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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ-ΤΜΗΜΑ
1. Επωνυμία, Διεύθυνση και Στοιχεία Επικοινωνίας
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Εγνατία 156, 54636 Θεσσαλονίκη,
Ελλάδα, Ιστότοπος: www.uom.gr
2. Ακαδημαϊκές Αρχές
ι Π τανικ ς
ς το Πανεπιστημίο αποτελο νται από τον Π
ως ακολο θως:

τανη και το ς ντιπ

τάνεις

Ο Πρύτανης
αθηγητής τ λιανός ατ ανίδης
ΑντιπρύτανηςΔιοικητικ ν Υποθέσων, Ακαδημαϊκ ν Υποθέσεων και Προσωπικού
αθηγητής ημήτ ιος
κιλής
Αντιπρύτανης Οικονομικ ν, Προ ραμματισμού και Αν πτυ ης
αθηγήτ ια Ε γενία λεξανδ οπο λο
Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Μ θησης
αθηγητής ημήτ ιος Χανδ άκης
3. Γενική Περι ραφή και Αποστολή του Ιδρύματος
Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ιδ θηκε για να ποστη ίξει την κοινωνική, πνε ματική,
πολιτισμική και οικονομική ανάπτ ξη της ώ ας. Η δ α και το σ νολο των ακαδημαϊκών,
ε ε νητικών και διοικητικών δομών και πη εσιών το β ίσκεται στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Το μβλημα το Πανεπιστημίο αποτελείται από: α) το ασημ νιο τετ άβολο των Μακεδόνων,
στο οποίο απεικονίζεται στ ογγ λή μακεδονική ασπίδα της φάλαγγας, με όπαλο και τα
γ άμματα Μ Ε στο κ ντ ο (187- 168 π.Χ.), β) τον ήλιο της Βε γίνας, και γ) τον Λε κό Π γο, το
σ μβολο της Θεσσαλονίκης. την κ κλική σφ αγίδα το Πανεπιστημίο , η οποία ει τις
διαστάσεις πο π οβλ πονται στο ά θ ο 6 πα . 3 το ν. 48/1975 ( ΄ 108), απεικονίζεται το
μβλημα και στην πε ιφ εια το κ κλο αναγ άφεται Π ΝΕΠΙ ΤΗΜΙ Μ Ε ΝΙ . τις
διεθνείς το σ σεις, η ονομασία το Πανεπιστημίο Μακεδονίας αποδίδεται ως “University of
Macedonia (UoM)”.
ποστολή το Πανεπιστημίο Μακεδονίας είναι να σ μβάλλει στην π όοδο το ανθ ώπινο
πολιτισμο , με την πα αγωγή ν ας γνώσης σε σ νε γασία με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα
και με την ά τια κατά τιση των φοιτητών το μ σω των πλ ον σ γ ονων μεθόδων διδασκαλίας.
Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας φιλοδοξεί να μετατ ψει την εκπαιδε τική διαδικασία σε μια
βιωματική εμπει ία επιστημονικής εμβάθ νσης και ε ε νητικής αναζήτησης με κ ντ ο τον
άνθ ωπο, αξιοποιώντας τις δ νατότητες και δεξιότητες των διδασκόντων, φοιτητών και
ε ε νητών το και ενθα
νοντας τον επιστημονικό διάλογο.
4. Ίδρυση – Συ κρότηση Σχολ ν
το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με το π.δ. 88/2013 ( ΄ 129), ιδ θηκαν και λειτο γο ν οι
πα ακάτω ολ ς:
α) Σχολή Οικονομικ ν και Περιφερειακ ν Σπουδ ν, στην οποία εντάσσονται τα Τμήματα:
i. ικονομικών πο δών
ii. Βαλκανικών, λαβικών και νατολικών πο δών.
β) Σχολή Επιστημ ν Διοίκησης Επιχειρήσεων, στην οποία εντάσσονται τα Τμήματα:
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i. γάνωσης και ιοίκησης Επι ει ήσεων
ii. Λογιστικής και Χ ηματοοικονομικής
) Σχολή Επιστημ ν της Πληροφορίας, στην οποία εντάσσεται το Τμήμα:
i. Εφα μοσμ νης Πλη οφο ικής
δ) Σχολή Κοινωνικ ν, Ανθρωπιστικ ν Επιστημ ν και Τεχν ν, στην οποία εντάσσονται τα
Τμήματα:
i. ιεθνών και Ε ωπαϊκών πο δών
ii. Εκπαιδε τικής και οινωνικής Πολιτικής
iii. Μο σικής Επιστήμης και Τ νης
5. Συντονιστής ECTS Ιδρύματος
ντονιστής
το Ιδ ματος είναι ο εκάστοτε Π όεδ ος της Μονάδας ιασφάλισης
Ποιότητας (Μ ΙΠ), όποιος διασφαλίζει τη σ μμό φωση το Ιδ ματος με τις α ς και το ς
κανόνες το ε ωπαϊκο σ στήματος σ σσώ ε σης και μεταφο άς πιστωτικών μονάδων,
επιβλ πει την τή ηση και εφα μογή το ς και είναι πε θ νος για την πλή η αναγνώ ιση και
μεταφο ά των πιστωτικών μονάδων.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ TMHMA ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Το Τμήμα ιδ θηκε με το π.δ. 147/90, ά θ ο 2 (ΦΕ 56 /10-04-90) με δ α τη Θεσσαλονίκη. Το
πτ ίο πο ο ηγείται από το Τμήμα είναι ισότιμο και αντίστοι ο σε όλες τις πε ιπτώσεις όπο η
κείμενη νομοθεσία απαιτεί πτ ίο ικονομικών Επιστημών ή ιοίκησης Επι ει ήσεων,
Λογιστικής
ΕΕ ή νωτάτων Βιομη ανικών ολών (ά θ ο 6 Π. . 147/90 ισοτιμία τίτλων).
Η αποστολή το Τμήματος, σ μφωνα με το ιδ τικό ΦΕ , ά θ ο 3 είναι «…η π οαγωγή και η
μετάδοση γνώσεων με την ε να και τη διδασκαλία στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής και
της Χ ηματοοικονομικής και η κατά τιση στελε ών ψηλο επιπ δο για τις ανάγκες των
επι ει ήσεων και των ο γανισμών το ιδιωτικο και το ημόσιο Τομ α…».
ι στό οι πο
θεσε το Τμήμα επιτ γ άνονται μ σα από το Π όγ αμμα πο δών πο
αναπ οσα μόζεται και εμπλο τίζεται σ νε ώς ακολο θώντας τα διεθνή π ότ πα σπο δών
ανάλογων Τμημάτων της αλλοδαπής (τελε ταία αναπ οσα μογή το π ογ άμματος γινε από τη
ν λε ση π' α . 47/31-08-2018, ενώ στην σ ν εια ο ν γίνει επιμ ο ς π οσα μογ ς και
βελτιώσεις.
Το Π όγ αμμα Μεταπτ ιακών πο δών, το πε ιε όμενο των μαθημάτων καθώς και ο τ όπος
διδασκαλίας βελτιώνονται σ νε ώς πάντα σε ετήσια βάση, λαμβάνοντας πόψη τις εξελίξεις της
επιστήμης, τις ν ες τε νολογίες και τις ανάγκες της αγο άς ε γασίας.
3. Προσωπικό Τμήματος - Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Καθη ητές

