
Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Κρήτης λειτουργεί στην πανεπιστημιούπολη Γάλλου, στο 
Ρέθυμνο. Η πανεπιστημιούπολη βρίσκεται σε απόσταση 
περίπου 5 χιλιομέτρων από το κέντρο του Ρεθύμνου σε μια 
κατάφυτη έκταση που κυριαρχούν οι βελανιδιές. Η 
συγκοινωνιακή σύνδεση με την πόλη επιτυγχάνεται  μέσω 
τακτικών δρομολογίων της αστικής συγκοινωνίας (ΚΤΕΛ). 

Η πόλη του Ρεθύμνου είναι στη βόρεια ακτή της Κρήτης, 
ανάμεσα στα Χανιά και το Ηράκλειο, από τις οποίες 
εξυπηρετείται συγκοινωνιακά για τις εκτός νησιού 
μετακινήσεις. Μεγάλο μέρος της αποτελεί η «παλιά πόλη» με 
τα γραφικά σοκάκια της και τα κτίρια που χρονολογούνται από 
την Ενετική και την Οθωμανική περίοδο. Πάνω από την παλιά 
πολή δεσπόζει το Φρούριο Φορτέτζα ενώ το κέντρο της είναι η 
Κρήνη Ριμόντι και η Λότζια. Η σύγχρονη πόλη είναι καλά 
οργανωμένη και συνεχώς αναπτυσσόμενη. Μάλιστα, ο  
Δήμος Ρεθύμνου έλαβε την 1η θέση στην Ελλάδα και τη 2η 
θέση στην κατηγορία των μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων 
ανάμεσα σε 3.136 πόλεις στο πλαίσιο της εκστρατείας για την 
ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας 2019. Το σύγχρονο 
Ρέθυμνο αποτελεί τόπο φιλοξενείας μεγάλου αριθμού 
επισκεπτών, ιδίως κατά τη θερινή περίοδο. Παράλληλα, η 
φοιτητική κοινότητα έχει έντονη παρουσία στην πόλη όλο το 
χρόνο και πλήθος εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων 
απευθύνεται σε αυτή.

URL:  https://www.visitgreece.gr/el/islands/crete/rethymno/

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Κρήτης ιδρύθηκε το 1987. Αποστολή του είναι η διδασκαλία 
και η έρευνα σε όλο το φάσμα της οικονομικής επιστήμης 
και των εφαρμογών της, όπως η μικροοικονομική και 
μακροοικονομική ανάλυση, η χρηματοοικονομική, η 
πολιτική οικονομία, τα εφαρμοσμένα οικονομικά, το 
μάνατζμεντ, η επιχειρηματική οικονομική, η οικονομική 
ιστορία καθώς και στα σχετικά ποσοτικά εργαλεία των 
μαθηματικών, της στατιστικής και της οικονομετρίας.

Το Τμήμα εμφανίζεται στις πρώτες θέσεις κατάταξης 
Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών στην Ελλάδα 
σύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς αξιολόγησης, χάρις στο 
άρτια καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό του, το οποίο  
διαθέτει  σημαντικές δημοσιεύσεις σε κορυφαία 
επιστημονικά περιοδικά. Το Τμήμα διεξάγει τακτικά διεθνή 
επιστημονικά συνέδρια στις εγκαταστάσεις του και ένα 
υψηλού επιπέδου θερινό σχολείο στην Οικονομική Θεωρία 
και Οικονομετρία. Οι απόφοιτοι του Τμήματος τυγχάνουν  
υψηλής απορροφητικότητας στην αγορά εργασίας και 
γίνονται δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές σε πολύ γνωστά 
Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
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ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Η διάρθρωση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, 
όπως αυτό έχει πιστοποιηθεί από την Εθνική Αρχή Ανώτατης 
Εκπαίδευσης για το επίπεδο σπουδών 6 του Εθνικού και 
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, παρέχει τα απαραίτητα 
εφόδια για την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων 
σε σχετικά με τις Οικονομικές Επιστήμες επαγγέλματα. Για 
την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται η επιτυχής 
παρακολούθηση 40 μαθημάτων, εκ των οποίων 17 είναι 
υποχρεωτικά και 23 είναι μαθήματα επιλογής. Ειδικότερα, το 
πρόγραμμα σπουδών εστιάζει σε τρεις θεματικές ενότητες:
   (α) Οικονομική Θεωρία και Πολιτική, 
   (β) Επιχειρηματική Οικονομική, 
   (γ) Πολιτική Οικονομία και Οικονομική Ανάπτυξη. 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών προσφέρει δύο μεταπτυχιακά 
προγράμματα:
� M.Sc. στην Οικονομική Θεωρία και Πολιτική, το οποίο 

