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Eισαγωγή
Σκοπός του Τμήματος Οικονομικών είναι η προαγωγή και διάδοση της οικονομικής γνώσης. Οι διδάσκοντες
του Τμήματος είναι ενεργοί ερευνητές που συμβάλλουν στην εξέλιξη της οικονομικής επιστήμης, μέσα από
τη συμμετοχή τους στο διεθνές ερευνητικό γίγνεσθαι. Οι εμπειρίες τους μεταφέρονται στις αίθουσες, έτσι
ώστε οι φοιτητές να γίνονται κοινωνοί της πρόσφατης οικονομικής γνώσης και των σύγχρονων μεθόδων
επιστημονικής έρευνας.
Τα προγράμματα σπουδών του Τμήματος παρέχουν στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια για να
διεκδικήσουν με αξιώσεις:
Εισδοχή σε Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά Προγράμματα σε Κορυφαία Πανεπιστήμια του Εξωτερικού
- Πρόσφατοι απόφοιτοι έχουν γίνει δεκτοί με υποτροφίες σε προγράμματα των University of Rochester,
Washington University in St Louis, University of Illinois, University of Southern California και London
School of Economics.
Ελκυστικές Θέσεις Εργασίες - Πολλοί απόφοιτοι επιλέγουν να ειδικευτούν στη λογιστική, ενώ άλλοι
επιλέγουν να σταδιοδρομήσουν σε τομείς όπως τα τραπεζικά, η χρηματοοικονομική, το μάρκετινγκ και
η διαχείριση ρίσκου.

ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Eυέλικτο πρόγραμμα σπουδών παρέχοντας στους
φοιτητές τη δυνατότητα είτε να παρακολουθήσουν
γενικές σπουδές στα οικονομικά, είτε να εξειδικευτούν
επιλέγοντας κατεύθυνση ή δευτερεύοντα κλάδο
άλλου τμήματος. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές έχουν τις
εξής επιλογές:
1. Γενικό Πρόγραμμα Σπουδών
2. Κατεύθυνση: Οικονομική Θεωρία και Οικονομετρία
3. Κατεύθυνση: Διεθνείς, Ευρωπαϊκές και Οικονομικές
Σπουδές
4. Γενικό Πρόγραμμα Σπουδών σε συνδυασμό με
δευτερεύοντα κλάδο άλλου τμήματος
Παρέχει ισχυρό υπόβαθρο στα οικονομικά και προετοιμάζει τους φοιτητές είτε για μεταπτυχιακές σπουδές είτε για απασχόληση σε παρεμφερείς κλάδους
όπως η λογιστική, η χρηματοοικονομική, η διοίκηση
επιχειρήσεων κ.λπ.
Προσφέρει την εξασφάλιση απαλλαγών από ορισμένες
εξετάσεις επαγγελματικής κατάρτισης στη λογιστική
(ACCA και ACA), με παρακολούθηση συγκεκριμένων
μαθημάτων του Πανεπιστημίου Κύπρου.

ΠΤΥΧΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Διατμηματικό πρόγραμμα σπουδών που προσφέρεται σε συνεργασία με το Τμήμα Μαθηματικών και
Στατιστικής.
Απευθύνεται σε άτομα που έχουν κλίση στα μαθηματικά και οι απόφοιτοί του είναι περιζήτητοι σε κλάδους που απαιτούν αυξημένες αναλυτικές ικανότητες,
όπως η επιχειρησιακή έρευνα, η οικονομετρία, τα
χρηματοοικονομικά, τα αναλογιστικά, η ασφαλιστική
επιστήμη και η διαχείριση ρίσκου.
Δίνει ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο για περαιτέρω
σπουδές σε μεταπτυχιακά προγράμματα κορυφαίων
πανεπιστημίων.

Προγράμματα Σπουδών

Πρόγραμμα σπουδών παρόμοιο με τα προγράμματα
οικονομικών που προσφέρονται σε πολλά πανεπιστήμια διεθνώς.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ

Προγράμματα Σπουδών

ΠΤΥΧΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Πρόγραμμα που εμβαθύνει στην οικονομική θεωρία, στις οικονομετρικές μεθόδους και στις δεξιότητες για διεξαγωγή έρευνας.
Απευθύνεται σε φοιτητές που ενδιαφέρονται να
προχωρήσουν σε διδακτορικές σπουδές ή να εργαστούν ως οικονομικοί αναλυτές.

ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Πρόγραμμα που προσφέρει εξειδίκευση στα νομισματικά και χρηματοοικονομικά.
Απευθύνεται σε φοιτητές που ενδιαφέρονται για
απασχόληση στον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα.

ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Master in Business
Economics TIME MBE)
Διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα σε συνεργασία
με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Wageningen
University Ολλανδίας.
Συνδυάζει διδασκαλία με πρακτική εξάσκηση σε
μεγάλους οργανισμούς και προσφέρει εξειδίκευση
σε θέματα τεχνολογίας, διαχείρισης καινοτομίας
και επιχειρηματικότητας.

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Πρόγραμμα που αποσκοπεί στην επιστημονική
κατάρτιση ερευνητών υψηλού επιπέδου.
Απευθύνεται σε φοιτητές που ενδιαφέρονται για
ακαδημαϊκή ή ερευνητική καριέρα.

Διεθνής Αναγνώριση και Επιτεύγματα
Η ποιότητα των σπουδών και του ερευνητικού έργου του Τμήματος Οικονομικών έχει
λάβει επανειλημμένως άριστες αξιολογήσεις από επιτροπές ξένων εμπειρογνωμόνων.
Επίσης, σύμφωνα με διεθνείς κατατάξεις, ανήκει στα κορυφαία 250 Τμήματα
Οικονομικών παγκοσμίως.
Το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος έχει επιδείξει σημαντικό επιστημονικό έργο
με δημοσιεύσεις σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά και συμμετοχές σε διεθνείς
ερευνητικές δραστηριότητες.
Η έρευνα των ακαδημαϊκών του Τμήματος έχει εξασφαλίσει χρηματοδοτήσεις από το
Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, τα ερευνητικά προγράμματα αιχμής του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Έρευνας (ERC) και πολλούς άλλους εγχώριους και διεθνείς οργανισμούς.

Κοινωνική Προσφορά
Το Τμήμα Οικονομικών, σε στενή συνεργασία με το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του
Πανεπιστημίου Κύπρου, είναι ο κύριος φορέας επιστημονικής οικονομικής γνώσης
στην Κύπρο και συμβάλλει σε τακτά χρονικά διαστήματα στον δημόσιο διάλογο και
στη διαμόρφωση της οικονομικής πολιτικής.
Ακαδημαϊκοί του Τμήματος συμμετέχουν σε συμβούλια οργανισμών και επιτροπές
εμπειρογνωμόνων. Επίσης, υπάρχει στενή συνεργασία με φορείς της κυπριακής
οικονομίας και του επιχειρηματικού κόσμου.

Μελλοντική Απασχόληση
Τα οικονομικά είναι ένας ευέλικτος κλάδος σπουδών που παρέχει βάσεις για ένα ευρύ
φάσμα επαγγελματικών κατευθύνσεων. Απόφοιτοι του Τμήματος Οικονομικών
εργάζονται, μεταξύ άλλων, σε:
Πανεπιστήμια και άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου και του εξωτερικού.
Ερευνητικά κέντρα και φορείς χάραξης οικονομικής πολιτικής.
Κρατικές υπηρεσίες και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ευρωπαϊκούς οργανισμούς στους τομείς των οικονομικών, της ανάπτυξης και των
διεθνών σχέσεων.
Ελεγκτικούς και λογιστικούς οίκους.
Τράπεζες, εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, εταιρείες ανάλυσης και
διαχείρισης ρίσκου.
Εταιρείες που ασχολούνται με την περιβαλλοντική διαχείριση, τα ενεργειακά και τα
ναυτιλιακά.

