αξιογράφων (επιταγή, συναλλαγματική,
φορτωτική), καθώς και συμβάσεις του τραπεζικού δικαίου, όπως η σύμβαση ανοίγματος
πίστωσης σε αλληλόχρεο λογαριασμό, η ενέγγυα πίστωση, η πιστωτική κάρτα κ.ο.κ.

ΝΕ66 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η Οικονομική της Εργασίας επιζητεί την κατανόηση των σύνθετων σχέσεων και θεσμών της
αγοράς εργασίας μελετώντας τη δυναμική ανάμεσα σε εργοδότες, εργαζομένους καθώς και τα
κίνητρα μισθού, τιμής και κέρδους. Με άλλα λόγια, τα σύγχρονα Οικονομικά της Εργασίας
διερευνούν τα αποτελέσματα της αγοράς εργασίας υποθέτοντας ότι οι εργαζόμενοι επιδιώκουν
την ευημερία τους, ενώ οι επιχειρήσεις τη μεγιστοποίηση των κερδών τους. Επίσης αναλύονται
οι συμπεριφορά των εργοδοτών και των εργαζομένων και μελετώνται οι απαντήσεις τους στις
αλλαγές των κυβερνητικών πολιτικών ή/και της δημογραφικής σύνθεσης του εργατικού
δυναμικού. Σκοπός του μαθήματος είναι:
Α) να διδάξει
εργασίας

πως οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις λαμβάνουν αποφάσεις στην αγοράς

Β) να διδάξει πως η κυβέρνηση μπορεί να διαφοροποιήσει τις οικονομικές ευκαιρίες που
διατίθενται σε εργαζομένους και επιχειρήσεις τροποποιώντας του «κανόνες του παιχνιδιού»
διαμέσου κοινωνικών πολιτικών, κι, επομένως, επηρεάζοντας τις αποφάσεις των δύο «παικτών»
της αγοράς εργασίας.

ΝΕ67 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες του ενωσιακού
δικαίου. Επίσης αναφέρεται σε εισαγωγικές έννοιες σε μεθοδολογίες εστιάζοντας στο κοινοτικό
δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΝΚ71 ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1. Εισαγωγή στη Νομισματική Θεωρία – Το μακροοικονομικό πλαίσιο
2. Το νομισματοπιστωτικό σύστημα
3.. Αγορά κεφαλαίων και επιτόκιο
4. Οι Τράπεζες.
5. Προσφορά χρήματος.
6 . Νομισματική Πολιτική: Εργαλεία, Ενδιάμεσοι και Τελικοί Στόχοι
7. Η ζήτηση χρήματος και οι παράγοντες που την προσδιορίζουν
8. Η άσκηση της νομισματικής πολιτικής στο υπόδειγμα IS-LM
9. Ο Μηχανισμός Μετάδοσης της Νομισματικής Πολιτικής
ΝΚ72 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Το μάθημα της ευρωπαϊκής Οικονομίας εισάγει τους φοιτητές στην ανάλυση της άσκησης της
οικονομικής πολιτικής στα πλαίσια μιας νομισματικής ένωσης. Στο μάθημα αναλύονται
μαθηματικά υποδείγματα λειτουργίας μιας νομισματικής ένωσης. Οι φοιτητές αποκτούν επαφή με
έννοιες όπως είναι η νομισματική ένωση, ή άσκηση δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής,
ο ηθικός κίνδυνος και η χρονική συνέπεια μεταξύ άλλων.