Ονοματεπ νυμο

Τηλέφωνο

E-mail

Γκίνογλο

ημήτ ιος

2310-891688

ginogl@uom.gr

Ζαπ άνης

ιλλ ας

2310-891690

zapranis@uom.edu.gr

Νεγκάκης Χ ήστος

2310-891632

negakis@uom.edu.gr

Νικολαΐδης Χ ήστος

2310-891699

cnicol@uom.edu.gr

Νο λας θανάσιος

2310-891677

anoulas@uom.edu.gr
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Αναπληρωτές
Καθη ητές

Επίκουροι
Καθη ητές

Παπαναστασίο Ιωάννης

2310-891696

papan@uom.edu.gr

Ονοματεπ νυμο

Τηλέφωνο

E-mail

Μι αλόπο λος Γεώ γιος

2310-891692

gmich@uom.edu.gr

Π ωτόγε ος Νικόλαος

2310-891681

proto@uom.edu.gr

Τα νάκης Παναγιώτης

2310-891564

tachinakis@uom.edu.gr

Χατζηγάγιος Θωμάς

2310-891672

chatzig@uom.edu.gr

Ονοματεπ νυμο

Τηλέφωνο

E-mail

Λαδάς ν στης

2310-891611

aladas@uom.edu.gr

Λιβάνης Ε στ άτιος

2310-891685

slivanis@uom.edu.gr

Παπαδόπο λος

2310-891665

spapado@uom.edu.gr

2310-891659

opavlatos@uom.edu.gr

2310-891523

asamara@uom.edu.gr

μεών

Πα λάτος δ σσ ας
αμα ά γγελική
Γραμματεία
Γραμματεία Προ ρ μματος Μεταπτυχιακ ν
Σπουδ ν στην Λο ιστική και Χρηματοοικονομική

