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Αγαπητοί υποψήφιοι 
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές/τριες

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας αποτελούν την καλύτερη 
επιλογή για όλους εσάς που επιθυμείτε άμεση πρό-
σβαση στην αγορά εργασίας και προοπτικές καταξίω-
σης στην επαγγελματική σας σταδιοδρομία. 

Τα ΠΜΣ έχουν σχεδιαστεί δίνοντας έμφαση στις 
νέες μεθόδους διδασκαλίας και προσομοίωσης έτσι 
ώστε να εμβαθύνετε και να επεκτείνετε τις επιστημο-
νικές σας γνώσεις, να αναπτύξετε αναλυτικές δεξιό-
τητες και να αποκτήσετε εμπειρία και επαγγελματικά 
προσόντα. 

Τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσω-
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πικού του Τμήματος, οι επισκέπτες Καθηγητές άλλων 
Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων του Εσωτερικού και του 
Εξωτερικού, οι εισηγητές από Επαγγελματικούς Φο-
ρείς (ΙΕΣΟΕΛ) καθώς και τα υψηλόβαθμα Στελέχη Επι-
χειρήσεων, με τις γνώσεις και την εμπειρία τους, συμ-
βάλλουν στην, από μέρους σας, απόκτηση βαθύτερης 
κατανόησης και εμπέδωσης του αντικειμένου. 

Κλειδί της επιτυχίας στην επαγγελματική σταδιο-
δρομία των αποφοίτων αποτελεί η προτεραιότητα που 
δίνεται στην σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά 
εργασίας και το επιχειρησιακό περιβάλλον. Στόχος μας 
είναι ο συνδυασμός θεωρίας και πράξης, η προσφορά 
γενικής εκπαίδευσης αλλά και εξειδικευμένων γνώσε-
ων στα αντικείμενα της Λογιστικής, Ελεγκτικής και Χρη-
ματοοικονομικής, η απόκτηση ουσιαστικών δεξιοτήτων 
καθώς και η κατοχύρωση επαγγελματικών προσόντων. 
Στο πλαίσιο αυτής μας της προσπάθειας συνεργαζόμα-
στε με φορείς όπως: The Association of Chartered Cer-
tified Accountants (ACCA), The Institute of Chartered 
Accountants in England and Wales (ICAEW), το Σώμα 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ), The Institute of 
Internal Controls (IIC) καθώς και το Institute of Internal 
Auditors.

Κάθε χρόνο το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας υποδέχε-
ται εκατοντάδες μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτή-

τριες διότι είναι πρωτοπόρο στα γνωστικά αντικείμενα 
σπουδών που υπηρετεί και επιπλέον διαθέτει και προ-
σφέρει οργανωμένες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες 
με παροχές όπως η πλήρως εξοπλισμένη και σύγχρονη 
βιβλιοθήκη, τα κέντρα ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα 
ερευνητικά εργαστήρια, η πρόσβαση σε βάσεις δεδο-
μένων, το γραφείο διασύνδεσης, η διοργάνωση εθνι-
κών και διεθνών συνεδρίων, workshops, ημερίδων κλπ. 

Κλείνοντας, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για 
το ενδιαφέρον που δείχνετε στα Προγράμματα Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ευ-
χόμαστε να σας καλωσορίσουμε στο νέο κύκλο σπου-
δών των Προγραμμάτων μας την προσεχή ακαδημαϊκή 
χρονιά. 

Με εκτίμηση,

Ο Κοσμήτορας της Σχολής
και Διευθυντής των Προγραμμάτων 

Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Καθηγητής Χρήστος Ι. Νεγκάκης
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Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική

24 μήνες

Στατιστικά στοιχεία αποφοίτων

90%
Δείκτης απασχολησιμότητας αποφοίτων

95% των αποφοίτων πιστεύουν 
ότι  το μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα τους βοήθησε στην 
επαγγελματική τους εξέλιξη

9%
Διοίκηση

4%
Σύμβουλοι 

Επιχειρήσεων

39%
Έλεγχος

44%
Λογιστική

Αντικείμενο απασχόλησης αποφοίτων

Master Degree in Applied Accounting and Auditing

26% εργάζονται στο δημόσιο τομέα
74% εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα
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Συγκριτικά Πλεονεκτήματα του ΠΜΣ: 

