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ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1ο έτος Διδακτορικού Προγράμματος (1ο & 2ο εξάμηνο)
Κατά το 1ο έτος του Διδακτορικού Προγράμματος (1ο & 2ο εξάμηνο) οι φοιτητές
παρακολουθούν και εξετάζονται σε 8 μαθήματα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Ειδίκευσης στην Κατεύθυνση Οικονομικής Θεωρίας τα οποία είναι:
1ο Εξάμηνο (Χειμερινό)
1. Μικροοικονομική Θεωρία Ι
2. Μακροοικονομική Θεωρία Ι
3. Οικονομετρία Ι
4. Μαθηματικά Ι
2ο Εξάμηνο (Εαρινό)
1. Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ
2. Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ
3. Οικονομετρία ΙΙ
4. Μαθηματικά ΙΙ (μάθημα επιλογής της κατεύθυνσης)
Ενθαρρύνονται, χωρίς να υποχρεούνται, να παρακολουθήσουν ένα μάθημα επιλογής της
Κατεύθυνσης Οικονομικής Θεωρίας.

2ο έτος Διδακτορικού Προγράμματος (3ο και 4ο εξάμηνο)
Κατά το 3ο εξάμηνο του διδακτορικού προγράμματος οι φοιτητές παρακολουθούν και
εξετάζονται σε τρία υποχρεωτικά μαθήματα ειδίκευσης τα οποία είναι:
1) «Προχωρημένα Θέματα Μικροοικονομικής»
2) «Προχωρημένα Θέματα Μακροοικονομικών» και
3) «Προχωρημένα Θέματα Οικονομετρίας».
Η εξέταση του πρώτου μέρους των μαθημάτων που διδάσκονται από δύο Μέλη ΔΕΠ καθώς και
η πρόοδος για τα μαθήματα με έναν διδάσκοντα, διενεργείται την έβδομη εβδομάδα του
εξαμήνου. Ο βαθμός της εξέτασης/προόδου της έβδομης εβδομάδας θα προσμετράται στην
τελική βαθμολογία. Οι εξετάσεις στο δεύτερο μέρος διενεργούνται μέσα στις δυο πρώτες
εβδομάδες μετά το πέρας του εξαμήνου.

Κατά το 4ο εξάμηνο του διδακτορικού προγράμματος οι φοιτητές υποχρεούνται να πάρουν ένα
μάθημα επιλογής από το ΜΠΣ κατεύθυνσης Οικονομικής Θεωρίας, το οποίο δεν έχουν
παρακολουθήσει στο παρελθόν, με πρόσθετες απαιτήσεις (tests/homeworks/paper) σύμφωνα
με την κρίση του διδάσκοντα. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να υποβάλλουν ένα άρθρο σε
επιστημονική περιοχή της επιλογής τους υπό την επίβλεψη ενός από τους καθηγητές του
Τμήματος με τον οποίο έχουν έρθει σε συνεννόηση.
Ο φοιτητής μπορεί να αποτύχει σε ένα μόνο μάθημα από το 3ο και 4ο εξάμηνο συνολικά, το
οποίο επανεξετάζεται τον Σεπτέμβριο.
Για να συνεχίσει στο 3ο έτος σπουδών ο φοιτητής χρειάζεται να ολοκληρώσει επιτυχώς το 3ο
και 4ο εξάμηνο σπουδών και να συγκεντρώσει βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη του 6,50.
3ο έτος Διδακτορικού Προγράμματος
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και του 3ου και 4ου εξαμήνου, και με την προϋπόθεση ότι έχει
βρει Επιβλέποντα Καθηγητή, ο φοιτητής υποβάλλει προς την Γενική Συνέλευση Ειδικής
Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος την «Πρόταση Διδακτορικής Διατριβής». Μετά την έγκριση
της «Πρότασης» από την Γ.Σ.Ε.Σ. και τον ορισμό της «Συμβουλευτικής Επιτροπής» ο φοιτητής,
αποκαλούμενος πλέον Υποψήφιος Διδάκτορας, εκπονεί την Διδακτορική του Διατριβή,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Όσοι και όσες επιθυμούν να συνεχίσουν για Διδακτορικό θα πρέπει να υποβάλλουν σχετικές
αιτήσεις κατά τη διάρκεια της σχετικής προκήρυξης θέσεων (Απρίλιος‐Ιούνιος).
Ειδικότερα, για την αποδοχή στο Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών απαιτούνται τα ακόλουθα:
1. Μεταπτυχιακοί φοιτητές προερχόμενοι από την Κατεύθυνση Οικονομικής Θεωρίας του
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης του Τμήματος, οι οποίοι εξετάστηκαν επιτυχώς
σε όλα τα μαθήματα στα δύο εξάμηνα συγκεντρώνοντας μέσο όρο μεγαλύτερο ή ίσο του
επτά (7) γίνονται αυτόματα δεκτοί στο 2ο έτος του Διδακτορικού Προγράμματος.
2. Μεταπτυχιακοί φοιτητές προερχόμενοι από την Κατεύθυνση «Εφαρμοσμένα Οικονομικά και
Χρηματοοικονομική Ανάλυση» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης του
Τμήματος πλήρους και μερικής φοίτησης καθώς και από το Διατμηματικό ΜΠΣ
«Χρηματοοικονομική και Τραπεζική για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών» κρίνονται
από την Επιτροπή. (Στα κριτήρια που χρησιμοποιεί η Επιτροπή, ο καλός βαθμός
αποφοίτησης αποτελεί, φυσικά, ένα σημαντικό στοιχείο αξιολόγησης, αλλά όχι το μόνο,
καθώς συνυπολογίζεται η γενικότερη πορεία σπουδών του υποψηφίου). Αν γίνουν δεκτοί,
τότε, κατατάσσονται στο 1ο έτος του Διδακτορικού Προγράμματος.
3. Άλλοι MSc Υποψήφιοι για το Διδακτορικό προερχόμενοι από αναγνωρισμένα
Μεταπτυχιακά Προγράμματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής κρίνονται από την Επιτροπή και
μπορούν να καταταγούν είτε στο 1ο είτε στο 2ο έτος του Διδακτορικού Προγράμματος.

