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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Οκτώβριος 2018
Χαιρετισμός Κοσμήτορα
Αγαπητοί πρωτοετείς φοιτητές,
Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στη Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και την εισαγωγή σας σε Τμήμα της Σχολής μας. Είμαι
βέβαιος ότι η επιτυχία σας αυτή ήταν αποτέλεσμα μίας κοπιαστικής και επίμονης
προσπάθειας. Μιας προσπάθειας που αποτελεί πλέον τη βάση για την εισαγωγή σας στον
κόσμο της επιστήμης, της μάθησης και της παραγωγής κριτικής γνώσης.
Τα δύο Τμήματα της Σχολής μας (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και Τμήμα Βαλκανικών,
Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών) έχουν να επιδείξουν ένα σημαντικό εκπαιδευτικό και
ερευνητικό έργο ανεγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Σε αυτό το
περιβάλλον στο εξής καλείστε να αντιμετωπίσετε νέες συναρπαστικές προκλήσεις, ως
φοιτητές και φοιτήτριες, ως μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Κοινός στόχος όλων μας
είναι οι υψηλού επιπέδου σπουδές σας, η συνεργασία και ο παραγωγικός διάλογος.
Σε έναν κόσμο που σκιάζεται από τη βία και τις ψευδείς ειδήσεις, η γνώση και ο διάλογος
είναι απαραίτητα εφόδια επιβίωσης. Μέσα από την κατάκτηση της γνώσης και την
επιστημονική μέθοδο, με τις δικές σας και τις δικές μας προσπάθειες, στο τέλος της
φοιτητικής σας διαδρομής θα έχετε αποκτήσει όλα εκείνα τα εφόδια που είναι απαραίτητα,
όχι μόνο για να ξεκινήσετε την καριέρα σας ως νέοι επιστήμονες με τις καλύτερες δυνατές
προοπτικές, αλλά και να κάνετε τον κόσμο καλύτερο.
Το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό της Σχολής θα είναι δίπλα σας σε όλη τη
διάρκεια των σπουδών σας και θα στηρίζει κάθε προσπάθειά σας. Μη διστάσετε να έρχεστε
σε επαφή μαζί μας για κάθε ζήτημα που σας απασχολεί.
Σας καλωσορίζω και πάλι στη Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας και σας εύχομαι καλή ακαδημαϊκή χρονιά και καλή πρόοδο.

Ο Κοσμήτορας
Καθηγητής Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης
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Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Η Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών είναι μία από τις τέσσερις Σχολές του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας λειτουργούν η
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών, η Σχολή Επιστημών Διοίκησης
Επιχειρήσεων, η Σχολή Επιστημών Πληροφορίας και η Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών
Επιστημών και Τεχνών.
Η Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών ιδρύθηκε, όπως και οι τρεις υπόλοιπες
Σχολές του Πανεπιστημίου, το 2013 με βάση το άρθρο 3 του Π.Δ. 88 (ΦΕΚ τ.Α' αρ. 129/5-62013) και περιλαμβάνει το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και το Τμήμα Βαλκανικών,
Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών.
Σε κάθε ένα από τα δύο Τμήματα της Σχολής πραγματοποιούνται Προπτυχιακά,
Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά Προγράμματα Σπουδών, αλλά και σημαντική ερευνητική
δραστηριότητα. Τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού της Σχολής έχουν
μεγάλη διδακτική και ερευνητική πείρα, δημοσιεύσεις σε κορυφαία επιστημονικά
περιοδικά και αναγνωρισμένο διεθνώς επιστημονικό έργο.

Σχολές Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Σχολή Οικονομικών &
Περιφερειακών
Σπουδών

Σχολή Επιστημών
Διοίκησης
Επιχειρήσεων

Σχολή Επιστημών
Πληροφορίας

Τμήματα:

Τμήματα:

Τμήματα:

Τμήματα:

Οικονομικών Επιστημών

Οργάνωσης &
Διοίκησης
Επιχειρήσεων

Εφαρμοσμένης
Πληροφορικής

Διεθνών &
Ευρωπαϊκών Σπουδών

Βαλκανικών, Σλαβικών
& Ανατολικών Σπουδών
Λογιστικής &
Χρηματοοικονομικής

Σχολή Κοινωνικών,
Ανθρωπιστικών
Επιστημών & Τεχνών

Εκπαιδευτικής &
Κοινωνικής Πολιτικής

Μουσικής Επιστήμης
& Τέχνης
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Κοσμήτορας Σχολής
Καθηγητής Τσιτσελίκης Κωνσταντίνος, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών
Σπουδών
Τηλ.: 2310891540, E-mail: kt@uom.edu.gr

Πρόεδροι Τμημάτων Σχολής
o Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Καθηγητής Καρφάκης Κωνσταντίνος
Τηλ.: 2310891710, E-mail: ckarf@uom.gr
o Πρόεδρος Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Καθηγητής Παπαπανάγος Χάρρυ
Τηλ.: 2310891471, E-mail: hp@uom.edu.gr

Γραμματεία Κοσμητείας
Κιαλέ Ελευθερία
Τηλ.: 2310891210, Fax: 2310891292
Ε-mail: elekial@uom.gr

