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Η  oικονομική επιστήμη έχει συμβάλλει σημαντικά 
στην αντιμετώπιση της τελευταίας παγκόσμιας 
χρηματοπιστωτική κρίσης. Ωστόσο, οι νέες συνθήκες 

δημιουργούν ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον όπου 
η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων είναι απαραίτητη 
για την εξασφάλιση μιας ικανοποιητικής θέσης στην 
αγορά εργασίας. Συνεπώς, η επιλογή ενός προγράμματος 
μεταπτυχιακού σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι καθοριστικής 
σημασίας για την επαγγελματική σου σταδιοδρομία και 
θα πρέπει να γίνεται με βάση την ποιότητα του ιδίου του 
προγράμματος, τις δυνατότητες που προσφέρει αλλά και με 
γνώμονα τους προσωπικούς σου στόχους και ανάγκες.

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην 
«Εφαρμοσμένη Οικονομική & Ανάλυση Δεδομένων», 
ξεκίνησε το 2015 με στόχο να καλύψει μια κλασική 
επιστημονική περιοχή, όπως η Οικονομική Επιστήμη, 
προσφέροντας στους φοιτητές του ένα ευρύ φάσμα 
γνώσεων, αλλά και συνδυάζοντας παράλληλα τη θεωρία με 
την πράξη μέσω της χρήσης οικονομετρικών πακέτων και 
γλωσσών προγραμματισμού (STATA, R, GRETL, PYTHON). 
Το πρόγραμμα συνδυάζει την ανάλυση που προσφέρει η 
οικονομική θεωρία με την πρακτική εφαρμογή, η οποία 
εμπλουτίζεται και τεκμηριώνεται μέσα από μελέτες 
περιπτώσεων και πραγματικά περιστατικά με ιδιαίτερη 
έμφαση και εφαρμογή στην χρήση μεγάλων βάσεων 
δεδομένων (Big Data).

Η βασική επιδίωξη του Π.Μ.Σ. είναι να σου εξασφαλίσει 
θεμέλια γνώσεων και μεθόδων επιστημονικής έρευνας, 
που θα σε καταστήσουν ικανή (-ό) για συνεχή βελτίωση 
και ανέλιξη είτε μετά το πέρας των σπουδών σου επιλέξεις 
να συνεχίσεις σε διδακτορικό επίπεδο είτε επιλέξεις την 
αγορά εργασίας ως οικονομικός αναλυτής. Αν και σύντομης 
διάρκειας, απόφοιτοι του προγράμματος απασχολούνται 
σε μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα όπως:  Ernst & Young, KPMG, Stoixi-
man, Δ.Ε.Η, Υπουργείο Οικονομικών, Ελληνική Στατιστική 
Αρχή, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος κ.ά.  ή συνεχίζουν 
για διδακτορικές σπουδές σε διεθνώς αναγνωρισμένα 
Πανεπιστήμια (π.χ. Daikin University, Πανεπιστήμιο 
Πατρών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Αυτό μάλιστα 
καταδεικνύει και η πρόσφατη μελέτης απορρόφησης των 
αποφοίτων μας(Μελέτη απορρόφησης μεταπτυχιακών 
φοιτητών ΠΜΣ 2015-2021,Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 
(upatras.gr)).

Το Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο την Εφαρμοσμένη Οικονομική 
και την Ανάλυση Δεδομένων ευρύτερου οικονομικού 
ενδιαφέροντος καλύπτοντας τόσο το θεωρητικό όσο και 
το εφαρμοσμένο περιεχόμενο αυτής. Απευθύνεται σε 
πτυχιούχους Τμημάτων Σχολών Επιστημών Οικονομίας και 

Διοίκησης, Κοινωνικών Επιστημών, Θετικών Επιστημών, 
Επιστημών Υγείας και Πολυτεχνικών Σχολών, Πανεπιστημίων 
της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς 
γνωστικού αντικειμένου.

Στόχοι του προγράμματος είναι:

·   η προώθηση της θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης 
στην Οικονομική Επιστήμη σε ανώτατο επίπεδο,

·   η προώθηση της επιστημονικής αριστείας και έρευνας 
στην Οικονομική Επιστήμη,

·   η παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν 
διδακτορικές σπουδές στις συναφείς επιστημονικές 
περιοχές,

·   η δημιουργία στελεχών με ισχυρό υπόβαθρο στην 
σύγχρονη Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση 
Δεδομένων, που να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις 
προκλήσεις του σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος,

·   η ενίσχυση των δυνατοτήτων των φοιτητών να 
οργανώσουν δική τους επιχείρηση ή να κάνουν καριέρα 
σε διευθυντικές θέσεις σε κορυφαίες επιχειρήσεις και 
οργανισμούς στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα,

·   πέρα από την ανάπτυξη αναλυτικών δεξιοτήτων 
στους προαναφερθέντες τομείς, η ανάπτυξη ηγετικών 
δυνατοτήτων, η εξοικείωση στη χρήση σύγχρονων 
τεχνολογιών και η αντιμετώπιση πραγματικών 
οικονομικών καταστάσεων στη μελλοντική τους καριέρα.