Το ΠΜΣ - ΕΛΕ παρέχει τη δυνατότητα από-
κτησης πιστοποίησης από το: 
• Association of Chartered Certified Ac-
countants-ACCA, προσφέροντας απαλλα-
γή σε ορισμένα από τα εξεταζόμενα γνω-
στικά αντικείμενα, 
• Το Institute of Chartered Accountants 
in England and Wales (ICAEW) δίνοντας 
απαλλαγή από ενότητες του ICAEW 
qualification (ACA).
•  Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορ-
κωτών Ελεγκτών Λογιστών - ΙΕΣΟΕΛ δίνο-
ντας απαλλαγή σε συγκεκριμένα γνωστι-
κά αντικείμενα, 
•  Institute of Internal Controls (IIC) 

 

•  Institute of Internal Auditors (IIA)
δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέ-
σεις για επαγγελματική απασχόληση των 
αποφοίτων στον χώρο του εσωτερικού και 
εξωτερικού ελέγχου των επιχειρήσεων.

Το Πρόγραμμα Σπουδών

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού 
Διπλώματος ο μεταπτυχιακός φοιτητής 
υποχρεούται να παρακολουθήσει και να 
εξεταστεί με επιτυχία σε συνολικά δέκα 
πέντε (15) μαθήματα. Κατά την διάρκεια 
του τέταρτου εξαμήνου οι φοιτητές εκπο-
νούν τη διπλωματική τους εργασία. 

Χρονική Διάρκεια
Διάρκεια: Τέσσερα (4) εξάμηνα (τρία εξά-
μηνα διδασκαλίας και ένα εξάμηνο η εκπό-
νηση της διπλωματικής εργασίας)
Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 
Μάιος - Αύγουστος
Έναρξη προγράμματος: Οκτώβριος
Υποτροφίες: Προβλέπεται η χορήγηση 
υποτροφιών αριστείας ανά εξάμηνο με 
βάση την ακαδημαϊκή επίδοση
Χρηματοδότηση: Το πρόγραμμα χρηματο-
δοτείται από το ΛΑΕΚ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική απευθύνεται τόσο σε νέους 
πτυχιούχους όσο και σε επαγγελματίες λογιστές, ελεγκτές, φοροτεχνικούς, στελέχη της δημόσιας διοίκησης και του ιδι-

ωτικού τομέα προσφέροντας τους τις απαιτούμενες, από την αγορά εργασίας, εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις και 
δεξιότητες στα γνωστικά αντικείμενα της Ελεγκτικής και της Εφαρμοσμένης Λογιστικής. Σκοπός του προγράμματος είναι 
να προάγει την γνώση και η εξειδίκευση που παρέχεται στοχεύει στη δημιουργία άρτια εκπαιδευμένων στελεχών ικανών 
να αντιμετωπίζουν με επιτυχία τις προκλήσεις του σύγχρονου, πολύπλοκου και ταχέως μεταβαλλόμενου επιχειρησιακού 
περιβάλλοντος. Στο γ’ εξάμηνο, δίνεται η δυνατότητα επιλογής κατεύθυνσης: α) Λογιστική και Ελεγκτική, για τους φοι-
τητές που ενδιαφέρονται για το επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή, Ελεγκτή-Λογιστή, Οικονομικού Διευθυντή, ανώτερου 
στελέχους σε Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα κλπ., β) Δημόσια Ελεγκτική, για όσους επιθυμούν να εξειδικευτούν στον έλεγχο 
οργανισμών και φορέων του Δημοσίου Τομέα. 

Η παρακολούθηση των μαθημάτων του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών γίνεται δια ζώσης και σε συνδυασμό 
με τη μέθοδο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.

