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Το Τμήμα

Το Τμήμα στοχεύει στην ουσιαστική και τυπική παροχή των δεξιοτήτων και εξειδικευμένων γνώσεων που
ανταποκρίνονται στις εξειδικευμένες ανάγκες των διεθνών οικονομικών, λογιστικών, φοροτεχνικών, ελεγκτικών,
διεθνών χρηματοοικονομικών, διεθνών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ιδρύθηκε ως νέο τμήμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής
Μακεδονίας, με το ν. 4610/2019. 
Θεωρείται ως ένα από τα ανερχόμενα τμήματα οικονομικών επιστήμων συνδυάζοντας και προφέροντας όχι μόνο
τα βασικά μαθήματα της επιστήμης αλλά υιοθετώντας  και τις σύγχρονες τάσεις της, προσφέροντας μαθήματα
που άπτονται των συγχρόνων προβληματισμών έτσι ώστε οι απόφοιτοι να εφοδιάζονται όχι μόνο με την
ακαδημαϊκή θεωρία αλλά και με την εφαρμοσμένη πρακτική της.



Γνωστικά Αντικείμενα 
 

Την Διεθνοποίηση και την Διεθνή Επιχειρηματικότητα      
Την Παγκοσμιοποίηση και την Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση
Τις Διεθνείς Οικονομικές σχέσεις της ΕΕ και της Ελλάδας 

Της Διεθνούς Διοίκησης Επιχειρήσεων
Της Λογιστικής των Επιχειρήσεων και
Των Διεθνών Χρηματοοικονομικών 

Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει: 

 Το πεδίο των οικονομικών επιστημών με επίκεντρο:

Την υιοθέτηση διοικητικών μαθημάτων στα πεδία

Συγκριτικά με άλλα παρεμφερή Τμήματα Ευρωπαϊκών Σπουδών, το τμήμα Δ.Ε.Ο.Σ. του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας (Π.Δ.Μ)  διαφοροποιείται, καθώς καλλιεργεί και θεραπεύει, αφενός κατά κύριο λόγο, την Οικονομική
Επιστήμη σε διεθνές και ιδίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αφετέρου δευτερευόντως άλλες συναφείς Επιστήμες, όπως
Πολιτική, Νομική και Διοίκηση των Επιχειρήσεων. Αποβλέπει στην υψηλή στάθμη των σπουδών στο Τμήμα, σε
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς το επιστημονικό διδακτικό προσωπικό του έχει υψηλή
αναγνωρισιμότητα σε διεθνές ακαδημαϊκό επίπεδο στο χώρο του. 

Πρόγραμμα Σπουδών



Φοιτητική Εμπειρία Erasmus+

μια περίοδο των σπουδών τους σε ένα Πανεπιστήμιο του εξωτερικού ή την πρακτική τους άσκηση σε μία
εταιρεία ή ένα φορέα υποδοχής μιας άλλης χώρας.
απόκτηση  γνώσεων και δεξιοτήτων
γνωριμία με νέους ανθρώπους από όλο τον κόσμο
διεύρυνση οριζόντων
δημιουργία νέων προοπτικών για περαιτέρω σπουδές και για επαγγελματική  εξέλιξη

Το πρόγραμμα Erasmus+ είναι το πιο γνωστό ευρωπαϊκό πρόγραμμα που δίνει στους φοιτητές την ευκαιρία να
πραγματοποιήσουν:



Υποδομές

Το Τμήμα εδρεύει στην Πανεπιστημιούπολη στα Κοίλα Κοζάνης.
Οι εγκαταστάσεις είναι άριστα σχεδιασμένες και εξοπλισμένες, ώστε να εξασφαλίζουν το καταλληλότερο περιβάλλον για μάθηση.
Στον ίδιο χώρο βρίσκεται η βιβλιοθήκη, το πανεπιστημιακό γυμναστήριο,  η φοιτητική εστία, το φοιτητικό εστιατόριο και χώροι
άθλησης και αναψυχής.



