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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η οικονομική επιστήμη έχει ως στόχο την κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς τόσο
σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο οργανωμένης κοινωνίας. Ως άτομα ασχολούμαστε
καθημερινά με οικονομικά προβλήματα όπως το αν και πόσο θα αποταμιεύσουμε, τι θα
αγοράσουμε, πώς θα αυξήσουμε και πώς θα χρησιμοποιήσουμε το εισόδημά μας για να
ικανοποιήσουμε τις πολλαπλές οικονομικές μας ανάγκες.
Κάθε κοινωνία επίσης
αντιμετωπίζει συνεχώς οικονομικά προβλήματα όπως είναι η ανεργία, ο πληθωρισμός και
το δημοσιονομικό έλλειμα. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών
καθορίζει το βιοτικό επίπεδο μιας χώρας και κατά συνέπεια την ιεράρχησή της στο διεθνή
χώρο.
Η κατανόηση της οικονομικής συμπεριφοράς του ατόμου και των βασικών αρχών που
διέπουν τη λειτουργία μιας σύγχρονης οικονομίας επιτρέπουν στον οικονομολόγο να
αξιολογεί ορθά δείκτες και πληροφορίες και να παίρνει ορθολογικές αποφάσεις. Με τέτοιου
είδους γνώσεις ο απόφοιτος ενός οικονομικού τμήματος έχει τη δυνατότητα να
σταδιοδρομήσει επαγγελματικά σαν λειτουργός σε δημόσιες υπηρεσίες, τραπεζικός,
εκπαιδευτικός, ερευνητής ή εργαζόμενος σε άλλη υπεύθυνη θέση στο δημόσιο και ιδιωτικό
τομέα. Ευελπιστούμε ότι με τη σύγχρονη και υψηλού επιπέδου κατάρτιση στην οικονομική
επιστήμη που στοχεύει το Τμήμα, οι απόφοιτοί του θα είναι σε θέση να συναγωνιστούν
επαγγελματικά με απόφοιτους των καλύτερων ξένων πανεπιστημίων.

1.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Σκοπός του Τμήματος Οικονομικών είναι η προώθηση της οικονομικής επιστήμης τόσο στο
τοπικό όσο και στο διεθνές επίπεδο. Συγκεκριμένα το Τμήμα αποσκοπεί στα παρακάτω:
α) Παροχή ευκαιριών στους φοιτητές για απόκτηση προσόντων που είναι ελκυστικά στους
Κυπρίους εργοδότες αλλά και συγκρίσιμα με εκείνα των καλύτερων ξένων
πανεπιστημίων.
β) Παραγωγή ερευνητικού έργου υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου.
γ) Συμβολή στη χάραξη σωστής οικονομικής πολιτικής στην Κύπρο.
Η διενέργεια έρευνας υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου είναι αναγκαία για διεθνή αναγνώριση,
προαπαιτούμενο στοιχείο για την επιτυχία σε όλους τους τομείς της ακαδημαϊκής
δραστηριότητας του Τμήματος. Το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος ενθαρρύνεται να
συμμετέχει ενεργά σε ατομική ή ομαδική έρευνα και να συνεργάζεται και με ακαδημαϊκούς
ξένων πανεπιστημίων. Γι΄ αυτό το λόγο το Τμήμα αποσκοπεί στη δημιουργία απαραίτητων
προϋποθέσεων για τη διεξαγωγή έρευνας, όπως για παράδειγμα τον εμπλουτισμό της
βιβλιοθήκης με βιβλία και περιοδικά οικονομικού περιεχομένου, την παροχή λογισμικών
προγραμμάτων για στατιστικές αναλύσεις, τις ανταλλαγές με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα του
εξωτερικού και η οργάνωση και συμμετοχή σε διεθνή σεμινάρια. Επίσης, το Τμήμα
συνεργάζεται στην έκδοση επιστημονικού περιοδικού μέσω του οποίου να επιτυγχάνεται η
προβολή του Τμήματος τόσο στον τοπικό όσο και στο διεθνή χώρο.
Το διδακτικό και ερευνητικό πρόγραμμα του Τμήματος ασχολείται άμεσα με οικονομικά
προβλήματα τοπικού ενδιαφέροντος. Στόχος του Τμήματος είναι η προσφορά ενός
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εποικοδομητικού πλαισίου για την επιστημονική εξέταση τέτοιων προβλημάτων.
Πιστεύουμε ότι η διεθνής αναγνώριση του Τμήματος θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα τόσο
στην κατανόηση όσο και στην επίλυση των προβλημάτων. Το Τμήμα Οικονομικών
φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο ολοκληρωμένης μελέτης οικονομικών θεμάτων που
αφορούν την Κύπρο και να προσφέρει αποτελέσματα που θα υποβοηθήσουν την
Κυβέρνηση και άλλους φορείς του τόπου στη χάραξη κατάλληλης οικονομικής πολιτικής.

2.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Το Τμήμα Οικονομικών καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών ειδικοτήτων και αυτό
αντικατοπτρίζεται στις ερευνητικές δραστηριότητες του ακαδημαϊκού του προσωπικού. Σε
όλους τους τομείς έρευνας επιδιώκεται η επίτευξη αποτελεσμάτων υψηλής ποιοτικής
στάθμης τα οποία να είναι δημοσιεύσιμα σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά. Οι ερευνητές
του Τμήματος συνεργάζονται με ερευνητές κορυφαίων ξένων πανεπιστημίων και
ερευνητικών κέντρων όπως το University College London, Institute for Fiscal Studies,
Tilburg University, University of North Carolina, Penn State University, University of Illinois,
Tufts University, Vanderbilt University, New York University, European University Institute,
Carnegie-Mellon University και άλλα.
Η έρευνα των μελών του Τμήματος καλύπτει ευρύ φάσμα θεμάτων στα θεωρητικά και
εφαρμοσμένα οικονομικά και στην οικονομετρία. Ένα καίριο και επίκαιρο ερώτημα στη
διεθνή βιβλιογραφία αφορά στους μηχανισμούς με τους οποίους επιτυγχάνεται η οικονομική
μεγέθυνση. Ερευνητές στο Τμήμα χρησιμοποιούν καινοτόμες οικονομετρικές μεθόδους για
να εντοπίσουν τους παράγοντες που καθορίζουν τους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης των
χωρών. Στόχος είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων για τις σωστές οικονομικές πολιτικές που
πρέπει να υιοθετηθούν. Άλλα θέματα στα διεθνή οικονομικά που αποτελούν αντικείμενο
έρευνας είναι ο ρυθμός σύγκλισης των Ευρωπαϊκών οικονομιών και οι διεθνείς διαφορές
στις τιμές των αγαθών.
Στον τομέα του διεθνούς εμπορίου τα ερευνητικά ενδιαφέροντα στο Τμήμα εστιάζονται
στους εξής τομείς: (α) στην επίδραση της μετανάστευσης εργατών στην ευημερία, τους
πραγματικούς μισθούς και την παροχή δημοσίων αγαθών, τόσο στη χώρα προέλευσης όσο
και στη χώρα προορισμού τους, (β) στην οικονομική βοήθεια προς τις αναπτυσσόμενες
χώρες, τις επιδράσεις της στην ευημερία και την απασχόληση και στην αναζήτηση των
καλύτερων τρόπων και των καλύτερων μέσων παροχής βοήθειας, (γ) στον τρόπο
λειτουργίας των διεθνών αγορών μεταχειρισμένων αγαθών και τη συνεισφορά τους στην
ευημερία, και (δ) στη δημιουργία και λειτουργία ζωνών ελευθέρου εμπορίου και τις
επιπτώσεις τους στις διεθνείς ροές αγαθών.
Όσον αφορά στη συνολική κατανάλωση στην οικονομία γίνεται έρευνα που βασίζεται σε
μικροοικονομικά υποδείγματα που χρησιμοποιούνται σε συστήματα γενικής ισορροπίας για
να εξηγήσουν το χαμηλό πραγματικό επιτόκιο στις ανεπτυγμένες οικονομίες. Στον τομέα
της συμπεριφοράς του καταναλωτή ερευνάται επίσης η οικονομετρική ανάλυση της ζήτησης
αγαθών και υπηρεσιών με παραμετρικές και μη παραμετρικές μεθόδους και η εφαρμογή
τους στην εκτίμηση δεικτών ευημερίας του καταναλωτή.
Αντικείμενο έρευνας στο Τμήμα είναι η εκτίμηση της συνολικής παραγωγικότητας και ο
ρόλος της υποδομής και του δημόσια χρηματοδοτούμενου κεφαλαίου για έρευνα. Η
οικονομική ανάπτυξη και οι επιδράσεις της τεχνολογικής αλλαγής στην αγορά εργασίας
ερευνώνται στα πλαίσια ενός υποδείγματος το οποίο λαμβάνει υπόψη τις μικροοικονομικές
επιδράσεις καινοτομιών στις ανάγκες νέων μεθόδων παραγωγής για εξειδικευμένη εργασία,
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την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και την εξαφάνιση εξειδικεύσεων που παρατηρούνται στις
σύγχρονες οικονομίες.
Τέλος, μέλη του Τμήματος διεξάγουν έρευνα και σε άλλα θέματα που αφορούν άμεσα την
κυπριακή οικονομία, όπως (α) κατασκευή ενός μακροοικονομικού μοντέλου της κυπριακής
οικονομίας για σκοπούς ανάλυσης και πρόβλεψης, (β) ανάλυση παραγωγικότητας στους
διάφορους τομείς της οικονομίας σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρώπης, (γ) αξιολόγηση
της αποτελεσματικότητας των δημοσίων δαπανών, (δ) αποτίμηση των επιπτώσεων της
μαζικής εισαγωγής μεταχειρισμένων οχημάτων και της φορολογικής μεταρρύθμισης στην
αγορά αυτοκινήτου, (ε) βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων και (στ)
ανάλυση της ανταγωνιστικότητας του Κυπριακού τουριστικού προϊόντος.
Ένας μεγάλος αριθμός οικονομικών βιβλίων βρίσκονται στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου.
Υπάρχουν, επίσης, αρκετές βάσεις δεδομένων από τον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο καθώς
και για την κυπριακή οικονομία. Το Τμήμα διαθέτει αρκετούς από τους πλέον σύγχρονους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές καθώς και μια μεγάλη σειρά λογισμικών προγραμμάτων για την
καλύτερη διεξαγωγή της έρευνας τόσο των ακαδημαϊκών όσο και των μεταπτυχιακών
φοιτητών. Το τμήμα Οικονομικών μαζί με το τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων έχουν δημιουργήσει εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών με σύγχρονους
υπολογιστές και λογισμικά προγράμματα για την εξυπηρέτηση των προπτυχιακών και
μεταπτυχιακών φοιτητών. Επίσης, οι καθηγητές του Τμήματος είναι υπεύθυνοι αρκετών
ερευνητικών προγραμμάτων, εξωτερικών και εσωτερικών, όπου μπορούν οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές κατά τη διάρκεια ορισμένων χρονικών περιόδων να εργαστούν για να αποκτήσουν
πέραν των οικονομικών πόρων και πείρα πάνω στη μελέτη θεμάτων που αφορούν την
κυπριακή και διεθνή οικονομία. Όλα αυτά δημιουργούν έναν περιβάλλον όπου οι
μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν άνετα να μελετούν και να αποκτήσουν τα απαραίτητα
εφόδια για τη επιτυχή επαγγελματική αποκατάσταση.

