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Τμήμα Οικονομικών
Σκοπός του Τμήματος είναι η παραγωγή επιστημονικής γνώσης διεθνούς επιπέδου και η μετάδοσή της
στους φοιτητές μας. Το Τμήμα προσφέρει ένα εύρος μεταπτυχιακών προγραμμάτων τα οποία καλύπτουν
τις ανάγκες τόσο των φοιτητών που επιδιώκουν την επαγγελματική αποκατάσταση μετά το πέρας των
σπουδών τους, όσο και αυτών που ενδιαφέρονται για ερευνητική καριέρα. Συγκεκριμένα, το Τμήμα
προσφέρει τα εξής προγράμματα :
• Μάστερ στην Οικονομική Ανάλυση
• Μάστερ στα Νομισματικά και Χρηματοοικονομικά
• Μάστερ στα Χρηματοοικονομικά Οικονομικά
• Μάστερ στην Επιχειρηματική Οικονομική (Master in Business Economics - Technology Innovation
Management and Entrepreneurship)
• Διδακτορικό στα Οικονομικά

Εισαγωγή
Η οικονομική επιστήμη έχει ως στόχο την κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και του τρόπου
οργάνωσης των ανθρώπινων κοινωνιών. Ως άτομα λαμβάνουμε συνεχώς αποφάσεις με οικονομικό
αντίκτυπο. Κάποιες είναι μικρές, όπως οι καθημερινές μας αγορές και τα εβδομαδιαία ψώνια· αν θα
πάμε έξω για φαγητό ή καφέ· αν θα πάμε στη δουλειά με το αυτοκίνητο ή το λεωφορείο. Άλλες
αποφάσεις έχουν σημαντικές προεκτάσεις για τη ζωή μας: αν θα σπουδάσουμε και τι· πόσο θα
αποταμιεύσουμε και με ποιο τρόπο· αν θα αγοράσουμε κατοικία ή αν θα νοικιάσουμε· κατά πόσον να
αναζητήσουμε άλλη εργασία. Πολλές αποφάσεις λαμβάνουν και οι επιχειρήσεις: ποια προϊόντα θα
παραγάγουν· πόσο θα επενδύσουν· πόσο προσωπικό θα προσλάβουν και πώς θα το αμείψουν· πόσα θα
ξοδέψουν σε μάρκετιγκ και διαφήμιση. Τρίτος σημαντικός παράγοντας είναι το κράτος, το οποίο
λαμβάνει πολλές αποφάσεις που επηρεάζουν τόσο την καθημερινή μας ζωή όσο και την μακροπρόθεσμη
εξέλιξη μιας χώρας. Όλες αυτές οι αποφάσεις των ανθρώπων, των επιχειρήσεων, και του κράτους
συνδιαμορφώνουν τα κοινωνικά και οικονομικά αποτελέσματα που βλέπουμε γύρω μας και καθορίζουν
το βιοτικό μας επίπεδο.
Η κατανόηση της οικονομικής συμπεριφοράς του ατόμου και των βασικών αρχών που διέπουν τη
λειτουργία μιας σύγχρονης οικονομίας, επιτρέπουν στον οικονομολόγο να αξιολογεί ορθά τα δεδομένα
και να λαμβάνει ορθολογικές αποφάσεις. Με τέτοιου είδους γνώσεις, ο απόφοιτος ενός οικονομικού
τμήματος έχει τη δυνατότητα να σταδιοδρομήσει επαγγελματικά σε εξειδικευμένες θέσεις οικονομικών
αναλυτών στη δημόσια υπηρεσία ή σε εποπτικές αρχές, στον τραπεζικό και ευρύτερο χρηματοπιστωτικό
τομέα, σε ελεγκτικούς οίκους ή στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Μπορεί επίσης να επιλέξει
την οδό της περαιτέρω εξειδίκευσης στην οικονομική έρευνα, κάτι που θα του ανοίξει το δρόμο για μια
ερευνητική ή ακαδημαϊκή καριέρα είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό. Στόχος μας είναι να παρέχουμε
σύγχρονη και υψηλού επιπέδου κατάρτιση στην οικονομική επιστήμη, ούτως ώστε οι απόφοιτοί μας να
είναι σε θέση να ανταγωνιστούν με επιτυχία αποφοίτους των καλύτερων ξένων πανεπιστημίων.
Έρευνα
Το Τμήμα Οικονομικών καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών ειδικοτήτων, όπως το διεθνές εμπόριο,
η απασχόληση και μετανάστευση, η οικονομετρική θεωρία, η διεθνής χρηματοοικονομική, η
βιομηχανική οργάνωση, η παραγωγικότητα, η οικονομική μεγέθυνση, η πειραματική οικονομική, η
πολιτική οικονομία, και η μικροοικονομική θεωρία. Τα μέλη του Τμήματος έχουν παραστάσεις από
εγνωσμένης αξίας πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού και συμμετέχουν σε σημαντικά

διεθνή ερευνητικά δίκτυα. Βασική επιδίωξή μας είναι η παραγωγή έρευνας υψηλής ποιοτικής στάθμης
και δημοσίευσή της σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
Πόροι και εγκαταστάσεις
Μέσω της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου οι φοιτητές μας έχουν πρόσβαση σε όλα τα σημαντικά
επιστημονικά περιοδικά, καθώς και σε μεγάλο αριθμό οικονομικών συγγραμμάτων. Έχουν επίσης
πρόσβαση στα εργαστήρια της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, τα οποία είναι
εξοπλισμένα με σύγχρονους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα απαραίτητα λογισμικά προγράμματα και
στατιστικά πακέτα. Η Σχολή διατηρεί επίσης αρκετές διεθνείς βάσεις δεδομένων, καθώς και στοιχεία για
την Κυπριακή οικονομία, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι φοιτητές για μελέτη και εκπόνηση
διατριβών. Όλα αυτά δημιουργούν έναν περιβάλλον, όπου οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν άνετα να
μελετούν και να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για επιτυχή επαγγελματική αποκατάσταση.
Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μάστερ
Όροι Εισδοχής
Η διαδικασία εισδοχής φοιτητών και απονομής υποτροφιών καθορίζεται από τους σχετικούς κανόνες
του Πανεπιστημίου Κύπρου. Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι με μητρική γλώσσα άλλη από τα Αγγλικά
υποχρεούνται να αποδείξουν γνώση της αγγλικής γλώσσας σε ικανοποιητικό επίπεδο. Τα ακόλουθα
πιστοποιητικά είναι ανάμεσα στα αποδεικτικά τεκμήρια γνώσης της αγγλικής γλώσσας:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