Η Κοζάνη είναι μία πολύ ζωντανή πόλη. Η απευθείας σύνδεση της με την Εγνατία Οδό, η οποία διασχίζει μια συναρπαστική
διαδοχή όμορφων τοπίων, επιτρέπει γρήγορη και ασφαλή πρόσβαση στο διεθνές αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, το Ιόνιο και
το Αιγαίο Πέλαγος. Απέχει 126 χλμ. από την Θεσσαλονίκη, 472 χλμ. από την Αθήνα και καθημερινά εκτελούνται δρομολόγια
ΚΤΕΛ για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ιωάννινα, Βόλο και πόλεις της Δυτ. Μακεδονία. Στο αεροδρόμιο της εκτελούνται
εβδομαδιαίες πτήσεις από και προς Αθήνα. 

Η πόλη προσφέρει πάρα πολλές επιλογές για διασκέδαση, καθώς υπάρχουν χώροι για όλες τις προτιμήσεις: καφέ, μπαρ,
κλαμπ, μπυραρίες, μεζεδοπωλεία, με ξένη μουσική, με ελληνική μουσική και σκηνές με live μουσική.

Οι φοιτητές της πόλης έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με διάφορες δραστηριότητες, καθώς υπάρχουν πολλά
γυμναστήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, διάφοροι σύλλογοι χορευτικοί, σκακιστικοί, ορειβατικοί, κυνηγετικοί, τοξοβολίας,
θεατρικές ομάδες και πολλά άλλα. 

Οι προορισμοί για εκδρομές στη γύρω περιοχή είναι πολλοί και πλούσιοι σε φυσική ομορφιά.

Η Κοζάνη συνδυάζει αρμονικά τα έθιμα και τις παραδόσεις, όπως την ευρέως γνωστή Κοζανίτικη Αποκριά, τους πολιτισμικούς
θεσμούς όπως τα Λασσάνεια καθώς και τα διάφορα φεστιβάλ (τζαζ, θεατρικά κ.α.).

Φοιτητική Ζωή στην Κοζάνη



Η σύνδεση και η στενή συνεργασία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών με τους επαγγελματικούς
και επιστημονικούς φορείς, οργανισμούς όπως ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων, ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου
Ελλάδος, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων, το Kέντρο
Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), το Διεθνές Κέντρο Μελετών Ευξείνου Πόντου, Ξένα Ερευνητικά Κέντρα,
τους Συνδέσμους Γούνας της Καστοριάς και της Σιάτιστας κ.α. διασφαλίζει σε σημαντικό βαθμό τις επαγγελματικές
προοπτικές των αποφοίτων του και την ανταπόκριση του Προγράμματος σπουδών στους στόχους του Τμήματος. 

Παρακολουθώντας την πορεία αντίστοιχων τμημάτων, υπάρχει άμεση απορρόφηση μεγάλου μέρους των αποφοίτων στην
αγορά εργασίας. Το τμήμα των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,
έχοντας το συγκριτικό πλεονέκτημα της ταυτόχρονης διδασκαλίας πολλών επιστημών, όπως της Νομικής και Λογιστικής
επιστήμης, με την διεθνή προσέγγιση και εξωτερίκευση, υπερτερεί των αντίστοιχων τμημάτων. Στόχος λοιπόν του Τμήματος,
είναι η μεγαλύτερη και ταχύτερη απορρόφηση του συνόλου των αποφοίτων στην αγορά εργασίας, γεγονός στο οποίο θα
συμβάλλει η ιδιαιτερότητα του αντικειμένου σπουδών. 

Σύνδεση με το Μέλλον



Μετά το πτυχίο, τί;

Ως στελέχη ή διευθυντικά στελέχη σε εθνικές και διεθνείς επιχειρήσεις και οργανισμούς διαφορετικών
κλάδων της οικονομίας και διαφόρων νομικών μορφών
Ως διευθυντικά ή ως διοικητικά στελέχη (Managers στελέχη σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις 
Ως διοικητικά και χρηματοοικονομικά στελέχη σε Τράπεζες και ασφαλιστικούς οργανισμούς και εταιρείες.
Ως στελέχη σε όργανα διοίκησης του ευρύτερου δημόσιου τομέα, δημοσίων οργανισμών και υπηρεσιών,
ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ 
Ως µέλη ερευνητικών οµάδων σε θέµατα διοίκησης και οικονομίας
Ως διοικητικά στελέχη σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος απασχολούνται: 





Επικοινωνία

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 
Σχολή Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Κοίλα, ΤΚ 50100, Κοζάνη

Τηλέφωνο: 2461068110
Ε-mail: iees@uowm.gr
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