3.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣΤΕΡ

3.1

ΟΡΟΙ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Η διαδικασία εισδοχής φοιτητών και απονομής υποτροφιών καθορίζεται από τους σχετικούς
κανόνες του Πανεπιστημίου Κύπρου. Επιπρόσθετα, οι φοιτητές υποχρεούνται να
αποδείξουν γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε ικανοποιητικό επίπεδο.
Τα ακόλουθα πιστοποιητικά είναι ανάμεσα στα αποδεικτικά τεκμήρια γνώσης της αγγλικής
γλώσσας:
α.
G.C.E. O-Level στην Αγγλική γλώσσα με βαθμό ‘C’ και άνω.
β.
I.G.C.S.E. στην Αγγλική γλώσσα με βαθμό ‘C’ και άνω.
γ.
I.E.L.T.S. με βαθμό 6.5 και άνω.
δ.
T.O.E.F.L. με βαθμό 550 και άνω (Paper-based) ή T.O.E.F.L. με βαθμό 213 και άνω
(Computer-based) ή T.O.E.F.L. (Internet based) με βαθμό 92 και άνω.
ε.
Υποψήφιοι με πτυχίο ή μεταπτυχιακό δίπλωμα αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού
ιδρύματος σε οποιαδήποτε χώρα σε προγράμματα σπουδών του οποίου η γλώσσα
διδασκαλίας είναι η Αγγλική, θεωρείται ότι κατέχουν Πολύ Καλή γνώση της Αγγλικής
γλώσσας.
Φοιτητές γίνονται δεκτοί στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος αφού υποβάλουν
σχετική αίτηση στο Τμήμα και κριθούν κατάλληλοι βάση των κριτηρίων αξιολόγησης και
κατάταξης των υποψηφίων τα οποία είναι:

6

α.
β.
γ.

Προηγούμενη πανεπιστημιακή κατάρτιση σε σχετικό αντικείμενο και ακαδημαϊκή
επίδοση
Συστατικές επιστολές
Προσωπικής συνέντευξης του υποψηφίου εφόσον κριθεί αναγκαία από το Τμήμα.

Επισημαίνεται ότι η κατοχή πτυχίου οικονομικών δεν αποτελεί προϋπόθεση για εισδοχή στα
μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος. Τα προγράμματα είναι αυτόνομα και αυτοτελή
και προσφέρονται για φοιτητές με διαφορετικό υπόβαθρο, κυρίως από κλάδους που
προσφέρουν ψηλή τεχνική κατάρτιση (όπως μαθηματικά, στατιστική, μηχανική).
Το Τμήμα Οικονομικών προσφέρει δύο πτυχία Μάστερ:
1. Μάστερ στην Οικονομική Ανάλυση (ΜΟΙΑ) και
Προσφέρει εμβάθυνση στη βασική οικονομική θεωρία. Απευθύνεται σε φοιτητές που
ενδιαφέρονται να συνεχίσουν τις σπουδές τους για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.
Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι στα Αγγλικά.
2. Μάστερ στα Νομισματικά και Χρηματοοικονομικά (ΜΝΧΡ).
Παρέχει το αναγκαίο υπόβαθρο στην οικονομική θεωρία και ταυτόχρονα δίνει την
ευκαιρία στο φοιτητή να εμβαθύνει σε τομείς των οικονομικών που τον ενδιαφέρουν
ιδιαίτερα. Απευθύνεται σε φοιτητές που σκοπεύουν να μπουν στην αγορά εργασίας
μετά την απόκτηση του πτυχίου. Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι στα
Ελληνικά αλλά κάποια μαθήματα μπορεί να προσφέρονται μόνο στα Αγγλικά.
Επίσης το Τμήμα Οικονομικών σε συνεργασία με το Τμήμα
Χρηματοοικονομικής προσφέρουν και ένα διατμηματικό πτυχίο Μάστερ:

Λογιστικής

και

3. Μάστερ στα Χρηματοοικονομικά Οικονομικά (ΜΔΟΙ)
Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για φοιτητές με ισχυρό υπόβαθρο στα οικονομικά ή / και
ποσοτικές μεθόδους. Ο στόχος του προγράμματος είναι να παράγει αποφοίτους που
μπορούν να εφαρμόζουν προηγμένες τεχνικές ανάλυσης των σύγχρονων οικονομικών
και της οικονομίας στη βιομηχανία και να διεξάγει έρευνα ποιότητας. Απόφοιτοι του
προγράμματος μπορούν να ακολουθήσουν καριέρα στον τραπεζικό και
χρηματοπιστωτικό τομέα που έχει ζήτηση τη χρηματοοικονομική ανάλυση και
δεξιοτήτων στα οικονομικά και οικονομετρία.
Επίσης το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για τους φοιτητές που επιθυμούν επίσης να
συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα στα Οικονομικά ή
διδακτορικό στα Χρηματοοικονομικά. Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι
στα Αγγλικά.
3.2 ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΡΟΡΑΜΜΑΤΩΝ
Απαιτείται πλήρης φοίτηση διάρκειας τριών εξαμήνων τουλάχιστον. Η μέγιστη διάρκεια
φοίτησης είναι οκτώ εξάμηνα.
Για όλα τα προγράμματα Μάστερ απαιτείται η επιτυχής συμπλήρωση 90 μονάδων ECTS.
Για το πρόγραμμα Μάστερ στα Νομισματικά και Χρηματοοικονομικά, αυτό αντιστοιχεί σε 9
μαθήματα και εκπόνηση διατριβής. Για το Μάστερ στην Οικονομική Ανάλυση, αντιστοιχεί σε
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8 μαθήματα και εκπόνηση διατριβής ή σε 12 μαθήματα χωρίς διατριβή. Τα μαθήματα
διαχωρίζονται σε υποχρεωτικά μαθήματα και σε μαθήματα επιλογής. Τα υποχρεωτικά
μαθήματα παρέχουν τις βασικές γνώσεις μικροοικονομικών, μακροοικονομικών και
οικονομετρίας τις οποίες πρέπει να έχει κάθε οικονομολόγος. Τα μαθήματα επιλογής δίνουν
στους φοιτητές τη δυνατότητα να εμβαθύνουν στον τομέα που τους ενδιαφέρει. Τα
απαιτούμενα μαθήματα για το κάθε πρόγραμμα Μάστερ παρουσιάζονται αναλυτικά πιο
κάτω.
Διατριβή Μάστερ (OIK698, 24 μονάδες – ΜΝΧΡ)
Διατριβή Μάστερ (OIK699, 30 μονάδες – ΜΟΙΑ)
Η διατριβή πρέπει να καταδεικνύει εμβάθυνση στο συγκεκριμένο αντικείμενο αλλά και να
περιέχει στοιχεία πρωτότυπης έρευνας. Η εργασία βαθμολογείται ανεξάρτητα από τον
Ερευνητικό Σύμβουλο του φοιτητή και από δεύτερο μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού,
που ορίζεται από την Τμηματική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η εργασία
παρουσιάζεται ενώπιον των δύο εξεταστών σε παρουσίαση η οποία είναι ανοιχτή σε όλους
τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.
Σε περίπτωση που για τη διεκπεραίωση της εργασίας ο φοιτητής χρειαστεί πέραν του ενός
εξαμήνου θα μπορεί να εγγραφεί για δεύτερο και για τρίτο εξάμηνο στο ΟΙΚ 600 Συνέχιση
Διατριβής Μάστερ (1 ects).