2

4. Δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές να γίνουν δεκτοί ως Υποψήφιοι Διδάκτορες, χωρίς την
υποχρέωση παρακολούθησης των τεσσάρων εξαμήνων του Προγράμματος εφόσον πληρούν
τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς πρόγραμμα MSc (ή MPhil) στην Οικονομική Θεωρία
διάρκειας 4 εξαμήνων (συνήθως τέτοια προγράμματα αποτελούν τα 2 πρώτα έτη
σπουδών ενός PhD προγράμματος). Εκτός Ελλάδας, τέτοια προγράμματα είναι
ενδεικτικά το Math Econ & Econometrics του LSE, το Economic Theory MSc/PhD του
UCL και το Economic Theory MSc/PhD στην Toulouse. Στα 4 εξάμηνα αυτών των
προγραμμάτων, γίνεται τουλάχιστον ό,τι γίνεται στα 4 εξάμηνα (1ο+2ο εξάμηνο ΜΠΣ
Οικονομικής Θεωρίας και 3ο + 4ο εξάμηνο διδακτορικού) του Ο.Π.Α.
2. Έχουν ολοκληρώσει κάποιο από τα παραπάνω προγράμματα με υψηλό βαθμό. Ο
βαθμός που απαιτείται θα εξαρτάται από το συγκεκριμένο πρόγραμμα που έχει
ολοκληρώσει ο υποψήφιος (Πανεπιστήμιο, μαθήματα κλπ) και θα αξιολογείται
ανάλογα από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών.
3. Προσκομίσουν 2 Συστατικές Επιστολές αναφορικά με την ικανότητά τους να γίνουν
Υποψήφιοι Διδάκτορες στο Τμήμα μας.
4. Τέλος, υποβάλλουν Πρόταση Έρευνας (research proposal) και εξασφαλίζουν ένα μέλος
ΔΕΠ του Τμήματος πρόθυμο να επιβλέψει τη Διδακτορική τους Διατριβή.
Η αίτησή τους θα εξετάζεται από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών η οποία μπορεί να ζητήσει
συνέντευξη από τον υποψήφιο και η οποία σε κάθε περίπτωση εκδίδει την τελική
απόφαση.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Το Διδακτορικό Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης, η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι
υποχρεωτική και οι διδακτορικοί φοιτητές καθώς και οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν
υποχρέωση να παρέχουν επικουρικό έργο προς το Τμήμα.
Οι παραπάνω κανόνες είναι σύμφωνοι με τα όσα ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία, τον
«Κανονισμό Λειτουργίας Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών» του
Ο.Π.Α. καθώς και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος
Οικονομικής Επιστήμης.
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