Γραμματείες Τμημάτων Σχολής
o Γραμματεία Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Τηλ.: 2310891211, Fax: 2310891292, Ε-mail: ecosecr@uom.gr
Προϊσταμένη Γραμματείας: Κιαλέ Ελευθερία
Τηλ.: 2310891210, Fax: 2310891292, Ε-mail: elekial@uom.gr
o Γραμματεία Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Τηλ.: 2310891377, Fax: 2310891377, Ε-mail: bsosecr@uom.gr
Προϊσταμένη Γραμματείας: Οικονόμου-Γκουτσίδου Χρυσάνθη
Τηλ.: 2310891376, Fax: 2310891377, Ε-mail: chrisik@uom.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Εγνατία 156
546 36 Θεσσαλονίκη
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Χάρτης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας βρίσκεται στην οδό Εγνατία 156, ανάμεσα στη Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης και το πρώην Στρατιωτικό Νοσοκομείο 424.
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Δρομολόγια λεωφορείων
Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας βρίσκεται πολύ κοντά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και λόγω
της θέσης του εξυπηρετείται άριστα από τα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων. Οι
γραμμές των λεωφορείων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να εξυπηρετηθείτε είναι οι
εξής:
2: Α.Σ. ΙΚΕΑ - Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ (μέσω Κ. Καραμανλή - Εγνατίας)
7: ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΠΑΝΕΜΙΣΤΗΜΙΑ

8: Α.Σ. ΙΚΕΑ - Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ
10: ΧΑΡΙΛΑΟΥ - Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ
12: ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ - Π.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ
14: ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ - Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ
27: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
31: ΒΟΥΛΓΑΡΗ - Κ.Τ.Ε.Λ. «Σταθμός Μακεδονία»
Σε περίπτωση που επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε δικό σας μεταφορικό μέσο, θα πρέπει να
γνωρίζετε ότι το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας δεν διαθέτει χώρους στάθμευσης για τους
φοιτητές του, παρά μόνο για το μόνιμο προσωπικό του.

Μέσα μεταφοράς
o
o
o
o
o
o

ΟΑΣΘ: www.oasth.gr
ΚΤΕΛ: www.ktelmacedonia.gr
ΟΣΕ: tickets.trainose.gr/dromologia/ & www.trainose.gr
Αερολιμένας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»: τηλ. 2310 985000
Λιμάνι Θεσσαλονίκης: www.thpa.gr
ΤΑΞΙ: Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 551525/Λευκός Πύργος, τηλ. 2310 214900
Μακεδονία, τηλ. 2310 555111/Mercedes Club, τηλ. 2310 525000
Μέγας Αλέξανδρος, τηλ. 2310 866866/Ωμέγα, τηλ. 2310 511855
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Κρίσιμες ημερομηνίες
Οι παρακάτω ημερομηνίες είναι σημαντικές και οι πρωτοετείς φοιτητές θα πρέπει να
δώσουν σε αυτές ιδιαίτερη προσοχή.

 Υποβολή δικαιολογητικών για δωρεάν σίτιση
o Έναρξη υποβολής δικαιολογητικών:
Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018
o Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών: Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018.

 Δηλώσεις μαθημάτων
o Χειμερινό εξάμηνο: Από Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018 έως και Κυριακή 14 Οκτωβρίου
2018
o Εαρινό εξάμηνο: Από Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019 έως και Κυριακή 3 Μαρτίου
2019.
Επισήμανση: Οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώνουν στην αρχή κάθε εξαμήνου και στις
ημερομηνίες που ορίζονται από την Κοσμητεία της Σχολής τα μαθήματα που επιθυμούν να
παρακολουθήσουν και να εξεταστούν. Οι δηλώσεις μαθημάτων γίνονται ηλεκτρονικά. Αν
κάποιος φοιτητής δεν προβεί σε δήλωση μαθημάτων για κάποιο εξάμηνο, αυτός δεν έχει
δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις των μαθημάτων αυτού εξαμήνου. Επομένως, οι
πρωτοετείς φοιτητές, πέρα από την εγγραφή τους στο Τμήμα εισαγωγής τους, θα πρέπει να
δηλώσουν μέσα στις καθορισμένες ημερομηνίες και τα μαθήματα του χειμερινού
εξαμήνου.

 Μαθήματα - Εξεταστικές περίοδοι
o
o
o
o

Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου:
Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου:
Έναρξη εξετάσεων μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου:
Έναρξη εξετάσεων μαθημάτων εαρινού εξαμήνου:
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Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018
Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019
Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019
Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019

Χρήσιμες πληροφορίες - Ενημέρωση
Με σκοπό τη διευκόλυνση των νέων φοιτητών στην πρώτη τους επαφή με το Τμήμα
εισαγωγής τους, τη Σχολή και το Πανεπιστήμιο τους δίνονται στη συνέχεια κάποιες
χρήσιμες πληροφορίες.