3.3 ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Σκοπός του Μάστερ στην Οικονομική Ανάλυση είναι να προετοιμάσει τους φοιτητές για
απόκτηση διδακτορικού στα οικονομικά.
1ο εξάμηνο
ΟΙΚ 601 Μικροοικονομική Ανάλυση Ι (7,5 π.μ.)
ΟΙΚ 602 Μακροοικονομική Ανάλυση Ι (7,5 π.μ.)
ΟΙΚ 603 Στατιστική και Οικονομετρία Ι (7,5 π.μ.)
ΟΙΚ 604 Αναλυτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά (7,5 π.μ.)
2ο εξάμηνο
ΟΙΚ 651 Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙ (ΟΙΚ 601, 7,5 π.μ.)
ΟΙΚ 652 Μακροοικονομική Ανάλυση ΙΙ (ΟΙΚ 602, 7,5 π.μ.)
ΟΙΚ 653 Στατιστική & Οικονομετρία ΙΙ (ΟΙΚ 603, 7,5 π.μ.)
Σημ.:

Μαθήματα που αναγράφονται στις παρενθέσεις είναι προαπαιτούμενα

Ένα εκ των:
ΟΙΚ 605 Διεθνές Εμπόριο (7,5 π.μ.)
ΟΙΚ 606 Διεθνής Χρηματοοικονομική (7,5 π.μ.)
ΟΙΚ 610 Νομισματικά και Τραπεζικά (7,5 π.μ.)
ΟΙΚ 611 Οικονομικά της Εργασίας (7,5 π.μ.)
ΟΙΚ 612 Βιομηχανική Οργάνωση & Πολιτική (7,5 π.μ.)
ΟΙΚ 613 Δημόσια Οικονομικά (7,5 π.μ.)
ΟΙΚ 641 Θέματα του Καταναλωτή και Εφαρμογές (7,5 π.μ.)
ΟΙΚ 644 Οικονομικά της Χρηματοδότησης των Επιχειρήσεων (7,5 π.μ.)
ΟΙΚ 673 Εφαρμοσμένη Μικροοικονομετρία (7,5 π.μ.)
ΟΙΚ 680 Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομετρία (7,5 π.μ.)
ΟΙΚ 688 Σύγχρονα Θέματα Οικονομικής Έρευνας Ι (7,5 π.μ.)
ΟΙΚ 788 Σύγχρονα Θέματα Οικονομικής Έρευνας ΙΙ (7,5 π.μ.)
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3ο εξάμηνο
ΟΙΚ 699 Διατριβή Μάστερ στην Οικονομική Ανάλυση (30 π.μ.)
Σημειώσεις:
1.
Με άδεια του Συμβουλίου του Τμήματος οι φοιτητές μπορούν να αντικαταστήσουν
ένα μάθημα με μάθημα μεταπτυχιακού επιπέδου που προσφέρουν άλλα τμήματα
του Πανεπιστημίου.
2.

Με άδεια του Συμβουλίου του Τμήματος οι φοιτητές Μάστερ μπορούν να
αντικαταστήσουν ένα μάθημα επιλογής με συναφές προπτυχιακό μάθημα που
προσφέρουν άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου.

3.4 ΜΑΣΤΕΡ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε φοιτητές που επιζητούν εξειδικευμένες γνώσεις που
θα βοηθήσουν την επαγγελματική τους αποκατάσταση και ανέλιξη. Η δομή του
προγράμματος έχει ως εξής:
1. Υποχρεωτικά μαθήματα (52,5 π.μ.)
1ο εξάμηνο
ΟΙΚ 661 Μικροοικονομικά (7.5 π.μ.)
ΟΙΚ 662 Μακροοικονομικά (7.5 π.μ.)
ΟΙΚ 663 Οικονομετρία (7.5 π.μ.)
ΟΙΚ 610 Νομισματικά και Τραπεζικά (7,5 π.μ.)
2ο εξάμηνο
ΟΙΚ 606 Διεθνής Χρηματοοικονομική (7,5 π.μ.)
ΟΙΚ 644 Οικονομικά της Χρηματοδότησης των Επιχειρήσεων (7,5 π.μ.)
ΟΙΚ 680 Εφαρμοσμένη Χρηματοοικομετρία (7,5 π.μ.)
ένα μάθημα επιλογής (6-7,5π.μ.)
3ο εξάμηνο
ένα μάθημα επιλογής (6-7,5π.μ.)
OIK 698 Διατριβή Μάστερ (24 π.μ.)
2. Μαθήματα επιλογής (13,5-15 π.μ.)
Δύο μαθήματα από τον πιο κάτω κατάλογο:
ΛΟΧ 521 Χρηματοοικονομική Θεωρία (7 π.μ.)
ΛΟΧ 522 Επενδύσεις (7 π.μ.)
ΛΟΧ 525 Προαιρετικά Δικαιώματα και Προθεσμιακά Συμβόλαια (7 π.μ.)
ΛΟΧ 526 Χρηματοοικονομική Ανάλυση και ΄Ερευνα Κεφαλαιαγορών (7 π.μ.)
ΛΟΧ 528 Προχωρημένες Μέθοδοι Προϋπολογισμού Κεφαλαίου (6 π.μ.)
ΛΟΧ 530 Σεμινάριο για την Οικονομία, το Τραπεζικό Σύστημα και τις
Χρηματαγορές της Κύπρου (6 π.μ.)
ΛΟΧ 534 Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων (6 π.μ.)
ΛΟΧ 538 Εφαρμοσμένα Θέματα Χρηματοοικονομικής (6 π.μ.)
ΟΙΚ 605 Διεθνές Εμπόριο (7,5 π.μ.)
ΟΙΚ 611 Οικονομικά της Εργασίας (7,5 π.μ.)
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ΟΙΚ 612 Βιομηχανική Οργάνωση & Πολιτική (7,5 π.μ.)
ΟΙΚ 613 Δημόσια Οικονομικά (7,5 π.μ.)
Σε περίπτωση που τα εννέα μαθήματα υπολείπονται των 66 π.μ. οι φοιτητές θα μπορούν
να επιλέξουν και να εγγραφούν στο ΟΙΚ695 Σεμινάριο Οικονομικής ΄Ερευνας 1,5 π.μ. για
να συμπληρωθούν οι π.μ που απαιτούνται για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου.
3. Διατριβή μάστερ (24 π.μ.)
Η διατριβή πρέπει να αφορά τον τομέα ειδίκευσης και να πληροί τα κριτήρια που
αναφέρονται στο μέρος 3.2 πιο πάνω.

3.5 ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για φοιτητές με ισχυρό υπόβαθρο στα οικονομικά ή / και
ποσοτικές μεθόδους. Ο στόχος του προγράμματος είναι να παράγει αποφοίτους που
μπορούν να εφαρμόζουν προηγμένες τεχνικές ανάλυσης των σύγχρονων οικονομικών και
της οικονομίας στη βιομηχανία και να διεξάγει έρευνα ποιότητας. Απόφοιτοι του
προγράμματος μπορούν να ακολουθήσουν καριέρα στον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό
τομέα που έχει ζήτηση τη χρηματοοικονομική ανάλυση και δεξιοτήτων στα οικονομικά και
οικονομετρία.
Επίσης το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για τους φοιτητές που επιθυμούν επίσης να
συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα στα Οικονομικά ή διδακτορικό
στα Χρηματοοικονομικά. Η δομή του προγράμματος έχει ως εξής:
1ο εξάμηνο
ΟΙΚ 601 Μικροοικονομική Ανάλυση Ι (7,5 π.μ.)
ΟΙΚ 603 Στατιστική και Οικονομετρία Ι (7,5 π.μ.)
ΛΟΧ 521 Χρηματοοικονομική Θεωρία (7 π.μ.)
ΛΟΧ 525 Προαιρετικά Δικαιώματα και Προθεσμιακά Συμβόλαια (7 π.μ.)
2ο εξάμηνο
ΟΙΚ 653 Στατιστική & Οικονομετρία ΙΙ (ΟΙΚ 603, 7,5 π.μ.)
ΟΙΚ 680 Εφαρμοσμένη Χρηματοοικομετρία (7,5 π.μ.)
ΛΟΧ 526 Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Έρευνα Κεφαλαιαγορών (7 π.μ.)
ΛΟΧ 528 Προχωρημένες Μέθοδοι Προϋπολογισμού Κεφαλαίου (6 π.μ.)
ΛOX 542 Σειρά Σεμιναρίων (Colloquium) (3 p.m.)
3ο εξάμηνο
ΟΙΚ 602 Μακροοικονομική Ανάλυση Ι (7,5 π.μ.)
ΛΟΧ 522 Επενδύσεις (7 π.μ.)
ΟΙΚ ή ΛΟΧ Διατριβή Μάστερ (15,5 π.μ.)
Σημ.:

Μαθήματα που αναγράφονται στις παρενθέσεις είναι προαπαιτούμενα
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ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το Διδακτορικό Πρόγραμμα στα Οικονομικά αποσκοπεί στην εκπαίδευση και επιστημονική
κατάρτιση ερευνητών υψηλού επιπέδου και διεθνών προδιαγραφών. Οι απόφοιτοι του
προγράμματος θα είναι σε θέση να διεκδικήσουν θέσεις σε ερευνητικά ιδρύματα του
εξωτερικού, σε διεθνείς και Ευρωπαϊκούς οργανισμούς διαμόρφωσης πολιτικής, καθώς και
σε αξιόλογες εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. Η δημιουργία μιας δυναμικής ερευνητικής
κοινότητας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου θα εξυψώσει το επίπεδο της οικονομικής έρευνας
στην Κύπρο και θα εμβολιάσει το δημόσιο διάλογο σε θέματα οικονομικής πολιτικής με
επιστημονικά επιχειρήματα και σοβαρή ανάλυση.