2310-8916693

maf@uom.gr
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΠΤΑΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΙΤΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
1. ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Η ο γάνωση και λειτο γία το Π ογ άμματος Μεταπτ ιακών πο δών με τίτλο
«Εφα μοσμ νη Λογιστική και Ελεγκτική» (MSc in Applied Accounting and Auditing) το Τμήματος
Λογιστικής και Χ ηματοοικονομικής της
ολής Επιστημών ιοίκησης Επι ει ήσεων το
Πανεπιστημίο Μακεδονίας δι πεται από τις διατάξεις το Νόμο 4485/2017.
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ
σκοπός το Π ογ άμματος Μεταπτ ιακών πο δών (ΠΜ ) στην Εφα μοσμ νη Λογιστική και
Ελεγκτική (MSc in Applied Accounting and Auditing) το
Τμήματος Λογιστικής και
Χ ηματοοικονομικής είναι η εξειδίκε ση των πτ ιο ων Τμημάτων ΕΙ, ΤΕΙ καθώς και των
Πα αγωγικών σ ολών ημεδαπής και αλλοδαπής, ώστε να μπο ο ν να σ μβάλο ν στην π οαγωγή
των γνώσεων στα ε
τε α γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Ελεγκτικής Επιστήμης
δημιο γώντας στελ η ικανά: α) να δ αστη ιοποιηθο ν επαγγελματικά στο ώ ο των
επι ει ήσεων, ως ο κωτοί ελεγκτ ς, εσωτε ικοί ελεγκτ ς, λογιστ ς, φο οτε νικοί ή ανώτατα
στελ η της δημόσιας διοίκησης και το ιδιωτικο τομ α, β) να π οωθήσο ν την ανάπτ ξη της
ε νας και των εφα μογών στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Ελεγκτικής
Επιστήμης. Επίσης, να σ μβάλλει στην επιμό φωση στελε ών επι ει ήσεων και ο γανισμών το
ιδιωτικο και το δημόσιο τομ α για την κάλ ψη αναγκών στις εξειδικε μ νες το ς
δ αστη ιότητες. Το σ νεκτικό πόβαθ ο των δ ο κατε θ νσεων το ΠΜ στην «Εφα μοσμ νη
Λογιστική και Ελεγκτική» είναι ο σ νδ ασμός θεω ητικής γνώσης για την κατανόηση της
λειτο γίας της οντότητας με την π ακτική εκπαίδε ση σε θ ματα Λογιστικής και Ελεγκτικής το
ιδιωτικο και το δημοσίο τομ α.
Το ΠΜ δημιο γεί την πο ωση σε όλο ς το ς σ ντελεστ
κ ιτή ιο της ποιότητας σε κάθε μο φή δ αστη ιότητας.
βελτίωση θα π πει να διακ ίνει το π όγ αμμα σπο δών
διδασκαλίας, τις σ σεις των διδασκόντων με το ς μεταπτ
άλλα Τμήματα και τις πη εσίες το Πανεπιστημίο , την
σ σεις σ νε γασίας για ε να και άλλες εκδηλώσεις με επι
ε
τε ο δημόσιο και ιδιωτικο τομ α.

ς λειτο γίας το να π τανε ει το
νεπώς, η ποιότητα και η σ νε ής
δηλ. τα μαθήματα και τον τ όπο
ιακο ς φοιτητ ς, τις σ σεις με τα
γ αμματειακή ποστή ιξη και τις
ει ήσεις αλλά και ο γανισμο ς το