 Εγγραφή στο Τμήμα εισαγωγής
Οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 στο Τμήμα
εισαγωγής τους θα πραγματοποιηθούν από Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017 έως και Πέμπτη 14
Σεπτεμβρίου 2017, μέσω της ειδικής εφαρμογής του Υπ. Παιδείας. Συγκεκριμένα:
o

Η διαδικασία εγγραφής θα πραγματοποιηθεί με αίτηση των επιτυχόντων για το
Τμήμα εισαγωγής τους μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας
στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr, εισάγοντας τον ίδιο
κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην
ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

o

Η αίτηση εγγραφής των επιτυχόντων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του
Υπουργείου Παιδείας ενέχει χαρακτήρα Υπεύθυνης Δήλωσης.

o

Οι εγγραφέντες για να έχουν πρόσβαση στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες του Τμήματος
εισαγωγής θα πρέπει να επιδείξουν στη Γραμματεία του Τμήματος αστυνομική
ταυτότητα ή διαβατήριο, προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους. Σε κάθε
περίπτωση, η Γραμματεία δύναται να ζητήσει συμπληρωματικά δικαιολογητικά
από τους εγγραφέντες.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών δίνονται
στην εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, η οποία είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της
Σχολής (http://www.uom.gr/index.php?tmima=304&categorymenu=2).

 Φοιτητική μέριμνα
Στους φοιτητές που εγγράφονται σε ένα από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
παρέχονται:
 Σίτιση και στέγαση. Κάθε ακαδημαϊκό έτος το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας παρέχει
δωρεάν σίτιση και στέγαση σε έναν αριθμό φοιτητών, υπό ορισμένες προϋποθέσεις
που αφορούν την ατομική τους και την οικογενειακή τους κατάσταση. Οι φοιτητές
σιτίζονται στο εστιατόριο του Πανεπιστημίου που βρίσκεται στο ισόγειο του
κτηρίου. Όσοι φοιτητές πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για δωρεάν
σίτιση λαμβάνουν από το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας κάρτα σίτισης, την οποία
επιδεικνύουν κατά την είσοδό τους στο εστιατόριο. Οι φοιτητές που δεν δικαιούνται
δωρεάν σίτιση έχουν τη δυνατότητα να σιτίζονται στο εστιατόριο του
Πανεπιστημίου καταβάλλοντας ένα αντίτιμο. Το εστιατόριο του Πανεπιστημίου
λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, εκτός από τους μήνες των θερινών
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διακοπών (Ιούλιο και Αύγουστο). Η στέγαση των φοιτητών πραγματοποιείται στη
Φοιτητική Εστία Καλαμαριάς που βρίσκεται στην οδό Λυκούδη 4-6, Καλαμαριά.
 Υγειονομική περίθαλψη. Οι φοιτητές δικαιούνται ιατροφαρμακευτική και
νοσοκομειακή περίθαλψη, η οποία περιλαμβάνει ιατρικές και νοσοκομειακές
εξετάσεις, φαρμακευτική περίθαλψη, παρακλινικές εξετάσεις, εξέταση στο σπίτι,
τοκετούς, φυσιοθεραπεία, οδοντιατρική περίθαλψη και ορθοπεδικά είδη. Η
νοσοκομειακή περίθαλψη παρέχεται στα νοσηλευτικά ιδρύματα και κατά προτίμηση
στις πανεπιστημιακές κλινικές. Για τον σκοπό αυτό οι φοιτητές εφοδιάζονται από το
Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας με φοιτητικό βιβλιάριο περίθαλψης, ύστερα από
αίτησή τους. Δεν δικαιούνται υγειονομική περίθαλψη όσοι φοιτητές είναι άμεσα ή
έμμεσα ασφαλισμένοι σε άλλο ασφαλιστικό φορέα.
 Φοιτητικό εισιτήριο. Στους φοιτητές παρέχεται έκπτωση στην τιμή εισιτηρίου των
οδικών, σιδηροδρομικών και ακτοπλοϊκών μέσων μαζικής μεταφοράς όταν
μετακινούνται στο εσωτερικό της χώρας. Η έκπτωση παρέχεται για όλο το
ακαδημαϊκό έτος με την επίδειξη του δελτίου ειδικού εισιτηρίου (πάσο) που
χορηγείται από την Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου
(http://paso.minedu.gov.gr).
 Δωρεάν διδακτικά βιβλία. Οι προπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται δωρεάν
προμήθειας ενός αριθμού διδακτικών συγγραμμάτων ίσου με τον συνολικό αριθμό
των υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του
πτυχίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος εγγραφής τους. ΟΙ
δηλώσεις συγγραμμάτων γίνονται κάθε εξάμηνο μέσω της εφαρμογής ΕΥΔΟΞΟΣ
(http://eudoxus.gr).
 Στεγαστικό επίδομα. Σε φοιτητές που η μόνιμη κατοικία τους δεν είναι στη
Θεσσαλονίκη και πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις χορηγείται ετησίως στεγαστικό
επίδομα που ανέρχεται σε 1.000 ευρώ.
Πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για
χορήγηση δωρεάν σίτισης, στέγασης, υγειονομικής περίθαλψης και του στεγαστικού
επιδόματος, καθώς και για τις ημερομηνίες υποβολής τους παρέχονται στον ιστότοπο του
Γραφείου Φοιτητικής Μέριμνας, τον οποίο καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές να
επισκεφτούν (http://www.uom.gr/index.php?tmima=22&categorymenu=4).