(Αναλυτικές πληροφορίες στην διεύθυνση: 
http://www.accfin.uom.gr/).
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Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική Φορολογία 
και Χρηματοοικονομική Διοίκηση

18 μήνες

Στατιστικά στοιχεία αποφοίτων

90%
των αποφοίτων πιστεύουν 
ότι  το μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα τους βοήθησε στην 
επαγγελματική τους εξέλιξη

94%
Δείκτης απασχολησιμότητας αποφοίτων

22%
Διοίκηση

14%
Σύμβουλοι 

Επιχειρήσεων

36%
Έλεγχος

21%
Λογιστική

Αντικείμενο απασχόλησης αποφοίτων

7% εργάζονται στο δημόσιο τομέα
93% εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα

Master Degree in Accounting Taxation and Financial Management
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Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική Φορολογία 
και Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Συγκριτικά Πλεονεκτήματα ΠΜΣ: 
Το ΠΜΣ-ΛΦΧΔ προσφέρει την δυνα-
τότητα απόκτησης πιστοποίησης από 
το Association of Chartered Certified 
Accountants - ACCA, δημιουργώντας 
νέες προϋποθέσεις στην επαγγελμα-
τική τους απασχόληση. Διαλέξεις από 
Εκπροσώπους του Επιχειρηματικού 
Χώρου, Υψηλόβαθμα Στελέχη του Κρα-
τικού Μηχανισμού και Διακεκριμένους 
Επιστήμονες-Καθηγητές άλλων Πανεπι-
στημίων.

Το Πρόγραμμα Σπουδών
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Δι-
πλώματος Ειδίκευσης, ο μεταπτυχιακός 
φοιτητής παρακολουθεί και εξετάζεται με 
επιτυχία σε συνολικά δέκα (10) μαθήματα. 
Με την έναρξη του δεύτερου εξαμήνου 
ο φοιτητής επιλέγει την κατεύθυνση που 
επιθυμεί να ακολουθήσει, Λογιστική Φο-
ρολογία ή Χρηματοοικονομική Διοίκηση, 
ενώ κατά την διάρκεια του τρίτου εξαμή-
νου οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεού-
νται να εκπονήσουν τη διπλωματική τους 
εργασία. 

Χρονική Διάρκεια
Διάρκεια: Τρία (3) εξάμηνα (δύο εξάμη-
να διδασκαλίας και ένα εξάμηνο η εκπό-
νηση της διπλωματικής εργασίας)
Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 
Οκτώβριος - Ιανουάριος
Έναρξη προγράμματος: Φεβρουάριος
Χρηματοδότηση: Το πρόγραμμα χρημα-
τοδοτείται από το ΛΑΕΚ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Λογιστική Φορολογία 
και Χρηματοοικονομική Διοίκηση απευθύνεται, κυρίως, σε εργαζόμενους 

και στελέχη επιχειρήσεων που, παράλληλα με την επαγγελματική τους δρα-
στηριότητα, επιθυμούν να αποκτήσουν ακαδημαϊκή εξειδίκευση στο αντικεί-
μενο της Λογιστικής Φορολογίας και της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης. Η 
ειδίκευση στους επιμέρους τομείς παρέχει στους αποφοίτους τη δυνατότητα 
να διαμορφώσουν μια επιστημονική και επαγγελματική ταυτότητα υψηλού 
κύρους καθώς επίσης και να ανελιχθούν ιεραρχικά.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων του προγράμματος γίνεται δια ζώσης 
και σε συνδυασμό με εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, αποκλειστικά Παρασκευή 
απόγευμα και Σάββατο.

(Αναλυτικές πληροφορίες στην διεύθυνση: 
http://www.accfin.uom.gr/).
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Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική

80% 83%

5%
Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι

11%
Διοίκηση16%

Τραπεζική

26%
Έλεγχος

37%
Λογιστική

92%

80% 83%

5%
Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι

11%
Διοίκηση16%

Τραπεζική

26%
Έλεγχος

37%
Λογιστική

των αποφοίτων πιστεύουν 
ότι  το μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα τους βοήθησε στην 
επαγγελματική τους εξέλιξη

Δείκτης απασχολησιμότητας αποφοίτων

Στατιστικά στοιχεία αποφοίτων

Αντικείμενο απασχόλησης αποφοίτων

25% εργάζονται στο δημόσιο τομέα
75% εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα

Master Degree in Accounting and Finance 18 μήνες
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Συγκριτικά Πλεονεκτήματα του ΠΜΣ: 

Το ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοι-
κονομική προσφέρει στους νέους από-
φοιτους την δυνατότητα απόκτησης 
πιστοποίησης από το Association of 
Chartered Certified Accountants-ACCA, 
δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για 
την επαγγελματική τους απασχόληση.

