Σχολή Οικονομικών & Κοινωνικών Επιζηημών – Απόθοιηοι
Τμήμαηος Οικονομικών Επιζηημών
Σο Σμόμα Οικονομικών Επιςτημών
του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων

Αποςτολό του Σμόματοσ εύναι η
καλλιϋργεια και ανϊπτυξη τησ
Οικονομικόσ Επιςτόμησ παρϊλληλα
με την κατϊρτιςη Οικονομολϐγων,
ικανών να μελετοϑν και να
εφαρμϐζουν τισ οικονομικϋσ
θεωρύεσ, ςυμβϊλλοντασ ςτην
πρϐβλεψη οικονομικών φαινομϋνων
και ςτην ανϊπτυξη παραγωγικών
δραςτηριοτότων.
Σα γνωςτικϊ αντικεύμενα του
τμόματοσ ςυνοψύζονται ςτα εξόσ:
Οικονομικϊ, Μαθηματικϊ για
Οικονομολϐγουσ, τατιςτικό,
Μικροοικονομικό Θεωρύα,
Μακροοικονομικό Θεωρύα,
Οικονομετρύα, Διεθνϋσ Εμπϐριο και
Παγκοςμιοπούηςη, Δημϐςια
Οικονομικό, Διεθνεύσ Νομιςματικϋσ
χϋςεισ και Μακροοικονομικϊ τησ
Ανοικτόσ Οικονομύασ, Ανϊλυςη
Φρονολογικών ειρών και
Προβλϋψεισ, Θεωρύα τρατηγικών

Αποφϊςεων (Θεωρύα Παιγνύων),
Εφαρμοςμϋνη Οικονομετρύα,
Οικονομικό Ιςτορύα, Ιςτορύα
Οικονομικών Θεωριών, Ελληνικό
Οικονομύα, Ειδικϊ Θϋματα
Οικονομικόσ Θεωρύασ, Θεωρύα
Διεθνών Επενδϑςεων,
Φρηματοοικονομικό Ανϊλυςη,
Αξιολϐγηςη Επενδϑςεων, Ανϊλυςη
Φρηματαγορών και Κεφαλαιαγορών,
Σραπεζικό Οικονομικό, Ευρωπαώκό
Οικονομικό Ολοκλόρωςη,
Οικονομικϊ τησ Τγεύασ και τησ
Εκπαύδευςησ, Μαθηματικϐσ
Προγραμματιςμϐσ και
Επιχειρηςιακό Έρευνα, Οικονομικϊ
τησ Εργαςύασ, Αγροτικό Οικονομικό,
Αςφαλιςτικϊ Μαθηματικϊ,
Νομιςματικό θεωρύα και Πολιτικό,
Βιομηχανικό Οργϊνωςη, τοιχεύα
Επιχειρηματικϐτητασ, Λογιςτικό,
Οικονομικϊ του Περιβϊλλοντοσ και
Υυςικών Πϐρων, Οικονομικό
Μεγϋθυνςη, Μεθοδολογύα τησ
Οικονομικόσ Επιςτόμησ, Πολιτικό
Οικονομύα, Μαθηματικό
τατιςτικό.

Κατευθϑνςεισ επιλογόσ:
Σο Σμόμα Οικονομικών Επιςτημών
του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων
προςφϋρει ςτουσ προπτυχιακοϑσ
φοιτητϋσ του τη δυνατϐτητα
επιλογόσ τριών κατευθϑνςεων:
Ποςοτικϋσ Μϋθοδοι Εφαρμοςμϋνη
Οικονομετρύα.
Οικονομικό Ανϊλυςη και
Πολιτικό.
Επιχειρηματικό Οικονομικό
Φρηματοοικονομικό.

Δικαύωμα εγγραφόσ ςτο Οικονομικϐ
Επιμελητόριο Ελλϊδοσ (Ο.Ε.Ε.):
Οι απϐφοιτοι του Σμόματοσ ϋχουν
δικαύωμα εγγραφόσ ςτο Οικονομικϐ
Επιμελητόριο Ελλϊδοσ και
επαγγελματικόσ ταυτϐτητασ
Οικονομολϐγου ό Λογιςτό
Υοροτεχνικοϑ

Σύμθωνα με ηο Π.Δ. 475/91 «πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και ηηρ άδειαρ άζκηζήρ ηος» ζηο οικονομολογικό
επάγγελμα ζςγκαηαλέγονηαι οι οικονομικοί αναλςηέρ, οι μελεηηηέρ επισειπηζιακών ππογπαμμάηων, οι οικονομικοί και
σπημαηοοικονομικοί ζύμβοςλοι, οι θοποηεσνικοί, οι λογιζηέρ, οι οπκωηοί λογιζηέρ, οι διδάζκονηερ ηων οικονομικών
επιζηημών ζε εκπαιδεςηικά ιδπύμαηα (εξαιποςμένων ηων Ανωηάηων Εκπαιδεςηικών Ιδπςμάηων), οι οικονομέηπερ και
ζηαηιζηικολόγοι, καθώρ και οι πάποσοι ςπηπεζιών οπγάνωζηρ και διοίκηζηρ επισειπήζεων ζε θοπείρ οικονομικών
δπαζηηπιοηήηων ηος ιδιωηικού και ηος δημόζιος ηομέα.