4.1

ΟΡΟΙ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Ελάχιστες απαιτήσεις για εισδοχή στο διδακτορικό πρόγραμμα είναι:
1. Kατοχή μεταπτυχιακού τίτλου στα οικονομικά σε πρόγραμμα σπουδών με
ερευνητική κατεύθυνση. Τέτοια προγράμματα υπάρχουν στο Πανεπιστήμιο
Κύπρου (Μάστερ στην Οικονομική Ανάλυση) και σε πολλά πανεπιστήμια του
εξωτερικού. Για την εισδοχή στο Διδακτορικό πρόγραμμα θα λαμβάνεται υπόψη η
βαθμολογική επίδοση των φοιτητών, και συγκεκριμένα με μέσο όρο βαθμολογίας
Λίαν Καλώς στα υποχρεωτικά μαθήματα Μικροοικονομικά, Μακροοικονομικά και
Οικονομετρία
καθώς και άλλοι παράμετροι που αφορούν τις
ακαδημαϊκές/ερευνητικές τους δυνατότητες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με
εισήγηση της Τμηματικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών το Συμβούλιο του
Τμήματος θα μπορεί να τροποποιήσει το πάρα πάνω κριτήριο εισδοχής που αφορά
το μέσο όρο βαθμολογίας.
2. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Μπορεί να πιστοποιηθεί με διεθνείς
εξετάσεις όπως GCE, TOEFL, IGCSE, IELTS ή άλλες εξετάσεις που καθορίζονται
από το Τμήμα.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από την Τμηματική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΤΕΜΣ) του Τμήματος με κριτήρια τις επιδόσεις των αιτητών στις προπτυχιακές και
μεταπτυχιακές σπουδές τους και τη συνάφεια των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων με αυτά
των μελών ΔΕΠ του Τμήματος. Οι αιτητές καλούνται για προσωπική συνέντευξη αν κριθεί
αναγκαίο. Η ΤΕΜΣ υποβάλλει εισήγηση στο Συμβούλιο του Τμήματος το οποίο έχει την
τελική ευθύνη της προσφοράς θέσεων στο πρόγραμμα.
Για κάθε άτομο που γίνεται δεκτό στο διδακτορικό πρόγραμμα θα καταρτίζεται πρόγραμμα
μαθημάτων που θα παρακολουθήσει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με στόχο τη συμπλήρωση
των γνώσεων από τις προηγούμενες σπουδές και τη διασφάλιση της ετοιμότητας του
φοιτητή να προχωρήσει στο στάδιο της έρευνας.

4.2

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το διδακτορικό πρόγραμμα είναι τετραετές, αντιστοιχεί δηλαδή σε 240 πιστωτικές μονάδες.
Το διδακτικό μέρος του προγράμματος είναι 90 μονάδες και το ερευνητικό μέρος 150
μονάδες. Τα κύρια στάδια του προγράμματος έχουν ως εξής:
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Α. Παρακολούθηση μαθημάτων - Περιεκτικές εξετάσεις
Κατά το πρώτο έτος οι φοιτητές παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα στους βασικούς
τομείς των οικονομικών – Μικροοικονομικά, Μακροοικονομικά και Οικονομετρία. Δικαίωμα
παρακάθησης στην περιεκτική εξέταση θα έχουν οι φοιτητές με μέσο όρο βαθμολογίας
τουλάχιστον 6,5 στα 6 υποχρεωτικά μαθήματα Μικροοικονομικών, Μακροοικονομικών και
Οικονομετρίας χωρίς να έχουν αποτύχει σε κανένα μάθημα. Δεν επιτρέπεται επίσης η
επανάληψη οποιουδήποτε μαθήματος για βελτίωση βαθμολογίας.
Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να δώσει και δεύτερη ευκαιρία
σε φοιτητή που απέτυχε σε ένα μάθημα.
Η γραπτή περιεκτική εξέταση, πραγματοποιείται στην περιοχή του ερευνητικού πεδίου
ενδιαφέροντος των φοιτητών. Η Επιτροπή θα αποφασίζει πότε θα πραγματοποιείται η
εξέταση με μέγιστο όριο τη συμπλήρωση του 2ου έτους φοίτησης στο διδακτορικό
πρόγραμμα. Η Επιτροπή που θα πραγματοποιεί τη γραπτή εξέταση θα είναι τριμελής και
θα ορίζεται από την Τμηματική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών μετά από εισήγηση του
ερευνητικού συμβούλου του φοιτητή.
Σε περίπτωση αποτυχίας στη γραπτή περιεκτική εξέταση, ο φοιτητής θα έχει τη δυνατότητα
να παρακαθήσει και πάλι στην εξέταση το αμέσως επόμενο εξάμηνο, έτσι ώστε κάθε
φοιτητής να έχει δύο ευκαιρίες μέχρι και το έβδομο εξάμηνο των σπουδών, όπως απαιτεί ο
Κανόνας του Πανεπιστημίου.
Β. Εξειδίκευση - Υποβολή ερευνητικής πρότασης
Κατά το δεύτερο έτος σπουδών ο φοιτητής παρακολουθεί τέσσερα μαθήματα επιλογής (30
μονάδες) τα οποία του δίνουν την ευκαιρία να αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις στους
τομείς που τον ενδιαφέρουν. Ταυτόχρονα στο στάδιο αυτό ο φοιτητής θα συζητήσει τα
ερευνητικά του ενδιαφέροντα με τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Η διαδικασία αυτή θα καταλήξει
– στη βάση αμοιβαίας συμφωνίας - στην επιλογή του Ερευνητικού Συμβούλου του φοιτητή.
Με την καθοδήγηση του Ερευνητικού του Συμβούλου ο φοιτητής θα ετοιμάσει και
υποστηρίξει με επιτυχία ερευνητική πρόταση για τη διατριβή του μέχρι το τέλος του τρίτου
έτους. Η διαδικασία υποστήριξης της ερευνητικής πρότασης καθορίζεται από τους Κανόνες
του Πανεπιστημίου.
Γ. Έρευνα - Υποβολή διατριβής
Ο φοιτητής διεξάγει την έρευνά του υπό την καθοδήγηση του Ερευνητικού του Συμβούλου.
Η διαδικασία υποστήριξης της διατριβής γίνεται σύμφωνα με τους σχετικούς Κανόνες του
Πανεπιστημίου.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Σε εισερχόμενους φοιτητές μπορούν να αναγνωριστούν μέχρι 60 μονάδες για μαθήματα
μεταπτυχιακού επιπέδου που έχουν παρακολουθήσει σε άλλα πανεπιστήμια. Συνεπώς για
ολοκλήρωση του διδακτορικού απαιτούνται τουλάχιστον τρία χρόνια πλήρους φοίτησης στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάθε φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει τουλάχιστον 30
διδακτικές πιστωτικές μονάδες στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Οι μονάδες αυτές πρέπει να
είναι σε μαθήματα επιλογής από τον κατάλογο που φαίνεται πιο κάτω (δηλαδή τα ΟΙΚ
601/602/603/651/652/653 ΔΕΝ μετρούν στις 30 π.μ.):
Υποχρεωτικά μαθήματα
ΟΙΚ 601 Μικροοικονομική Ανάλυση Ι (7,5 π.μ.)
ΟΙΚ 602 Μακροοικονομική Ανάλυση Ι (7,5 π.μ.)
ΟΙΚ 603 Στατιστική και Οικονομετρία Ι (7,5 π.μ.)
ΟΙΚ 604 Αναλυτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά (7,5 π.μ.)
12

ΟΙΚ 651 Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙ (ΟΙΚ 601, 7,5 π.μ.)
ΟΙΚ 652 Μακροοικονομική Ανάλυση ΙΙ (ΟΙΚ 602, 7,5 π.μ.)
ΟΙΚ 653 Στατιστική & Οικονομετρία ΙΙ (ΟΙΚ 603, 7,5 π.μ.)
ΟΙΚ 688 Σύγχρονα Θέματα Οικονομικής Έρευνας Ι (7,5 π.μ.)
ΟΙΚ 788 Σύγχρονα Θέματα Οικονομικής Έρευνας ΙΙ (7,5 π.μ.)

Μαθήματα επιλογής
ΟΙΚ 605 Διεθνές Εμπόριο (7,5 π.μ.)
ΟΙΚ 606 Διεθνής Χρηματοοικονομική (7,5 π.μ.)
ΟΙΚ 610 Νομισματικά και Τραπεζικά (7,5 π.μ.)
ΟΙΚ 611 Οικονομικά της Εργασίας (7,5 π.μ.)
ΟΙΚ 612 Βιομηχανική Οργάνωση & Πολιτική (7,5 π.μ.)
ΟΙΚ 613 Δημόσια Οικονομικά (7,5 π.μ.)
ΟΙΚ 641 Θέματα του Καταναλωτή και Εφαρμογές (7,5 π.μ.)
ΟΙΚ 644 Οικονομικά της Χρηματοδότησης των Επιχειρήσεων (7,5 π.μ.)
ΟΙΚ 673 Εφαρμοσμένη Μικροοικονομετρία (7,5 π.μ.)
ΟΙΚ 680 Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομετρία (7,5 π.μ.)
Σε περίπτωση που κάποιο προσφερόμενο μάθημα δεν συγκεντρώνει το απαραίτητο
ακροατήριο, μπορεί να αντικατασταθεί με εκπόνηση εργασίας με βάση κατάλογο άρθρων
που ετοιμάζει ο υπεύθυνος καθηγητής (reading course or Independent Study, ΟΙΚ 693 και
ΟΙΚ 696). Ο φοιτητής δεν μπορεί να αντικαταστήσει με εργασίες περισσότερα από δύο
μαθήματα.
Με άδεια του Συμβουλίου του Τμήματος οι φοιτητές μπορούν επίσης να αντικαταστήσουν
μέχρι δύο μαθήματα επιλογής με προπτυχιακά μαθήματα που προσφέρουν άλλα τμήματα
του Πανεπιστημίου.
ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ
Ο εκάστοτε Συντονιστής Διδακτορικού Προγράμματος έχει την ευθύνη της επίβλεψης και
καθοδήγησης των φοιτητών από την εισδοχή τους στο πρόγραμμα μέχρι και την εξεύρεση
Ερευνητικού Συμβούλου. Ο Ερευνητικός Σύμβουλος παρακολουθεί την ερευνητική πρόοδο
ή άλλη εργασία του φοιτητή και του παρέχει την αναγκαία καθοδήγηση.
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ-ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
Φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τις περιεκτικές έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις για
κάθε εξάμηνο που βρίσκονται σε ερευνητικό ή συγγραφικό στάδιο:
α. Να παρακολουθούν τη σειρά σεμιναρίων του Τμήματος τουλάχιστον 80% των
προγραμματισθέντων σεμιναρίων και κάθε φορά με υπογραφή από
παρευρίσκοντες μέλη ΔΕΠ.
β. Να παρουσιάσουν την έρευνά τους σε ενδοτμηματικό σεμινάριο.
Υπεύθυνος για την επίβλεψη των πιο πάνω υποχρεώσεων είναι ο εκάστοτε συντονιστής
μεταπτυχιακών προγραμμάτων.
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Υποστήριξη πρότασης για διατριβή (σε τριμελή εξεταστική επιτροπή)
Μέχρι το 6ο εξάμηνο των σπουδών του στο διδακτορικό πρόγραμμα ο φοιτητής υποχρεούται
να έχει καταστρώσει και υποστηρίξει με επιτυχία ερευνητική πρόταση για τη διατριβή του
ενώπιο τριμελούς Επιτροπής. Η Επιτροπή αυτή ορίζεται από το Συμβούλιο του Τμήματος μετά
από εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος και του
Ερευνητικού Συμβούλου, ο οποίος προεδρεύει της Επιτροπής. Ένα μέλος της Τριμελούς
Επιτροπής μπορεί να είναι από άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου σε συναφές γνωστικό
αντικείμενο ή από άλλο Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο. Ο φoιτητής πρέπει vα δείξει ότι
έχει εvτoπίσει έvα εvδιαφέρov θέμα πoυ δεv έχει διερευvηθεί με παρόμoιo τρόπo, ότι κατέχει
τις πρoτειvόμεvες ερευvητικές μεθόδoυς και ότι έχει εvθαρρυvτικά πρoκαταρκτικά
απoτελέσματα.
Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής (σε πενταμελή εξεταστική επιτροπή)
1.