 Λογαριασμός email φοιτητή
Με την έναρξη των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου θα χορηγηθεί σε κάθε πρωτοετή
φοιτητή λογαριασμός email από το εργαστήριο του Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων του
Πανεπιστημίου, το οποίο βρίσκεται στον 1ο όροφο, επάνω από τη Βιβλιοθήκη. Ο
λογαριασμός αυτός email θα περιλαμβάνει το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό
πρόσβασης (password). Με τα δύο αυτά στοιχεία οι φοιτητές αποκτούν πρόσβαση σε
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διάφορες διαδικτυακές εφαρμογές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Συγκεκριμένα,
αυτοί αποκτούν πρόσβαση:
 στο Students WEB, όπου γίνονται οι δηλώσεις μαθημάτων, υποβάλλονται οι πάσης
φύσεως αιτήσεις προς τη Γραμματεία του Τμήματος φοίτησης και αναρτώνται οι
βαθμολογίες,
 στην εφαρμογή ΕΥΔΟΞΟΣ (http://eudoxus.gr), όπου γίνονται κάθε εξάμηνο οι
δηλώσεις συγγραμμάτων για τα μαθήματα του εξαμήνου που έχουν δηλωθεί μέσω
της εφαρμογής Students WEB,
 στην εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας (http://paso.minedu.gov.gr) για την
ηλεκτρονική αίτηση απόκτησης Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ),
 στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Compus, στην οποία αναρτάται από τους
διδάσκοντες διδακτικό υλικό.
 Σύμβουλοι σπουδών
Κάθε Τμήμα της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών ορίζει δύο ή
περισσότερα μέλη ΔΕΠ ως συμβούλους σπουδών για ένα ακαδημαϊκό έτος.
Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού
έτους από τους καθηγητές συμβούλους σπουδών για κάθε θέμα που αφορά τις σπουδές
τους. Επιπλέον, μπορούν να τους ζητούν τη βοήθειά τους για να αντιμετωπίσουν και να
επιλύσουν τυχόν προβλήματα σχετικά με τις σπουδές τους.
Οι σύμβουλοι σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα ανακοινωθούν από τα
Τμήματα Οικονομικών Επιστημών και Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών,
καθώς και από την Κοσμητεία της Σχολής με την έναρξη των μαθημάτων του χειμερινού
εξαμήνου.
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 Αναβολή στράτευσης
Οι πρωτοετείς φοιτητές, που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις,
δικαιούνται, λόγω σπουδών, αναβολή στράτευσης. Για να τους δοθεί αυτή η αναβολή, θα
πρέπει μετά την εγγραφή τους να προσκομίσουν στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο
πιστοποιητικό εγγραφής, που θα τους χορηγήσει, μετά από αίτηση, η Γραμματεία του
Τμήματος εγγραφής τους.

 Γραφεία διδασκόντων, αμφιθέατρα και αίθουσες διδασκαλίας, Γραμματείες
Τα δύο Τμήματα της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών στεγάζονται στα
κτήρια του Πανεπιστημίου Δ και Κ. Πιο συγκεκριμένα, τα γραφεία των καθηγητών του
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών βρίσκονται στον 2ο, 3ο, 4ο και 5ο όροφο του κτηρίου Δ.
Τα γραφεία των καθηγητών του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
βρίσκονται στον 2ο όροφο του κτηρίου Κ και στον 2ο, 3ο και 4ο όροφο του κτηρίου Δ.
Τα αμφιθέατρα και οι αίθουσες διδασκαλίας βρίσκονται στο ισόγειο και στον 1ο όροφο του
κτηρίου του Πανεπιστημίου. Συγκεκριμένα, στο ισόγειο βρίσκονται τα αμφιθέατρα 2, 3 και
14, καθώς και το αμφιθέατρο τελετών. Όλα τα υπόλοιπα αμφιθέατρα και οι αίθουσες
διδασκαλίας βρίσκονται στον 1ο όροφο του κτηρίου. Στον 1ο όροφο και ακριβώς πάνω από
τη Βιβλιοθήκη βρίσκεται και το κεντρικό εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Οι Γραμματείες των δύο Τμημάτων της Σχολής βρίσκονται στον ημιώροφο. Ειδικότερα, η
Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών βρίσκεται απέναντι από τη Βιβλιοθήκη
και η Γραμματεία του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών βρίσκεται
ακριβώς πάνω από το Κυλικείο.
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 Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Στον ημιώροφο του κτηρίου του Πανεπιστημίου και ακριβώς απέναντι από τη Γραμματεία
του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών βρίσκεται η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
του Πανεπιστημίου. Η Βιβλιοθήκη, η οποία λειτουργεί και ως αναγνωστήριο, διαθέτει
πλούσιο υλικό, έντυπο και ηλεκτρονικό, που είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στους φοιτητές για τις
σπουδές τους.
Το μεγαλύτερο μέρος της συλλογής της Βιβλιοθήκης δανείζεται. Δικαίωμα δανεισμού έχουν
όλοι οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με την εγγραφή τους σε κάποιο Τμήμα
του. Οι πρωτοετείς φοιτητές για να μπορούν να δανειστούν από τη Βιβλιοθήκη βιβλία, θα
πρέπει μετά την εγγραφή τους στο Τμήμα εισαγωγής τους να προμηθευτούν από το
Γραφείο Δανεισμού την κάρτα δανεισμού. Για την απόκτηση της κάρτας δανεισμού της
Βιβλιοθήκης και του δικαιώματος χρήσης των υπηρεσιών Δανεισμού-Διαδανεισμού
απαιτούνται τα εξής:
o Συμπλήρωση ειδικής αίτησης που χορηγείται από το Γραφείο ΔανεισμούΔιαδανεισμού.
o Παράδοση φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας και επίδειξη αυτής στον
υπεύθυνο υπάλληλο του Γραφείου Δανεισμού-Διαδανεισμού.
o Προσκόμιση βιβλιαρίου σπουδών ή ακαδημαϊκής ταυτότητας, όπου επικολλάται ο
γραμμωτός ραβδοκώδικας που αναγνωρίζει τον φοιτητή ως χρήστη των υπηρεσιών
δανεισμού-διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης.
o