στοχεύει στην εξειδίκευση των φοιτητών σε θέματα Οικονομικής 
Ανάλυσης και Πολιτικής. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τη λειτουργία 
του το 2002 και βασικός του στόχος είναι οι φοιτητές του 
προγράμματος να εμβαθύνουν και να διευρύνουν τις γνώσεις 
τους ως προς: α) τα εργαλεία της προχωρημένης οικονομικής 
ανάλυσης και β) της εφαρμογής των εργαλείων για την ανάλυση 
θεμάτων οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής.  

� Master's στην Επιχειρηματική Οικονομική (ΤΙΜΕ ΜΒΕ), το 
οποίο αποσκοπεί στην προετοιμασία των αποφοίτων 
διαφορετικών Σχολών και Τμημάτων για την ένταξη τους στην 
αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα ξεκίνησε να λειτουργεί το 2016 
σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του 
Παν/μίου Κύπρου και το Business Economics Group του 
Wageningen University της Ολλανδίας. Σε αντίθεση με τα γενικά 
μεταπτυχιακά προγράμματα στη διοίκηση επιχειρήσεων (ΜΒΑ) 
που προσφέρονται από πολλά Ιδρύματα στην Ελλάδα, το ΤΙΜΕ 
ΜΒΕ εστιάζει το ακαδημαϊκό του περιεχόμενο σε ένα σημαντικό 
τομέα της σύγχρονης επιχειρηματικότητας, αυτόν της 
οικονομικής εκμετάλλευσης των νέων τεχνολογιών.

Επίσης, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών προσφέρει 
διδακτορικές σπουδές και απονέμει Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) 
στην Οικονομική Επιστήμη. 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΤΗΤΑ

Το 1995 το Τμήμα προσέφερε το πρώτο πρόγραμμα 
πρακτικής άσκησης που υλοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο 
Κρήτης και έκτοτε υλοποιείται συνεχώς. Μέσω του 
προγράμματος το Τμήμα δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές 
και τις φοιτήτριες του να εργάζονται για διάστημα δύο μηνών 
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού σε κάποιο ιδιωτικό ή 
δημόσιο φορέα, σχετιζόμενο με το αντικείμενο των σπουδών 
τους, με καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Οι φορείς αυτοί 
μπορεί να βρίσκονται είτε εντός Κρήτης είτε σε κάποια άλλη 
περιοχή της Ελλάδας, ακόμη και στην αλλοδαπή. Στόχος του 
προγράμματος είναι η σύνδεση των φοιτητών/-ριών με την 
αγορά εργασίας σε αντικείμενα σχετικά τις σπουδές τους. 
Μέσα από την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης, μεγάλο 
μέρος των αποφοίτων έχει απορροφηθεί από την αγορά 
εργασίας. 

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών προσελκύει φοιτητές 
υψηλής ποιότητας, οι οποίοι, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση 
των σπουδών τους, έχουν εξαιρετικές προοπτικές 
απασχόλησης στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα και σε 
διάφορους χώρους, όπως της διοίκησης επιχειρήσεων, 
χρηματοοικονομικής, τραπεζικής και συμβουλευτικών 
οικονομικών υπηρεσιών. Επίσης, οι απόφοιτοι του 
προγράμματος αποκτούν στέρεες βάσεις στην οικονομική 
επιστήμη και στα σχετικά αναλυτικά εργαλεία και γίνονται 
κατά κανόνα δεκτοί σε κορυφαία μεταπτυχιακά προγράμματα 
διεθνώς, τόσο στην προχωρημένη οικονομική ανάλυση όσο 
και σε εφαρμοσμένες κατευθύνσεις. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Στο Τμήμα λειτουργούν τρία εξειδικευμένα εργαστήρια για 
την διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας στην Οικονομική 
Επιστήμη:
� Εργαστήριο Οικονομικών των Επιχειρήσεων & Νέων 

Τεχνολογιών
� Εργαστήριο Οικολογικών Ερευνών & Αειφόρου 

Ανάπτυξης
� Εργαστήριο Πολιτικής Οικονομίας & Οικονομικής 

Ανάπτυξης
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