Επαγγελμαηική Σηαδιοδρομία

ϑμφωνα με τη διεθνό
βιβλιογραφύα και ςχετικϋσ διεθνεύσ
ιςτοςελύδεσ απϐφοιτοι
οικονομολϐγοι μποροϑν να
εργαςθοϑν ωσ:

Accountant, Actuary, Auditor,
Budger Analyst, College Professor,
Cost Estimator, Economist,
Financial Analyst, Financial
Examiner, Financial Manager,
Health Services Manager, High
School Teacher, Insurance Sales
Agent, Insurance Underwriter, Loan
Officer, Logistician, Management
Analyst, Market Research Analyst,
Personal Financial Advisor,
Purchasing Manager, Statistician,
Survey Researcher, Urban Planner

Επαγγελμαηική Σηαδιοδρομία
Σο εϑροσ των επαγγελματικών
προοπτικών ενϐσ
οικονομολϐγου εύναι πολϑ
μεγϊλο. Ένασ απϐφοιτοσ του
τμόματοσ μπορεύ να εργαςθεύ ςε
ϐλουσ τουσ κλϊδουσ τησ
οικονομύασ, αναπτϑςςοντασ και
αυτϐνομη επιχειρηματικό
δρϊςη, ενώ η απϐκτηςη
εξειδύκευςησ και
επαγγελματικών
πιςτοποιόςεων θεωρεύται
απαραύτητη ςε οριςμϋνουσ
τομεύσ απαςχϐληςόσ του, ϐπωσ
για παρϊδειγμα για την
απϐκτηςη ειδικϐτητασ ορκωτοϑ
λογιςτό ό διαπραγματευτό
(αντικριςτό) χρηματιςτηριακών
αξιών.
Σα κυριϐτερα πεδύα
απαςχϐληςησ ενϐσ
οικονομολϐγου εύναι τα εξόσ:
Ενϋργεια: ωσ ειδικού ενεργειακόσ
οικονομύασ και διαχειριςτϋσ
ενεργειακών υποδομών
Σουριςμϐσ: ωσ εξειδικευμϋνα
ςτελϋχη ςτο Σουριςτικϐ
Management και τη λογιςτικό
τουριςτικών επιχειρόςεων.
Ναυτιλύα: ωσ εξειδικευμϋνα
ςτελϋχη ναυτιλιακών θϋματα
(ςε ναυτιλιακϋσ επιχειρόςεισ)

Περιβϊλλον: ωσ αναλυτϋσ
περιβαλλοντικών οικονομικών.
Ευρϑτεροσ Δημϐςιοσ τομϋασ: ωσ
υπϊλληλοι ςε τμόματα
Τπουργεύων, Δημϐςιων
Επιχειρόςεων και Οργανιςμών
που ϋχουν ωσ αντικεύμενο το
εμπϐριο, τη διεθνό οικονομύα,
νομιςματικϊ θϋματα, το
φορολογικϐ ςϑςτημα και την
πολιτικό τησ απαςχϐληςησ ,
μελετητϋσ οικονομολϐγοι.
Εκπαύδευςη: ωσ εκπαιδευτικού
ςτη Δευτεροβϊθμια Εκπαύδευςη
(εντϊςςονται ςτον κλϊδο Π.Ε.09
Οικονομολϐγων για διοριςμϐ
ςτη δημϐςια εκπαύδευςη), ςτην
εκπαύδευςη βιομηχανιών,
τραπεζών και
χρηματοπιςτωτικών
κατϊρτιςησ.
Πληροφορικό: ωσ ειδικού
ηλεκτρονικών υπολογιςτών με
ουςιαςτικϋσ γνώςεισ
οικονομικών και φοροτεχνικών
θεμϊτων
Αςφαλιςτικϐσ τομϋασ: ωσ
υψηλοϑ επιπϋδου αςφαλιςτϋσ,
δημιουργού αςφαλιςτικών
προϏϐντων ζωόσ και
περύθαλψησ, εκκαθαριςτϋσ,
κοςτολογητϋσ