ΝΚ73 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ι
Η επιχειρηματικότητα είναι κινητήριος δύναμη για μια οικονομία. Ο πλούτος και η πλειοψηφία των
θέσεων εργασίας είναι αποτέλεσμα μικρών επιχειρήσεων, δημιούργημα επιχειρηματικά
σκεπτόμενων ιδιωτών, πολλοί από τους οποίους συνεχίζουν δημιουργώντας ακόμα μεγαλύτερες
επιχειρήσεις. Ο στόχος του μαθήματος αυτού είναι να φέρει σε άμεση επαφή τους φοιτητές/τριες
κατά το τελευταίο έτος σπουδών τους με την έννοια της επιχειρηματικότητας, και την
αποτελεσματική και παραγωγική αξιοποίησή της στα πλαίσια της δημιουργίας μιας νέας
επιχείρησης. Για να γίνει αυτό θα εστιάσουμε στην αξιοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που
έχουν αποκτήσει οι φοιτητές/τριες μέχρι τώρα στις σπουδές τους, αλλά και στην διδασκαλία νέων
σχετικών εννοιών και δεξιοτήτων.
Έτσι οι φοιτητές/τριες θα αναπτύξουν τις δεξιότητες εκείνες
που απαιτούνται τόσο για να ιδρύσουν, να αποκτήσουν και να διευθύνουν κάποια επιχείρηση,
όσο και για να εργασθούν αποτελεσματικά ως στελέχη επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί
στην καλλιέργεια επιχειρηματικής κουλτούρας η οποία θα προηγείται της διάθεσης για δημιουργία
νέας επιχείρησης (startup intention). Η οπτική αυτή βασίζεται στην θεώρηση ότι ο επιχειρηματίας
μπορεί να αποτελέσει προϊόν εκπαιδευτικής διαδικασίας, συνεπώς «γίνεται» δεν «γεννιέται».
ΝΚ74Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗΣ
Το μάθημα Οικονομικά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αποσκοπεί στην εμβάθυνση και στη
διεύρυνση των γνώσεων σε οικονομικό επίπεδο για τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Ειδικότερα, το μάθημα στοχεύει στο να μεταδώσει στους φοιτητές τη σημασία του Βαλκανικού
χώρου στο οικονομικό περιβάλλον της Ευρώπης αλλά και τις οικονομικές σχέσεις της Ελλάδος
με αυτές τις χώρες. Επιπρόσθετα εστιάζει στο να αποκτήσουν οι φοιτητές εμπεριστατωμένη
γνώση:- των οικονομικών δυνάμεων που επηρεάζουν τη διαδικασία της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης για τις χώρες της Ν.Α. Ευρώπης, και της αναπτυξιακής πορείας σε σχέση με την
υφιστάμενη κατάσταση εν μέσω της οικονομικής κρίσης στις επιμέρους χώρες.

ΝΚ74Β ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
To marketing δημιουργεί αξία για την επιχείρηση με το να ικανοποιεί επιθυμίες και ανάγκες των
πελατών της. Η αξία που δημιουργεί μεταφράζεται σε κέρδη για την επιχείρηση, ως οργανισμό,
και τους μετόχους της. Ταυτόχρονα, η λειτουργία του διαδικτύου (internet) δημιουργεί νέα
δεδομένα για την επιχείρηση σε πολλούς τομείς της, ένας από τους οποίους είναι και το marketing.
Το μάθημα αυτό αποσκοπεί:




Στην ανάλυση της σχέσης μεταξύ του διαδικτύου και της διαδικασίας του marketing.
Στην ανάλυση των επιπτώσεων του διαδικτύου στην διαδικασία του marketing.
Στην ανάλυση της διαδικασίας συλλογής της πληροφορίας μέσα από το διαδίκτυο, της
δημιουργίας γνώσης από αυτήν και τελικά την βελτίωση της διαδικασίας του marketing.

ΝΕ75 ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ
Το συγκεκριμένο μάθημα σκοπεύει να δώσει στον σπουδαστή της Οικονομικής επιστήμης μια
ολοκληρωμένη και διαχρονική αποτύπωση της εξέλιξης της οικονομικής σκέψης και θεωρίας.
Μέσα από την διαπραγμάτευση των διαφορετικών προσεγγίσεων αναζητείται η εξοικείωση του
νέου οικονομολόγου με τις διαφορετικές «οπτικές» στο εσωτερικό της επιστήμης μας και η
ενίσχυση της κριτικής επιστημονικής ικανότητας του.

