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Το Τμήμα

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ιδρύθηκε το 2019 σύμφωνα με το Νόμο 4610/07.05.2019. Το Τμήμα έχει έδρα την
Καστοριά και εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών.
Το Τμήμα παρέχει:
Οικονομικές σπουδές υψηλού επιπέδου με σύγχρονο Πρόγραμμα Σπουδών σε γνωστικά αντικείμενα τα οποία
ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Εθνικής Οικονομίας και της εγχώριας και παγκόσμιας αγοράς εργασίας.
Προοπτικές άμεσης σύνδεσης αποφοίτων με αγορά εργασίας.
Το μοναδικό Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στη Δυτική Μακεδονία.
Η ερευνητική του δράση είναι στενά συνδεδεμένη και με την περιφερειακή / τοπική αναπτυξιακή διαδικασία και υπάρχει
στενή συνεργασία με δημόσιους φορείς, δήμους αλλά και επιχειρήσεις.

Πρόγραμμα Σπουδών

Το Τμήμα παρέχει οικονομικές σπουδές υψηλού
επιπέδου με σύγχρονο Πρόγραμμα Σπουδών σε
γνωστικά αντικείμενα τα οποία ανταποκρίνονται στις
ανάγκες της Εθνικής Οικονομίας αλλά και τις ανάγκες
της εγχώριας και παγκόσμιας αγοράς εργασίας.

Πρόγραμμα σπουδών με 2 κατευθύνσεις:
Κατεύθυνση της Οικονομικής Ανάλυσης
Κατεύθυνση της Οικονομικής των Επιχειρήσεων

Φοιτητική Εμπειρία Erasmus +
Το πρόγραμμα Erasmus+ είναι το πιο γνωστό ευρωπαϊκό πρόγραμμα που δίνει στους φοιτητές την ευκαιρία να
πραγματοποιήσουν μία περίοδο των σπουδών τους σε ένα Πανεπιστήμιο του εξωτερικού ή την πρακτική τους άσκηση σε μία
εταιρεία ή ένα φορέα υποδοχής μιας άλλης χώρας.
Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών συνεργάζεται με 34 Πανεπιστήμια της Ευρώπης.

Έρευνα
Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αναπτύσσει έντονη
ερευνητική δραστηριότητα στα κυριότερα σύγχρονα γνωστικά πεδία της Οικονομικής Επιστήμης και έχει
ουσιαστική συνεισφορά στην οικονομική έρευνα που διεξάγεται στη χώρα. Παίζει κεντρικό ρόλο στην
παραγωγή οικονομικής γνώσης, κριτικής ανάλυσης των οικονομικών σχέσεων και θεσμών καθώς και
ερευνητικού έργου το οποίο ενδυναμώνει την ελληνική και την διεθνή βιβλιογραφία επί όλων των θεμάτων
που άπτονται των οικονομικών επιστημών.
Ως το μοναδικό τμήμα οικονομικών επιστημών στη Δυτική Μακεδονία, η ερευνητική του δράση είναι στενά
συνδεδεμένη και με την περιφερειακή / τοπική αναπτυξιακή διαδικασία. Στα πλαίσια αυτής της δράσης, το
τμήμα συνεργάζεται στενά με δημόσιους φορείς, δήμους αλλά και επιχειρήσεις, καθώς μελετά σε εθνικό,
περιφερειακό, τοπικό επίπεδο, αλλά και κλαδικά την παραγωγή, την ζήτηση, την καινοτομία, την
ανάπτυξη, τη μεγέθυνση, την εξωστρέφεια, τους θεσμούς, το εμπόριο, τις οικονομικές σχέσεις, τις
υπηρεσίες, και τις αντίστοιχες στρατηγικές που θα οδηγήσουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και
την αριστεία.

Υποδομές

Σύγχρονες υποδομές με κτιριακές εγκαταστάσεις που είναι
πλήρως εξοπλισμένες με όλα τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα.
Πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια με πλήθος πακέτων
λογισμικού λογιστικής, logistics, marketing, διαδραστικών
πολυμέσων κ.α., αίθουσες διδασκαλίας και αμφιθέατρα που
διαθέτουν όλα τα σύγχρονα εποπτικά μέσα (προβολικά,
διαδραστικούς πίνακες, ηχητικές εγκαταστάσεις κτλ.) καθώς
και μία πλούσια σε τίτλους βιβλίων και επιστημονικών
περιοδικών βιβλιοθήκη.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
Ανάπτυξη προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών με υψηλή ζήτηση
Συνεχής βελτίωση μαθησιακής εμπειρίας
Εφαρμογή πολιτικής ποιότητας στο πρόγραμμα σπουδών
Βελτίωση ρυθμών αποφοίτησης και επιδόσεων των φοιτητών

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ
Υπογραφή μνημονίων και συνεργασίες με φορείς της τοπικής κοινωνίας
Δράσεις του Τμήματος με κοινωφελή σκοπό για την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Δημιουργία προγραμμάτων διεθνούς συνεργασίας
Παρουσία του τμήματος σε δράσεις της διεθνούς κοινότητας
Δικτύωση του Τμήματος

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Διασύνδεση με αγορά εργασίας & δυνατότητες προσωπικής ανάπτυξης
Συνεργασία με επιχειρήσεις
Ενίσχυση της απασχολησιμότητας των φοιτητών

Σύνδεση με το Μέλλον

Μετά το πτυχίο, τί;
Ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας
Δημόσιος και ιδιωτικός τομέας όπως της διοίκησης επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικής,
τραπεζικής και συμβουλευτικών οικονομικών υπηρεσιών
Εργασία σε ερευνητικά κέντρα, ρυθμιστικές αρχές, φορείς δημόσιας διοίκησης
Εργασία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Δικαίωμα για Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό

Ο τόπος

Επικοινωνία
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