Το ΠΜ μπο εί να σ νε γάζεται με αντίστοι α μεταπτ ιακά π ογ άμματα αναγνω ισμ νων
νώτατων Εκπαιδε τικών Ιδ μάτων, ε ε νητικών ιδ μάτων, διεθνώς αναγνω ισμ νων
επαγγελματικών ινστιτο των ( ΕΛ, ACCA, CFA, IIA, ICAEW, κ.ο.κ.), ιδ μάτων της ημεδαπής
ή/και της αλλοδαπής, τα οποία ο ν το κατάλληλο επιστημονικό π οσωπικό και διαθ το ν την
αναγκαία λικοτε νική ποδομή καθώς επίσης και με φο είς το ημοσίο και των νεξά τητων
ών. Η ντονιστική Επιτ οπή το ΠΜ διαμ σο της ν λε σης το Τμήματος γνωστοποιεί
στη γκλητο τη σ ετική απόφαση σ νε γασίας.
3. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
Το ΠΜ στην Εφα μοσμ νη Λογιστική και Ελεγκτική οδηγεί στην απονομή Μεταπτ ιακο
ιπλώματος Ειδίκε σης στην «Εφα μοσμ νη Λογιστική και Ελεγκτική» (MSc in Applied
Accounting and Auditing) με τις εξής κατε θ νσεις: (α) Εφα μοσμ νη Λογιστική και Ελεγκτική και
(β) Εφα μοσμ νη Λογιστική και Ελεγκτική ημόσιο Τομ α.
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4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Η
ντονιστική Επιτ οπή αποφασίζει για το όνο δημοσίε σης στον τ πο (ηλεκτ ονικό ή
ντ πο), εντός ε λογο
ονικο διαστήματος π ιν την να ξη των μαθημάτων, σ ετικής
ανακοίνωσης π ος το ς ενδιαφε όμενο ς ποψήφιο ς, πο , κατ' ελά ιστο, αναφ ει: (α) τα
τ πικά π οσόντα των ποψηφίων για εισαγωγή στο ΠΜ , (β) την π οθεσμία ποβολής
δικαιολογητικών και (γ) την διε θ νση και τον τ όπο ποβολής δικαιολογητικών. Η Γ αμματεία
το ΠΜ , όπο
ποβάλλονται οι αιτήσεις από το ς ποψήφιο ς μεταπτ ιακο ς φοιτητ ς,
π οωθεί στη ντονιστική Επιτ οπή το ΠΜ το σ νολο των αιτήσεων μαζί με το σ νοδε τικό
λικό.
Τα δικαιολογητικά πο θα π πει να καταθ σο ν οι ποψήφιοι είναι: (α) ειδική ντ πη αίτηση
(το π ότ πο β ίσκεται στον διαδικτ ακό τόπο το ΠΜ ), (β) αναλ τικό βιογ αφικό σημείωμα, (γ)
αντίγ αφο πτ ίο /διπλώματος (για πτ ία αλλοδαπής απαιτείται αναγνώ ιση από
Τ Π), (δ)
αντίγ αφο πιστοποιητικο αναλ τικής βαθμολογίας, (ε) δ ο σ στατικ ς επιστολ ς, κατά
π οτίμηση, από μ λη ΕΠ (το π ότ πο β ίσκεται στον διαδικτ ακό τόπο το ΠΜ ), (στ)
αποδεικτικό, επα κο ς γνώσης αγγλικής γλώσσας (επιπ δο , το λά ιστον, Β1, ενώ σε πε ίπτωση
πο οι ποψήφιοι δεν κατ ο ν αποδεικτικά γλωσσομάθειας, πο εο νται να π οσ λθο ν σε
γ απτή εξ ταση στην αγγλική γλώσσα), (ζ) επιστημονικ ς δημοσιε σεις/διακ ίσεις (εάν
πά ο ν), (η) αποδεικτικά επαγγελματικής εμπει ίας (εάν πά ο ν), (θ) αποδεικτικό
πλη ωμής εξ τασης φακ λο
ποψηφίο , (ι) επιπ όσθετα π οσόντα (π. ., άλλα πτ ία ΕΙ,
μεταπτ ιακοί τίτλοι, ξ νες γλώσσες εκτός της αγγλικής, ειδικά σεμινά ια, γνώση Η/Υ, μαθήματα
σε πανεπιστήμια το εξωτε ικο , πιστοποιητικά σ μπλη ωματικής εκπαίδε σης, ποτ οφίες,
β αβεία, κ.ο.κ.).
το ΠΜ γίνονται δεκτοί κάτο οι τίτλο το π ώτο κ κλο σπο δών ΕΙ ή/και ΤΕΙ της ημεδαπής
ή ομοταγών Ιδ μάτων της αλλοδαπής καθώς και πτ ιο οι Τμημάτων ΕΙ σ μφωνα με τις
ισ ο σες διατάξεις.
Υποψηφιότητα μπο ο ν να θ σο ν και τελειόφοιτοι φοιτητ ς/τ ιες. ι ποψήφιοι πο ανήκο ν
στην κατηγο ία α τή θα π πει να καταθ σο ν κατά την να ξη των μαθημάτων την τελική
αναλ τική το ς βαθμολογία όπο θα φαίνεται ότι ο ν ολοκλη ώσει τις σπο δ ς το ς και
απομ νει μόνο η ο κωμοσία. ημειώνεται ότι στη β’ φάση αξιολόγησης ως βαθμός πτ ίο θα
πολογισθεί ο Μ. . της αναλ τικής βαθμολογίας ο οποίος δεν αλλάζει μετά από την κατάθεση
της τελικής αναλ τικής βαθμολογίας.