Παράδοση πρόσφατης φωτογραφίας.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία, το ωράριο, τις συλλογές, το δικαίωμα
δανεισμού και τις προσφερόμενες υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης παρέχονται στην ιστοσελίδα
της http://www.lib.uom.gr.
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 Αθλητικοί χώροι - Γυμναστήριο
Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε
αθλητικές και άλλες κινητικές δραστηριότητες που προγραμματίζονται από το Γραφείο
Φυσικής Αγωγής του Πανεπιστημίου.
Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας διαθέτει τους εξής αθλητικούς χώρους, οι οποίοι βρίσκονται
εντός του κτηρίου: Ανοικτό γήπεδο πετοσφαίρισης και δύο εσωτερικές αίθουσες. Η μία από
αυτές χρησιμοποιείται για καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση και αντιπταίριση και η άλλη για
γυμναστική, μοντέρνο χορό, τζούντο, παραδοσιακούς χορούς, κ.ά.
Το Γραφείο Φυσικής Αγωγής του Πανεπιστημίου με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους
προγραμματίζει τις ετήσιες δραστηριότητες άσκησης - άθλησης των φοιτητών καθώς και τις
αθλητικές εκδηλώσεις. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συγκεκριμένες ώρες για άθληση στα
διάφορα αντικείμενα, όπως καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση, αντιπταίριση, ποδόσφαιρο,
στίβο, κολύμβηση, κωπηλασία, ιστιοπλοΐα, αεροβική γυμναστική, παραδοσιακούς χορούς,
μοντέρνο χορό, κινητικό θέατρο, κ.ά. Επίσης, οργανώνονται εκπαιδευτικές ασκήσεις για
ορειβασία, σκι, κανό - καγιάκ, κ.ά.
Αναλυτικές πληροφορίες για τις αθλητικές και τις άλλες κινητικές δραστηριότητες που
έχουν προγραμματιστεί για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 παρέχονται στον ιστότοπο του
Γραφείου Φυσικής Αγωγής (http://www.uom.gr/index.php?tmima=41&categorymenu=4).

 Τρόποι έγκυρης ενημέρωσης
Οι φοιτητές ενημερώνονται άμεσα για όλα τα θέματα που τους αφορούν με ανακοινώσεις
που αναρτώνται:
 στους πίνακες ανακοινώσεων, που βρίσκονται τοποθετημένοι έξω από τη
Γραμματεία του Τμήματός τους,
 στο web site της Κοσμητείας και του Τμήματός τους, και
 στο κεντρικό site του Πανεπιστημίου.
Επομένως, οι φοιτητές για την πλήρη και έγκυρη ενημέρωσή τους θα πρέπει να ελέγχουν
τακτικά τους πίνακες ανακοινώσεων του Τμήματός τους και να επισκέπτονται συχνά το web
site της Κοσμητείας και του Τμήματός τους, καθώς και το κεντρικό site του Πανεπιστημίου.
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Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2018-2019
Χειμερινό εξάμηνο
 Μαθήματα
o

Έναρξη μαθημάτων:

Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018

o

Λήξη μαθημάτων:

Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018

o

Αναπληρώσεις μαθημάτων:
Ιανουαρίου 2019.

o

Διακοπές Χριστουγέννων:
Ιανουαρίου 2019.

Από Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019 έως και Σάββατο 12

Από Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2018 έως και Παρασκευή 4

 Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2019
o
o

Έναρξη εξετάσεων:
Πέρας εξετάσεων:

Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019
Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019

Εαρινό εξάμηνο
 Μαθήματα
o

Έναρξη μαθημάτων:

Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019

o

Λήξη μαθημάτων:

Παρασκευή 24 Μαΐου 2019

o

Αναπληρώσεις μαθημάτων: Από Δευτέρα 27 Μαΐου 2019 έως και Σάββατο 1 Ιουνίου
2019.

 Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2019
o
o

Έναρξη εξετάσεων:
Πέρας εξετάσεων:

Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019
Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019

Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο δεν διεξάγονται μαθήματα ή εξετάσεις και
θεωρούνται μήνες θερινών διακοπών. Επιπλέον, μαθήματα δεν διεξάγονται και κατά την
ημέρα των φοιτητικών εκλογών.
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Δομή προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών Τμημάτων Σχολής
Οι Προπτυχιακές Σπουδές στα Τμήματα της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών
Σπουδών βασίζονται, όπως και στα υπόλοιπα Τμήματα του Πανεπιστημίου, στο σύστημα
των εξαμηνιαίων μαθημάτων και στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών που καταρτίζει η
Γενική Συνέλευση κάθε Τμήματος. Η φοίτηση διαρκεί οκτώ εξάμηνα (τέσσερα έτη) και το
εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα, το χειμερινό
και το εαρινό.
Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία
και έναν αριθμό τεσσάρων (4) περίπου εβδομάδων για εξετάσεις. Οι εξεταστικές περίοδοι
είναι τρεις: του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου. Οι ακριβείς
ημερομηνίες έναρξης και λήξης κάθε εξαμήνου, καθώς και κάθε εξεταστικής περιόδου
καθορίζονται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου.
Ο φοιτητής δικαιούται να εξετασθεί κατά τις περιόδους Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου και
Ιουνίου μόνο στα μαθήματα των χειμερινών και εαρινών εξαμήνων αντίστοιχα, ενώ κατά
την περίοδο του Σεπτεμβρίου δικαιούται να εξεταστεί στα μαθήματα και των δύο
εξαμήνων.
Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές των δύο Τμημάτων της Σχολής έχουν τη
δυνατότητα, μέσω του Προγράμματος Erasmus, να μεταβούν στο εξωτερικό και να
παρακολουθήσουν μαθήματα του αντικειμένου των σπουδών τους σε συνεργαζόμενα
Πανεπιστήμια. Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να βρείτε στον
επίσημο διαδικτυακό χώρο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

 Δομή προγράμματος σπουδών Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Οικονομικών Επιστήμων, οι φοιτητές
υποχρεούνται να παρακολουθήσουν σαράντα δύο (42) μαθήματα. Από τα μαθήματα αυτά,
τα τριάντα οκτώ (38) είναι του προγράμματος σπουδών και τα άλλα τέσσερα (4) είναι
μαθήματα ξένης γλώσσας. Το κάθε μάθημα διδάσκεται τέσσερις ώρες την εβδομάδα,
σύμφωνα με το πρόγραμμα διδασκαλίας που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του
Τμήματος στην αρχή κάθε εξαμήνου.
Από τα τριάντα οκτώ (38) μαθήματα του προγράμματος σπουδών, τα δέκα πέντε (15) είναι
υποχρεωτικά και αποτελούν τον κορμό του προγράμματος και τα υπόλοιπα είκοσι τρία (23)
είναι μαθήματα επιλογής.
Τα κατ’ επιλογή μαθήματα διακρίνονται σε τρεις μεγάλες ομάδες, την Α, τη Β και τη Γ. Η
Ομάδα Α περιλαμβάνει μαθήματα βασικής οικονομικής παιδείας, η Ομάδα Β περιλαμβάνει
μαθήματα οικονομικού περιεχομένου και η Ομάδα Γ περιλαμβάνει μαθήματα που
προσφέρονται από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου.
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Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να επιλέξουν τουλάχιστον έξι (6) μαθήματα από την
Ομάδα Α, μέχρι δέκα τέσσερα (14) μαθήματα από την Ομάδα Β και μέχρι πέντε (5)
μαθήματα από την Ομάδα Γ.
Τα σαράντα δύο (42) μαθήματα που είναι απαραίτητα για τη λήψη του πτυχίου
κατανέμονται ανά πέντε (5) έως έξι (6) σε κάθε εξάμηνο. Τα δέκα πέντε (15) υποχρεωτικά
μαθήματα και τα τέσσερα (4) μαθήματα ξένης γλώσσας διδάσκονται στα τέσσερα πρώτα
εξάμηνα.
Πτυχίο «Οικονομικών Επιστημών»

Απαραίτητος αριθμός
μαθημάτων για λήψη πτυχίου
Σαράντα δύο (42)

Μαθήματα προγράμματος
σπουδών

Μαθήματα ξένης
γλώσσας

Τριάντα οκτώ (38)

Τέσσερα (4)

Υποχρεωτικά
μαθήματα

Μαθήματα
επιλογής

Δέκα πέντε (15)

Είκοσι τρία (23)

Ομάδα μαθημάτων Α

Ομάδα μαθημάτων Β

Ομάδα μαθημάτων Γ

Μαθήματα βασικής
οικονομικής παιδείας

Μαθήματα οικονομικού
περιεχομένου

Μαθήματα προσφερόμενα
από άλλα Τμήματα

Επιλέγονται τουλάχιστον
έξι (6)

Επιλέγονται μέχρι
δέκα τέσσερα (14)

Επιλέγονται μέχρι
πέντε (5)

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν και να παρακολουθήσουν ένα αριθμό
μαθημάτων (εξαρτώμενα μαθήματα) του προγράμματος σπουδών μόνο εάν έχουν
παρακολουθήσει και έχουν εξεταστεί και βαθμολογηθεί με βαθμό πέντε (5) και πάνω στα
αντίστοιχα προαπαιτούμενα μαθήματα.
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Τα εξαρτώμενα μαθήματα και αντίστοιχα προαπαιτούμενα μαθήματα είναι:
Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΞΑΜ.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

ΕΞΑΜ.