Με αίσθημα ευθύνης για το βάρος που αναλαμβάνουμε 
όλοι εμείς οι διδάσκοντες του Π.Μ.Σ. “Εφαρμοσμένη 
Οικονομική και την Ανάλυση Δεδομένων” σε προσκαλούμε 
να μας εμπιστευθείς τη μεταπτυχιακή σου εκπαίδευση, η 
οποία είναι θεμέλιο μιας επιτυχημένης ακαδημαϊκής ή/και 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

 

Εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

 

Αναπληρωτής Καθηγητής

Κωνσταντίνος Η. Κουνετάς

Αγαπητή (-έ) υποψήφια (-ε),

Εφαρμοσμένη Οικονομική
και Ανάλυση Δεδομένων
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Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 
“Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων” 
του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Πατρών, ξεκίνησε να λειτουργεί 
τον Οκτώβριο του 2015 και οδηγεί σε Δίπλωμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).

Πρόκειται για ένα μονοετές Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) που 
επικεντρώνεται στην εφαρμογή τεχνικών για την 
απόκτηση και ανάλυση πληροφοριών, για την 
υποστήριξη λήψης αποφάσεων, την επίλυση 
προβλημάτων και τη χάραξη πολιτικής σε 
οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου 
τομέα χρησιμοποιώντας την Οικονομική θεωρία. 
Το πρόγραμμα αναπτύσσει και ενισχύει τις βασικές 
δεξιότητες που οι εργοδότες αναζητούν από 
επαγγελματίες οικονομολόγους, ως απαραίτητη 
προϋπόθεση για μια επιτυχημένη επαγγελματική 
σταδιοδρομία. Είναι σχεδιασμένο για σπουδαστές, 
οι οποίοι ενδιαφέρονται για τις προκλήσεις και τις 
εφαρμογές της σύγχρονης οικονομικής επιστήμης 
σε καίρια και πρακτικά προβλήματα οργανισμών 
αξιοποιώντας νέα τεχνολογικά εργαλεία και 
μεθοδολογίες.

Οι σπουδές γίνονται με την καταβολή διδάκτρων 
και το πρόγραμμα προσφέρει υποτροφίες ολικής 
απαλλαγής καταβολής τελών φοίτησης στο 20% των 
εισακτέων.

σΧΕΤικα – ισΤορια

Εφαρμοσμένη Οικονομική
και Ανάλυση Δεδομένων
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σΤοΧοι – σκοΠοσ

Η ερευνητική και διδακτική προσήλωση του 
Προγράμματος στην αριστεία είναι αυτή που το 
καθιστά επιλογή για δεκάδες υποψηφίους κάθε 
χρόνο.

Στόχος του Προγράμματος είναι η ακαδημαϊκή 
εμβάθυνση στον τομέα της Οικονομικής 
Επιστήμης μέσα από μια επιλογή γνωστικών 
αντικειμένων που αποτελούν προέκταση του 
Προπτυχιακού Διπλώματος. Ταυτόχρονα, οι 
σπουδές στο Π.Μ.Σ. “Εφαρμοσμένη Οικονομική 
και Ανάλυση Δεδομένων” συνδέονται στενά  με την 
αγορά εργασίας, προετοιμάζοντας επαγγελματίες 
οικονομολόγους που θα διεκδικήσουν αμέσως 
μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος μια 
θέση σε αξιόλογες επιχειρήσεις του Ιδιωτικού 
Τομέα, ή θα συμμετάσχουν με αξιώσεις σε 
προκηρύξεις του Δημοσίου. Τέλος, το πρόγραμμα 
αποτελεί τη βάση για την συνέχιση των σπουδών 
μέσω της εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής.