ΝΕ76 ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές συνιστούν ένα θεμελιώδες στοιχείο της εταιρικής στρατηγικής
και της επιχειρηματικής δραστηριότητας σχεδόν σε καθημερινή βάση. Σε περιόδους άνθησης, οι
εταιρείες χρησιμοποιούν τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές για να επιταχύνουν την ανάπτυξή του
(στην ίδια αγορά) ή για να επεκταθούν είτε σε νέες αγορές είτε σε άλλες γεωγραφικές περιοχές.
Σε περιόδους ύφεσης, οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές ενδέχεται να είναι απαραίτητες, καθώς οι
διοικήσεις των επιχειρήσεων καλούνται να πάρουν σημαντικές αποφάσεις: Μπορεί η εταιρεία να
επιβιώσει ως ανεξάρτητη οντότητα; Μήπως η επιχείρηση χρειάζεται επιπλέον κεφάλαια; Μήπως
είναι η ώρα να πουλήσουν; Οι αποφάσεις αυτές ενδέχεται αν πρέπει να ληφθούν και υπό το
πρίσμα αυστηρότερων εποπτικών πλαισίων, ιδιαίτερα στο χρηματοπιστωτικό χώρο, καθώς
ενδέχεται να απαιτούνται κεφάλαια τα οποία είναι περιορισμένα (ειδικά σε περιόδους κρίσεων).
Ανεξάρτητα λοιπόν από το αν βιώνουμε ανοδικές ή πτωτικές αγορές οι συγχωνεύσεις και οι
εξαγορές παραμένουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τις διοικήσεις των επιχειρήσεων. Και
όχι μόνο, καθώς πρόκειται για μία δραστηριότητα με πολλά ενδιαφερόμενα μέρη: το ανθρώπινο
δυναμικό, τους μετόχους, τους πελάτες, τους πωλητές, τις εποπτικές αρχές, τον ευρύτερο κλάδο
δραστηριοποίησης κ.λπ., ενώ επηρεάζει το σύνολο των διευθύνσεων τις εταιρίας, όπως τις
οικονομικές υπηρεσίες, τη διεύθυνση πληροφορικής, την εμπορική διεύθυνση, κ.λπ.

ΝΕ77 ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Το μάθημα αυτό εισάγει τον φοιτητή στα βασικά ζητήματα και προβληματική της Δημόσιας
Οικονομικής που αφορούν στο ρόλο του δημόσιου τομέα σε μια οικονομία της αγοράς. Ειδικότερα
μελετώνται εισαγωγικές έννοιες και αναλύονται τα εργαλεία που θα επιτρέψουν την κατανόηση
του ρόλου και της σημασίας της διάρθρωσης των δημοσίων δαπανών και φορολογικών βαρών
ως προς την αποτελεσματικότητα και τη δίκαιη κατανομή τους, καθώς και ο παρεμβατικόςρυθμιστικός ρόλος του κράτους όταν αποτυγχάνει η οικονομία της αγοράς.

Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΝΚ81 ΞΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Το μάθημα των Διεθνών Άμεσων Επενδύσεων και Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ασχολείται με την
μελέτη της δραστηριότητας των πολυεθνικών επιχειρήσεων στα πλαίσια της διεθνοποιημένης
αγοράς και αποσκοπεί:


Στην παρουσία της ΞΑΕ και της Πολυεθνικής Επιχείρησης στην οικονομική δραστηριότητα
και στον σχηματισμό του εθνικού προϊόντος
 Στην περιγραφή του διεθνούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της διεθνοποίησης των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
 Στην ανάλυση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της διεθνοποίησης της
παραγωγής μέσω των πολυεθνικών επιχειρήσεων και των ‘Άμεσων Ξένων Επενδύσεων.
 Στην διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων για την προσέλκυση των ΞΑΕ
 Στην μελέτη των επιχειρηματικών στρατηγικών που αναπτύσσει η επιχείρηση καθώς
δραστηριοποιείται στα πλαίσια του διεθνούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Στην εξοικείωση των φοιτητών με την διεθνή επιχειρηματική δραστηριότητα και το διεθνές
οικονομικό περιβάλλον.

ΝΚ82 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Το μάθημα Ειδικά Θέματα Μακροοικονομίας εισάγει τους φοιτητές στις έννοιες της οικονομικής
μεγέθυνσης. Αναλύονται θέματα σχετικά με τους προσδιοριστικούς παράγοντες της οικονομικής
μεγέθυνσης των χωρών καθώς και με τις κυρίαρχες θεωρίες ανάλυσης της μεταβολής των
οικονομικών μηχανισμών. Οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με έννοιες όπως η εξωγενής και
ενδογενής μεγέθυνση, η σύγκλιση κ.τ.λ. Το μάθημα βασίζεται στη μαθηματική τεκμηρίωση των
κυρίαρχων θεωριών το οποίο βοηθάει τους φοιτητές να αποκτήσουν κριτική σκέψη και αναλυτικό
πνεύμα σε θέματα άσκησης οικονομικής πολιτικής.