Η σύνθεση της πενταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής καθορίζεται από την Τμηματική
Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών με εισήγηση του Ερευνητικού Συμβούλου και
προεδρεύεται από μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικου του Τμήματος και όχι από
τον Ερευνητικό Σύμβουλο.

2.

Ο υπoψήφιoς παρoυσιάζει τη διατριβή τoυ σε ανοικτή διάλεξη διάρκειας 30-45 λεπτών
και μετά δέχεται ερωτήσεις από μέλη της Επιτρoπής πoυ σχετίζovται με τo περιεχόμεvo
και τα απoτελέσματά της. Ο υπoψήφιoς πρέπει vα υπoστηρίξει τα απoτελέσματα τoυ, vα
καταδείξει τηv πρωτoτυπία της διατριβής και vα δικαιoλoγήσει απoκλίσεις από τυχόv
πρoηγoύμεvα απoτελέσματα στo ίδιo ή παρόμoια θέματα.

3.

Η Επιτρoπή συvεδριάζει αμέσως μετά τηv oλoκλήρωση της υπoστήριξης, χωρίς τηv
παρoυσία τoυ υπoψήφιoυ. Απoφασίζει: (1) Να δεχτεί τη διατριβή όπως ακριβώς είvαι ή
(2) vα δεχτεί τη διατριβή με τov όρo vα γίvoυv συγκεκριμέvες διoρθώσεις ή (3) vα
απoρρίψει τη διατριβή. Στη δεύτερη περίπτωση, υπεύθυvoς για τηv τήρηση τωv όρωv
είvαι o Ερευvητικός Σύμβoυλoς και η Επιτρoπή δεv επαvαλαμβάvει τη συvεδρίασή της.
Στηv τρίτη περίπτωση, η Επιτρoπή μπoρεί vα θέσει χρovικό όριo στov υπoψήφιo για
επαvυπoβoλή σημαvτικά βελτιωμέvης εργασίας στo ίδιo ή παραπλήσιο θέμα. Αv o
υπoψήφιoς πρoτίθεται vα ασχoληθεί με εvτελώς διαφoρετικό θέμα κατά τηv κρίση της
Επιτρoπής, τότε χρειάζεται άδεια τoυ Συμβoυλίoυ τoυ Τμήματoς και υπoστήριξη vέας
ερευvητικής πρότασης.

Οικονομική στήριξη διδακτορικών φοιτητών
Το Τμήμα καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε οι διδακτορικοί φοιτητές να έχουν
ικανοποιητικούς οικονομικούς πόρους που να τους επιτρέπουν να ζουν ανεξάρτητα. Αυτοί
εξασφαλίζονται κυρίως με την απασχόλησή τους στο Τμήμα ως βοηθών διδασκαλίας και
συμπληρώνεται κατά το δυνατό με υποτροφίες.
Παρέχονται επίσης δυνατότητες
απασχόλησης φοιτητών ως βοηθών έρευνας.

5.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Το Τμήμα Οικονομικών είναι ένα από τα τρία Τμήματα που αποτελούν τη Σχολή
Οικονομικών Επιστήμων και Διοίκησης. Το Τμήμα διοικείται από το Συμβούλιο τμήματος το
οποίο αποτελείται από (α) όλο το ακαδημαϊκό προσωπικό [Καθηγητές, Αναπληρωτές
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Καθηγητές, Επίκουροι Καθηγητές και Λέκτορες] και (β) εκπροσώπους των φοιτητών –
ανάλογα με το συνολικό αριθμό των μελών του Συμβουλίου Τμήματος. Ο Πρόεδρος του
Τμήματος ο οποίος εκλέγεται κάθε 2 χρόνια, συγκαλεί το Συμβούλιο και προεδρεύει των
εργασιών του και προΐσταται των υπηρεσιών του Τμήματος.
Το Τμήμα στεγάζεται στην Πανεπιστημιούπολη, Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1, 2109
Αγλαντζιά, κτήριο ΟΕΔ02, 0 ισόγειο και 1ο όροφος. Οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν
με το διδακτικό προσωπικό κατά τις ώρες γραφείου που καθορίζονται σε σχετικές
ανακοινώσεις.
Ανακοινώσεις που αφορούν τους φοιτητές του Τμήματος αναρτώνται στην ιστοσελίδα του
Τμήματος, επίσης οι φοιτητές ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).
Προτρέπονται οι φοιτητές να παρακολουθούν την ιστοσελίδα του Τμήματος και το
ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο σε τακτά χρονικά διαστήματα.

6.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Για κάθε φοιτητή ορίζεται από το Τμήμα ακαδημαϊκός σύμβουλος από τα μέλη του
ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος μέχρι ο φοιτητής να επιλέξει μέλος του
προσωπικού το οποίο αποδέχεται να αναλάβει ως Ερευνητικός του Σύμβουλος. Η επιλογή
αυτή εγκρίνεται από το Συντονιστή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων.
Ο Ερευνητικός Σύμβουλος παρακολουθεί την ερευνητική πρόοδο ή άλλη εργασία του
φοιτητή και του παρέχει την αναγκαία καθοδήγηση.
Κάθε εξάμηνο ο φοιτητής εγγράφεται σε μαθήματα ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε
προγράμματος. Ο φοιτητής οργανώνει το εξαμηνιαίο πρόγραμμά του σύμφωνα με το
πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος σε συνεννόηση με τον Ακαδημαϊκό/Ερευνητικό του
Σύμβουλο, επιλέγοντας από τα προσφερόμενα μαθήματα και ανάλογα με τις διαθέσιμες
θέσεις.
Ο φοιτητής μπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει μάθημα τη δεύτερη εβδομάδα από την
έναρξη των μαθημάτων και την τρίτη εβδομάδα μπορεί μόνο να αφαιρέσει. Αποχώρηση από
μάθημα μετά την τρίτη και μέχρι και την έβδομη εβδομάδα καταγράφεται στο δελτίο
αναλυτικής βαθμολογίας του φοιτητή ως αποχώρηση. Ο φοιτητής δεν μπορεί να
αποχωρήσει από μάθημα μετά την έβδομη εβδομάδα. Αποχώρηση από μάθημα μετά από
την έβδομη εβδομάδα βαθμολογείται αυτόματα με μηδέν (0).
Η ελάχιστη διάρκεια ενός μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών επιπέδου Μάστερ είναι
τρία (3) εξάμηνα και ο μέγιστος επιτρεπτός χρόνος για την ολοκλήρωση του είναι οκτώ (8)
εξάμηνα. Η διάρκεια αναστολής ή διακοπής φοίτησης δεν συμπεριλαμβάνεται στο χρονικό
διάστημα των οκτώ (8) εξαμήνων.
Η ελάχιστη διάρκεια ενός μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, το οποίο οδηγεί σε
απονομή Διδακτορικού Τίτλου, είναι έξι (6) εξάμηνα, ενώ η μέγιστη διάρκεια σπουδών είναι
δεκαέξι (16) εξάμηνα. Η διάρκεια αναστολής ή διακοπής φοίτησης δεν συμπεριλαμβάνεται
στο χρονικό διάστημα των δεκαέξι (16) εξαμήνων.
Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.
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7.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η επίδοση του φοιτητή σε συγκεκριμένο μάθημα αξιολογείται με δύο τουλάχιστον από τους
ακόλουθους τρόπους, κατά την κρίση του διδάσκοντος: γραπτή και/ή προφορική εξέταση
στο τέλος του εξαμήνου, ενδιάμεση εξέταση, γραπτή εργασία, ενεργός συμμετοχή κ.ά. Ο
συγκεκριμένος συνδυασμός και η σχετική βαρύτητα στην τελική αξιολόγηση του φοιτητή
καθορίζονται στην αναλυτική περιγραφή του μαθήματος ή σε ειδική ανακοίνωση που
εκδίδεται πριν από το τέλος της πρώτης εβδομάδας των μαθημάτων. Επίσης, οι
ημερομηνίες των ενδιάμεσων εξετάσεων καθορίζονται στην περιγραφή του μαθήματος.
Σύστημα Βαθμολογίας
Το σύστημα βαθμολογίας των μαθημάτων είναι αριθμητικό, από 0 μέχρι 10, ανά ½ της
μονάδας. Κατώτατο όριο επιτυχίας είναι ο βαθμός 5. Ο τελικός βαθμός είναι ο σταθμικός
μέσος όρος της βαθμολογίας όλων των μαθημάτων. Η αναλυτική βαθμολογία όλων των
μαθημάτων, καθώς και οι τυχόν αποτυχίες, αποχωρήσεις ή απαλλαγές από μαθήματα,
καταγράφονται στο τελικό δελτίο αναλυτικής βαθμολογίας. Η βαρύτητα του βαθμού κάθε
μαθήματος (πιστωτικές μονάδες) αναγράφεται στον οδηγό σπουδών του Τμήματος.
Ανολοκλήρωτος Βαθμός
Ανολοκλήρωτος βαθμός δίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. τεκμηριωμένοι
ιατρικοί ή προσωπικοί λόγοι). Η διαδικασία βαθμολόγησης ανολοκλήρωτου μαθήματος
είναι:
α.