Για τον σκοπό αυτό, τα διδασκόμενα μαθήματα 
είναι απόλυτα συνυφασμένα με τις ανάγκες της 
αγοράς, ενώ στο πλαίσιο της διασύνδεσης με τον 
επιχειρηματικό κόσμο, το Π.Μ.Σ. διοργανώνει μια 
σειρά από σεμινάρια -εκτός εξεταστέας ύλης- με 
προσκεκλημένους ομιλητές και διακεκριμένα  
στελέχη Επιχειρήσεων, Φορέων και Οργανισμών 
καθώς και επαγγελματίες που κατέχουν σημαντική 
θέση στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, αλλά 
και με επισκέπτες καθηγητές ή ερευνητές από 
Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού. 
Μέσα από τις διαλέξεις αυτές, οι σπουδαστές 
έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τις 
πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και 
τις συνθήκες που επικρατούν, να πληροφορηθούν 
για τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και 
να γνωρίσουν τη δυνατότητα διεπιστημονικής 
προσέγγισης του αντικειμένου της εφαρμοσμένης 
οικονομικής.

Εφαρμοσμένη Οικονομική
και Ανάλυση Δεδομένων

Η Οικονομική 
Eπιστήμη

γίνεται
σύγχρονη 

εκπαιδευτική 
εμπειρία
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οφΕλη

Η εφαρμοσμένη Οικονομική Επιστήμη, αποτελεί 
έναν ανερχόμενο κλάδο που συνδυάζει τη μελέτη 
και ανάλυση με την πρακτική διαχείριση θεμάτων 
που αφορούν τη σύγχρονη πραγματικότητα. Μια 
πραγματικότητα που αποδεικνύει καθημερινά τη 
σημαντικότητα της ανάγνωσης των οικονομικών 
δεδομένων και την αποτελεσματική ερμηνεία 
τους. Οι σύγχρονοι επαγγελματίες οικονομολόγοι 
καλούνται να διαχειριστούν προκλήσεις που συνεχώς 
μεταλλάσσονται χάρη στην ταχύτητα με την οποία 
εξελίσσεται η τεχνολογία και άρα οι απαιτήσεις της 
οικονομίας.

Στο Π.Μ.Σ.  “Εφαρμοσμένη Οικονομική και 
Ανάλυση Δεδομένων” οι μεταπτυχιακοί φοιτητές 
προετοιμάζονται κατάλληλα, τόσο σε ακαδημαϊκό 
όσο και σε πρακτικό επίπεδο ώστε να ανταπεξέλθουν 
στα δεδομένα της αγοράς εργασίας, μέσα από την 
ουσιαστική γνώση του αντικειμένου τους αλλά και τον 
τρόπο σκέψης που διαμορφώνουν κατά τη διάρκεια 
των σπουδών τους.

Η μεθοδολογική προσέγγιση με την οποία 
εξοικειώνονται γίνεται ένα χρήσιμο και 
αποτελεσματικό εργαλείο για τον σχεδιασμό, 
την εφαρμογή και την αξιολόγηση ερευνητικών 
ή επενδυτικών πλάνων καθώς και πολιτικών με 
εφαρμογή τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό 
τομέα.

Ο συνδυασμός εργαλείων ανάλυσης από 
διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς και η 
εμβάθυνση σε γνώσεις από επιστημονικούς κλάδους 
που σχετίζονται με την Οικονομική Επιστήμη 
εξασφαλίζουν τη διεπιστημονική κατάρτιση των 
σπουδαστών που σύντομα θα διακριθούν ως 
αξιόλογοι επαγγελματίες. Παράλληλα, η χρήση 
μεγάλων βάσεων δεδομένων (big data) καθιστά 
μοναδικό το Π.Μ.Σ. καθώς έχει προσαρμοστεί στην 
καινούργια πραγματικότητα.

Η ακαδημαϊκή κατάρτιση που 
προσφέρει το Π.Μ.Σ. εξασφαλίζει 
την επιτυχή ενασχόληση με μια 
σειρά από σημαντικές θεματικές:

• Έρευνα και ανάλυση 
οικονομικών προβλημάτων.

• Σχεδιασμός ερευνών και 
συλλογή δεδομένων.

• Ανάλυση δεδομένων με 
τη χρήση μαθηματικών 
υποδειγμάτων και στατιστικών 
μεθόδων (STATA, R, GRETL,      
PYTHON).

• Προετοιμασία εκθέσεων 
και αναφορών, πινάκων, 
διαγραμμάτων και παρουσίαση 
ερευνητικών αποτελεσμάτων.

• Ερμηνεία και πρόβλεψη τάσεων 
της αγοράς.

• Παροχή συμβουλών σε ιδιώτες, 
επιχειρήσεις και κυβερνήσεις 
για θέματα οικονομικού 
ενδιαφέροντος.

• Σχεδιασμός και αξιολόγηση 
πολιτικών.