ΝΚ83 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Το μάθημα εισάγει τον φοιτητή στον χώρο της Επιχειρησιακής Έρευνας. Ο σκοπός του
μαθήματος είναι η εισαγωγή των επιστημονικών προσεγγίσεων στην επίλυση προβλημάτων,
μέσω μαθηματικών προτύπων. Η Επιχειρησιακή Έρευνα ασχολείται με την εφαρμογή της
επιστημονικής μεθοδολογίας στην ανάλυση, διαχείριση και διοίκηση πολύπλοκων
συστημάτων/προβλημάτων ανθρώπων, μηχανών, υλικών, οικονομικών πόρων και
πληροφοριών. Εξετάζονται τα θέματα και οι τεχνικές που σχετίζονται με σαφώς προσδιοριζόμενα
πρότυπα, αναζητείται η βέλτιστη λύση και επιλύονται κυρίως με μαθηματικό προγραμματισμό.
Ειδικές εφαρμογές παρουσιάζονται όπως το πρόβλημα μεταφοράς και αποθεμάτων, το
πρόβλημα ανάθεσης και κατανομής, καθώς και προβλήματα επιλογής προϊόντων και
επενδύσεων.
ΝΚ84Α ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Παρουσιάζονται μαθηματικές μέθοδοι που εφαρμόζονται στην δυναμική οικονομική ανάλυση
(Εξισώσεις Διαφορών, Διαφορικές Εξισώσεις και Δυναμικά Συστήματα) που συναντώνται στην
τρέχουσα οικονομική βιβλιογραφία και αποτελούν βασικά εργαλεία τόσο στο επίπεδο της

θεωρητικής ανάλυσης όσο και στους τομείς λήψης των αποφάσεων και της άσκησης πολιτικής.
Στη συνέχεια τις συνδέουμε με την οικονομική πραγματικότητα που προσπαθούν να
ερμηνεύσουν, δίνοντας έμφαση σε υποδείγματα εφαρμογή τους.

ΝΚ84Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ
Το μάθημα Επιχειρηματικότητα ΙΙ εστιάζει στην ολοκληρωμένη αξιοποίηση και εφαρμογή των
γνώσεων που έχουν αποκτήσει οι φοιτητές/τρις μέχρι το τελευταίο εξάμηνο σπουδών τους.
Πραγματοποιείται μελέτη των επιχειρήσεων, ανάλυση των πραγματικών προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν και γίνεται προσπάθεια επίλυσής τους μέσω της Παροχής Συμβουλευτικών
Υπηρεσιών (Consulting). Αποτελεί ένα καινοτόμο και πρωτοποριακό μάθημα για τα ελληνικά
δεδομένα καθώς εφαρμόζει τις επιστημονικές γνώσεις των φοιτητών/τριών σε πραγματικές
συνθήκες και πραγματικές επιχειρήσεις. Το μάθημα της Επιχειρηματικότητας ΙΙ έχει ως στόχο την
αξιοποίηση και ανάδειξη των εξειδικευμένων γνώσεων των φοιτητών/τριών στην Οικονομική
Επιστήμη και την Διοίκηση Επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα γίνεται προσπάθεια με συγκεκριμένα
εργαλεία ώστε οι φοιτητές/τριες να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στις δυνατότητες και τις γνώσεις
τους ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στην αγορά εργασίας και στον χώρο των
επιχειρήσεων.
ΝΕ85 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Η ενδελεχής μελέτη της αναπτυξιακής στρατηγικής των εταιρειών στο μεταβαλλόμενο Διεθνές
Οικονομικό Σύστημα, είναι απαραίτητη προκειμένου να εντοπιστούν οι προκλήσεις, οι ευκαιρίες
και τα προβλήματα που αναφύονται στον επιχειρησιακό ανταγωνισμό στο πλαίσιο της
Παγκόσμιας Οικονομίας. Το μάθημα εστιάζει στους διαφορετικούς τρόπους υλοποίησης των
στρατηγικών εταιρικών στόχων στο Διεθνές Οικονομικό περιβάλλον. Αναλύεται η επίδραση όχι
μόνο των οικονομικών μεταβλητών αλλά και των παραγόντων που ενθυλακώνονται στο πολιτικό
και κοινωνικό περιβάλλον δράσης των επιχειρήσεων.