G.C.E. O-Level στην Αγγλική γλώσσα με βαθμό “C” και άνω.
I.G.C.S.E. στην Αγγλική γλώσσα με βαθμό “C” και άνω.
I.E.L.T.S. με βαθμό 6.5 και άνω.
T.O.E.F.L. με βαθμό 550 και άνω (Paper-based) ή T.O.E.F.L. με βαθμό 213 και άνω (Computerbased) ή T.O.E.F.L. (Internet based) με βαθμό 92 και άνω.
Cambridge English First (FCE), 176 και άνω.
Cambridge English Advanced (CAE), 176 και άνω.
Cambridge English Proficiency (CPE), 176 και άνω.
Certificate of Proficiency in English (ECPE), 650 και άνω.
Anglia Examinations – Proficiency (Γ1).
IB diploma (International Baccalaureate).
Πιστοποιητικό επιτυχίας στην εξέταση που διεξάγει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για
διαπίστωση της Πολύ Καλής Γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
Πιστοποιητικό επιτυχίας στις Τελικές Εξετάσεις στην Αγγλική γλώσσα του 6ου έτους των
Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης.
Άλλη ισοδύναμη εξέταση που θα πιστοποιεί την Πολύ Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Υποψήφιοι με πτυχίο ή μεταπτυχιακό δίπλωμα αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού ιδρύματος σε
οποιαδήποτε χώρα σε πρόγραμμα 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 βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης και κατάταξης των
υποψηφίων (βλ. Κανόνες/ Απαιτήσεις Μεταπτυχιακής Φοίτησης και Υποβολές Αιτήσεων).
Επισημαίνεται ότι τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος είναι ανοιχτά και σε υποψήφιους που
δεν έχουν πρώτο πτυχίο στα Οικονομικά. Τα προγράμματα είναι αυτόνομα και αυτοτελή, και

προσφέρονται για φοιτητές με διαφορετικό υπόβαθρο, κυρίως από κλάδους που προσφέρουν υψηλή
τεχνική κατάρτιση (όπως μαθηματικά, στατιστική, μηχανική).
Προσφερόμενα Πτυχία
Το Τμήμα Οικονομικών προσφέρει τέσσερα πτυχία μάστερ:
1. Μάστερ στην Οικονομική Ανάλυση (ΜΟΙΑ)
Προσφέρει εμβάθυνση στη βασική οικονομική θεωρία και οικονομετρικές μεθόδους και τις αναγκαίες
δεξιότητες για την διεξαγωγή έρευνας σε όλους τους κλάδους των οικονομικών. Απευθύνεται σε
φοιτητές που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν μεγαλύτερη εξειδίκευση στα οικονομικά ούτως ώστε να
μπορούν είτε να συνεχίσουν τις σπουδές τους για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, είτε να
εργαστούν ως οικονομικοί αναλυτές σε οργανισμούς που παράγουν οικονομική πολιτική (όπως
Κεντρικές Τράπεζες και Υπουργεία) ή σε μεγάλους ιδιωτικούς οργανισμούς με ερευνητικά τμήματα. Η
γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η Αγγλική .
2. Μάστερ στα Νομισματικά και Χρηματοοικονομικά (ΜΝΧΡ)
Παρέχει το αναγκαίο υπόβαθρο στην οικονομική θεωρία και προσφέρει μαθήματα εξειδίκευσης στα
νομισματικά και χρηματοοικονομικά. Απευθύνεται σε φοιτητές που ενδιαφέρονται για απασχόληση
στον χρηματοπιστωτικό τομέα, όπως τράπεζες, επενδυτικές εταιρείες, κ.λπ. Η γλώσσα διδασκαλίας του
προγράμματος είναι η Ελληνική, αλλά κάποια μαθήματα μπορεί να προσφερθούν στην Αγγλική.
3. Μάστερ στα Χρηματοοικονομικά Οικονομικά (ΜΔΟΙ)
Προσφέρεται σε συνεργασία με το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Το πρόγραμμα είναι
κατάλληλο για φοιτητές με ισχυρό υπόβαθρο στα οικονομικά ή/και ποσοτικές μεθόδους. Στόχος του
είναι να παράγει αποφοίτους που να μπορούν να εφαρμόζουν προηγμένες τεχνικές ανάλυσης και να
διεξαγάγουν έρευνα υψηλού επιπέδου. Απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να ακολουθήσουν
καριέρα στον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικά
προγράμματα στα Οικονομικά ή τη Χρηματοοικονομική. Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι
η Αγγλική.
4. Μάστερ στην Επιχειρηματική Οικονομική (Master in Business Economics TIME MBE)
Διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα που προσφέρεται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το
Wageningen University Ολλανδίας. Είναι πρόγραμμα επαγγελματικής κατεύθυνσης με γλώσσα
διδασκαλίας τα Αγγλικά και έμφαση στην Τεχνολογία, Διαχείριση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητα
(ΤΙΜΕ = Technology, Innovation Management & Entrepreneurship). Το πρόγραμμα συνδυάζει
στοχευμένη διδασκαλία με πρακτική εξάσκηση παρέχοντας όλες τις επιχειρηματικές δεξιότητες και τη
γνώση που χρειάζονται οι καινοτόμοι οργανισμοί σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και
επιχειρηματικό περιβάλλον. Τα μαθήματα διδάσκονται από καθηγητές του Πανεπιστημίου Κύπρου, του
Wageningen University, και άλλων πανεπιστημίων. Περιλαμβάνει υποχρεωτική πρακτική εξάσκηση με
δυνατότητα πραγματοποίησής της στην Ολλανδία υπό την εποπτεία του Wageningen University.