Εφαρμοσμένη Οικονομική
και Ανάλυση Δεδομένων
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συνΔΕση μΕ Την 
αγορα Εργασιασ

Η σύνδεση του Π.Μ.Σ. “Εφαρμοσμένη Οικονομική 
και Ανάλυση Δεδομένων” με την αγορά εργασίας 
βρίσκεται στις θεμελιώδεις επιδιώξεις του 
Προγράμματος. Πέρα από την ακαδημαϊκή 
κατάρτιση που προσφέρεται, τα γνωστικά 
αντικείμενα που διδάσκονται βρίσκονται σε απόλυτη 
συνάφεια με τις απαιτήσεις μιας επαγγελματικής 
καριέρας στην Επιστήμη της Οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι θεωρητικές διαλέξεις 
συνοδεύονται από μελέτη case studies με τη χρήση 
ανάλογων μεγάλων βάσεων δεδομένων, ενώ οι 
σπουδαστές κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους 
έρχονται σε επαφή με καταξιωμένους επαγγελματίες 
του χώρου που μοιράζονται τις εμπειρίες τους, 
περιγράφοντας τις ανάγκες και απαιτήσεις της 
σύγχρονης αγοράς.

Ταυτόχρονα, το  Π.Μ.Σ. “Εφαρμοσμένη Οικονομική 
και Ανάλυση Δεδομένων”, αποτελεί εφαλτήριο 
για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος, το 
οποίο θα οδηγήσει σε μια ακαδημαϊκή καριέρα 
στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Οι καθηγητές του 
Προγράμματος ενθαρρύνουν με κάθε τρόπο τους 
φοιτητές που αποφασίζουν να ακολουθήσουν τον 
δρόμο της έρευνας, παρέχοντας τη στήριξή τους 
σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Οι απόφοιτοι 
και υποψήφιοι διδάκτορες του Π.Μ.Σ. αποτελούν 
μια γενιά νέων ανθρώπων που θα συνεισφέρουν 
με την έρευνά τους στην περαιτέρω μελέτη της 
Οικονομικής Επιστήμης.

Από έρευνα που διεξήχθη το 2020-21 προκύπτουν 
ενδιαφέροντα στοιχεία που καταδεικνύουν τη 
σύνδεση του προγράμματος με την αγορά εργασίας.

Ενδεικτικά επαγγέλματα:
Οικονομικές Αναλυτές, 
Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι, 
Διευθυντές σε εταιρίες στην 
Ελλάδα και το Εξωτερικό, 
Ερευνητές, κ.ά.

Εφαρμοσμένη Οικονομική
και Ανάλυση Δεδομένων
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οι μαρΤυριΕσ
Των αΠοφοιΤων μασ

Ό ντας πτυχιούχος του τμήματος 
Οικονομικής Επιστήμης, και 
ακούγοντας πολύ καλά λόγια για το 

τότε σχετικά νέο ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη 
Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων του 
Πανεπιστημίου Πατρών, αποφάσισα να 
καταθέσω αίτηση και να συμμετάσχω σε 
αυτό. Η επιλογή μου αυτη υπήρξε μία 
από τις καλύτερες επενδύσεις που θα 
μπορούσα να κάνω για την ανάπτυξη της 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας μου.

Η μορφή του Προγράμματος καθώς και 
η επιμελής και προσεγμένη δουλειά των 
μελών ΔΕΠ, μου πρόσφεραν όχι μόνο 
τις βασικές θεωρητικές γνώσεις που 
χρειαζόμουν, αλλά και την πρακτική 
εμπειρία για να αποκτήσω το απαραίτητο 
προβάδισμα στην διεκδίκηση μιας θέσης 
εργασίας. Το περιεχόμενο των μαθημάτων 
ήταν σύγχρονο, και ανταποκρινόταν στις 
ανάγκες τις αγοράς, βοηθώντας έτσι στην 
άμεση επαγγελματική αποκατάσταση, 
ακόμα και για αποφοίτους χωρίς 
προηγούμενη εμπειρία, όπως ήμουν και 
εγώ. Η συνεχής βελτίωση και εμπλουτισμός 
του προγράμματος επίσης αποτελεί ένα 
από τα σημαντικότερα ανταγωνιστικά του 
πλεονεκτήματα, παραμένοντας πάντα σε 
επαφή με το τι ζητά η αγορά.

Αυτήν την στιγμή εργάζομαι σαν αναλυτής 
δεδομένων, σε συμβουλευτική εταιρεία, 
όπου καθημερινά “ βρίσκω μπροστά 
μου “ τα πράγματα που διδάχθηκα στο 
πρόγραμμα αυτό.

Μαζαράκος Ευστάθιος

Τ ο 2015, έχοντας αποκτήσει το 
πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων, 
αποφάσισα να κάνω το επόμενο 

βήμα παρακολουθώντας το μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα Εφαρμοσμένης Οικονομικής 
και Ανάλυσης Δεδομένων του Τμήματος 
Οικονομικών Επιστημών. 