Ο διδάσκων, με έγκριση του Προέδρου του Τμήματος, ενημερώνει γραπτώς τη Σχολή
Μεταπτυχιακών Σπουδών.

β.

Προβλέπεται ημερομηνία ολοκλήρωσης των απαιτήσεων του μαθήματος, η οποία
δεν μπορεί να είναι μετά το τέλος του επόμενου εξαμήνου.

γ.

Αν ο φοιτητής δεν ολοκληρώσει τις απαιτήσεις του μαθήματος μέχρι το τέλος του
επόμενου εξαμήνου, τότε ο βαθμός μετατρέπεται αυτόματα σε μηδέν.

Τερματισμός φοίτησης
Φοίτηση Επιπέδου Μάστερ:
τερματίζεται αυτοδικαίως εάν:

Η φοίτηση μεταπτυχιακού φοιτητή επιπέδου Μάστερ

α.

με τη συμπλήρωση συνολικά οκτώ εξαμήνων φοίτησης δεν έχει ικανοποιήσει πλήρως
τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών, το οποίο παρακολουθεί.
Νοείται, ότι στα οκτώ εξάμηνα φοίτησης δεν συνυπολογίζονται εξάμηνα, κατά τα
οποία έχει ανασταλεί ή διακοπεί η φοίτηση του φοιτητή

β.

η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής επιπέδου Μάστερ αποτελεί υποχρεωτική
απαίτηση του προγράμματος σπουδών που παρακολουθεί ο φοιτητής και ο φοιτητής
έχει αποτύχει να υπερασπίσει επιτυχώς την εν λόγω Διατριβή του για δεύτερη φορά
και
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γ.

δεν έχει εγγραφεί σε μαθήματα για δύο συνεχόμενα εξάμηνα και προσπάθειες
επικοινωνίας μαζί του από μέρους του Πανεπιστημίου δεν αποδίδουν.

Φοίτηση Διδακτορικού Επιπέδου:
Η φοίτηση μεταπτυχιακού φοιτητή διδακτορικού
επιπέδου τερματίζεται αυτοδικαίως εάν:
α.

ο φοιτητής συμπληρώσει συνολικά δεκαέξι εξάμηνα φοίτησης.
Νοείται, ότι στα δεκαέξι εξάμηνα φοίτησης δεν συνυπολογίζονται εξάμηνα, κατά τα
οποία έχει ανασταλεί ή διακοπεί η φοίτηση του φοιτητή

β.

έχει ολοκληρώσει έξι εξάμηνα σπουδών και δεν έχει επιτύχει στην περιεκτική εξέταση
που προνοεί το πρόγραμμα σπουδών του.
Νοείται, ότι στα έξι εξάμηνα φοίτησης δεν συνυπολογίζονται εξάμηνα, κατά τα οποία
έχει ανασταλεί ή διακοπεί η φοίτηση του φοιτητή

γ.

έχει αποτύχει για δεύτερη φορά να υπερασπίσει επιτυχώς τη Διδακτορική του
Διατριβή
και

δ.

δεν έχει εγγραφεί σε μαθήματα για δύο συνεχόμενα εξάμηνα και προσπάθειες
επικοινωνίας μαζί του από μέρους του Πανεπιστημίου δεν αποδίδουν.

Φοιτητής διδακτορικού επιπέδου ο οποίος για ειδικούς λόγους διακόπτει τη φοίτησή του από
το διδακτορικό πρόγραμμα, δύναται να του απονεμηθεί δίπλωμα Μάστερ νοουμένου ότι
πληροί όλες τις προϋποθέσεις του Τμήματος για την απονομή διπλώματος Μάστερ.

Ενστάσεις
Ενστάσεις φοιτητών σε θέματα τελικής βαθμολογίας μαθημάτων εξετάζονται από επιτροπή
του Τμήματος, σύμφωνα με σχετικούς κανόνες. Ένας φοιτητής δικαιούται να ζητήσει
αναθεώρηση του γραπτού νοουμένου ότι ακολουθείται αυστηρά η πιο κάτω διαδικασία:
1.
2.
3.

Ο φοιτητής στέλλει επιστολής στον Πρόεδρο του Τμήματος και ζητεί αναθεώρηση
του γραπτού του.
Η επιστολή μεταβιβάζεται στο διδάσκοντα ο οποίος βαθμολογεί εκ νέου το γραπτό
και κάμνει εισήγηση προς το Συμβούλιο του Τμήματος.
Το Συμβούλιο του Τμήματος κοινοποιεί την τελική βαθμολογία στο φοιτητή.

Πειθαρχικά Παραπτώματα
Οι φοιτητές οφείλουν να γνωρίζουν τους Κανόνες Μεταπτυχιακής Φοίτησης και τους
Πειθαρχικούς Κανόνες του Πανεπιστημίου και να συμμορφώνονται με αυτούς.
(Περιπτώσεις εσκεμμένης ή μη εξαπάτησης όπως αντιγραφή, κλοπή ή άλλη χρήση δόλου
σε εξετάσεις, η οικειοποίηση πνευματικής εργασίας άλλων, θεωρούνται αξιόποινες πράξεις
και θα αποπέμπονται στην Πειθαρχική Επιτροπή του Πανεπιστημίου.) Οι Πειθαρχικοί
Κανόνες προβλέπουν κατηγορίες πειθαρχικών παραπτωμάτων που παραμέμπονται στην
Πειθαρχική Επιτροπή του Πανεπιστημίου.
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Οι φοιτητές μπορούν να προμηθευτούν αντίγραφα των σχετικών Κανόνων, και Κανονισμών,
που καθορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, από την Υπηρεσία Σπουδών και
Φοιτητικής Μέριμνας.
Αναστολή Φοίτησης πρίν την έναρξη του Εξαμήνου
Οποιοσδήποτε φοιτητής δύναται να υποβάλει αίτηση για αναστολή της φοίτησής του, για
ένα ή δύο εξάμηνα φοίτησης. Η συνολική χρονική περίοδος αναστολής φοίτησης δεν
μπορεί να υπερβαίνει τα δύο εξάμηνα φοίτησης. Η διαδικασία αναστολής φοίτησης έχει ως
ακολούθως:
1.

Αίτηση για αναστολή φοίτησης, τεκμηριωμένη και συνοδευόμενη από όλα τα
δικαιολογητικά, υποβάλλεται στο Συμβούλιο του Τμήματος, πριν την έναρξη της
αιτούμενης περιόδου.

2.

Το Συμβούλιο του Τμήματος εξετάζει την αίτηση και αποφασίζει με απλή
πλειοψηφία, κατά πόσον θα την εγκρίνει ή όχι.

3.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος ενημερώνει γραπτώς το φοιτητή για την απόφαση του
Συμβουλίου του Τμήματος. Η απόφαση κοινοποιείται στον Κοσμήτορα της Σχολής
Μεταπτυχιακών Σπουδών.

4.

Η διαδικασία παραχώρησης αναστολής φοίτησης θα πρέπει να ολοκληρώνεται
μέχρι το τέλος της πρώτης εβδομάδας των μαθημάτων, ώστε οι φοιτητές να μη
δεσμεύουν θέσεις στα μαθήματα και η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών να
ενημερώνεται έγκαιρα για να αφαιρούνται τα μαθήματα από τους φοιτητές πριν
από την εβδομάδα των προσθέσεων/αφαιρέσεων μαθημάτων.

