ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18
Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017
Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Αξιολόγηση αιτήσεων με σειρά προτεραιότητας.
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Οικονομική Επιστήμη, το πρώτο που ιδρύθηκε στην Ελλάδα (1978),
αξιολογείται ως το κορυφαίο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στα Οικονομικά. Προσφέρει δύο κατευθύνσεις σπουδών:
•
Οικονομική Θεωρία (αγγλόφωνο)
•
Εφαρμοσμένα Οικονομικά & Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Ο υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει αίτηση είτε για μία είτε και για τις δύο κατευθύνσεις δηλώνοντας σειρά προτίμησης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ (αγγλόφωνο)
ECONOMIC THEORY
Επιδίωξη της Κατεύθυνσης αυτής είναι η προετοιμασία των υποψηφίων τόσο για συνέχιση των σπουδών τους σε
διδακτορικό επίπεδο όσο και για σταδιοδρομία σε μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα, ερευνητικά ινστιτούτα, υπουργεία, κ.λπ. Απόφοιτοι αυτής της κατεύθυνσης συνεχίζουν για διδακτορικές σπουδές
σε Πανεπιστήμια του εσωτερικού και του εξωτερικού (όπως Harvard, Princeton, MIT, UCLA, EUI) αλλά και απασχολούνται
σε φορείς όπως ΕΛΣΤΑΤ, Τράπεζα Ελλάδος, IOBE και συμβουλευτικές εταιρίες όπως Accenture κ.α.
Η διδασκαλία σε αυτή την κατεύθυνση γίνεται στην Αγγλική γλώσσα.
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
APPLIED ECONOMICS AND FINANCIAL ANALYSIS
Σε αυτήν την Κατεύθυνση επιδιώκεται η προετοιμασία των υποψηφίων για σταδιοδρομία ως ανώτερα στελέχη σε μεγάλες
ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς, χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, υπουργεία, δημόσιες αρχές κ.λπ.
Απόφοιτοι της κατεύθυνσης αυτής απασχολούνται σε εταιρίες και οργανισμούς όπως Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Alpha
Bank, Ernst&Young, κ.α.
ΔΕΚΤΕΣ γίνονται αιτήσεις από πτυχιούχους/τελειόφοιτους Τμημάτων Οικονομικών Σχολών και άλλων Τμημάτων συναφούς
γνωστικού αντικειμένου (Χρηματοοικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ κλπ), καθώς και Τμημάτων Σχολών
Θετικών Επιστημών (Μηχανικών, Μαθηματικών, Φυσικής, Στατιστικής, Πληροφορικής κλπ) και άλλων Σχολών Ανωτάτων
Ιδρυμάτων.
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ: Ένας αριθμός υποτροφιών χορηγείται, ως απαλλαγή διδάκτρων, βάσει της σειράς εισαγωγής στο Πρόγραμμα
και βάσει της ακαδημαϊκής επίδοσης των φοιτητών ανά εξάμηνο.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. Φόρμα αίτησης (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από https://e-graduate.applications.aueb.gr/)
2. Αντίγραφο Πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει ολοκληρώσει τις σπουδές
του απαιτείται πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση του
Ν1599/86 στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι σε περίπτωση εισαγωγής του, η εγγραφή του θα ισχύει υπό
την προϋπόθεση λήψης του πτυχίου του μέχρι και την περίοδο Σεπτεμβρίου του έτους εισαγωγής.
3. Βεβαίωση Ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για τίτλους σπουδών πανεπιστημίων του εξωτερικού)
4. Πιστοποιητικό τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1 ή Γ2/C2) (Ενδεικτικά
Πιστοποιητικά: Proficiency του Cambridge ή Michigan, Certificate in Advanced English (CAE), TOEFL (IBT), IELTS,
TOEIC, Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, καθώς και τα λοιπά αποδεκτά πιστοποιητικά από τον ΑΣΕΠ).
Σημείωση: όλα τα πιστοποιητικά αγγλικής, με εξαίρεση το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, πρέπει να
υποβάλλονται σε φωτοαντίγραφα επικυρωμένα από την εκδούσα αρχή ή δικηγόρο.
5. Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές από καθηγητές που κατατίθενται από τον υποψήφιο σε σφραγισμένους
φακέλους είτε αποστέλλονται απευθείας από τους καθηγητές στη Γραμματεία του Προγράμματος εντύπως ή
ηλεκτρονικά.

6.

Αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού 60€ που απαιτείται για την αξιολόγηση της αίτησης (Εθνική Τράπεζα, Αρ.
Λογ/σμού: 110/48007535, ΙΒΑΝ: GR59 0110 1100 0000 1104 8007 535 με αιτιολογία το ονοματεπώνυμο του
υποψηφίου).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://e-graduate.applications.aueb.gr:8080/jMScApplication/
ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:
Γραμματεία ΜΠΣ Οικονομικής Επιστήμης, Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών & Έρευνας ΟΠΑ
Α
ος
Ευελπίδων 47 και Λευκάδος 33, 11362 Αθήνα, 9 όροφος, γραφείο 908-909
Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00-17:00 (τηλ. 210 8203617, 210 8203644)