Μερικά χρόνια αργότερα συνειδητοποιώ 
πως η επιλογή μου με δικαίωσε απόλυτα. 
Πρόκειται για ένα οργανωμένο, απαιτητικό 
και εξαιρετικά ενδιαφέρον πρόγραμμα 
με υψηλής ποιότητας διδασκαλία που 
μπορεί να εγγυηθεί στους αποφοίτους 
του ότι θα τους κάνει να ξεχωρίσουν 
στην σύγχρονη αγορά εργασίας. Οι 
γνώσεις που αποκόμισα στην οικονομική 
θεωρία και την εφαρμοσμένη οικονομική 
ανάλυση αποτέλεσαν τον ακρογωνιαίο 
λίθο για την μετέπειτα πορεία μου ως 
υποψήφια διδάκτορας. Παράλληλα όμως, 
με βοήθησε στο να καλλιεργήσω περαιτέρω 
δεξιότητες όπως ομαδικό πνεύμα, επιμονή, 
αποφασιστικότητα, κριτική σκέψη και 
διαρκή προσπάθεια για το καλύτερο 
αποτέλεσμα. 

Το διδακτικό προσωπικό αποτελείται από 
καταξιωμένους και άψογα καταρτισμένους 
καθηγητές που πιστεύουν στη σκληρή 
δουλειά, είναι διαθέσιμοι ανά πάσα 
στιγμή, συμβουλεύουν και εμπνέουν τους 
φοιτητές να ικανοποιήσουν στο έπακρο τις 
επαγγελματικές τους φιλοδοξίες. 

Ούσα αυτή τη στιγμή μεταδιδάκτορας, 
μπορώ να πω με σιγουριά ότι ένα 
μεταπτυχιακό σαν αυτό είναι ικανό να 
δώσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στον 
κάθε απόφοιτο μέσω των εξειδικευμένων 
γνώσεων και των επαγγελματικών 
ικανοτήτων που θα κερδίσει μέσα σε λίγο 
χρονικό διάστημα, αλλά θα χρησιμοποιεί 
για χρόνια.

Dr. Στεργίου Ειρήνη

Τ ο ΠΜΣ προσφέρει τη δυνατότητα 
σε αποφοίτους Οικονομικών και 
Τεχνολογικών σχολών να εφαρμόσουν 

θεωρητικές γνώσεις σε πραγματικά και 
μεγάλα δεδομένα με στόχο την εξαγωγή 
συμπερασμάτων. Η μεταστροφή από την 
ποιοτική στην ποσοτική ανάλυση στις 
επιχειρήσεις έχει φέρει νέες συνθήκες 
που καθιστούν έναν Αναλυτή Δεδομένων 
«ζωτικό όργανο» στη λήψη αποφάσεων και 
την χάραξη μελλοντικών στρατηγικών, με 
ευκαιρίες για μια ικανοποιητική καριέρα και 
γρήγορη αναρρίχηση στην ιεραρχία.

 Το Πρόγραμμα Σπουδών δίνει την 
δυνατότητα στους φοιτητές του να 
ξεχωρίσουν αποκτώντας τεχνικές γνώσεις 
σε λογισμικά που οι επιχειρήσεις θεωρούν 
απαραίτητα για την ανάλυση των 
δεδομένων τους. Επίσης, πολύ σημαντική 
είναι η δημιουργία ομάδων εργασίας αφού 
επιτρέπει την άνθηση της δημιουργικότητας 
και την καλλιέργεια του ομαδικού 
πνεύματος.

Το ευχάριστο κλίμα κατά τη διάρκεια 
των διαλέξεων, η πραγματική διάθεση 
των καθηγητών  για καθοδήγηση και 
υποστήριξη υπήρξαν καθοριστικοί 
παράγοντες για την επιτυχία των σπουδών. 
Όσο για τις ακαδημαϊκές γνώσεις που 
απέκτησα μέσω του ΠΜΣ, αυτές έπαιξαν 
σημαντικό ρόλο στη διεκδίκηση της θέσης 
εργασίας που έχω σήμερα, στην ΕRNST 
& ΥANG Ελλάδας, στο τμήμα Συμβούλων 
Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών.

Φώτης Τριανταφύλλης

Εφαρμοσμένη Οικονομική
και Ανάλυση Δεδομένων
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μαΘημαΤα

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην Ελληνική 
και/ή στην Αγγλική γλώσσα. Το ίδιο ισχύει για τις 
εξετάσεις, τη διεξαγόμενη έρευνα και τη βιβλιογραφία 
η οποία ενδέχεται να είναι μόνο στην Αγγλική.

Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας 
πραγματοποιείται στο δεύτερο εξάμηνο φοίτησης 
και ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου. Η γλώσσα της 
Διπλωματικής Εργασίας είναι η Ελληνική ή η Αγγλική 
και το μέγεθός της είναι κατ΄ ελάχιστο 8.000 λέξεις, 
ενώ δεν πρέπει να ξεπερνά σε καμία περίπτωση τις 
16.000 λέξεις.

Η διδασκαλία και οι εξετάσεις των μαθημάτων και 
των δύο εξαμήνων διεξάγονται σύμφωνα με το 
ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Πανεπιστημίου Πατρών. 
Παράλληλα, υπάρχουν ενδιάμεσες εργασίες (σε 
ατομική αλλά και ομαδική μορφή) καθώς και προόδοι. 
Οι παρουσιάσεις των διπλωματικών εργασιών 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον ισχύοντα 
Κανονισμό Σπουδών.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. 
Μεταπτυχιακός φοιτητής που απουσίασε σε 
περισσότερες του 1/3 των ωρών που διδάχθηκαν σε 
κάθε μάθημα, δεν γίνεται δεκτός στην τελική εξέταση 
του μαθήματος και βαθμολογείται υποχρεωτικά με 
μηδέν στο μάθημα.

Ο τελικός βαθμός του Μ.Δ.Ε. προκύπτει από το 
σταθμισμένο (ως προς τις πιστωτικές μονάδες, ECTS) 
άθροισμα της βαθμολογίας σε όλα τα μαθήματα και 
την Διπλωματική Εργασία.

Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται προαγωγικός 
βαθμός σε όλα τα μεταπτυχιακά μαθήματα και στη 
Διπλωματική Εργασία.

Διαχείριση 
Μεγάλων Δεδομένων
Διδάσκων:
ΤζαγΚαραΚΗς ΕμμανουΗλ

Εφαρμοσμένη 
Μακρο-οικονομετρία
Διδάσκων:
ΒΕνΕΤΗς ΙωαννΗς

Εφαρμοσμένη 
Μικρο-οικονομετρία
Διδάσκων:
γΙανναΚοπουλος νΙΚολαος

Ειδικά Θέματα 
Οικονομικής των 
Επιχειρήσεων
Διδάσκων:
ΚουνΕΤας ΚωνςΤανΤΙνος

Ειδικά Θέματα 
Χρηματοοικονομικής
Διδάσκων:
γΕωργΙος ΦΙλΗς

Οικονομική της 
Ανάπτυξης
Διδάσκων:
γουλας ΕλΕυθΕρΙος

Χρηματοοικονομική
Ανάλυση Επιχειρήσεων
Διδάσκων:
ΤζΕλΕπΗς ΔΗμΗΤρΙος

Τα μαθήματα που παραδίδονται στο 
Π.Μ.Σ. “Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση 
Δεδομένων” είναι τα παρακάτω:

Εφαρμοσμένη Οικονομική
και Ανάλυση Δεδομένων
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ΔΕΠ
Βενέτης Ιωάννης
Αναπληρωτής Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο:  
Οικονομετρία
Οργανική Μονάδα / Εργαστήριο: 
Εργαστήριο ποσοτικών μεθόδων και 
πληροφοριακών συστημάτων

E-mail: ivenetis@upatras.gr
Τηλέφωνο: +30 2610 969964

Γιαννακόπουλος Νικόλαος
Αναπληρωτής Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: 
Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική
Οργανική Μονάδα / Εργαστήριο: 
Εργαστήριο Μικρο-οικονομετρικής 
Ανάλυσης της Αγοράς 
Εργασίας

E-mail: ngias@upatras.gr
Τηλέφωνο: +30 2610 969843

Γούλας Ελευθέριος
Επίκουρος Καθηγητής
 
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Μακροοικονομική με έμφαση
στην Οικονομική Μεγέθυνση και στην 
Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική

E-mail: egoulas@upatras.gr
Τηλέφωνο: +30 2610 969985

 
Κουνετάς Κωνσταντίνος
Επίκουρος Καθηγητής
 
Γνωστικό Αντικείμενο:
Εφαρμοσμένη Βιομηχανική Οργάνωση
Οργανική Μονάδα / Εργαστήριο:
Εργαστήριο Οικονομικής των 
Επιχειρήσεων, της Καινοτομίας και 
της Περιφερειακής ανάπτυξης

E-mail: kounetas@upatras.gr
Τηλέφωνο: +30 2610 969848

Τζαγκαράκης Εμμανουήλ
Επίκουρος Καθηγητής
 
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Συστήματα Διαχείρισης Πληροφορίας
Οργανική Μονάδα / Εργαστήριο: 
Εργαστήριο ποσοτικών μεθόδων και 
πληροφοριακών συστημάτων