Γενική Δομή Προγραμμάτων
Απαιτείται πλήρης φοίτηση διάρκειας τριών τουλάχιστον εξαμήνων. Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης είναι
οκτώ εξάμηνα.
Για όλα τα προγράμματα μάστερ απαιτείται η επιτυχής συμπλήρωση 90 ECTS με εξαίρεση το πρόγραμμα
MBE που προϋποθέτει τη συμπλήρωση 120 ECTS. Για το πρόγραμμα Μάστερ στα Νομισματικά και
Χρηματοοικονομικά, αυτό αντιστοιχεί σε εννέα μαθήματα και εκπόνηση διατριβής. Για το Μάστερ στην
Οικονομική Ανάλυση, αντιστοιχεί σε οκτώ μαθήματα και εκπόνηση διατριβής ή σε δώδεκα 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
(OIK 698 – 24 ECTS, ΜΝΧΡ)
(OIK 699 – 30 ECTS, ΜΟΙΑ)
Η διατριβή πρέπει να καταδεικνύει εμβάθυνση στο αντικείμενο μελέτης και να περιέχει στοιχεία
πρωτότυπης και ανεξάρτητης έρευνας. Η εργασία βαθμολογείται ανεξάρτητα τόσο από τον ερευνητικό
σύμβουλο του φοιτητή όσο και από δεύτερο μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού, που ορίζεται από την
Τμηματική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η εργασία παρουσιάζεται ενώπιον των δύο εξεταστών
σε παρουσίαση που είναι ανοικτή σε όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τα μέλη ΔΕΠ του
Τμήματος.
Σε περίπτωση που, για τη διεκπεραίωση της εργασίας, ο φοιτητής θα χρειαστεί πέραν του ενός εξαμήνου,
θα μπορεί να εγγραφεί για δεύτερο και για τρίτο εξάμηνο στο ΟΙΚ 600 Συνέχιση Διατριβής Μάστερ (1
ECTS).
ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (ΜΟΙΑ)
Προσφέρει εμβάθυνση στη βασική οικονομική θεωρία και οικονομετρικές μεθόδους και τις αναγκαίες
δεξιότητες για την διεξαγωγή έρευνας σε όλους τους κλάδους των οικονομικών. Απευθύνεται σε
φοιτητές που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν μεγαλύτερη εξειδίκευση στα οικονομικά ούτως ώστε να
μπορούν είτε να συνεχίσουν τις σπουδές τους για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, είτε να
εργαστούν ως οικονομικοί αναλυτές σε οργανισμούς που παράγουν οικονομική πολιτική (όπως
Κεντρικές Τράπεζες και Υπουργεία) ή σε μεγάλους ιδιωτικούς οργανισμούς με ερευνητικά τμήματα. Η
γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η Αγγλική .
ECTS
Πρώτο Εξάμηνο
ΟΙΚ 601 Μικροοικονομική Ανάλυση Ι
ΟΙΚ 602 Μακροοικονομική Ανάλυση Ι
ΟΙΚ 603 Στατιστική και Οικονομετρία Ι
ΟΙΚ 604 Αναλυτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά
Δεύτερο Εξάμηνο
ΟΙΚ 651 Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙ (ΟΙΚ 601)
ΟΙΚ 652 Μακροοικονομική Ανάλυση ΙΙ (ΟΙΚ 602)

7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5

ΟΙΚ 653 Στατιστική και Οικονομετρία ΙΙ (ΟΙΚ 603)
Σημ.: Μαθήματα που αναγράφονται στις παρενθέσεις είναι προαπαιτούμενα.
Ένα από τα πιο κάτω:
ΟΙΚ 605 Διεθνές Εμπόριο
ΟΙΚ 606 Διεθνής Χρηματοοικονομική
ΟΙΚ 610 Νομισματικά και Τραπεζικά
ΟΙΚ 611 Οικονομικά της Εργασίας
ΟΙΚ 612 Βιομηχανική Οργάνωση & Πολιτική
ΟΙΚ 613 Δημόσια Οικονομικά
ΟΙΚ 644 Οικονομικά της Χρηματοδότησης των Επιχειρήσεων
ΟΙΚ664 Ανάλυση Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Δεδομένων
ΟΙΚ 673 Εφαρμοσμένη Μικροοικονομετρία
ΟΙΚ 680 Οικονομετρικές Εφαρμογές στη Χρηματοοικονομική
ΟΙΚ 688 Σύγχρονα Θέματα Οικονομικής Έρευνας Ι
ΟΙΚ 788 Σύγχρονα Θέματα Οικονομικής Έρευνας ΙΙ

7.5

7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5

Τρίτο Εξάμηνο
ΟΙΚ 699 Διατριβή Μάστερ στην Οικονομική Ανάλυση
30
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 μπορούν να αντικαταστήσουν ένα μάθημα
επιλογής με συναφές προπτυχιακό μάθημα που προσφέρουν άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου.
ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (ΜΝΧΡ)
Παρέχει το αναγκαίο υπόβαθρο στην οικονομική θεωρία και προσφέρει μαθήματα εξειδίκευσης στα
νομισματικά και χρηματοοικονομικά. Απευθύνεται σε φοιτητές που ενδιαφέρονται για απασχόληση
στον χρηματοπιστωτικό τομέα, όπως τράπεζες, επενδυτικές εταιρείες, κ.λπ. Η γλώσσα διδασκαλίας του
προγράμματος είναι η Ελληνική, αλλά κάποια μαθήματα μπορεί να προσφερθούν στην Αγγλική.
ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα
52.5
Πρώτο Εξάμηνο
ΟΙΚ 610 Νομισματικά και Τραπεζικά
7.5
ΟΙΚ 661 Μικροοικονομικά
7.5
ΟΙΚ 662 Μακροοικονομικά
7.5
ΟΙΚ 663 Οικονομετρία
7.5
Δεύτερο Εξάμηνο
ΟΙΚ 606 Διεθνής Χρηματοοικονομική
7.5
ΟΙΚ 644 Οικονομικά της Χρηματοδότησης των Επιχειρήσεων
7.5
ΟΙΚ 680 Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομετρία
7.5

Ένα Μάθημα Επιλογής
Τρίτο Εξάμηνο
Ένα Μάθημα Επιλογής
OIK 698 Διατριβή Μάστερ*

6-7.5

Μαθήματα Επιλογής
Δύο από τα πιο κάτω:
ΛΟΧ 521 Χρηματοοικονομική Θεωρία
ΛΟΧ 522 Επενδύσεις
ΛΟΧ 525 Προαιρετικά Δικαιώματα και Προθεσμιακά Συμβόλαια
ΛΟΧ 526 Χρηματοοικονομική Ανάλυση και ΄Ερευνα Κεφαλαιαγορών
ΛΟΧ 528 Προχωρημένες Μέθοδοι Προϋπολογισμού Κεφαλαίου
ΛΟΧ 530 Σεμινάριο για την Οικονομία, το Τραπεζικό
Σύστημα και τις Χρηματαγορές της Κύπρου
ΛΟΧ 534 Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων
ΛΟΧ 538 Εφαρμοσμένα Θέματα Χρηματοοικονομικής
ΟΙΚ 605 Διεθνές Εμπόριο
ΟΙΚ 611 Οικονομικά της Εργασίας
ΟΙΚ 612 Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική
ΟΙΚ 613 Δημόσια Οικονομικά
OIK664 Ανάλυση Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Δεδομένων

13.5-15

6-7.5
24

7
7
7
7
6
6
6
6
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5

* Διατριβή Μάστερ
Η διατριβή πρέπει να αφορά στον τομέα ειδίκευσης και να πληροί τα κριτήρια που αναφέρονται πιο
πάνω (Γενική Δομή Προγραμμάτων – Διατριβή Mάστερ)
Σε περίπτωση που τα εννέα μαθήματα υπολείπονται των 66 ECTS, οι φοιτητές θα μπορούν να επιλέξουν
και να εγγραφούν στο ΟΙΚ 695 Σεμινάριο Οικονομικής ΄Ερευνας 1.5 ECTS, για να συμπληρωθούν οι ECTS
που απαιτούνται για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου.

ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Προσφέρεται σε συνεργασία με το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Το πρόγραμμα είναι
κατάλληλο για φοιτητές με ισχυρό υπόβαθρο στα οικονομικά ή/και ποσοτικές μεθόδους. Στόχος του
είναι να παράγει αποφοίτους που να μπορούν να εφαρμόζουν προηγμένες τεχνικές ανάλυσης και να
διεξαγάγουν έρευνα υψηλού επιπέδου. Απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να ακολουθήσουν
καριέρα στον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικά
προγράμματα στα Οικονομικά ή τη Χρηματοοικονομική. Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι
η Αγγλική.

ECTS
Πρώτο Εξάμηνο
ΟΙΚ 601 Μικροοικονομική Ανάλυση Ι
7.5
ΟΙΚ 603 Στατιστική και Οικονομετρία Ι
7.5
ΛΟΧ 521 Χρηματοοικονομική Θεωρία
7
ΛΟΧ 525 Προαιρετικά Δικαιώματα και Προθεσμιακά Συμβόλαια
7
Δεύτερο Εξάμηνο
ΟΙΚ 653 Στατιστική και Οικονομετρία ΙΙ
7.5
(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 603 -7.5 ECTS)
ΟΙΚ 680 Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομετρία
7.5
ΛΟΧ 526 Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Έρευνα Κεφαλαιαγορών
7
ΛΟΧ 528 Προχωρημένες Μέθοδοι Προϋπολογισμού Κεφαλαίου
6
ΛOX 542 Σειρά Σεμιναρίων (Colloquium)
3
Τρίτο Εξάμηνο
ΟΙΚ 602 Μακροοικονομική Ανάλυση Ι
7.5
ΛΟΧ 522 Επενδύσεις
7
ΟΙΚ ή ΛΟΧ Διατριβή Μάστερ
15.5
Σημείωση: Μαθήματα που αναγράφονται στις παρενθέσεις είναι προαπαιτούμενα.
MASTER IN BUSINESS ECONOMICS TIME MBE (Technology Innovation Management and
Entrepreneurship)
Διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα σε συνεργασία με Πανεπιστήμιο Κρήτης και Wageningen University
Ολλανδίας. Είναι πρόγραμμα επαγγελματικής κατεύθυνσης με γλώσσα διδασκαλίας τα Αγγλικά και
έμφαση στην Τεχνολογία, Διαχείριση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητα (ΤΙΜΕ = Technology,
Innovation Management & Entrepreneurship). Το πρόγραμμα συνδυάζει στοχευμένη διδασκαλία με
πρακτική εξάσκηση παρέχοντας όλες τις επιχειρηματικές δεξιότητες και τη γνώση που χρειάζονται οι
καινοτόμοι οργανισμοί σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον. Τα
μαθήματα διδάσκονται από καθηγητές του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Wageningen University, και
άλλων πανεπιστημίων. Περιλαμβάνει υποχρεωτική πρακτική εξάσκηση με δυνατότητα
πραγματοποίησής της στην Ολλανδία υπό την εποπτεία του Wageningen University.
Το πρόγραμμαTIME MBE είναι ένα πρόγραμμα πλήρης φοίτησης που διαρκεί 15 μήνες και προϋποθέτει
την επιτυχή συμπλήρωση 120 μονάδων ECTS. Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά. Το πρόγραμμα
χωρίζεται σε τρία μέρη:
1. Το ακαδημαϊκό μέρος (Σεπτέμβριος – Μάιος, 60 ECTS)
2. Την καλοκαιρινή πρακτική άσκηση (Μάιος – Ιούλιος, 30 ECTS)
3. Την Μεταπτυχιακή διατριβή (Μάιος – Δεκέμβριος, 30 ECTS)

ECTS
Πρώτο εξάμηνο
MBE5101 Business Economics

4.0

MBE5102 Economics of Innovation and R&D Spending

4.0

MBE5103 Data Analytics and Quantitative Methods

4.0

MBE5104 Behavioral Economics

4.0

MBE5201 Finance & Accounting for Decision Making

4.0

MBE5204 Financial Management for Innovative Firms

3.0

MBE5206 Firm Performance Evaluation
MBE5306 New Technology Ventures

4.0
3.0

Δεύτερο Εξάμηνο
MBE5202 Marketing & Management for Innovative Firms

4.0

MBE5203 Competitive Decision Making and Negotiations

3.0

MBE5205 Global Economic Challenges

4.0

MBE5301 Strategy for R&D Intensive Firms

4.0

MBE5302 Decision Making for Innovative Ventures

4.0

MBE5303 Intellectual Property Rights and Technology Transfer

4.0

MBE5304 Use of Innovation and Knowledge in R&D Intensive Firms

4.0

MBE5305 Skills for Small Firm Development

3.0

Θερινό Εξάμηνο
MBE5400 Internship

30

Τρίτο Εξάμηνο
MBE5500 Master Thesis

30

Διδακτορικό Πρόγραμμα
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 αναβαθμίσει το
επίπεδο της οικονομικής έρευνας στην Κύπρο και θα εμβολιάσει το δημόσιο διάλογο σε θέματα
οικονομικής πολιτικής με επιστημονικά επιχειρήματα και τεκμηριωμένη ανάλυση.