Το Πρόγραμμα Σπουδών

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού 
Διπλώματος Ειδίκευσης ο φοιτητής 
απαιτείται να παρακολουθήσει και να 
εξεταστεί με επιτυχία σε συνολικά δέκα 
(10) μαθήματα. Με την έναρξη του δεύ-
τερου εξαμήνου ο φοιτητής επιλέγει 
την κατεύθυνση που επιθυμεί να ακο-
λουθήσει ενώ κατά την διάρκεια του 
τρίτου εξαμήνου οι μεταπτυχιακοί φοι-
τητές εκπονούν τη διπλωματική τους 
εργασία. 

Χρονική Διάρκεια 

Διάρκεια: 18 μήνες, δύο (2) εξάμηνα 
διδασκαλία μαθημάτων και ένα (1) εξά-
μηνο η εκπόνηση της διπλωματικής ερ-
γασίας. 
Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 
Μάιος - Αύγουστος
Έναρξη προγράμματος: Οκτώβριος
Υποτροφίες: Προβλέπεται η χορήγηση 
υποτροφιών αριστείας ανά εξάμηνο με 
βάση την ακαδημαϊκή επίδοση
Χρηματοδότηση: Το πρόγραμμα χρημα-
τοδοτείται από το ΛΑΕΚ.

(Αναλυτικές πληροφορίες στην διεύθυνση: 
http://www.accfin.uom.gr/).

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Λογιστική και Χρημα-
τοοικονομική απευθύνεται, κυρίως, σε νέους πτυχιούχους και έχει σχε-

διαστεί ώστε να προσφέρει στους συμμετέχοντες τις απαιτούμενες για την 
αγορά εργασίας επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες στα γνωστικά αντι-
κείμενο της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής. Στο Α’ εξάμηνο Σπου-
δών παρέχεται στους φοιτητές το απαραίτητο υπόβαθρο γενικών γνώσεων 
και στο Β΄εξάμηνο γίνεται επιλογή κατεύθυνσης, Λογιστική ή Χρηματοοικο-
νομική, και προσφέρεται εξειδικευμένη γνώση.

H παρακολούθηση των μαθημάτων, και σε αυτό το Πρόγραμμα,  γίνεται 
δια ζώσης και συνδυάζεται με τη μέθοδο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.
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Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και 
Ελεγκτική προσφέρει τις παρακάτω 
πιστοποιήσεις

Συνεργασία με το Association of 
Chartered Certified Accountants (ACCA)
Το ACCA είναι ένα παγκόσμιο σώμα 
επαγγελματιών λογιστών-ελεγκτών το 
οποίο μέσα από την πιστοποίηση που 
παρέχει, δημιουργεί σε ολόκληρο τον 
κόσμο καταρτισμένους επαγγελματίες 
με γνώσεις και δεξιότητες, που είναι σε 
θέση να αναζητήσουν καριέρα στον το-
μέα της Λογιστικής και Ελεγκτικής Επι-
στήμης.

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος 
μας αποκτούν απαλλαγή σε εννιά από 
τις δεκατέσσερις συνολικά ενότητες της 
Πιστοποίησης του ACCA (ACCA Qualifica-
tion) ενώ ταυτόχρονα απαλλάσσονται 
και από τις εξετάσεις για την απόκτηση 
όλων των Πιστοποιητικών (Certificates) 
που το ACCA προσφέρει μέσα από την 
πιστοποίηση με τίτλο Foundations In Ac-
countancy.

Συνεργασία με το Institute of Chartered 
Accountants in England and Wales 
(ICAEW)
Το Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών στην 
Αγγλία και την Ουαλία (ICAEW) είναι μια 
παγκόσμια κορυφαία επαγγελματική ορ-
γάνωση που προωθεί, αναπτύσσει και 
υποστηρίζει πάνω από 140.000 λογιστές 
σε όλο τον κόσμο. Παρέχει προσόντα για 
επαγγελματική ανάπτυξη και δυνατότη-
τα διατήρησης  των υψηλότερων επαγ-
γελματικών προτύπων.