E-mail: tzagara@upatras.gr
Τηλέφωνο: +30 2610 969845 

Τζελέπης Δημήτριος
Αναπληρωτής Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: 
Οικονομική των Επιχειρήσεων
και Λογιστική
Οργανική Μονάδα Εργαστήριο: 
Οικονομική των Επιχειρήσεων, της Καινοτομίας
και της Περιφερειακής ανάπτυξης

E-mail: tzelepis@upatras.gr
Τηλέφωνο: +30 2610 969987

Γεώργιος Φίλης
Επίκουρος Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: 
Διεθνή Οικονομική

E-mail: gfilis@upatras.gr. 
Τηλέφωνο: +30 2610 969849. 

Εφαρμοσμένη Οικονομική
και Ανάλυση Δεδομένων
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* Σε περίπτωση που το μέλος Δ.Ε.Π ή το πρόσωπο που θα δώσει 
συστατική θέλει να στείλει ταχυδρομικώς κλειστή επιστολή 
στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών ή στην περίπτωση που ο 
υποψήφιος φοιτητής έχει  την επιστολή κλειστή σε φάκελο, 
τότε καταχωρεί τα απαραίτητα στοιχεία του μέλους Δ.Ε.Π στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα και ζητά να σταλεί ταχυδρομικώς η 
συστατική επιστολή ή την στέλνει στη διεύθυνση:

 Γραμματεία Τμήματος Οικονομικών Επιστημών - (Αίτηση Π.Μ.Σ), 
Παν. Πατρών, Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, 26504, υπόψιν κας Μακρή 
2610 - 969983)

 Σε περίπτωση που ο καθηγητής ή το πρόσωπο που θα δώσει 
συστατική, θέλει να στείλει ηλεκτρονικά την επιστολή του, τότε 
να σταλεί στην διεύθυνση pgecon(at)upatras.gr. Ο υποψήφιος 
φοιτητής, σε κάθε περίπτωση πρέπει να εισάγει τα στοιχεία του 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αίτησης.

 Για τους απόφοιτους του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Πατρών δεν απαιτούνται συστατικές επιστολές.

σε ποιους απευθύνεται 
υΠοΨηφιοι
Το Π.Μ.Σ. “Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση 
Δεδομένων” απευθύνεται τόσο σε αποφοίτους 
Προπτυχιακών Προγραμμάτων οι οποίοι θέλουν 
να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους και να 
σταδιοδρομήσουν στο μέλλον ως ανώτερα στελέχη 
σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, μεγάλες 
ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς, 
διεθνείς οργανισμούς, κ.ά., όσο και σε επαγγελματίες 
που αναζητούν την ακαδημαϊκή κατάρτιση, η οποία θα 
συμβάλει στην περαιτέρω εξέλιξή τους.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται 
δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών 
Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης, Κοινωνικών 
Επιστημών, Θετικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας 
και Πολυτεχνικών Σχολών, Πανεπιστημίων της 
ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων 
Α.Τ.Ε.Ι συναφούς γνωστικού αντικειμένου (Σχολών 
Οικονομίας και Διοίκησης).

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και φοιτητές που 
αναμένεται να ολοκληρώσουν τις προπτυχιακές 
σπουδές τους μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των 
εγγραφών (15 Οκτωβρίου).

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να 
καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

• Αίτηση υποψηφιότητας (υποχρεωτικό)

• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (υποχρεωτικό)

• Αντίγραφα πτυχίων / διπλωμάτων (αν υπάρχουν κατά την 
αίτηση)

• Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (υποχρεωτικό, 
ακόμα και αν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σπουδές του 
υποψηφίου)

• Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές (υποχρεωτικό)*.

• Αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας - επίπεδο Low-
er ή B2 και πάνω- (υποχρεωτικό).

• Επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις (εάν 
υπάρχουν)

• Αποδεικτικά επαγγελματικής/ερευνητικής εμπειρίας (εάν 
υπάρχουν)

οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά γίνονται 
δεκτές μόνο ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο: 
http://postgrad.econ.upatras.gr/el/candidates/application.