Όροι Εισδοχής
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, δηλ. Μικροοικονομικά, Μακροοικονομικά και Οικονομετρία, καθώς και
άλλες 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 παραπάνω κριτήριο εισδοχής που αφορά τον μέσο όρο
βαθμολογίας.
2. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Μπορεί να πιστοποιηθεί με κάποιο από τους ακόλουθους
τρόπους:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

G.C.E. O-Level στην Αγγλική γλώσσα με βαθμό “C” και άνω.
I.G.C.S.E. στην Αγγλική γλώσσα με βαθμό “C” και άνω.
I.E.L.T.S. με βαθμό 6.5 και άνω.
T.O.E.F.L. με βαθμό 550 και άνω (Paper-based) ή T.O.E.F.L. με βαθμό 213 και άνω (Computerbased) ή T.O.E.F.L. (Internet based) με βαθμό 92 και άνω.
Cambridge English First (FCE), 176 και άνω.
Cambridge English Advanced (CAE), 176 και άνω.
Cambridge English Proficiency (CPE), 176 και άνω.
Certificate of Proficiency in English (ECPE), 650 και άνω.
Anglia Examinations – Proficiency (Γ1).
IB diploma (International Baccalaureate).
Πιστοποιητικό επιτυχίας στην εξέταση που διεξάγει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για
διαπίστωση της Πολύ Καλής Γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
Πιστοποιητικό επιτυχίας στις Τελικές Εξετάσεις στην Αγγλική γλώσσα του 6ου έτους των
Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης.
Άλλη ισοδύναμη εξέταση που θα πιστοποιεί την Πολύ Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Υποψήφιοι με πτυχίο ή μεταπτυχιακό δίπλωμα αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού ιδρύματος σε
οποιαδήποτε χώρα σε πρόγραμμα σπουδών του οποίου η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική,
θεωρείται ότι κατέχουν Πολύ Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

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.
Δομή Προγράμματος
Το διδακτορικό πρόγραμμα είναι τετραετές, αντιστοιχεί δηλαδή σε 240 ECTS. Το διδακτικό μέρος του
προγράμματος είναι 90 ECTS και το ερευνητικό μέρος 150 ECTS. Τα κύρια στάδια του προγράμματος
έχουν ως εξής:
Α. Παρακολούθηση Μαθημάτων - Περιεκτικές Εξετάσεις
Κατά το πρώτο έτος, οι φοιτητές παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα στους βασικούς τομείς των
οικονομικών – Μικροοικονομικά, Μακροοικονομικά και Οικονομετρία. Δικαίωμα συμμετοχής 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 τού 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 ύστερα 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 αμέσως επόμενο εξάμηνο, έτσι ώστε κάθε φοιτητής να έχει δύο
ευκαιρίες μέχρι και το έκτο εξάμηνο των σπουδών, όπως απαιτεί ο Κανόνας του Πανεπιστημίου.
Η Επιτροπή που θα πραγματοποιεί τη γραπτή εξέταση, θα είναι τριμελής και θα ορίζεται από την
Τμηματική Επιτροπή Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. Στην εν λόγω επιτροπή θα συμμετέχει και
ο ερευνητικός σύμβουλος του φοιτητή.
Σε περίπτωση αποτυχίας στη γραπτή περιεκτική εξέταση, ο φοιτητής θα έχει τη δυνατότητα να
παρακαθίσει και πάλι στην εξέταση το αμέσως επόμενο εξάμηνο, έτσι ώστε κάθε φοιτητής να έχει δύο
ευκαιρίες μέχρι και το έκτο εξάμηνο των σπουδών του που 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
Η διαδικασία υποστήριξης της διατριβής γίνεται σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες του
Πανεπιστημίου.
Αναγνώριση Μαθημάτων
Σε εισερχόμενους φοιτητές, μπορούν να αναγνωριστούν μέχρι 60 ECTS 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 ECTS στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Οι μονάδες αυτές
πρέπει να είναι σε Μαθήματα Επιλογής από τον κατάλογο που φαίνεται πιο κάτω (δηλαδή τα μαθήματα
ΟΙΚ 601/602/ 603/651/652/653 ΔΕΝ μετρούν στα 30 ECTS):
ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα
ΟΙΚ 601 Μικροοικονομική Ανάλυση Ι
ΟΙΚ 602 Μακροοικονομική Ανάλυση Ι
ΟΙΚ 603 Στατιστική και Οικονομετρία Ι
ΟΙΚ 604 Αναλυτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά

7.5
7.5
7.5
7.5

ΟΙΚ 651 Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙ
(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 601 -7.5 ECTS)
ΟΙΚ 652 Μακροοικονομική Ανάλυση ΙΙ
(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 602 -7.5 ECTS)
ΟΙΚ 653 Στατιστική & Οικονομετρία ΙΙ
(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 603 -7.5 ECTS)
ΟΙΚ 688 Σύγχρονα Θέματα Οικονομικής Έρευνας Ι
ΟΙΚ 788 Σύγχρονα Θέματα Οικονομικής Έρευνας ΙΙ

7.5
7.5
7.5
7.5
7.5

Μαθήματα Επιλογής
ΟΙΚ 605 Διεθνές Εμπόριο
7.5
ΟΙΚ 606 Διεθνής Χρηματοοικονομική
7.5
ΟΙΚ 610 Νομισματικά και Τραπεζικά
7.5
ΟΙΚ 611 Οικονομικά της Εργασίας
7.5
ΟΙΚ 612 Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική
7.5
ΟΙΚ 613 Δημόσια Οικονομικά
7.5
ΟΙΚ 644 Οικονομικά της Χρηματοδότησης των Επιχειρήσεων
7.5
ΟΙΚ 664 Ανάλυση Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Δεδομένων 7.5
ΟΙΚ 673 Εφαρμοσμένη Μικροοικονομετρία
7.5
ΟΙΚ 680 Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομετρία
7.5
Σε περίπτωση που κάποιο προσφερόμενο μάθημα δεν συγκεντρώνει το απαραίτητο ακροατήριο, μπορεί
να αντικατασταθεί με εκπόνηση εργασίας, με βάση κατάλογο θεμάτων 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.
Καθοδήγηση
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.
Ερευνητικό - Συγγραφικό Στάδιο
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 κατά το 80% των
προγραμματισθέντων σεμιναρίων και, κάθε φορά, με υπογραφή από παρευρισκόμενα 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.