ΝΕ86 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Το ηλεκτρονικό εμπόριο και το ηλεκτρονικό επιχειρείν περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο
γίνονται οι συναλλαγές μέσω δικτύων και κυρίως μέσω διαδικτύου. Σχετίζονται με την αγορά και
πώληση αγαθών, υπηρεσιών και πληροφοριών με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τις ηλεκτρονικές
επικοινωνίες, την ηλεκτρονική συνεργασία και την ηλεκτρονική εξεύρεση πληροφοριών, την
ηλεκτρονική εκμάθηση, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την κοινωνική δικτύωση, κ.λπ. Σκοπός
του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις γνώσεις και τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να
μπορούν να συνειδητοποιήσουν την επίδραση και την επιρροή του ηλεκτρονικού εμπορίου στα
επαγγέλματα τους, στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς που θα απασχοληθούν και τέλος
στην προσωπική τους ζωή.

ΝΕ87 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος θα γίνει προσπάθεια οι φοιτητές να αντιληφθούν την έννοια
του επιστημονικού χώρου , να αναδειχτούν τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει η περιφερειακή
πολιτική προκειμένου να έχει την μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα, να αναλυθούν ως
έννοια η περιφερειακή ανάπτυξη περιφερειακής ανάπτυξη μέσα από την κατανόηση των ορισμών
και εννοιών αυτής και των μεθόδων που χρησιμοποιεί. Τέλος θα γίνει προσπάθεια οι φοιτητές να

κατανοήσουν την πολυδιάστατή του περιφερειακού προβλήματος και να το συνδέσουμε με την
πολυδιάστατή της πολιτικής που πρέπει να ακολουθηθεί για την επίλυσή του.
ΝΕ88 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Το μάθημα εισάγει τον φοιτητή στον χώρο των μεθόδων και συστημάτων υποστήριξης
αποφάσεων. Με συστηματική ανάπτυξη της θεωρίας και παρουσίασης των κύριων προτύπων
στην ανάπτυξη προβλημάτων λήψης απόφασης, όπου εξετάζονται και αναλύονται οι έννοιες των
συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων υπό το πρίσμα της χρήσης κατάλληλων δεδομένων
μικροοικονομικής ζήτησης και προσφοράς, τη διαχείριση του καταναλωτή και του παραγωγού.
Στην ανάλυση του μεθοδολογικού πλαισίου στην ανάπτυξη των υποδειγμάτων απόφασης,
εξετάζεται το θέμα επιλογής, αποσαφήνισης και αποτίμησης της αξίας των δεδομένων που θα
χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία και την παρακολούθηση υποδειγμάτων απόφασης.
Μελετώνται οι συντελεστές κινδύνου και αβεβαιότητος καθώς και οι έννοιες αρίστων και
ικανοποιητικών λύσεων στα πλαίσια των πιθανολογικών προτύπων. Ομαδοποιούνται
προβλήματα και τεχνικές για την αντιμετώπιση τους, με έμφαση στις Μεθόδους Στατιστικής
Ανάλυσης και τα Δένδρα αποφάσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εισαγωγή σε ολοκληρωμένα
συστήματα διαχείρισης πληροφορίας (MIS), Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS) και τη
διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data). Στο μάθημα γίνεται ευρεία χρήση γραφικών
απεικονίσεων καθώς και χρήση εργαλείων στατιστικής ανάλυσης για την ανάπτυξη υποδειγμάτων
αποφάσεων στις επιχειρήσεις και τη διαχείριση οικονομικών και παραγωγικών μονάδων.
ΝΕ89 ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των θεμάτων που αφορούν τα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα και τη χρηματοοικονομική. Μέσα από αυτό αναλύονται τα περιουσιακά στοιχεία που οι
επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν προκειμένου να πετύχουν τον στόχο τους. Αυτά είναι
τα ομόλογα, οι μετοχές και τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, ενώ δίδεται έμφαση στην
αποτίμησή τους. Μελετάται ο καθορισμός, η συμπεριφορά και διάρθρωση των επιτοκίων και η
επίδρασή τους στην αξία των περιουσιακών στοιχείων που εξετάζονται. Ταυτόχρονα όμως
αναλύεται και η χρήση τους ως μέσα χρηματοδότησης από τους ενδιαφερόμενους φορείς
(εταιρίες, οργανισμούς, κ.λπ.). Στη συνέχεια παρουσιάζονται στοιχεία θεωρίας χαρτοφυλακίου και
διαχείρισης χαρτοφυλακίου ώστε να εξηγηθεί πως μπορούν τα προηγούμενα περιουσιακά
στοιχεία να συνδυαστούν. Τέλος, μελετώνται τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και συστήματα, ο
ρόλος των τραπεζών και η προσφορά χρήματος.