1

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ

Δ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ή ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

ΑήΓ

Δ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ή
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

ΒήΓ

ΑήΒ

2

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ

3

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι

Γ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ Ι
ή ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ ΙΙ

4

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΙΙ

Δ

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι ή
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ
ΙΙ

ΓήΒ

5

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ

ΣΤ-Η

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΙΙ

Δ

6

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Ε-Ζ

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ

Δ

7

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΣΤ-Η

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ ΙΙ

Β

8

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΤ-Η

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Ε-Η

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι
ή
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ ή
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

Ε-Η

9

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΤ-Η

10

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
(Behavioural Finance - αγγλικά)

ΣΤ-Η

11

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΤ-Η

12

ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Ε-Ζ

13

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ –ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

ΣΤ-Η

Ε-Η
Ε-Η
Ε-Ζ
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ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ή
ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

Ε-Ζ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Β

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Ε-Ζ

Στους φοιτητές δίδεται η δυνατότητα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, εφόσον έχουν
ολοκληρώσει επιτυχώς τον πρώτο κύκλο σπουδών, δηλαδή έχουν λάβει προβιβάσιμο
βαθμό σε όλα τα μαθήματα που ανήκουν στο κύκλο αυτό, εκτός των μαθημάτων ξένων
γλωσσών. Αναλυτικότερα, όλες οι προϋποθέσεις και οι όροι για την εκπόνηση
διπλωματικής εργασίας
περιγράφονται στον Κανονισμό Εκπόνησης Διπλωματικών
Εργασιών, ο οποίος έχει αναρτηθεί έντυπα (πίνακες ανακοινώσεων Γραμματείας) και
ηλεκτρονικά (ιστοσελίδα Τμήματος Ο.Ε.). Επισημαίνεται ότι η διπλωματική εργασία
ισοδυναμεί με δύο (2) μαθήματα επιλογής Β΄ ομάδας του δεύτερου κύκλου σπουδών.
Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές που επιθυμούν, να διδαχθούν και
δεύτερη ξένη γλώσσα, η οποία δε θα υπολογίζεται στη λήψη πτυχίου αλλά θα αναγράφεται
στο Diploma Supplement, ως επιπλέον μάθημα.
Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, το περιεχόμενο των
μαθημάτων και τους διδάσκοντες δίνονται στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος, ο οποίος
είναι αναρτημένος στον διαδικτυακό χώρο του Πανεπιστημίου, και τον οποίο σας
συνιστούμε να μελετήσετε προσεκτικά.

 Δομή προγράμματος σπουδών Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών
Σπουδών
Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, οι
φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς συνολικά σε σαράντα
(48) μαθήματα. Τα μαθήματα χωρίζονται σε υποχρεωτικά ή υποχρεωτικά ειδίκευσης, επιλογής και
ξένης γλώσσας. Το κάθε μάθημα διδάσκεται τέσσερις ώρες την εβδομάδα, σύμφωνα με το
πρόγραμμα διδασκαλίας που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος στην αρχή κάθε
εξαμήνου.

Η επιλογή μίας ξένης γλώσσας από τις προσφερόμενες (Βουλγαρική, Ρουμανική, Ρωσική, Σερβική,
Τουρκική) είναι υποχρεωτική, γίνεται από τον φοιτητή με την εγγραφή του στο Α΄ εξάμηνο και είναι
δεσμευτική ότι θα την ακολουθήσει σε όλη τη διάρκεια των σπουδών του. Τα μαθήματα της ξένης
γλώσσας αποτελούν «αλυσίδα» και το δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις γλώσσας ενός έτους
προϋποθέτει την επιτυχή εξέτασή της κατά το προηγούμενο έτος.

Τα σαράντα οκτώ (48) μαθήματα που είναι απαραίτητα για τη λήψη του πτυχίου προσφέρονται σε
δύο κύκλους σπουδών, τον Α’ και τον Β’. Ο Α΄ κύκλος σπουδών (Α’ & Β’ εξάμηνο) περιλαμβάνει 12
μαθήματα, τα οποία είναι μαθήματα κορμού. Στον Β΄ κύκλο σπουδών (Γ’, Δ’, Ε’, Στ’, Ζ’ και Η'
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εξάμηνο) υπάρχουν δύο Ειδικεύσεις, οι οποίες είναι: «Οικονομικά και Διεθνείς Επιχειρήσεις» και
«Πολιτικές, Κοινωνικές και Πολιτισμικές Σπουδές». Ο κύκλος αυτός σπουδών περιλαμβάνει
συνολικά τριάντα έξι (36) μαθήματα. Αναλυτικά:


για τους φοιτητές που θα επιλέξουν την ειδίκευση «Οικονομικά και Διεθνείς Επιχειρήσεις»,
τα είκοσι δύο (22) είναι μαθήματα υποχρεωτικά ειδίκευσης, τα οκτώ (8) είναι μαθήματα
επιλογής και τα έξι (6) είναι μαθήματα ξένης γλώσσας (υποχρεωτικά επιλογής).



για τους φοιτητές που θα επιλέξουν την ειδίκευση «Πολιτικές, Κοινωνικές και Πολιτισμικές
Σπουδές», τα οκτώ (28) είναι μαθήματα υποχρεωτικά ειδίκευσης, τα δώδεκα (12) είναι
μαθήματα επιλογής και τα έξι (6) είναι μαθήματα ξένης γλώσσας (υποχρεωτικά επιλογής).

Ταυτόχρονα, στο τρίτο έτος σπουδών τους οι φοιτητές επιλέγουν την Κατεύθυνση που θέλουν να
ακολουθήσουν, η οποία θα αναγράφεται στον τίτλο σπουδών τους και έχει σχέση με την κύρια
γλώσσα που έχουν επιλέξει. Αναλυτικά:


Η Κατεύθυνση «Βαλκανικών Σπουδών» είναι επιλέξιμη μόνο από τους φοιτητές με κύρια
γλώσσα την Βουλγαρική, ή την Σερβική ή την Ρουμανική.