Εξάμηνο κατά το οποίο ο φοιτητής έχει αναστείλει τις σπουδές του δεν συνυπολογίζεται ως
χρόνος φοίτησης του φοιτητή.
Προσωρινή Διακοπή Φοίτησης κατά τη διάρκεια του Εξαμήνου
Φοιτητής μπορεί να αιτηθεί προσωρινή διακοπή φοίτησης κατά τη διάρκεια του εξαμήνου
όταν συντρέχουν σοβαροί ιατρικοί λόγοι. Ο φοιτητής καταθέτει αίτηση στο Τμήμα με
κοινοποίηση στη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών , η οποία την προωθεί στο
Ιατροσυμβούλιο του Πανεπιστημίου. Η Σύγκλητος εξουσιοδοτεί τριμελή επιτροπή με τον
Κοσμήτορα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών για εξέταση των αιτημάτων.
Η διακοπή φοίτησης μπορεί να γίνει μέχρι δύο εξάμηνα και μετά επανεξετάζεται από το
Ιατροσυμβούλιο. Εξάμηνο κατά το οποίο ο φοιτητής έχει διακόψει τις σπουδές του δεν
συνυπολογίζεται ως χρόνος φοίτησης του φοιτητή.
Μητρότητα- Πατρότητα
Φοιτήτρια/φοιτητής μπορεί να αιτηθεί άδεια μητρότητας ή πατρότητας, μέχρι ένα χρόνο για
μητέρες και ένα εξάμηνο για πατέρες. Ο χρόνος αυτός δε θα συνυπολογίζεται στο συνολικό
χρόνο φοίτησης. Η αίτηση γίνεται απευθείας στο Τμήμα, το οποίο αποστέλλει στη Σχολή
Μεταπτυχιακών Σπουδών την αίτηση του φοιτητή/φοιτήτριας μαζί με το ιατρικό
πιστοποιητικό που να δηλώνει την πιθανή ημερομηνία γεννήσεως.
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8.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡIΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΟΙΚ 601 Μικροοικονομική Ανάλυση Ι (7,5 π.μ.)
Διδάσκων: Χατζηγιάννης Κώστας
Το μάθημα θα ξεκινήσει με μια ανασκόπηση των κλασσικών θεωριών συμπεριφοράς του
καταναλωτή και του παραγωγού και θα συνεχίσει με την περιγραφή των βασικών δομών
αγοράς και την ανάλυση των αγορών συντελεστών παραγωγής.
Ακολούθως θα
αναπτυχθούν οι βασικές αρχές της θεωρίας των παιγνίων κάτω από συνθήκες πλήρους
αλλά και ελλιπούς πληροφόρησης. Οι αρχές αυτές θα αποτελέσουν τα εργαλεία για την
ανάλυση διαφόρων προβλημάτων της σύγχρονης μικροοικονομικής θεωρίας όπως το
παζάρεμα, τις δημοπρασίες, τον ηθικό κίνδυνο, τη δυσμενή επιλογή.
ΟΙΚ 602 Μακροοικονομική Ανάλυση Ι (7,5 π.μ.)
Διδάσκων: Ζαχαριάδης Μάριος
Το μάθημα της Μακροοικονομίας αρχίζει με μια σύντομη επανάληψη παραδοσιακών
υποδειγμάτων και προχωρεί σε μια γενική ανασκόπηση της πρόσφατης έρευνας που
διεξάγεται στον τομέα αυτό. Εμπεδώνει την κατάλληλη χρήση υποδειγμάτων που
προσδιορίζουν ενδογενείς μεταβλητές όπως το εθνικό εισόδημα, το επιτόκιο, τον τιμάριθμό,
τη συναλλαγματική αντιστοιχία και το ισοζύγιο πληρωμών. Εξετάζει πρόσφατη έρευνα που
αφορά τις Μικροοικονομικές βάσεις των Μακροοικονομικών υποδειγμάτων, τον
πληθωρισμό και την ανεργία, την οικονομική μεγέθυνση και τους πραγματικούς κύκλους.
OIK 603 Στατιστική και Οικονομετρία Ι (7,5 π.μ.)
Διδάσκων: Κασπαρής Ιωάννης
Θεωρία Πιθανοτήτων. Τυχαίο δείγμα. Παλινδρόμηση, πρόβλεψη, και σχετικές έννοιες.
Γραμμικό (κανονικό) μοντέλο: εκτίμηση, στατιστικός έλεγχος, έλεγχος ορθής εξειδίκευσης.
Γενικευμένη γραμμική παλινδρόμηση. Γενικευμένη Μέθοδος Ροπών. Μέθοδος Μέγιστης
Πιθανοφάνειας.
ΟΙΚ 604 Αναλυτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά (7,5 π.μ.)
Διδάσκων: Ζήρος Νίκος
Κατασκευή οικονομικών υποδειγμάτων και ανάλυση ισορροπίας. Γραμμικά υποδείγματα και
άλγεβρα μητρών. Συγκρτιτική στατική ανάλυση. Μεθόδοι αριστοποίησης με και χωρίς
περιορισμούς. Δυναμικές μεθόδοι συνεχούς και διακριτού χρόνου.
OIK 605 Διεθνές Εμπόριο (7,5 π.μ.)
Διδάσκων: Μιχαήλ Μιχάλης
Το μάθημα αυτό αναλύει τόσο την παραδοσιακή θεωρία του εμπορίου όσο και τη «νέα θεωρία
εμπορίου». Το πρώτο μέρος εξετάζει τις θεωρίες του απόλυτου και του συγκριτικού
πλεονεκτήματος καθώς επίσης και το υπόδειγμα των Heckscher-Ohlin. Το δεύτερο μέρος
αναλύει τους άριστους δασμούς σε περιπτώσεις όπου το εμπόριο μεταξύ διαφόρων χωρών
χαρακτηρίζεται από στρατηγικές αλληλοεπιδράσεις. Χρησιμοποιώντας αυτές τις μεθόδους το
μάθημα εξετάζει την Οικονομική Ολοκλήρωση τόσο στο περιφερειακό όσο και στο παγκόσμιο
επίπεδο.
ΟΙΚ 606 Διεθνής Χρηματοοικονομική (7,5 π.μ.)
Διδάσκων: Ζαχαριάδης Μάριος
Παρουσίαση των κύριων ερωτημάτων της διεθνούς οικονομικής και των θεωρητικών
υποδειγμάτων που στοχεύουν να τα εξηγήσουν. Τα χαρακτηριστικά του διεθνούς
οικονομικού κύκλου και εισαγωγή στα υποδείγματα διεθνών πραγματικών οικονομικών
κύκλων, με στόχο την κατανόηση της διεθνούς συνδιακύμανσης μακροοικονομικών
μεταβλητών και του συγχρονισμού μεταξύ εθνικών οικονομιών. Διεθνής σχετικές τιμές όπως
η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία και η συναφής μελέτη της Ισοδυναμίας Αγοραστικής
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Δύναμης και του Νόμου Μίας Τιμής, με στόχο την κατανόηση της τμηματοποίησης των
διεθνών αγορών και της διεθνούς σύγκλισης τιμών.
ΟΙΚ 610 Νομισματικά και Τραπεζικά (7,5 π.μ.)
Διδάσκων: Χασάπης Κρίστης
Tο μάθημα αυτό αποσκοπεί στη μελέτη των χρηματαγορών και χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων. Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η κριτική παρουσίαση των πρόσφατων
εξελίξεων στην έρευνα, κάτι που θα επιτευχθεί με τη συστηματική ανάλυση επιστημονικών
μελετών. Τα θέματα που θα εξεταστούν θα επιλεγούν από τα ακόλουθα: χρηματαγορές, το
χρηματοπιστωτικό σύστημα, τιμές και συναλλαγματικές ισοτιμίες, χρήμα, επιτόκια,
πληθωρισμός, μετοχές, ομόλογα, καθορισμός επιτοκίων, αγορές συναλλάγματος,
χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, τραπεζικός τομέας και μη-τραπεζικά χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα, επιλογή χαρτοφυλακίου, σύγκλιση επιτοκίων και πληθωρισμού (στην Ευρωπαϊκή
Ένωση), επίδραση αγορών χρήματος και κεφαλαίου στην οικονομική δραστηριότητα,
ευρωπαϊκή οικονομική ολοκλήρωση, κ.α.
ΟΙΚ 611 Οικονομικά της Εργασίας (7,5 π.μ.)
Στατική και δυναμική θεωρία της ζήτησης και προσφοράς εργασίας και λύσεις υποδειγμάτων
σε περιβάλλον πλήρους ανταγωνισμού. Χρήσιμες οικονομετρικές μέθοδοι και εμπειρικές
εφαρμογές υποδειγμάτων πλήρους ανταγωνισμού. Μελέτες καθορισμού μισθών και ενδείξεις
της απουσίας πλήρους ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Υποδείγματα μη ανταγωνιστικού
περιβάλλοντος και εμπειρική επιλογή μεταξύ τους. Θέματα που αφορούν την απουσία
ισορροπίας από την αγορά εργασίας όπως η δυσκαμψία μισθών και η ανεργία.
ΟΙΚ 612 Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική (7,5 π.μ.)
Διδάσκων: Κληρίδης Σωφρόνης
Η βιομηχανική οργάνωση ασχολείται με την μελέτη ατελώς ανταγωνιστικών αγορών. Σκοπός
του μαθήματος είναι η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των αγορών αυτών, η εξοικείωση
με τις εμπειρικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την ανάλυσή τους, και η ανάπτυξη των
βασικών αρχών πολιτικής που προάγουν την αποτελεσματική λειτουργία τους. Μερικά
ενδεικτικά θέματα είναι: εκτίμηση ζήτησης και προσφοράς, εκτίμηση συναρτήσεων κόστους και
παραγωγής, ρύθμιση μονοπωλίων, υποδείγματα ολιγοπωλίου, εκτίμηση ισχύως αγοράς,
συμπράξεις και καρτέλ, διαφοροποίηση προϊόντων, συγχωνεύσεις, είσοδος και οι περιορισμοί
της.
ΟΙΚ 613 Δημόσια Οικονομικά (7,5 π.μ.)
Διδάσκων: Λυσιώτου Παναγιώτα
Το μάθημα αυτό συνδυάζει τη θεωρία των δημοσίων οικονομικών με εφαρμογές στην
Κυπριακή οικονομία. Το θεωρητικό μέρος καλύπτει τις επιδράσεις της κρατικής παρέμβασης
στην οικονομία μέσω της φορολογίας και των δημοσίων δαπανών, τόσο από θετικής όσο
και από δεοντολογικής άποψης. Τα επιμέρους θέματα περιλαμβάνουν το ρόλο του κράτους,
τη φορολογία των αγαθών και υπηρεσιών, τη φορολογία εισοδήματος, αριστοποίηση της
