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Συμφωνία Διπλού Μεταπτυχιακού τίτλου  

του Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με  

το Τμήμα Οικονομικών και Διοικητικής του Πανεπιστημίου της Παβία   

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας και του 

πλάνου διεθνοποίησης προχώρησε στην πρώτη συμφωνία διπλού μεταπτυχιακού τίτλου με το 

Πανεπιστήμιο της Παβία. Πιο συγκεκριμένα το τμήμα Στατιστικής κατάφερε οι απόφοιτοί του 

μεταπτυχιακού πλήρους Φοίτησης στη ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ να μπορούν να ολοκληρώσουν και το 

μεταπτυχιακό στα Χρηματοοικονομικά (Laurea Magistrale in Economics, Finance and 

International Integration, Finance Specialization, εν συντομία MEFI) του Πανεπιστημίου της 

Παβία με μειωμένο αριθμό μαθημάτων και με κοινή διπλωματική εργασία. Η μετακίνηση των 

φοιτητών θα χρηματοδοτηθεί και από το πρόγραμμα ERASMUS+. Αντίστοιχα οι μεταπτυχιακοί 

φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος MEFI του Πανεπιστημίου της Παβία, μπορούν 

παρακολουθήσουν το μεταπτυχιακό πλήρους φοίτησης στη ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ.  

Πιο συγκεκριμένα οι φοιτητές του μεταπτυχιακού πλήρους φοίτησης στη ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, μετά 

την ολοκλήρωση των μαθημάτων του θα μπορούν να μεταβούν στο Πανεπιστήμιο της Παβία 

για ένα ακαδημαϊκό έτος με (μερική) χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ERASMUS+. Κατά τη 

διάρκεια της διαμονής τους εκεί θα ολοκληρώσουν τα ακόλουθα μαθήματα. 

 at UNIPV-DEM Course ECTS 

1 504869 - Economics and finance of multinational corporations 9 

2 508647 - Capital markets and EU companies law 6 
3 508736 - Applied quantitative macroeconomics 6 
4 508646 – Business development 6 
5 Second language or applied financial lab or Financial markets lab 3 
6 Elective course (English or Italian language) 6 

 
Σύνολο Μονάδων  

από μαθήματα 
36 

 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία με από κοινού επίβλεψη από Καθηγητές 
και των δύο τμημάτων 

24  

 Σύνολο Μονάδων 60 
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Αιτήσεις θα γίνονται τον Ιανουάριο κάθε χρονιάς. Οι διαθέσιμες θέσεις είναι δύο (2) αρχικά 

αλλά μελλοντικά θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και παραπάνω θέσεις ανάλογα με το 

ενδιαφέρον των φοιτητών.  

 