Υποστήριξη Πρότασης για Διατριβή (σε τριμελή εξεταστική επιτροπή)
Μέχρι το έκτο εξάμηνο των σπουδών του στο διδακτορικό πρόγραμμα, ο φοιτητής υποχρεούται να έχει
καταστρώσει και υποστηρίξει με επιτυχία ερευνητική πρόταση για τη διατριβή του ενώπιον 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
και 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.
Υπoστήριξη Διδακτoρικής Διατριβής (ενώπιον πενταμελούς εξεταστικής επιτροπής)
Οι υπoψήφιoι παρoυσιάζουν τη διατριβή τoυς σε ανοικτή διάλεξη διάρκειας 30-45 λεπτών, ενώπιον
πενταμελούς επιτρoπής. Οι υπoψήφιoι πρέπει vα υπoστηρίξουν τα απoτελέσματά τoυς, vα καταδείξουν
τηv πρωτoτυπία της διατριβής και vα δικαιoλoγήσουν απoκλίσεις από τυχόv πρoηγoύμεvα
απoτελέσματα στo ίδιo ή παρόμoια θέματα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Κανόνες/ Απαιτήσεις Μεταπτυχιακής Φοίτησης ή
απευθύνεστε στη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών (τηλ.: 22894021/44).
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. Αυτό εξασφαλίζεται κυρίως με την
απασχόλησή τους στο Τμήμα ως βοηθών διδασκαλίας και συμπληρώνεται κατά το δυνατόν με
υποτροφίες. Παρέχονται, επίσης, δυνατότητες απασχόλησης φοιτητών ως βοηθών έρευνας.
Περιγραφή Μαθημάτων
ΟΙΚ 601 Μικροοικονομική Ανάλυση Ι (7.5 ECTS)
Το μάθημα ξεκινά με ανασκόπηση των κλασικών θεωριών συμπεριφοράς του καταναλωτή και του
παραγωγού, και συνεχίζει 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 είναι το
παζάρεμα, οι δημοπρασίες, ο ηθικός κίνδυνος, η δυσμενής επιλογή.
ΟΙΚ 602 Μακροοικονομική Ανάλυση Ι (7.5 ECTS)
Το μάθημα θα εισαγάγει τον φοιτητή στις βασικές αρχές και μεθοδολογία της δυναμικής
μακροοικονομικής θεωρίας και στις κύριες κατηγορίες μακροοικονομικών μοντέλων, με μια ανασκόπηση
χρήσιμων μαθηματικών εργαλείων όπως ο δυναμικός προγραμματισμός και ο βέλτιστος έλεγχος καθώς
και σχετικές εμπειρικές μέθοδους. Στόχος είναι να εμβαθυνθεί η κατανόηση της οικονομίας στο σύνολό
της καθώς και ο ρόλος της οικονομικής πολιτικής.

OIK 603 Στατιστική και Οικονομετρία Ι (7.5 ECTS)
Θεωρία πιθανοτήτων. Τυχαίο δείγμα. Παλινδρόμηση, πρόβλεψη και σχετικές έννοιες. Το γραμμικό
(κανονικό) μοντέλο: εκτίμηση, στατιστικός έλεγχος, έλεγχος ορθής εξειδίκευσης. Γενικευμένη γραμμική
παλινδρόμηση. Μέθοδος μέγιστης πιθανοφάνειας.
ΟΙΚ 604 Αναλυτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά (7.5 ECTS)
Κατασκευή οικονομικών υποδειγμάτων και ανάλυση ισορροπίας. Γραμμικά υποδείγματα και άλγεβρα
μητρών. Συγκριτική στατική ανάλυση. Μεθόδοι αριστοποίησης με και χωρίς περιορισμούς. Δυναμικές
μέθοδοι συνεχούς και διακριτού χρόνου.
OIK 605 Διεθνές Εμπόριο (7.5 ECTS)
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
αλληλεπιδράσεις. Χρησιμοποιώντας αυτές τις μεθόδους, το μάθημα εξετάζει την Οικονομική
Ολοκλήρωση τόσο στο περιφερειακό όσο και στο παγκόσμιο επίπεδο.
ΟΙΚ 606 Διεθνής Χρηματοοικονομική (7.5 ECTS)
Παρουσίαση των κύριων ερωτημάτων της διεθνούς οικονομικής και των θεωρητικών υποδειγμάτων, που
στοχεύουν στην ερμηνεία αυτών των ερωτημάτων. 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. Διεθνείς σχετικές τιμές, όπως η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία και η συναφής μελέτη
της Ισοδυναμίας Αγοραστικής 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 ECTS)
Το 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.ά.
ΟΙΚ 611 Οικονομικά της Εργασίας (7.5 ECTS)
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 στην απουσία ισορροπίας από την αγορά εργασίας, όπως η
δυσκαμψία μισθών και η ανεργία.

ΟΙΚ 612 Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική (7.5 ECTS)
Το μάθημα ασχολείται με τη 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 ισχύος αγοράς, συμπράξεις και καρτέλ, διαφοροποίηση προϊόντων,
συγχωνεύσεις, είσοδος και οι περιορισμοί της.
ΟΙΚ 613 Δημόσια Οικονομικά (7.5 ECTS)
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, την 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.
OIK 644 Τα Οικονομικά της Χρηματοδότησης των Επιχειρήσεων (7.5 ECTS)
Το μάθημα αυτό εξετάζει, μεταξύ άλλων, την αποτίμηση επιχειρήσεων, την αποτίμηση μετοχών,
ομολόγων και προαιρετικών δικαιωμάτων, τη σχέση μεταξύ κινδύνου και απόδοσης, την αποτίμηση
επενδυτικών έργων, τη 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 ECTS)
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 ECTS)
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 ECTS)
Βασικά στοιχεία πιθανοτήτων και στατιστικής, επαναληπτική δειγματοληψία, γενικευμένη μέθοδος των
ροπών, ενδογένεια, υπόδειγμα αλληλεξαρτώμενων εξισώσεων, μεταβλητές περιορισμένου πεδίου