Μαρτυρίες
Φοιτητών/Αποφοίτων

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΕΛΕΚΙΔΟΥ, Προπτυχιακή Φοιτήτρια
Τα οικονομικά για μένα αντιπροσωπεύουν μια ισορροπία ανάμεσα
στον ανθρώπινο κόσμο των κοινωνικών επιστημών και στην αυστηρή
μεθοδολογία των θετικών επιστημών. Η ισορροπία αυτή τα καθιστά
ιδανικό περιβάλλον άνθισης οποιουδήποτε ακροβατεί ανάμεσα σε
αυτές τις, τόσο ετερόκλητες φαινομενικά, φύσεις. Ο συγκερασμός που
πετυχαίνουν οδηγεί σε μια πληρότητα που είναι αναντικατάστατη. Το
Τμήμα Οικονομικών αποτελεί ένα ιδανικό εφαλτήριο για όποιον
θέλει να ξεκινήσει τη διαδρομή του στα οικονομικά. Ο δυνατός
κορμός μαθημάτων - που χτίζει εξ’ αρχής γερά θεμέλια, το ευέλικτο πρόγραμμα μαθημάτων επιλογής - που επιτρέπει την καλλιέργεια προσωπικών ενδιαφερόντων που σχετίζονται με την
επιστήμη των οικονομικών, η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας ως
μια δυναμική αρχή στο ερευνητικό περιβάλλον, σε συνδυασμό με
την εκπαίδευση και την πρόθυμη καθοδήγηση από το διδακτικό
προσωπικό, επικυρώνουν και αναδεικνύουν την αξία και των
τριών πτυχίων που προσφέρει το Τμήμα. Όπως όλα τα αντικείμενα, τα οικονομικά απαιτούν υπομονή, επιμονή, προσήλωση και
αγάπη. Όταν κανείς διαθέτει αυτή την αγάπη μέσα στο κατάλληλο
περιβάλλον, έχει όλα τα προσόντα να εξελιχθεί και να φτάσει τα
όνειρά του.

ΣΤΕΛΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, Προπτυχιακή Φοιτήτρια
Ως φοιτήτρια του προπτυχιακού
προγράμματος σπουδών του Τμήματος Οικονομικών, είχα την δυνατότητα να εμπλουτίσω τις γνώσεις
και τις δεξιότητές μου στο μέγιστο.
Το Τμήμα Οικονομικών απαρτίζεται
από καταξιωμένους διδάσκοντες
και ερευνητές, με ενθουσιασμό και
αφοσίωση στο αντικείμενό τους, οι
οποίοι είναι πάντοτε πρόθυμοι να
μας βοηθήσουν για την επίλυση
αποριών, αλλά και να μας δώσουν
συμβουλές για να αποκτήσουμε τα κατάλληλα εφόδια για την
επαγγελματική μας κατάρτιση. Καταληκτικά, η συνεργασία του
Τμήματός μας με άλλους οργανισμούς και πανεπιστήμια σε συνδυασμό με το φάσμα γνώσεων που μας παρέχουν, θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς για την μελλοντική μας σταδιοδρομία.

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΟΦΙΝΗ, Απόφοιτη Πτυχίου Μαθηματικών
και Οικονομικών και Μεταπτυχιακού Financial Economics,
Διδακτορική Φοιτήτρια Οικονομικών και Ερευνήτρια στο Κέντρο
Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου
Η φοίτησή μου στο Πανεπιστήμιο
Κύπρου και συγκεκριμένα στο Τμήμα
Οικονομικών αποτελεί πλέον ένα
αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μου.
Μέσα από τα χρόνια φοίτησής μου,
είχα την ευκαιρία να καλλιεργήσω
ικανότητες και αξίες οι οποίες με ακολουθούν και χαρακτηρίζουν ως άνθρωπο. Αναπολώντας τα χρόνια που
έχουν περάσει, νιώθω περήφανη που
έχω αποφοιτήσει από το Τμήμα Οικονομικών, καθώς απαιτείται κόπος, εργατικότητα και δύναμη για να μπορέσει να ανταπεξέλθει κανείς
στις προσδοκίες ενός αξιόλογου θεσμού σπουδών, όπως είναι το
Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κόπωση, η οποία ανταμείβεται εις διπλούν
με την απόκτηση τίτλου εντός μιας τέτοιας οντότητας. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί πλέον για εμένα κάτι οικείο, εφόσον έχω
επιλέξει να εκπληρώσω όλους τους τίτλους σπουδών μου σε αυτό,
προσφέροντάς μου παράλληλα αμέτρητες ευκαιρίες εργασίας.
Επί του παρόντος, εργάζομαι ως Ειδική Επιστήμονας στο Κέντρο
Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ παράλληλα
κάνω το διδακτορικό μου στην Οικονομική Ανάλυση.

ΧΑΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, Απόφοιτος Πτυχίου Οικονομικών,
Διδακτορικός Φοιτητής στο King’s College London

ΦΙΛΙΑ ΤΣΟΥΤΣΟΥΚΗ, Απόφοιτη Πτυχίου Οικονομικών,

Ολοκληρώνοντας το Πτυχίο για τον
τίτλο του οικονομολόγου στο Τμήμα
Οικονομικών του Πανεπιστημίου
Κύπρου, έμαθα πρωτίστως να συμμετέχω ενεργά στον ανοιχτό διάλογο και να ασκώ κριτική σκέψη σε
κοινωνικοοικονομικά και ευρύτερα
θέματα που άπτονται της οικονομικής επιστήμης. Η διεθνώς αναγνωρισμένη ερευνητική δραστηριότητα
των ακαδημαϊκών μας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου συνέτειναν στο να
κατοχυρώσω θέση για μεταπτυχιακές σπουδές στο London School
of Economics, ενώ τα γερά θεμέλια που μου δόθηκαν από το Τμήμα
Οικονομικών με βοήθησαν να ολοκληρώσω επιτυχώς το Μάστερ
μου με κατεύθυνση τα Οικονομικά, αποσπώντας δυο βαθμούς
merit (λίαν καλώς) στα συνολικά τέσσερα μαθήματα που εξετάστηκα, καθώς και distinction (άριστα) στην διπλωματική μου εργασία, στέκοντας αντάξια απέναντι σε συμφοιτητές ερχόμενους από
πανεπιστήμια όπως το Harvard, το ΝYU και το Warwick μεταξύ
άλλων. Με την περάτωση των σπουδών μου, εργάστηκα ως οικονομολόγος ερευνητής (μεταξύ 2010 και 2019), παρέχοντας συμβουλευτικές και υποστηρικτικές ερευνητικές υπηρεσίες για λογαριασμό
διεθνών και κυβερνητικών οργανισμών και εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Εθνικής Ρυθμιστικής
Αρχής Τηλεπικοινωνιών (ΓΕΡΗΕT) και της Ελληνικής Τράπεζας. Με
γνώμονά μου την αγάπη για την επιστήμη των οικονομικών, η
οποία αναμφίβολα δημιουργήθηκε στο γόνιμο περιβάλλον του Πανεπιστημίου Κύπρου, αποφάσισα να προχωρήσω τις σπουδές μου
για διδακτορικό τίτλο στα Οικονομικά στο King’s College London
με υποτροφία, ενώ επιπρόσθετα εργάζομαι σαν βοηθός διδασκαλίας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Οι προπτυχιακές μου σπουδές στο
Τμήμα Οικονομικών υπήρξαν
αναμφίβολα καθοριστικές και έθεσαν τις βάσεις για την μετέπειτα
επαγγελματική πορεία μου. Θεωρώ
πως το προπτυχιακό πρόγραμμα
είναι κατάλληλα διαμορφωμένο,
ώστε να προσφέρει στους φοιτητές
τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με
τις βασικές μικροοικονομικές και
μακροοικονομικές θεωρίες. Παράλληλα, η δυνατότητα επιλογής μαθημάτων είτε από το ίδιο το Τμήμα,
είτε από τα υπόλοιπα Τμήματα της Σχολής, μου έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσω καλύτερα τα πεδία που με ενδιέφεραν περισσότερο. Έτσι, έχοντας περισσότερο ενδιαφέρον στα μικροοικονομικά
μαθήματα, είχα τη δυνατότητα να επιλέξω μαθήματα, όπως η Βιομηχανική Οργάνωση, η Δομή και Στρατηγική Επιχειρήσεων και η
Θεωρία Παιγνίων. Επιπρόσθετα, η διοργάνωση ποικίλων διαλέξεων
από την Σχολή, μας έδινε την ευκαιρία να παραμένουμε ενήμεροι
σχετικά με τις οικονομικές εξελίξεις όχι μόνο της Κύπρου, αλλά και
της Ε.Ε. και ολόκληρου του κόσμου γενικότερα. Σημαντική κρίνεται,
επίσης, η συνεχής προσπάθεια έρευνας και ανάπτυξης του Τμήματος, ειδικότερα μέσα από τη διεξαγωγή μελετών και πειραμάτων
τα οποία συνεισφέρουν στο ερευνητικό έργο του ακαδημαϊκού
προσωπικού. Συνοψίζοντας, αν και το πρόγραμμα σπουδών ήταν
αρκετά απαιτητικό, εντούτοις τα γερά θεμέλια και εφόδια, τα νέα
πεδία γνώσεων και η αυτοπεποίθηση που απέκτησα σχετικά με τις
ικανότητές μου, αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα στην υλοποίηση των μετέπειτα στόχων μου. Πλέον, αποτελώ μέρος της PricewaterhouseCoopers Limited, από την οποία έχω πολλά να διδαχθώ
ως ACA trainee. Αποφοιτώντας από το Τμήμα Οικονομικών, μόνο
ευγνώμων μπορώ να νιώθω.

ACA Trainee στην PricewaterhouseCoopers Limited
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