Η Σχολή Οικονομικών και
Περιφερειακών Σπουδών
ιδρύθηκε το 2013 και
περιλαμβάνει το Τμήμα
Οικονομικών Επιστημών
και το Τμήμα Βαλκανικών,
Σλαβικών και
Ανατολικών Σπουδών
Τα δύο Τμήματα της Σχολής διαθέτουν
μεγάλη παράδοση και παρουσία στα
εκπαιδευτικά και ερευνητικά δρώμενα
της χώρας, αλλά και διεθνώς.
Οι διδάσκοντες της Σχολής
ανταποκρίνονται στις προσδοκίες σας
για υψηλού επιπέδου σπουδές.
Ολοκληρώνοντας τις σπουδές σας θα
έχετε αποκτήσει όλα εκείνα τα εφόδια
που είναι απαραίτητα για να
ξεκινήσετε την καριέρα σας ως νέοι
επιστήμονες με τις καλύτερες δυνατές
προοπτικές.
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Ποιοτικές σπουδές
Σημαντική ερευνητική
δραστηριότητα
Διδάσκοντες με διεθνώς
αναγνωρισμένο έργο

Γιατί να επιλέξω το Τμήμα Βαλκανικών,
Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών;

Γιατί να επιλέξω το Τμήμα
Οικονομικών Επιστημών;
Για να μάθω:
Να χρησιμοποιώ στατιστικές μεθόδους (οικονομετρία)
ώστε να μετρώ οικονομικά μεγέθη.
Να αναλύω τα αποτελέσματα των μετρήσεων με βάση την
οικονομική θεωρία.
Να προτείνω μέτρα οικονομικής πολιτικής.
Να αξιολογώ προτεινόμενες πολιτικές.
Για να εφαρμόσω τα οικονομικά σε τομείς όπως:
Περιβάλλον, ενέργεια, μεταφορές,
τηλεπικοινωνίες, διεθνείς σχέσεις,
αγροτικά ζητήματα, σχέσεις εργασίας,
εκπαίδευση, υγεία, τραπεζικό σύστημα.

Για να εργαστώ:
Ως στέλεχος σε τραπεζικά
ιδρύματα, ιδιωτικές και δημόσιες
εταιρείες, στον δημόσιο τομέα, σε
αγροτικoύς συνεταιρισμούς.
Ως καθηγητής λυκείου.
Ως μέλος ερευνητικών
ιδρυμάτων.

Για να
εργαστώ:

Για να μάθω: Τις γλώσσες, την οικονομία και
διοίκηση, την πολιτική, την κοινωνία, και την
πολιτιστική κληρονομιά των Βαλκανικών,
Σλαβικών και Ανατολικών χωρών

Σε διεθνείς οργανισμούς
(π.χ. Ευρωπαική Ένωση,
Παρευξεία Τράπεζα, ΟΑΒ).
Σε δημόσιους οργανισμούς (π.χ. τοπική αυτοδιοίκηση).

Για να εφαρμόσω τις γνώσεις μου: στο
επιχειρηματικό περιβάλλον, στο τραπεζικό
σύστημα, σε διεθνείς οργανισμούς, σε
δημοσιογραφικούς κύκλους, πάνω σε μειονοτικά
και ενθνικιστικά ζητήματα, στην εκπαίδευση και
τον πολιτισμό.

Σε μη κυβερνητικές οργανώσεις (π.χ. Διεθνής
Αμνηστία, Κοινωνική Αλληλεγγύη, ΑΡΣΙΣ).
Σε ερευνητικά κέντρα,
βιβλιοθήκες
τράπεζες,
μουσεία.
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Μεγάλο
& δυναμικό
Τμήμα
23 καθηγητές με ενεργό ενδιαφέρον για
έρευνα & διδασκαλία.
Σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών με εφαρμοσμένα
μαθήματα.
Δυνατότητα για καλές
μεταπτυχιακές
σπουδές.
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προγράμματος
σπουδών

Ποιοτική
διδασκαλία &
έρευνα που
συνδυάζει:
Οικονομικές, Νομικές,
Κοινωνικές, Πολιτικές, Ιστορικές,
Πολιτισμικές Επιστήμες και Γλώσσες.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit, sed
do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqu
a. Ut enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut aliquip ex
ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet,
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