Η αποδο ή αλλοδαπών φοιτητών θα γίνεται εφόσον π οσκομίσο ν την αναγνώ ιση το τίτλο
το πτ ίο το ς από το
Τ Π καθώς και πιστοποιητικό Ελληνικής Γλωσσομάθειας.
Η αξιολόγηση των ποψηφίων, πο μ σα στις π οβλεπόμενες π οθεσμίες ο ν π οσκομίσει
όλα τα απαιτο μενα δικαιολογητικά, γίνεται σε τ εις φάσεις: (α) η π ώτη φάση είναι
π οκ ιματική και απα αίτητη π οϋπόθεση π όκ ισης στη δε τε η φάση είναι η κατάθεση όλων
των απαιτο μ νων δικαιολογητικών, (β) η δε τε η φάση ει σ ντελεστή βα τητας 85% και
π οκ πτει από τα κ ιτή ια αξιολόγησης (βαθμός πτ ίο , βαθμολογία στα μαθήματα πο είναι
σ ετικά με το γνωστικό αντικείμενο το ΠΜ , επίδοση σε διπλωματική ε γασία, όπο α τή
π οβλ πεται στον π ώτο κ κλο σπο δών, επιπ όσθετα π οσόντα, επαγγελματική, όπο
π οβλ πεται, εμπει ία-π οϋπη εσία, κ.ο.κ.), (γ) η τ ίτη φάση ει σ ντελεστή βα τητας 15%
και πε ιλαμβάνει την σ ν ντε ξη των ποψηφίων πο πλη ο ν τις π οϋποθ σεις εισαγωγής στο
ΠΜ .
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Η ντονιστική Επιτ οπή π οωθεί τον σ ετικό κατάλογο των π οκ ιθ ντων στην δε τε η φάση
στη Γ αμματεία το Μεταπτ ιακο , η οποία π οσκαλεί το ς ποψηφίο ς για σ μμετο ή στην
τ ίτη φάση (π οφο ική σ ν ντε ξη) σε σ γκεκ ιμ νη ημε ομηνία. κολο θως, με βάση την
τελική βαθμολογία κάθε ποψηφίο , κατα τίζεται από την ντονιστική Επιτ οπή, κατάλογος
των ποψηφίων με αξιολογική σει ά κατάταξης. κατάλογος επικ ώνεται από την ν λε ση
το Τμήματος. τη σ ν εια, οι επιτ όντες ενημε ώνονται γ απτώς από τη Γ αμματεία και
καλο νται να απαντήσο ν εγγ άφως εντός τ ιών (3) ημε ών αν αποδ ονται την νταξή το ς στο
μεταπτ ιακό π όγ αμμα, αποδε όμενοι τα τό ονα το ς ό ο ς λειτο γίας το . Η μη
απάντηση από επιλεγ ντα ποψήφιο μ σα στην πα απάνω π οθεσμία ισοδ ναμεί με μη
αποδο ή. την πε ίπτωση α τή, η Γ αμματεία ενημε ώνει το ς αμ σως επόμενο ς στη σει ά
αξιολόγησης από το σ ετικό κατάλογο.
Για την ομαλή λειτο γία το π ογ άμματος, όταν δεν εγγ άφεται ή διαγ άφεται μ ος το
α ιθμο των επιτ όντων, πα εται η δ νατότητα στην ντονιστική Επιτ οπή να καλεί, στε α
από γκ ιση της ν λε σης το Τμήματος, μ σα σε σ ντομο ονικό διάστημα, το ς επόμενο ς
ποψηφίο ς από το ς πίνακες των επιλα όντων.
5. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Η ελά ιστη ονική διά κεια είναι τ σσε α (4) εξάμηνα εκ των οποίων τα τ ία (3) εξάμηνα
διατίθενται για την πα ακολο θηση των μαθημάτων πο αντιστοι ο ν σε 30 πιστωτικ ς μονάδες
(ECTS) ανά εξάμηνο και το τ τα το για την πε άτωση της διπλωματικής ε γασίας πο αντιστοι εί
σε 30 πιστωτικ ς μονάδες (ECTS). Το σ νολο των πιστωτικών μονάδων πο απαιτείται για την
απόκτηση το μεταπτ ιακο διπλώματος ειδίκε σης αν εται σε 120 πιστωτικ ς μονάδες
(ECTS). μ γιστος όνος απόκτησης το Μεταπτ ιακο ιπλώματος Ειδίκε σης ο ίζεται σε
οκτώ εξάμηνα από την εγγ αφή των φοιτητών στο Π όγ αμμα (τ σσε α εξάμηνα σπο δών +
τ σσε α εξάμηνα). Η φοίτηση μπο εί να πα εται και από π όγ αμμα με ικής φοίτησης το
οποίο θα δια κεί μ ι το διπλάσιο σ νε ς ονικό διάστημα το αντίστοι ο π ογ άμματος
πλή ο ς φοίτησης.
ε εξαι ετικ ς πε ιπτώσεις, στε α από γ απτό και αιτιολογημ νο αίτημα το ενδιαφε όμενο ,
μπο εί να δοθεί αναστολή φοίτησης στο ΠΜ μ ι δώδεκα (12) μήνες. Για την αναστολή
απαιτείται η επιπλ ον καταβολή αντιτίμο ίσο με το 15% το ετήσιο πλη ωτ ο ποσο ως
επιπλ ον κόστος στο σ νολο των τελών φοίτηση.
την πε ίπτωση πο
νας μεταπτ ιακός/ή φοιτητής/τ ια θελήσει να διακόψει την
