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Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και οι Απόφοιτοί του
Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στοχεύει στην αριστεία της
γνώσης και την επιζητεί με όποιον τρόπο είναι αυτό εφικτό. Τα μέλη του διδακτικού και ερευνητικού
προσωπικού, μαζί με το διοικητικό προσωπικό, και με την συνδρομή των προπτυχιακών και
μεταπτυχιακών φοιτητών του, με την συνδρομή των υποψηφίων διδακτόρων του και μετάδιδακτόρων του και φυσικά των αποφοίτων του, σχεδιάζει και υλοποιεί την πορεία του τμήματος με
βάση την μέγιστη δυνατή προσφορά στην αριστεία, στην διδασκαλία και την έρευνα, και την
επιβραβεύει με όποιο τρόπο μπορεί, ηθικά και υλικά.
Βάση για την επίτευξη της αριστείας είναι η συνεργασία μεταξύ όλων, η επένδυση στην νέα γνώση
και τις νέες τεχνολογίες, η παρακολούθηση των κοινωνικών αναγκών, η συστηματική προσπάθεια
για την σύνδεση με την αγορά εργασίας και τις ανάγκες της, η συστηματική προβολή της διεθνούς
παρουσίας των μελών του τμήματος, η συνεχής αναζήτηση για την βελτίωση των συνθηκών
εργασίας, η μείωση της γραφειοκρατίας όπου αυτό είναι εφικτό, η ταχύτητα των αποφάσεων, η
συνδυαστική χρήση της γενικής παιδείας και της εξειδίκευσης και η υιοθέτηση όσων νεωτερισμών
ενισχύουν τον βασικό του στόχο.
Με αυτά τα χαρακτηριστικά σαν τις αρχές της λειτουργίας του, το Τμήμα παρέχει παιδεία στις
οικονομικές επιστήμες που είναι υψηλής ποιότητας, τόσο ως προς το περιεχόμενο της όσο και ως
προς τον τρόπο διδασκαλίας της. Τα μαθήματα του Τμήματος είναι σύγχρονα, με περιεχόμενο που
ανανεώνεται τακτικά και συνδυάζει την οικονομική θεωρία με την πρακτική, την οικονομική
ανάλυση και την οικονομική πολιτική, την χρηματοοικονομική, την οικονομική επιχειρηματικότητα
με την θεωρία κινήτρων, την οικονομική ανάπτυξη, το διεθνές εμπόριο, την μαθηματική, στατιστική
και οικονομετρική ανάλυση, βασικές και προχωρημένες δεξιότητες προγραμματισμού, δεξιότητες
σε υπολογιστικά οικονομικά, πληθώρα μαθημάτων επιλογής σε νέα αντικείμενα, καθώς και μάθημα
Γενικής Παιδείας σχεδιασμένο να δένει τις ειδικές γνώσεις της οικονομικές με την γνωσιακή
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αντίληψη της σύγχρονης πραγματικότητας. Οι φοιτητές συμμετέχουν ενεργά στο μάθημα, έχουν την
δυνατότητα για φροντιστηριακά και εργαστηριακά μαθήματα, μαθαίνουν να επικοινωνούν με
σαφήνεια τις σκέψεις και τις απόψεις του, να χειρίζονται με ευχέρεια τον επαγγελματικό γραπτό
λόγο, να έχουν πλήρη επικοινωνία με τους καθηγητές τους, μπορούν να συνεργάζονται σε θέματα
έρευνας μαζί τους, και λειτουργούν συνεργατικά και συνδυαστικά γιατί καταλαβαίνουν την δύναμη
της κοινής προσπάθειας και των κοινών στόχων που οι διδάσκοντες και οι διδασκόμενοι υπηρετούν
μέσα στο Τμήμα.
Με την περάτωση του προπτυχιακού κύκλου σπουδών τους, οι απόφοιτοι του Τμήματος είναι ισχυρά
κατηρτισμένοι στις αρχές της οικονομικής θεωρίας, πρακτικής και πολιτικής, αντιλαμβάνονται όλες
τις έννοιες τις μακροοικονομικής, μικροοικονομικής και χρηματοοικονομικής, γνωρίζουν καλά
ποσοτική ανάλυση, καταλαβαίνουν βασικά θέματα οικονομικής και επιχειρηματικής στρατηγικής,
κατανοούν τις βασικές λογιστικές έννοιες, ξέρουν την σημασία των θεσμών και των θεσμικών
οικονομικών, κατανοούν την σημασία των κλάδων της οικονομίας και της συμβολής τους στην
ανάπτυξη, αντιλαμβάνονται την ιδιαίτερη σημασία της ενέργειας ως οικονομικού πόρου συνδυάζουν
όλα τα ανωτέρω σε μορφή ολοκληρωμένης οικονομικής ανάλυσης και επομένως είναι ικανοί να
βρεθούν σε ποικίλους εργασιακούς χώρους και να αξιοποιήσουν κατάλληλα αυτές τις γνώσεις ή να
συνεχίσουν με ευχέρεια τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Εργασιακά οι απόφοιτοι του
Τμήματος μπορούν άνετα να ξεκινήσουν σε θέσεις οικονομικού αναλυτή, στον ιδιωτικό ή τον
δημόσιο τομέα, σε θέσεις λογιστηρίου, σε θέσεις ανάλυσης επενδύσεων ή ανάλυσης κινδύνου, σε
θέσεις στατιστικής ανάλυσης, σε θέσεις σε φορείς και θεσμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της
κεντρικής κυβέρνησης στο χώρο των οικονομικών, σε θέσεις σε φορείς και θεσμούς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας, να ασχοληθούν σοβαρά με το οικονομικό ρεπορτάζ
και τα οικονομικά νέα, να προχωρήσουν σε εξειδικεύσεις όπως στους χώρους της ναυτιλίας, της
ενέργειας, του τουρισμού ή της αγροτικής οικονομίας, να αναπτύξουν νεοφανή επιχειρηματική
δραστηριότητα κ.ά. συναφή. Με το πτυχίο τους αποκτούν τα προβλεπόμενα από τους εκάστοτε
νόμους εργασιακά δικαιώματα των οικονομολόγων, όπως την εγγραφή τους στο Οικονομικό
Επιμελητήριο της Ελλάδος και την σχετική άδεια για λογιστικά βιβλία Γ’ κατηγορίας.
Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στέκεται δίπλα στους αποφοίτους του και τους στηρίζει για να
βγουν έτοιμοι στην αγορά εργασίας, από άποψη γνώσεων και επαγγελματικών δεξιοτήτων, και όλοι
οι απόφοιτοί του μπορούν να στηρίζονται σε αυτό για την προσωπική και επαγγελματική τους
καταξίωση και πρόοδο.
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