τιμών, υποδείγματα επαλαμβανόμενων διαστρωματικών δεδομένων, απαραμετρική εκτίμηση
συνάρτησης πυκνότητας, απαραμετρική και ημι-παραμετρική εκτίμηση παλινδρόμησης.
ΟΙΚ 661 Μικροοικονομικά (7.5 ECTS)
Το μάθημα θα αρχίσει με μια ανασκόπηση των κλασικών 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, οι δημοπρασίες, ο ηθικός κίνδυνος, η δυσμενής επιλογή.
OIK 662 Μακροοικονομικά (7.5 ECTS)
Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση της μακροοικονομίας ως το συνολικό αποτέλεσμα
της συμπεριφοράς νοικοκυριών και επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται από ετερογένεια. Αναλύονται
μοντέλα που εξηγούν την συμπεριφορά μακροοικονομικών μεγεθών και την αντίδραση τους σε σοκ
οικονομικής πολιτικής. Το μάθημα περιλαμβάνει εις βάθος συζήτηση αριθμού μακροοικονικών εννοιών
και θεμάτων, όπως οι οικονομικές προσδοκίες και η νομισματική πολιτική.
ΟΙΚ 663 Οικονομετρία (7.5 ECTS)
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 αλληλεξαρτώμενων εξισώσεων.
Γενικευμένη μέθοδος ροπών. Μεταβλητές περιορισμένου πεδίου τιμών. Υποδείγματα
επαλαμβανόμενων διαστρωματικών στοιχείων.
ΟΙΚ 664 Ανάλυση Δεδομένων σε Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά (7.5 ECTS)
Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να είναι σε θέση να συλλέξουν οικονομικά δεδομένα από βάσεις
δεδομένων και να μπορούν να τα επεξεργαστούν και να τα αναλύσουν με τη χρήση σύγχρονων
λογισμικών.
ΟΙΚ 673 Εφαρμοσμένη Μικροοικονομετρία (7.5 ECTS)
Το μάθημα αυτό δίνει έμφαση στις οικονομετρικές εφαρμογές με βάση μικροοικονομικά δεδομένα και
τη χρήση οικονομετρικών υπολογιστικών πακέτων. Γίνεται σύντομη επανάληψη του κλασικού
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 αλληλεξαρτώμενες εξισώσεις, διαστρωματικά δεδομένα, μέγιστη πιθανοφάνεια και γενικευμένη
μέθοδος των ροπών, υποδείγματα με περιορισμένη εξαρτημένη μεταβλητή, επιλογή δείγματος.

OIK 680 Οικονομετρικές Εφαρμογές στη Χρηματοοικονομική (7.5 ECTS)
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 ECTS)
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.
ΟΙΚ 788 Σύγχρονα Θέματα Οικονομικής Έρευνας ΙΙ (7.5 ECTS)
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.
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Ακαδημαϊκού Προσωπικού
• Έλενα Ανδρέου, Καθηγήτρια
Οικονομετρία Χρηματοοικονομικής, Οικονομετρία Χρονοσειρών
• Μάριος Ζαχαριάδης , Καθηγητής
Μακροοικονομικά, Μακροοικονομικά Ανοικτής Οικονομίας, Οικονομική Μεγέθυνση
• Νίκος Ζήρος, Eπίκουρος Καθηγητής
Μικροοικονομική θεωρία, Θεωρία γενικής ισορροπίας
• Νίκος Θεοδωρόπουλος, Eπίκουρος Καθηγητής
Οικονομικά της Εργασίας, Οικονομετρία.
• Ιωάννης Κασπαρής, Αναπληρωτής Καθηγητής
Οικονομετρία Χρονoσειρών, Οικονομετρική Θεωρία, Ασυμπτωτική Στατιστική Θεωρία
• Σωφρόνης Κληρίδης, Καθηγητής
Βιομηχανική οργάνωση, εφαρμοσμένη μικροοικονομική και διεθνές εμπόριο.
• Άντρος Κούρτελλος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Οικονομετρία, Κοινωνικο-οικονομική Ανισότητα και Κινητικότητα, Οικονομική Μεγέθυνση,
Μακροοικονομικά, Προβλέψεις.
•Φίλιππος Λούης, Λέκτορας
Θεωρία παιγνίων, Πειραματικά οικονομικά, Σχεδιασμός θεσμών και αγορών, Οικονομικά της
οργάνωσης
• Παναγιώτα Λυσιώτου-Φλωρή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Δημόσια Οικονομικά; Οικονομικά της Εργασίας; Οικονομική συμπεριφορά και ευημερία του ατόμου
και νοικοκυριού; Εφαρμοσμένα μικροοικονομικά και μικροοικονομετρία
• Θεoφάvης Μαμoυvέας, Καθηγητής
Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Οικονομετρία. Παραγωγικότητα και Τεχνολογία, ¨Έρευνα και Ανάπτυξη,
Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Οικονομική Ανάπτυξη.
• Mιχάλης Σ. Μιχαήλ, Καθηγητής
Διεθνές Εμπόριο, Οικονομικά του Περιβάλλοντος, Δημόσια Οικονομικά,

• Μάριος Μιχαηλίδης, Επίκουρος Καθηγητής
Οικονομικά της Εργασίας, Ανεργία, Κοινωνικά Προγράμματα, Διαφορές Μισθών, Μετανάστευση.
• Δημήτριος Ξεφτέρης, Επίκουρος Καθηγητής
Πολιτικά Οικονομικά, Θεωρία Παιγνίων, Μικροοικονομική Θεωρία.
• Χριστόφορος Πισσαρίδης, Καθηγητής
Μακροοικονομικά, Θεωρία Αναζήτησης, Ανεργία, Οικονομικοί Κύκλοι, Μεγέθυνση και Διαρθρωτικές
Αλλαγές.
• Ανδρέας Τρυφωνίδης, Λέκτορας
Εφαρμοσμένα και Ποσοτικά Μακροικονομικά, Oικονομετρία
• Νικόλαος Τσάκας, Επίκουρος Καθηγητής
Μικροοικονομικά, Κοινωνικά και Οικονομικά Δίκτυα, Πειραματικά Οικονομικά, Θεωρία Παιγνίων,
Βιομηχανική Οργάνωση.
• Άντρη Χασαμπουλλή, Επίκουρη Καθηγήτρια
Μακροοικονομικά, Οικονομικά της Εργασίας, Μετανάστευση
• Κρίστης Χασάπης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Μακροοικονομικά, Τραπεζικά και Διεθνή Χρηματοοικονομικά
• Κώστας Χατζηγιάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Διεθνές Εμπόριο, Θεωρία των Παιγνίων, Βιομηχανική Οργάνωση, Mικροοικονομικά.
• Λούης N. Χριστοφίδης, Ομότιμος Καθηγητής
Οικονομικά της Αγοράς Εργασίας, Μακροοικονομικά, Εφαρμοσμένη Οικονομετρία.