πα ακολο θηση και να διαγ αφή από το ΠΜ ισ ο ν τα εξής: (α) εάν ο μεταπτ ιακός
φοιτητής δεν
ει πα ακολο θήσει καθόλο μαθήματα, πα ακ ατείται το 10% των
καταβληθ ντων τελών φοίτησης, το αντίστοι ο εξαμήνο , (β) εάν ο μεταπτ ιακός φοιτητής
ει πα ακολο θήσει μαθήματα πο δεν ξεπε νο ν το 50% το σ νόλο των μαθημάτων,
πα ακ ατείται το 50% των καταβαλλόμενων τελών φοίτησης, (γ) εάν ο φοιτητής
ει
πα ακολο θήσει μαθήματα πο ξεπε νο ν το 50% το σ νόλο των μαθημάτων, πα ακ ατείται
το 100% των καταβαλλόμενων τελών φοίτησης.
6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τα μαθήματα πα ονται είτε με την μο φή πλή ο ς και πο εωτικής φοιτήσεως ή/και με την
μ θοδο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδε σης ή μ σω μεθόδων εκπαίδε σης πο ποστη ίζονται από
το διαδίκτ ο ή με οποιονδήποτε σ νδ ασμό μεθόδο εκπαίδε σης πο , όμως, δεν πε βαίνο ν
το 35% το Π ογ άμματος (ά θ ο 30 πα .3, Ν.4485/2017). ι εξετάσεις ελ γ ο π οόδο
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(ενδιάμεσης και τελικής εξ τασης) είναι πο εωτικά γ απτ ς και π αγματοποιο νται πάντοτε
με την π οσωπική πα ο σία το εξεταζόμενο .
Η να ξη των μαθημάτων γίνεται κατά την διά κεια το ακαδημαϊκο το ς και τα μαθήματα
δια κο ν τ ία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο πε ιλαμβάνει δεκατ είς (13)
πλή εις εβδομάδες. Όλα τα μαθήματα διδάσκονται τ εις (3) ώ ες την εβδομάδα. Τα μαθήματα
είναι όλα « πο εωτικά». ατά το π ώτο ακαδημαϊκό εξάμηνο, ο φοιτητής είναι πο εωμ νος
να πα ακολο θήσει και να εξεταστεί επιτ ώς σε π ντε (5) πο εωτικά μαθήματα. ατά το
δε τε ο ακαδημαϊκό εξάμηνο, ο φοιτητής είναι πο εωμ νος να πα ακολο θήσει και να
εξεταστεί επιτ ώς σε π ντε (5) πο εωτικά μαθήματα. ατά το τ ίτο ακαδημαϊκό εξάμηνο,
αφο π ώτα επιλ ξει κατε θ νση σπο δών, ο φοιτητής είναι πο εωμ νος να πα ακολο θήσει
και να εξεταστεί επιτ ώς σε π ντε (5) πο εωτικά μαθήματα. Για την επιτ ή πε άτωση κάθε
μαθήματος ο μεταπτ ιακός φοιτητής οφείλει να ει λάβει, το λά ιστον, τον βαθμό π ντε (5)
στις γ απτ ς εξετάσεις. Η μη π οσ λε ση στην τελική εξ ταση σ νεπάγεται αποτ ία στο εν
λόγω μάθημα. Η επανεξ ταση των μαθημάτων γίνεται σε ημε ομηνίες πο π οσδιο ίζονται από
την ντονιστική Επιτ οπή. ατά το τ τα το εξάμηνο, μετά τη λήξη των μαθημάτων, ο φοιτητής
είναι πο εωμ νος να εκπονήσει τη διπλωματική το ε γασία. Όλα τα μαθήματα το
π ογ άμματος διδάσκονται είτε στην Ελληνική είτε στην γγλικά γλώσσα. ε πε ίπτωση
κωλ ματος διεξαγωγής μαθήματος π οβλ πεται η αναπλή ωσή το .
Το ενδεικτικό π όγ αμμα των μαθημάτων, ανά ειδίκε ση, διαμο φώνεται ως εξής:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1 Γενικ ς
ς Λογιστικής και Λογιστικά Π ότ πα
6 ECTS
2
ιεθνή Λογιστικά Π ότ πα και ιεθνή Π ότ πα Χ ηματοοικονομικής 6 ECTS
ναφο άς
3
ια εί ιση ινδ νων και Εσωτε ικός Έλεγ ος
6 ECTS
4
ς ικονομίας, Χ ηματοοικονομικής και ικονομικής των Επι ει ήσεων
6 ECTS
5
τοι εία Μαθηματικών και τατιστικής
6 ECTS
ΣΥΝΟΛΟ ECTS Α' Ε αμήνου
30 ECTS
Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1
ς Χ ηματοοικονομικής ιοίκησης και γο ών
2
οστολόγηση και ιοικητική Λογιστική
3 Ενοποιημ νες ικονομικ ς αταστάσεις
4 Ελεγκτική – Επαγγελματική εοντολογία
5 Εται ικό ίκαιο
ΣΥΝΟΛΟ ECTS Β' Ε αμήνου
Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ
1
γ ονα Θ ματα Χ ηματοοικονομικής Λογιστικής
2 Χ ηματοοικονομική νάλ ση
3
ιεθνή Π ότ πα Ελ γ ο

