Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών στη
Δημόσια Οικονομική & Πολιτική
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
«Δημόσια Οικονομική και Πολιτική - (Master in Public
Economics and Policy)» (ΦΕΚ τ.Β΄/424/14.02.2017)
έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση των φοιτητών σε
θέματα Δημόσιας Οικονομίας και Πολιτικής,
προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες
απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Σκοπός του
μεταπτυχιακού
αποτελεί
η εμβάθυνση
σε
θεωρητικό επίπεδο της Δημόσιας Οικονομικής
Πολιτικής και η πρακτική εφαρμογή της.
Το Π.Μ.Σ. «Δημόσια Οικονομική & Πολιτική»
λειτουργεί σαν πρόγραμμα πλήρους φοίτησης
(διάρκειας τριών (3) εξαμήνων) και μερικής φοίτησης
(διάρκειας τεσσάρων (4) έως έξι (6) εξαμήνων).
Προϋποθέσεις εισαγωγής στο Π.Μ.Σ.
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή,
πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή
ομοταγών
αναγνωρισμένων
ιδρυμάτων
της
αλλοδαπής, που προέρχονται από Τμήματα
Διοικητικών, Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών
Επιστημών ή άλλων συναφών Τμημάτων.
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών βασίζεται
στα εξής κριτήρια:
i. βαθμός πτυχίου
ii. βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι
σχετικά με το αντικείμενο και τα μαθήματα του
Π.Μ.Σ.
iii. ερευνητική δραστηριότητα
iv. γνώση ξένης γλώσσας (τα κριτήρια γλωσσομάθειας
βρίσκονται στον Κανονισμό του Ιδρύματος)
v. εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχο τομέα ή σε
συναφές αντικείμενο.
Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται σε εξήντα (60)
μεταπτυχιακούς φοιτητές. Ο ακριβής αριθμός
φοιτητών καθορίζεται ετησίως από τη Συντονιστική

Επιτροπή (Σ.Ε.). Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων
γίνονται δεκτοί υπότροφοι του Ιδρύματος Κρατικών
Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), που πέτυχαν στο σχετικό
διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του
γνωστικού αντικειμένου του προγράμματος και
αλλοδαποί υπότροφοι του Ελληνικού Κράτους (άρθρο
4 του Ν.3685/2008).
Η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. αποφασίζει για το χρόνο
δημοσίευσης στον Τύπο, μέσα στο εξάμηνο που
προηγείται της έναρξης του Π.Μ.Σ., σχετικής
ανακοίνωσης
προς
τους
ενδιαφερόμενους
υποψηφίους, που προσδιορίζει: α) τα απαραίτητα
προσόντα υποψηφίων β) την προθεσμία υποβολής
δικαιολογητικών, γ) τον γενικό τρόπο αξιολόγησης
υποψηφίων και δ) τη διεύθυνση υποβολής
δικαιολογητικών.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τα οποία
ενημερώνονται οι υποψήφιοι φοιτητές από την
σχετική προκήρυξη παραδίδονται ή αποστέλλονται με
συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του Τμήματος
του Π.Μ.Σ., σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.
Η αξιολόγηση των υποψηφίων που έχουν
προσκομίσει εμπρόθεσμα όλα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, πραγματοποιείται σε δύο φάσεις:

Οι σπουδές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών στη Δημόσια Οικονομική & Πολιτική

Α΄ Φάση
Έλεγχος όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών,
αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων καθώς
και κατάρτιση σχετικού πίνακα.

Η διδασκαλία των μαθημάτων ανατίθεται από τη
Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος. Τη
διδασκαλία των μαθημάτων αναλαμβάνουν: Μέλη
Ε.Π. και Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και Πανεπιστημίων της
χώρας. Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών
ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι
είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν
επαρκή επιστημονική και συγγραφική ή ερευνητική
δραστηριότητα.

Β΄ Φάση
Οι επιτυχόντες υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν
γραπτώς, εντός επτά ημερών (7), αν αποδέχονται ή
όχι την ένταξη τους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών, αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του.
Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο, μέσα στην
παραπάνω προθεσμία, ισοδυναμεί με άρνηση.
Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η Γραμματεία
ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά
αξιολόγησης από το σχετικό πίνακα.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται:
α) Στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης σε τρία (3)
εξάμηνα σπουδών, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και
ο
χρόνος
συγγραφής
της
μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας.
β) Στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης σε τέσσερα (4)
έως έξι (6)
εξάμηνα σπουδών, στα οποία
συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος συγγραφής της
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Τα Υποχρεωτικά και Επιλογής εξαμηνιαία μαθήματα
ισοδυναμούν με επτά και πέντε (7.5) διδακτικές
μονάδες, η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία με
είκοσι δύο και πέντε (22.5) διδακτικές μονάδες και το
σεμινάριο μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας με
επτά και πέντε (7.5). Το Π.Μ.Σ. απονέμεται μετά τη
συμπλήρωση ενενήντα (90) διδακτικών μονάδων.

Διδακτικό προσωπικό

Οι παραδόσεις των μαθημάτων πραγματοποιούνται
τις καθημερινές 18.00-21.00 και Σάββατο 09.00-15.00,
στις εγκαταστάσεις του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Δημόσια Οικονομική και Πολιτική
Οικονομική Ολοκλήρωση
Διεθνείς και Οικονομικές Σχέσεις
Διοικητικό Δίκαιο
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
5. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
6. Αξιολόγηση Επενδύσεων
7. Υποχρεωτικό Μάθημα Επιλογής 1*
8. Υποχρεωτικό Μάθημα Επιλογής 2*
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

1.
2.
3.
4.

7,5
7,5
7,5
7,5
30
7,5
7,5
7,5
7,5
30

Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων του
Προγράμματος στις εξετάσεις των οποίων πρέπει να
επιτύχουν οι φοιτητές ανέρχεται σε οκτώ (8). Κάθε
μάθημα διδάσκεται τρεις ώρες εβδομαδιαίως.
Το Πρόγραμμα συμπληρώνεται από διαλέξεις
εβδομαδιαίου Σεμιναρίου Διπλωματικής Εργασίας,
πάνω σε θέματα Δημόσιας Οικονομικής & Πολιτικής,
με ομιλητές διδάσκοντες και προσκαλούμενους
ειδικούς.
Επικοινωνία:
Επιστημονικός
Υπεύθυνος
Διεύθυνση

*Μαθήματα Επιλογής (δύο από τα παρακάτω έξι)

α. Φορολογική Πολιτική
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών
β.
Καταστάσεων
γ. Κοινωνική Πολιτική
Δημόσιος Προϋπολογισμός δ.
Απολογισμός
ε. Δημόσια Διακυβέρνηση
Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Διεθνής
στ.
Πολιτική
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Σεμινάριο Μεταπτυχιακής
9.
Διπλωματικής
Μεταπτυχιακή Διπλωματική
10. Εργασία ή Ερευνητικό
Πρόγραμμα
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων
Συνολικές Πιστωτικές Μονάδες
Προγράμματος

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

7,5
22,5
30
90

Π.Μ.Σ. στη
«Δημόσια Οικονομική
& Πολιτική»
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Παπαηλίας Θεόδωρος
Π.Μ.Σ. στη Δημόσια Οικονομική &
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Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.
Π. Ράλλη & Θηβών 250
Κτήριο Δ΄ Γρ. 212
Αιγάλεω, 12244
210 5381323
210 5381267

www. mpep.gr
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Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.