φορολογίας, τις επιδράσεις των φόρων στην προσφορά εργασίας και αποταμίευσης, τη
φορολογία των επιχειρήσεων. Επίσης καλύπτονται θέματα που αφορούν ατέλειες της
αγοράς όπως στην περίπτωση των δημόσιων αγαθών και τις εξωτερικότητες. Οι εφαρμογές
στην Κυπριακή οικονομία αφορούν στα πιο πάνω θέματα και όπου είναι εφικτό εξάγονται
συμπεράσματα πολιτικής που στηρίζονται σε αποτελέσματα εμπειρικής ανάλυσης.
ΟΙΚ 641 Θεωρία του Καταναλωτή και Εφαρμογές (7,5 π.μ.)
Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα της θεωρίας του
καταναλωτή με έμφαση στη χρήση οικονομετρικών μεθόδων και στατιστικών στοιχείων για
την εμπειρική ανάλυση της συμπεριφοράς του καταναλωτή στο ατομικό και συνολικό
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επίπεδο. Αρχίζοντας με σύντομη περιγραφή βασικών θεωρητικών αρχών (προτιμήσεις,
περιορισμοί, αριστοποίηση) το μάθημα θα επεκταθεί στην ανάλυση ζήτησης ως μέσου
διερεύνησης της συμπεριφοράς και ευημερίας του νοικοκυριού. Θα εξεταστούν βασικές
ιδιότητες των συστημάτων ζήτησης όπως η διαχωρισιμότητα, η αθροιστικότητα κλπ. Οι
τελευταίες διαλέξεις του μαθήματος θα επικεντρωθούν σε εφαρμογές όπως οι
εξωτερικότητες και τα δημόσια αγαθά, οι τιμαριθμικοί δείκτες και η ποιότητα, οι κλίμακες
ισοδυναμίας, η κατανομή της κατανάλωσης μέσα στο νοικοκυριό και η ανάλυση
φορολογικών μεταρρυθμίσεων.
OIK 644 Οικονομικά της Χρηματοδότησης των Επιχειρήσεων (7,5 π.μ.)
Διδάσκων: Σούπασιης Μάριος
Το μάθημα αυτό εξετάζει μεταξύ άλλων την αποτίμηση επιχειρήσεων, την αποτίμηση μετοχών,
ομολόγων και προαιρετικών δικαιωμάτων, τη σχέση μεταξύ κινδύνου και απόδοσης,
αποτίμηση επενδυτικών έργων, δημιουργία αξίας για τους μετόχους, τη Διεθνή Αγορά
Κεφαλαίου και την επιρροή της στη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, τη διαχείριση της δομής
κεφαλαίου.
OIK 651 Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙ (7,5 π.μ.)
Διδάσκων: Τσάκας Νικόλαος
Το μάθημα αυτό συνεχίζει την ανάλυση των αρχών της μικροοικονομικής θεωρίας και
χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος θα αναπτυχθούν οι βασικές αρχές της θεωρίας
των παιγνίων κάτω από συνθήκες πλήρους αλλά και ελλιπούς πληροφόρησης, και θα
εφαρμοστούν στην ανάλυση διαφόρων προβλημάτων όπως η συμπαιγνία, το παζάρεμα, οι
δημοπρασίες, ο ηθικός κίνδυνος και η δυσμενής επιλογή. Το δεύτερο μέρος θα αποτελέσει
μια εισαγωγή στην κλασική θεωρία της γενικής ισορροπίας και τις προεκτάσεις αυτής και θα
αναπτύξει τα γενικά θεωρήματα των οικονομικών της ευημερίας,
OIK 652 Μακροοικονομική Ανάλυση ΙI (7,5 π.μ.)
Διδάσκων: Χασαμπουλλή ΄Αντρη
Αναλυτική προσέγγιση βασικών μακροοικονομικών μοντέλων πεπερασμένου ή άπειρου
ορίζοντα σε διακριτό ή συνεχή χρόνο. Εισαγωγή στα υποδείγματα πραγματικών
οικονομικών κύκλων και διεθνών πραγματικών οικονομικών κύκλων. Υποδείγματα
ενδογενούς ανάπτυξης με έμφαση σε μοντέλα έρευνας και τεχνολογίας και διεθνούς
διάδοσης τεχνολογίας.
ΟΙΚ 653 Στατιστική και Οικονομετρία ΙΙ (7,5 π.μ.)
Διδάσκων: Στυλιανού Ιωάννα
Βασικά στοιχεία πιθανοτήτων και στατιστικής, επαναληπτική δειγματοληψία, γενικευμένη
μέθοδος των ροπών, ενδογένεια, υπόδειγμα αλληλοεξαρτώμενων εξισώσεων, μεταβλητές
περιορισμένου πεδίου τιμών, υποδείγματα επαλαμβανόμενων διαστρωματικών δεδομένων,
απαραμετρική εκτίμηση συνάρτησης πυκνότητας, απαραμετρική και ημι-παραμετρική
εκτίμηση παλινδρόμησης.
ΟΙΚ 661
Μικροοικονομικά (7,5 π.μ.)
Διδάσκων: Λούης Φίλιππος
Το μάθημα θα ξεκινήσει με μια ανασκόπηση των κλασσικών θεωριών συμπεριφοράς του
καταναλωτή και του παραγωγού και θα συνεχίσει με την περιγραφή των βασικών δομών
αγοράς και την ανάλυση των αγορών συντελεστών παραγωγής.
Ακολούθως θα
αναπτυχθούν οι βασικές αρχές της θεωρίας των παιγνίων κάτω από συνθήκες πλήρους
αλλά και ελλιπούς πληροφόρησης. Οι αρχές αυτές θα αποτελέσουν τα εργαλεία για την
ανάλυση διαφόρων προβλημάτων της σύγχρονης μικροοικονομικής θεωρίας όπως το
παζάρεμα, τις δημοπρασίες, τον ηθικό κίνδυνο, τη δυσμενή επιλογή.
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OIK 662
Μακροοικονομικά (7,5 π.μ.)
Διδάσκων: Μιχαηλίδης Μάριος
Το μάθημα της Μακροοικονομίας αρχίζει με μια σύντομη επανάληψη παραδοσιακών
υποδειγμάτων και προχωρεί σε μια γενική ανασκόπηση της πρόσφατης έρευνας που
διεξάγεται στον τομέα αυτό.
Εμπεδώνει την κατάλληλη χρήση υποδειγμάτων που
προσδιορίζουν ενδογενείς μεταβλητές όπως το εθνικό εισόδημα, το επιτόκιο, τον τιμάριθμό, τη
συναλλαγματική αντιστοιχία και το ισοζύγιο πληρωμών. Εξετάζει πρόσφατη έρευνα που
αφορά τις Μικροοικονομικές βάσεις των Μακροοικονομικών υποδειγμάτων, τον πληθωρισμό
και την ανεργία, την οικονομική μεγέθυνση και τους πραγματικούς κύκλους.
ΟΙΚ 663 Οικονομετρία (7,5 π.μ.)
Διδάσκων: Κασπαρής Ιωάννης
Θεωρία Πιθανοτήτων. Τυχαίο δείγμα. Παλινδρόμηση, πρόβλεψη, και σχετικές έννοιες. Το
γραμμικό (κανονικό) μοντέλο: εκτίμηση, στατιστικός έλεγχος, έλεγχος ορθής εξειδίκευσης.
Γενικευμένη γραμμική παλινδρόμηση. Στοιχεία χρονοσειρών. Δυναμικό γραμμικό μοντέλο
παλινδρόμησης.
Μη-γραμμική παλινδρόμηση.
Πολυμεταβλητά συστήματα
παλινδρόμησης. Υπόδειγμα αλληλοεξαρτώμενων εξισώσεων. Γενικευμένη Μέθοδος
Ροπών. Μεταβλητές Περιορισμένου πεδίου τιμών. Υποδείγματα επαλαμβανόμενων
διαστρωματικών στοιχείων.
ΟΙΚ 673 Εφαρμοσμένη Μικροοικονομετρία (7,5 π.μ.)
Το μάθημα αυτό δίνει έμφαση στις οικονομετρικές εφαρμογές με βάση μικροοικονομικά
δεδομένα και τη χρήση οικονομετρικών υπολογιστικών πακέτων. Γίνεται σύντομη
επανάληψη του κλασσικού υποδείγματος γραμμικής παλινδρόμησης και μετέπειτα
μελετώνται διάφορα οικονομετρικά θέματα που προκύπτουν όταν αναλύονται
μικροοικονομικά δεδομένα και οι τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί για να αντιμετωπιστούν
αυτά τα προβλήματα. Πιθανά θέματα διδασκαλίας είναι: βοηθητικές μεταβλητές και
αλληλοεξαρτώμενες εξισώσεις, διαστρωματικά δεδομένα, μέγιστη πιθανοφάνεια και
γενικευμένη μέθοδος των ροπών, υποδείγματα με περιορισμένη εξαρτημένη μεταβλητή,
επιλογή δείγματος.
OIK 680 Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομετρία (7,5 π.μ.)
Διδάσκων: Ανδρέου ΄Ελενα
Στοχαστικές ανελίξεις για χρηματοοικονομικές χρονοσειρές, Μονομεταβλητά και
πολυμεταβλητά γενικευμένα αυτοπαλίνδρομα ετεροσκεδαστικά μοντέλα, Στοχαστικά
μοντέλα διακύμανσης, Εκτίμηση και έλεγχος των υποδειγμάτων υποτίμησης κεφαλαίων με
δεσμευμένες ροπές, Μέθοδοι διαχείρισης χρηματοοικονομικού κινδύνου, Ανάλυση
χρηματοοικονομικών δεδομένων με υψηλή συχνότητα και χρηματοοικονομικά μοντέλα
μικροδομής. Εμπειρικές εφαρμογές των πιο πάνω μοντέλων και μεθόδων.
ΟΙΚ 688 Σύγχρονα Θέματα Οικονομικής Έρευνας Ι (7,5 π.μ.)
Διδάσκων: Θεοδωρόπουλος Νίκος
Το μάθημα χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος θα γίνεται εντατική και σε βάθος
παρουσίαση των σημαντικότερων ερευνητικών θεμάτων με τα οποία καταπιάνεται σήμερα
η οικονομική έρευνα σε διάφορους τομείς. Στο δεύτερο μέρος ο κάθε φοιτητής θα
επικεντρώνεται σε ένα τομέα της επιλογής του και θα εκπονεί συστηματική μελέτη της
βιβλιογραφίας και ετοιμασία σχετικής έκθεσης.

22

ΟΙΚ 788 Σύγχρονα Θέματα Οικονομικής Έρευνας ΙΙ (7,5 π.μ.)
Το μάθημα χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος θα γίνεται εντατική και σε βάθος
παρουσίαση των σημαντικότερων ερευνητικών θεμάτων με τα οποία καταπιάνεται σήμερα
η οικονομική έρευνα σε διάφορους τομείς. Στο δεύτερο μέρος ο κάθε φοιτητής θα
επικεντρώνεται σε ένα τομέα της επιλογής του και θα εκπονεί συστηματική μελέτη της
βιβλιογραφίας και ετοιμασία σχετικής έκθεσης.
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