6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
30 ECTS

6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
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4
5

Πλη οφο ική και Μη ανογ αφικά
Φο ολογική Νομοθεσία
ΣΥΝΟΛΟ ECTS Γ' Ε αμήνου

στήματα

6 ECTS
6 ECTS
30 ECTS

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
1 Ειδικά Θ ματα Λογιστικής και Ελεγκτικής ημόσιο Τομ α
6 ECTS
2
ιεθνή Λογιστικά Π ότ πα ημόσιο Τομ α
6 ECTS
3
ιεθνή Π ότ πα Ελ γ ο ημόσιο Τομ α
6 ECTS
4
οστολόγηση Υπη εσιών ημόσιο Τομ α
6 ECTS
5 Πλη οφο ιακά στήματα ημόσιο Τομ α
6 ECTS
ΣΥΝΟΛΟ ECTS Γ' Ε αμήνου
30 ECTS
Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ
Εκπόνηση και σ γγ αφή ιπλωματικής Μεταπτ ιακής Ε γασίας1
ΣΥΝΟΛΟ ECTS Δ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Σύνολο ECTS Προ ρ μματος Μεταπτυχιακ ν Σπουδ ν

30 ECTS
30 ECTS
120ECTS

Το εβδομαδιαίο π όγ αμμα μαθημάτων ανακοινώνεται από την Γ αμματεία και πε ιλαμβάνεται
στην ιστοσελίδα το ΠΜ . Η ν λε ση, στε α από εισήγηση της ντονιστικής Επιτ οπής,
μπο εί να αποφασίζει, όταν οι σ νθήκες απαιτο ν, την τ οποποίηση για τη βελτίωση το
π ογ άμματος σπο δών, σ μφωνα με την ισ ο σα νομοθεσία των μεταπτ ιακών
π ογ αμμάτων και τις τ ο σες επιστημονικ ς και επαγγελματικ ς εξελίξεις.
ι μεταπτ ιακοί φοιτητ ς π πει να ποβάλλο ν μ ι την ημε ομηνία πο ανακοινώνεται από
τη Γ αμματεία το ντ πο με το/α μάθημα/τα πο θα πα ακολο θήσο ν για κάθε εξάμηνο.
Όλα τα μαθήματα το π ογ άμματος διδάσκονται είτε στην Ελληνική γλώσσα είτε στην γγλική,
από την αντίστοι η ελληνική και αγγλική βιβλιογ αφία και α θ ογ αφία. Το ΠΜ
ποστη ίζεται
από σεμινά ια, διαλ ξεις, ε γαστή ια, εφα μογ ς πεδίο , επισκ ψεις σε φο είς και ιδ ματα,
κλπ.
ι φοιτητ ς/τ ιες εφόσον κ ίνεται αναγκαίο, θα πα ακολο θο ν ως τ σσε α (4) από τα
πα ακάτω π οπα ασκε αστικά σεμινά ια διά κειας δώδεκα (12) ω ών/μάθημα. Τον ακ ιβή
α ιθμό των φοιτητών και των μαθημάτων αποφασίζει η ν λε ση μετά από εισήγηση της
ντονιστικής Επιτ οπής. Τα π οπα ασκε αστικά μαθήματα είναι: (α) Εισαγωγή στη
Χ ηματοοικονομική Λογιστική, (β) Εισαγωγή στη ιοικητική Λογιστική, (γ) Εισαγωγή στη
Χ ηματοοικονομική και στις γο ς Χ ήματος και εφαλαίο , (δ) Εισαγωγή στα ιεθνή Π ότ πα
Χ ηματοοικονομικής ναφο άς και (ε) Εισαγωγή στην Ελεγκτική.
Τ οποποίηση το π ογ άμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξ των εξαμήνων μπο εί να
επ λθει στε α από εισήγηση της ντονιστικής Επιτ οπής και απόφαση της ν λε σης το
Τμήματος.
Η κλίμακα βαθμολογίας των μεταπτ ιακών μαθημάτων είναι από το μηδ ν ως το δ κα, με
βάση το π ντε και βήμα 0,5. άθε μάθημα βαθμολογείται ω ιστά. Η σ νολική βαθμολογία το
πτ ίο είναι ο μ σος ό ος των βαθμών όλων των μαθημάτων πο πή ε ο μεταπτ ιακός
1