 A’ Φάση
(υποβολή έως 27/06/2021 και συνέντευξη από 01/07/2021 
έως 03/07/2021)

Β’ Φάση
(υποβολή έως 29/08/2021 και συνέντευξη από 01/09/2021 
έως 03/09/2021)

οι αιτούντες συμμετοχή στο π.μ.ς. “Εφαρμοσμένη 
οικονομική και ανάλυση Δεδομένων” θα 
μοριοδοτηθούν στη βάση λίστας ακαδημαϊκών 
κριτηρίων που περιλαμβάνουν:

(α) Βαθμό πτυχίου ή αναμενόμενος βαθμός πτυχίου

(β) Εξάμηνο (έτη) ολοκλήρωσης πτυχίου

(γ) Συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου

(δ) Συνέντευξη

Οι πρώτοι 40 στην τελική λίστα κατάταξης θα επιλεγούν 
για σπουδές στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. H μοριοδότηση 
των 40 επιτυχόντων θα χρησιμοποιηθεί και στην επιλογή 
των 12 φοιτητών/τριων που θα λάβουν υποτροφία ολικής 
απαλλαγής διδάκτρων.

Εφαρμοσμένη Οικονομική
και Ανάλυση Δεδομένων
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Προφιλ αΠοφοιΤων

ΦΥλΟ: 

Άνδρες 41%, Γυναίκες 59%

ΗλΙΚΙΑ: 

Μέσος Όρος 25.8, Τυπική Απόκλιση 3.9

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΑΜΟνΗΣ: 

Δυτική Ελλάδα 87%, 

Λοιπές 13%

ΑΕΙ ΠΡΟΕλΕΥΣΗΣ:

Πανεπιστήμιο Πατρών 81%,

Λοιπά 19%

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕλΕΥΣΗΣ:

Οικονομικών Επιστημών 61%

Διοίκησης Επιχειρήσεων 23%

Μαθηματικό 7%

Λοιπά Τμήματα 5%

Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής 4%

ΒΑΘΜΟΣ ΠΠΣ: 

Μέσος Όρος 7.0, Τυπική Απόκλιση 0.8

ΒΑΘΜΟΣ ΠΜΣ: 

Μέσος Όρος 8.3, Τυπική Απόκλιση 0.7

Εφαρμοσμένη Οικονομική
και Ανάλυση Δεδομένων
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Οι όροι φοίτησης που περιλαμβάνονται στον 
Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του Π.Μ.Σ. γίνονται 
αποδεκτοί από κάθε υποψήφιο με την εγγραφή του. 
Ο υποψήφιος πριν εγγραφεί λαμβάνει γνώση αυτού 
του Κανονισμού και κατά την εγγραφή του υποβάλλει 
υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται τους κανόνες 
λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. 
Μεταπτυχιακός φοιτητής που απουσίασε σε 
περισσότερες του 1/3 των ωρών που διδάχθηκαν σε 
κάθε μάθημα, δεν γίνεται δεκτός στην τελική εξέταση 
του μαθήματος και βαθμολογείται υποχρεωτικά με 
μηδέν στο μάθημα.

Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται προαγωγικός 
βαθμός σε όλα τα μεταπτυχιακά μαθήματα και στη 
Διπλωματική Εργασία.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να 
ενημερώνουν τη Γραμματεία του Τμήματος για τις 
διευθύνσεις κατοικίας και τους αριθμούς τηλεφώνων 
επικοινωνίας τους. Αν γίνει αλλαγή της διεύθυνσης ή 
του τηλεφώνου κατά την διάρκεια των σπουδών τους, 
η αλλαγή πρέπει να κοινοποιείται εγγράφως στην 
Γραμματεία του Τμήματος.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να 
παρακολουθούν τον πίνακα ανακοινώσεων του Π.Μ.Σ. 
καθώς και την αντίστοιχη ιστοσελίδα.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να 
καταβάλουν δίδακτρα σύμφωνα με το ΦΕΚ 
3053/27.7.2018 (τ. Β).

• Η φοίτηση στο Π.Μ.Σ. του Τ.Ο.Ε. πραγματοποιείται με 
τη καταβολή διδάκτρων (3300 ευρώ για το ακαδημαϊκό 
έτος 2021-22). Τα δίδακτρα καταβάλλονται εφάπαξ με 
την εγγραφή ή σε τρεις ισόποσες δόσεις. Η πρώτη δόση 
καταβάλλεται με την εγγραφή, η δεύτερη με την ανανέωση 
εγγραφής στο εαρινό εξάμηνο και η τρίτη την πρώτη 
εβδομάδα του Ιουνίου.

• Σε περίπτωση αναμονής για λήψη υποτροφίας απαλλαγής 
διδάκτρων, ο υποψήφιος μπορεί να μην καταβάλει 
δίδακτρα μέχρι την κοινοποίηση της απόφασης κατανομής 
των υποτροφιών.

• Σε περίπτωση μη τήρησης των οικονομικών του 
υποχρεώσεων ο φοιτητής διαγράφεται από το Π.Μ.Σ.

κανονισμοσ

Εφαρμοσμένη Οικονομική
και Ανάλυση Δεδομένων
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