
E-Learning
Πρόγραμμα

Law and 
Economics   
15% έκπτωση 
για αιτήσεις που θα 
υποβληθούν έως 04/09/17
(early entry)
& προκράτηση θέσης 
με 100 ευρώ

Law and Economics

Το E-Learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης του Προγράμματος Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, 
στο γνωστικό αντικείμενο:

Το συγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα εντάσσεται στο διεπιστημονικό χώρο της Νομικής και Οικονομικής Επιστήμης. Η 
διδασκαλία του Προγράμματος πραγματοποιείται στην Ελληνική Γλώσσα και σκοπός του είναι να παρέχει όλα τα απαραίτητα εφόδια 
σε άτομα που επιθυμούν να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους σε θέματα, τα οποία άπτονται των δύο επιστημονικών χώρων, προκειμένου 
να αποκτήσουν συνδυασμένες γνώσεις και κατ’ επέκταση να αποτελέσουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στην ιδιαιτέρως απαιτητική και 
ανταγωνιστική αγορά εργασίας.
Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος θα έχει επιμορφωθεί σε θέματα που σχετίζονται με τη 
Θεωρία των Θεσμών, τα Οικονομικά της Ευημερίας, τα Περιουσιακά Δικαιώματα, το Δίκαιο των Συμβάσεων κ.α.

Το Εκπαιδευτικό Αντικείμενο απευθύνεται σε νομικούς, οικονομολόγους, κοινωνικούς επιστήμονες, καθώς και σε ιδιώτες 
/ επαγγελματίες που θέλουν να βελτιώσουν το μορφωτικό τους επίπεδο, ερχόμενοι σε επαφή με άλλες επιστήμες και γνωστικά 
αντικείμενα.

Κατά τη διάρκεια του 4μηνου Προγράμματος παρέχεται συνεχής εκπαιδευτική υποστήριξη, βασιζόμενη στις Αρχές Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας. 

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας 
της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών Αριστείδης Χατζής, ο οποίος έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, 
την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης (early entry για αιτήσεις έως 04/09/2017) η εγγραφή κατοχυρώνεται με καταβολή 
μέρους των διδάκτρων ύψους 100 ευρώ.

Επιπλέον υπάρχουν ειδικές εκπτώσεις για Πολύτεκνους (20%), Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), άτομα 
με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ (15%), άτομα που έχουν συμμετάσχει σε e-learning προγράμματα στο παρελθόν (15%) κ.ά. 

Η έκπτωση 15% για αιτήσεις έως 04/09/2017 (λόγω early entry) εφαρμόζεται επιπλέον οποιασδήποτε άλλης έκπτωσης. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 210.36.89.354 & 210.36.89.381 ή στο email: elearn-secretariat@elke.uoa.gr

Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Για πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

https://elearn.elke.uoa.gr/show_programs.php?catID=all&prID=57

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 24/09/2017   Έναρξη Μαθημάτων: 02/10/2017
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