Επαγγέλμαηα

Λογιςτικϐσ τομϋασ: ωσ λογιςτϋσ, ορκωτού λογιςτϋσ, φοροτεχνικού,
εξειδικευμϋνοι λογιςτϋσ διεθνών λογιςτικών εφαρμογών
Φρηματοπιςτωτικϐσ τομϋασ: ωσ τραπεζικού και χρηματιςτηριακού
υπϊλληλοι και αναλυτϋσ, υψηλοϑ επιπϋδου αςφαλιςτϋσ, δημιουργού
αςφαλιςτικών προϏϐντων ζωόσ και περύθαλψησ, εταιρεύεσ leasing
υμβουλευτικϐσ επιχειρηματικϐσ τομϋασ: ωσ ςϑμβουλοι επιχειρόςεων
και επενδϑςεων, ςϑμβουλοι κατϊρτιςησ ιςολογιςμών αειφορύασ
Οικονομικό Δημοςιογραφύα: ωσ οικονομικού αναλυτϋσ και
δημοςιογρϊφοι
Πωλόςεισ – Marketing-Διαφόμιςη
Αγροτικϐσ τομϋασ: ωσ ειδικού αγροτικόσ οικονομύασ και διαχειριςτϋσ
(Managers) ςε αγροτικϋσ επιχειρόςεισ και ςυνεταιριςμοϑσ
Έρευνα: ωσ επιςτημονικϐ και ερευνητικϐ προςωπικϐ ςε κϋντρα και
υπηρεςύεσ του δημϐςιου και του ιδιωτικοϑ τομϋα και ςε ερευνητικϊ
κϋντρα
Διεθνό Οικονομύα: ωσ εξειδικευμϋνα ςτελϋχη ςτο Διπλωματικϐ ώμα,
Ευρωπαώκό Σρϊπεζα κ.α.
Πρϐςθετεσ πηγϋσ

Για την ενημϋρωςό ςασ αξιοποιόςτε τουσ παρακϊτω ελληνικοϑσ και
διεθνεύσ ιςτϐτοπουσ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

http://careerthoughts.com/economics-majors
http://www.eurograduate.com/index.asp
http://www.prospects.ac.uk/accountancy_banking_and_fi
nance_sector.htm
http://www.aeaweb.org/students/Careers.php
ΕΤΕ
Σρϊπεζα τησ Ελλϊδοσ
ΚΕΠΕ
Τπουργεύο Οικονομύασ και Οικονομικών
ΙΟΒΕ
Επιτροπό Ανταγωνιςμοϑ
Ρυθμιςτικό Αρχό Ενϋργειασ (ΡΑΕ)
Εθνικό Επιτροπό Σηλεπικοινωνιών και Σαχυδρομύων
(ΕΕΣΣ)
ICAP
OECD
European Commission
IMF
World Bank
FAO, United Nations
European Central Bank

Περιοδικϊ: “The South European Review of Business Finance and
Accounting”

“Πετυχημϋνεσ επενδϑςεισ
ςημαύνει να προβλϋπεισ τισ
προβλϋψεισ των ϊλλων”
John Maynard Keynes (1883-1946,
Βρετανϐσ οικονομολϐγοσ

Χρήζιμες Πληροθορίες

Πρϐςθετεσ πηγϋσ
Πληροφορύεσ για απϐκτηςη ϊδειασ ϊςκηςησ επαγγϋλματοσ
οικονομολϐγου:
Περιφερειακϐ Σμόμα Ηπεύρου του Οικονομικοϑ Επιμελητηρύου τησ
Ελλϊδασ, http://www.oee-epirus.gr/
Ενώςεισ και υλλογικϊ Όργανα:
Επύςημο ςυλλογικϐ ϐργανο και φορϋασ του κλϊδου των Οικονομικών
Επιςτημών ςτην Ελλϊδα εύναι το Οικονομικϐ Επιμελητόριο τησ Ελλϊδασ,
http://www.oe-e.gr/oe/
Περιφερειακϐ Σμόμα Ηπεύρου του Οικονομικοϑ Επιμελητηρύου τησ
Ελλϊδασ, http://www.oee-epirus.gr/
Πανελλόνια Ομοςπονδύα Οικονομολϐγων, http://www.poo.gr/
Ένωςη Οικονομολϐγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ
http://www.eoede.gr/
Ερευνητικϊ Κϋντρα:
Κϋντρο Προγραμματιςμοϑ και Οικονομικών Ερευνών,
http://www.kepe.gr/
Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, http://www.iobe.gr/
Center for economic and policy research, http://www.cepr.net/

What Can I Do With an
Economics Major?
https://www.youtube.com/wat
ch?v=RlipIDYEWaA
Should I Major in Economics?
https://www.youtube.com/wat
ch?v=zRkRGey0_lU