Επικοινωνία
Γραμματεία Τμήματος
Αναστασία Δημητρίου
Λίτσια Τσιάλη
Τηλ.: 22893701/02,Τηλεομ.: 22895028
Ηλ. Ταχ.: dept.econ@ucy.ac.cy
www.ucy.ac.cy/econ

ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου το 2001, με σκοπό να
διεξάγει επιστημονική έρευνα στα οικονομικά, με έμφαση σε θέματα που ενδιαφέρουν την Κύπρο.
Απώτερος στόχος είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων πολιτικής προς επίλυση προβλημάτων της κυπριακής
οικονομίας και ενίσχυση της χώρας στο διεθνή χώρο.
Η σύγχρονη οικονομία χαρακτηρίζεται ως «οικονομία της γνώσης», για να τονιστεί η μεγάλη σημασία
που έχει αποκτήσει η επένδυση στην έρευνα για την οικονομική ανάπτυξη. Αυτό συνδέεται με την
παγκοσμιοποίηση και ελευθεροποίηση της οικονομίας και τη συνεπακόλουθη ένταση του ανταγωνισμού
στις διεθνείς και εσωτερικές αγορές. Ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός οδηγεί την κυπριακή οικονομία
σε αυτό το κύκλωμα του εντεινόμενου ανταγωνισμού και καθιστά την αναβάθμιση της οικονομικής
έρευνας αναγκαιότητα.
Το ΚΟΕ προσφέρεται για τη μελέτη προβλημάτων της κυπριακής οικονομίας σε συνεχή βάση. Το ΚΟΕ
έχει, επίσης, τη δυνατότητα να ενεργεί ως πόλος έλξης για καταξιωμένους Κυπρίους και ξένους
επιστήμονες, έτσι που αυτοί να ασχολούνται με έρευνα σε οικονομικά θέματα, που ενδιαφέρουν την
Κύπρο. Μπορεί να απορροφά ερευνητικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αξιοποιεί το
ενδιαφέρον κρατικών και ιδιωτικών οργανισμών για την ανάθεση ερευνητικού έργου στο Πανεπιστήμιο
Κύπρου.
Το ΚΟΕ δεν ερευνά μόνο κυπριακά θέματα αλλά και θέματα γενικότερου οικονομικού ενδιαφέροντος.
Παράγει ερευνητικό έργο προς δημοσίευση σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Στις δραστηριότητες του
ΚΟΕ συμμετέχουν καταξιωμένοι Κύπριοι και ξένοι επιστήμονες ως εταίροι και συνεργάτες σε ερευνητικά
προγράμματα.
Το ΚΟΕ στοχεύει να καλύψει το κενό επιστημονικής έρευνας στα οικονομικά που υπάρχει στην Κύπρο,
με το ελάχιστο κόστος και τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
Ερευνητικές Δραστηριότητες
Το ΚΟΕ διαθέτει την απαιτούμενη ερευνητική υποδομή (κατάλληλα εκπαιδευμένους ερευνητές,
οικονομετρικά μοντέλα, ενημερωμένες βάσεις δεδομένων και εξοπλισμό), για να ανταποκρίνεται
έγκαιρα και αποτελεσματικά στις ανάγκες της οικονομίας της γνώσης.
Οι ερευνητικές δραστηριότητες του ΚΟΕ χωρίζονται σε πέντε τομείς:
Τομέας Δημοσίων Οικονομικών και Φορολογίας
Η έρευνα του Τομέα καλύπτει θέματα του οικονομικού ρόλου του κράτους στην οικονομία, όπως είναι
η φορολογία, οι δημόσιες δαπάνες και, γενικότερα, ό,τι αφορά στη δημοσιονομική πολιτική.
Τομέας Επιχειρήσεων και Παραγωγικότητας
Η έρευνα στοχεύει σε συμπεράσματα πολιτικής για τη βελτίωση του θεσμικού και οικονομικού πλαισίου
λειτουργίας των επιχειρήσεων. Ο τομέας ασχολείται με τη μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν την
παραγωγικότητα και την κατασκευή δεικτών παραγωγικότητας για την κυπριακή οικονομία.
Τομέας Νοικοκυριών και Κοινωνικής Ευημερίας
Τα οικονομικά των νοικοκυριών παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί είναι ο καθρέφτης της
οικονομικής ευημερίας μιας κοινωνίας και έχουν γενικότερες επιπτώσεις για την οικονομία. Θέματα
ερευνητικού ενδιαφέροντος σε αυτόν τον τομέα είναι η στόχευση των κοινωνικών παροχών, η ανισότητα
και η φτώχεια.
Τομέας Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Προβλέψεων

Ο τομέας ασχολείται με την ανάπτυξη μοντέλων/εργαλείων για σκοπούς μακροοικονομικής ανάλυσης
της κυπριακής οικονομίας και πρόβλεψης μακροοικονομικών μεγεθών. Προβλέψεις για τον ρυθμό
μεταβολής τού ΑΕΠ και τον πληθωρισμό δημοσιεύονται σε τριμηνιαία βάση μαζί με ανάλυση των
προοπτικών της κυπριακής οικονομίας. Στον τομέα εμπίπτει η ανάλυση των στοιχείων από τις Έρευνες
Οικονομικής Συγκυρίας, τα οποία συλλέγονται βάσει ερωτηματολογίου και αφορούν στις αντιλήψεις
επιχειρηματιών και καταναλωτών αναφορικά με την παρούσα οικονομική κατάσταση, καθώς και σ τις
προσδοκίες τους για διάφορα οικονομικά μεγέθη. Τα αποτελέσματα των ερευνών δημοσιεύονται στο
τέλος κάθε μήνα. Επιπρόσθετα, ο τομέας ασχολείται με την κατασκευή δεικτών τιμών των ακινήτων.
Άλλα Ερευνητικά Προγράμματα
Αυτό το τμήμα του Κέντρου διεξάγει έρευνα σε θέματα που δεν εμπίπτουν αποκλειστικά σε έναν από
τους πιο πάνω τομείς, όπως είναι, για παράδειγμα, τα οικονομικά της ενέργειας, η απασχόληση και η
ανεργία στην Ευρώπη καθώς και θέματα ανταγωνισμού.
Διοικητική Δομή
Η διευθύντρια του ΚΟΕ είναι καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών και εκλέγεται σύμφωνα με τους
κανόνες εκλογής ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου.
Το ΚΟΕ διοικείται από το Συμβούλιο και το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο.
Το Συμβούλιο απαρτίζεται από πέντε έως εννέα μέλη, τα οποία προέρχονται τόσο από την ακαδημαϊκή
κοινότητα όσο και εκτός αυτής. Το Συμβούλιο έχει συμβουλευτικό ρόλο και στηρίζει το έργο τού ΚΟΕ
εντός και εκτός του Πανεπιστημίου.
Το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο του ΚΟΕ απαρτίζεται από τους υπευθύνους των ερευνητικών προγραμμάτων
και μεριμνά για τη διεξαγωγή της έρευνας.

Διευθυντής ΚΟΕ
Καθηγήτρια Έλενα Ανδρέου
Επικοινωνία
Γραμματεία
Άντζελα Σιεκέρσαββα
Τηλ.: 22893660
Τηλεομ.: 22895027
Ηλ. Ταχ.: erc@ucy.ac.cy
www.ucy.ac.cy/erc