Στα πλαίσια της συνεργασίας μας, οι 
απόφοιτοι του ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη 
Λογιστική και Ελεγκτική έχουν τη δυνα-
τότητα απαλλαγής από ενότητες του 
ICAEW qualification (ACA).

Συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης 
Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 
(ΙΕΣΟΕΛ)
Το ΙΕΣΟΕΛ αποτελεί τον φορέα που φέ-
ρει την ευθύνη της επαγγελματικής κα-
τάρτισης και πιστοποίησης των ορκωτών 
ελεγκτών – λογιστών στην Ελλάδα. Στα 

πλαίσια της συνεργασίας του ΠΜΣ στην 
Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική 
έχει υπογραφεί σχετική σύμβαση (Ανα-
λυτικές πληροφορίες παρέχονται στη δι-
εύθυνση: http://goo.gl/nmVgcb).

Συνεργασία με το Institute of Internal 
Controls (IIC)
Το ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Λογιστική 
και Ελεγκτική προσφέρει στους αποφοί-
τους του την επαγγελματική πιστοποίη-
ση CICA (Certified Internal Controls Au-
ditor) του Institute for Internal Controls 
δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις 
για την απασχόλησή τους στον χώρο του 
εσωτερικού ελέγχου.

Συνεργασία με το Institute of Internal 
Auditor (IIA)
Το ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Λογιστική 
και Ελεγκτική προσφέρει στους απο-
φοίτους πιστοποίηση του Institute of 
Internal Auditors για την απασχόληση 
τους στο χώρο του εσωτερικού ελέγχου.

Συνεργασίες και Πιστοποιήσεις 
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Τρία σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα Ερευνητικά Εργαστήρια:

   

Bloomberg Database 
Bloomberg Terminal

Compustat North America 
Compustat Global

Το Εργαστήριο Η/Υ του Τμήματος Λογι-
στικής και Χρηματοοικονομικής παρέχει 
πρόσβαση σε λογιστικά προγράμματα 
ERP, σύγχρονα προγράμματα μαθημα-
τικών, στατιστικής και οικονομετρικής 
ανάλυσης καθώς και σε προγράμματα 
χρηματοοικονομικής ανάλυσης που μπο-
ρούν να χρησιμοποιήσουν οι μεταπτυχι-
ακοί φοιτητές τόσο για τις ανάγκες των 
μαθημάτων όσο και της επιστημονικής 
τους έρευνας.

Το Εργαστήριο Χρηματιστηριακών, Τραπε-
ζικών και Χρηματοοικονομικών Μελετών, 
(Αίθουσα Προσομοίωσης Συναλλαγών), 
είναι εφοδιασμένο με λογισμικό χρηματο-
οικονομικής ανάλυσης όπως τα: IMSplus, 
Profile Analytics, Metastock και Global-
soft–Monopoly.

Για τις ανάγκες του Προγράμματος της 
Εφαρμοσμένης Λογιστικής και Ελεγκτι-
κής, δημιουργήσαμε ακόμα ένα νέο, 
υπερσύγχρονο εργαστήριο. Το Εργα-
στήριο Λογιστικής, Ελεγκτικής και Φο-
ρολογίας με Ηλεκτρονικές Εφαρμογές, 
παρέχει πρόσβαση σε Διεθνείς Βάσεις 
Δεδομένων όπως: Bloomberg, Compus-
tat, IFRS. 

Σύγχρονο Περιβάλλον
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Γραμματεία Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Εγνατία 156, 54636 Θεσσαλονίκη
Κτίριο ΗΘ́΄, 4ος όροφος, Γραφείο 431

: +30 (0)2310 891693, 891691
: +30 (0)2310 891649
: maf@uom.gr
: http://www.accfin.uom.gr/

   : https://www.facebook.com/MScDptOfAccountingAndFinanceUom

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας    
Εγνατία 156,  54636, Θεσσαλονίκη                                            www.uom.gr


