
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών 
Επιστημών  

ΤΜΗΜΑ Οικονομικών Επιστημών  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΚ62 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤ’ εξάμηνο 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Οικονομετρία ΙΙ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  4 6 
   
   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
(δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Κορμού  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 
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(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το βασικό μάθημα κορμού της Οικονομετρίας ΙΙ αποτελεί για το φοιτητή ένα βασικό 
εργαλείο ανάλυσης και ενδελεχούς αναζήτησης των εμπειρικών σχέσεων σε μια 
οικονομία. Οι διαλέξεις αφορούν τα ζητήματα εκείνα της οικονομετρίας σχετικά με 
τη σύνδεση της οικονομικής θεωρίας και των εμπειρικών ελέγχων. Επιπλέον δίνεται 
βαρύτητα στον τρόπο εξειδίκευσης των υποδειγμάτων ανάλυσης και έπειτα στη 
διαδικασία επίλυσης αυτών των υποδειγμάτων. Με το μάθημα της οικονομετρίας ΙΙ ο 
φοιτητής έρχεται σε επαφή με έννοιες όπως είναι  οι χρονοσειρές, η πολυμεταβλητή 
ανάλυση, η εμπειρική μέτρηση των επιπτώσεων της δημοσιονομικής και 
νομισματικής πολικής.  
  
Ειδικότερα, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας τα 
προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα αναμένεται να είναι: 
● οι φοιτητές θα έχουν την δυνατότητα να ορίζουν με σαφήνεια τα υποδείγματα 
ανάλυσης διαφόρων εμπειρικών υποθέσεων. 
● οι φοιτητές θα έχουν την ικανότητα επεξήγησης των σχέσεων αιτιότητας και 
αιτιατού μεταξύ διαφόρων μακροοικονομικών μεταβλητών. 
● αντιλαμβανόμενοι και κατανοώντας οι φοιτητές το πλαίσιο της εφαρμογής της 
Οικονομετρίας αναμένετε να αναπτύξουν την ικανότητα χρήσης οικονομικής 
συλλογιστικής για τη διαμόρφωση και την αξιολόγηση οικονομικών συμβουλών . 
● οι φοιτητές θα έχουν την ικανότητα κατανόησης εννοιών της οικονομικής θεωρίας 
με τη χρήση μαθηματικών μεθόδων, μοντελοποίησης συστημάτων με χρήση των 
μεθόδων αυτών με απώτερο στόχο την ανάπτυξη διάφορων τρόπων σκέψης και την 
ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων της μακροοικονομίας και της 
Μικροοικονομίας.   
● αποτελεσματική επικοινωνία και επεξήγηση οικονομικών επιχειρημάτων στο 
πλαίσιο της άσκησης Οικονομικής Πολιτικής.  
 
 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
…… 
Άλλες… 
……. 
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1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 
των απαραίτητων θεωρητικών εργαλείων 
2. Αυτόνομη εργασία 
3. Ομαδική εργασία 
4. Άσκηση κριτικής  
 
 
 
 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Πολυμεταβλητά Υποδείγματα 
2. Αυτοσυσχέτιση 
3. Πολυσυγγραμμικότητα 
4. Ετεροσκεδαστικότητα 
5. Χρονοσειρές 
6. Εξειδίκευση Υποδειγμάτων 
7. Εμπειρικά Υποδείγματα 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Στο αμφιθέατρο  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Η μαθησιακή διαδικασία επικουρείται από την 
ηλεκτρονική πλατφόρμα  e-class  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα 
με τις αρχές του ECTS 
 
 
 

 

Δραστηριότητα 
Χωρίς εργασία 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις  52 ώρες 
Αυτοτελής μελέτη  
(Εκτιμάτε πως για την αφομοίωση 
απαιτούνται περίπου 2 ώρες 
μελέτης για κάθε 1 ώρα διάλεξης) 

98 ώρες  

Σύνολο Μαθήματος  150 ώρες  
 

Δραστηριότητα 
Με εργασία 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52 ώρες 
Αυτοτελής μελέτη 
(Εκτιμάται πως για την 
αφομοίωση απαιτούνται περίπου 2 
ώρες μελέτης για κάθε 1 ώρα 
διάλεξης) 

98 ώρες 

Εκπόνηση εργασίας 16 ώρες 
Συγγραφή και 
παρουσίαση εργασίας 

4 ώρες 

Σύνολο Μαθήματος 170 ώρες 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ   
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Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 

από τους φοιτητές. 

1. Μετά το πέρας των διαλέξεων ακολουθούν 
γραπτές εξετάσεις στις οποίες θα συγκεντρωθεί το 
100% της βαθμολογίας.  
 
2. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στην Ελληνική 
και περιλαμβάνουν συνδυασμό θεμάτων - 
ερωτήσεων σύντομων απαντήσεων με χρήση 
διαγραμματικής ανάλυσης και μαθηματικής 
απεικόνισης, απόδειξης θεωρημάτων και επίλυσης 
προβλημάτων και ασκήσεων.  
 
43 Τα κριτήρια αξιολόγησης γνωστοποιούνται 
στους φοιτητές στην πρώτη διάλεξη, τα οποία και 
αναφέρονται ρητά στο syllabus του μαθήματος το 
οποίο και του μοιράζεται εντύπως, το οποίο είναι 
και διαθέσιμο στο e-class 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 
1) Τζαβαλής. Η. (2008). Οικονομετρία, Εκδόσεις Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Αθήνα. 
2) Χάλκος, Ε. Γ. (2011). Οικονομετρία, Εκδόσεις  Gutenberg, Αθήνα. 
3) Οικονομετρία αρχές και εφαρμογές, Gujarati και Porter 
4) Times Series Analysis, Hamilton. J. 

5) M. Verbeek, A Guide to Modern Econometrics, (4th edition), Wiley (2012).  

6) W.H. Greene, Econometric Analysis, (7th edition), Pearson Prentice Hall (2011).  

 
 

 
 

 

 
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
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