Η Κατεύθυνση «Σλαβικών Σπουδών» είναι επιλέξιμη μόνο από τους φοιτητές με κύρια
γλώσσα την Βουλγαρική ή τη Σερβική ή την Ρωσική



Η Κατεύθυνση «Ανατολικών Σπουδών» είναι επιλέξιμη μόνο από τους φοιτητές με κύρια
γλώσσα την Τουρκική

Επιπλέον, στο τρίτο έτος σπουδών τους οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα επιλογής μίας ακόμη ξένης
γλώσσας, Αλβανικής ή Αραβικής, ως μάθημα επιλογής, αλλά και μίας επιπλέον ξένης γλώσσας,
Αρμενικής ή Εβραϊκής, χωρίς όμως να προσμετράται στον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων για τη
λήψη πτυχίου ή την εξαγωγή του μέσου όρου της βαθμολογίας τους.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα εκπόνησης
Πτυχιακής Εργασίας στο 4ο έτος, η οποία είναι προαιρετική και αντιστοιχεί σε 2 μαθήματα Επιλογής
από τα οποία απαλλάσσονται.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, το περιεχόμενο των
μαθημάτων και τους διδάσκοντες δίνονται στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος, ο οποίος είναι
αναρτημένος στον διαδικτυακό χώρο του Πανεπιστημίου, και τον οποίο σας συνιστούμε να
μελετήσετε προσεκτικά.
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Απαραίτητος αριθμός
μαθημάτων για λήψη πτυχίου
Σαράντα οκτώ (48)

Α' Κύκλος Σπουδών
1ο έτος (Α’ & Β’ εξάμηνο)
10 υποχρεωτικά μαθήματα
& 2 μαθήματα ξένης γλώσσας

Β' Κύκλος Σπουδών
2ο - 4o έτος (Γ’ - Η’ εξάμηνο)

Ειδίκευση

Ειδίκευση

Οικονομικά και Διεθνείς Επιχειρήσεις

«Πολιτικές, Κοινωνικές και Πολιτισμικές
Σπουδές»
18 υποχρεωτικά μαθήματα ειδίκευσης
12 μαθήματα επιλογής
& 6 μαθήματα γλώσσας

22 υποχρεωτικά μαθήματα ειδίκευσης
8 μαθήματα επιλογής
& 6 μαθήματα γλώσσας

Πτυχίο ¨Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών»
με βάση τις Κατευθύνσεις

Κατεύθυνση Βαλκανικών
Σπουδών
ο

Κατεύθυνση Σλαβικών
Σπουδών
ο

Επιλέξιμη κατά το 5 εξάμηνο
από τους φοιτητές με κύρια
γλώσσα

Επιλέξιμη κατά το 5 εξάμηνο
από τους φοιτητές με κύρια
γλώσσα

Βουλγαρική/Σερβική/Ρουμανική

Βουλγαρική/Σερβική/Ρωσική
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Κατεύθυνση Ανατολικών
Σπουδών
ο

Επιλέξιμη κατά το 5 εξάμηνο
από τους φοιτητές με κύρια
γλώσσα
Τουρκική
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Επεξήγηση ακρωνύμιων
o
o
o
o
o
o
o

ΑΕΙ: Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
ΔΕΠ: Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
ΕΔΙΠ: Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
ΕΕΠ: Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
ΕΤΕΠ: Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό
ΠΑΜΑΚ: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
ΑΠΘ: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τα παρακάτω ακρωνύμια αναφέρονται σε κάποια Τμήματα του Πανεπιστημίου μας και
χρησιμοποιούνται για λόγους συντομίας:
o
o
o
o
o
o

ΒΣΑΣ: Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
ΟΔΕ: Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΛΟΧΡΗ: Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
ΔΕΣ: Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
ΕΚΠ: Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
ΜΕΤ: Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
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Όλο το ανθρώπινο δυναμικό της Σχολής
Οικονομικών και Περιφερειακών
Σπουδών του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας υποδέχεται με ιδιαίτερη
χαρά τους πρωτοετείς φοιτητές της
Σχολής, τους καλωσορίζει και τους
εύχεται:
η φοιτητική τους ζωή να είναι όμορφη,
δημιουργική και πλούσια σε εμπειρίες!
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Συντακτική επιτροπή:
Κωνσταντίνος Tσιτσελίκης
Καθηγητής Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Κωνσταντίνος Βελέντζας
Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Ελευθερία Κιαλέ
Υπάλληλος εκτελούσα χρέη Προϊσταμένης Κοσμητείας Σχολής
Μαρία Τσαπακίδου
Διοικητικός υπάλληλος Πανεπιστημίου
Ο σύντομος αυτός οδηγός είχε ως σκοπό να δώσει στους νέους φοιτητές της Σχολής
Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας χρήσιμες
πληροφορίες, να τους λύσει βασικές τους απορίες και να τους καθοδηγήσει στα πρώτα
βήματα του νέου κύκλου της ζωής τους. Πιστεύουμε ότι οι νέοι φοιτητές μας τον βρήκαν
χρήσιμο και τους διευκόλυνε στην πρώτη τους επαφή με το Τμήμα εισαγωγής τους, τη
Σχολή και το Πανεπιστήμιο.

27

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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Εγνατία 156
T.K. 546 36
Θεσσαλονίκη
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