. ναλ τικά, βλ. δηγίες

γγ αφής Μεταπτ ιακής Ε γασίας
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φοιτητής. το πτ ίο πο λαμβάνει ο μεταπτ ιακός φοιτητής αναγ άφεται η ειδίκε ση πο
ακολο θησε. ν ο μεταπτ ιακός φοιτητής σ γκεντ ώνει μ σο ό ο βαθμολογίας πάνω από οκτώ
και μισό (8,5) αναγ άφεται στο πτ ίο το η διάκ ιση "Ά ιστα".
7. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
α ιθμός εισακτ ων στο ΠΜ στην «Εφα μοσμ νη Λογιστική και Ελεγκτική» ο ίζεται κατ’
ανώτατο ό ιο στο ς εβδομήντα (70) μεταπτ ιακο ς φοιτητ ς ετησίως.
8. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Το Π όγ αμμα Μεταπτ ιακών πο δών ει την δ νατότητα να κατα τίζει π ογ άμματα
σ νε ιζόμενης εκπαίδε σης σ μφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
9. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ι μεταπτ ιακοί φοιτητ ς ο ν τα π ονόμια, τις διε κολ νσεις και τις πο εώσεις των
π οπτ ιακών φοιτητών, ως και τη λήξη, τ όν, ο ηγηθείσας πα άτασης φοίτησης, τα οποία
ο ίζονται από τις κείμενες νομοθετικ ς διατάξεις. το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας πά ει
Μονάδα Π οσβασιμότητας για Φοιτητ ς με αναπη ία ή/και ειδικ ς εκπαιδε τικ ς ανάγκες.
ι μεταπτ ιακοί φοιτητ ς/τ ιες είναι πο εωμ νοι να πα ακολο θο ν τις πα αδόσεις,
διαλ ξεις, τα ε γαστή ια και άλλες δ αστη ιότητες, πο π οβλ πονται για κάθε μάθημα. Το ό ιο
απο σιών πο δικαιο ται ο κάθε μεταπτ ιακός φοιτητής σε κάθε μάθημα είναι μ ι τ εις (3)
απο σίες (σ ναντήσεις). Εάν ο φοιτητής κάνει τ σσε ις (4) απο σίες (σ ναντήσεις) σε κάποιο
μάθημα είναι πο εωμ νος να εκπονήσει ειδική σ μπλη ωματική ε γασία. Εάν ο φοιτητής
κάνει π ντε (5) απο σίες (σ ναντήσεις) τότε θα π πει να πα ακολο θήσει εκ ν ο το μάθημα
με την καταβολή των αντίστοι ων διδάκτ ων. την πε ίπτωση α τή, πόκειται στη διαδικασία
αξιολόγησης για μία φο ά. Εάν όμως αποτ ει να πε άσει το μάθημα ή κάνει πα απάνω από ξι
(6) απο σίες (σ ναντήσεις) τότε διαγ άφεται, στε α από απόφαση της
ντονιστικής
Επιτ οπής, με απόφαση της ν λε σης το Τμήματος.
την διδασκαλία μ σω π οηγμ νων μεθόδων εκπαίδε σης, μ σω διαδικτ ο (e-learning, μ σω
διαδικασιών ανάλ σης, κ.ο.κ.) τα μαθήματα διεξάγονται ησιμοποιώντας λογισμικό ασ γ ονης
εκπαίδε σης.
Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κατά τις απογε ματιν ς ώ ες της εβδομάδος. Η γλώσσα
διδασκαλίας είναι η Ελληνική ή/και η γγλική.
ι μεταπτ ιακοί φοιτητ ς/τ ιες πο γίνονται δεκτοί στο ΠΜ είναι πο εωμ νοι να: (α)
πα ακολο θο ν κανονικά και ανελλιπώς τα μαθήματα το π ογ άμματος σπο δών και να
πογ άφο ν στο πα ο σιολόγιο, (β) ποβάλλο ν μ σα στις π οβλεπόμενες π οθεσμίες τις
απαιτο μενες ε γασίες για το κάθε μάθημα, (γ) π οσ ονται στις π οβλεπόμενες ημε ομηνίες
των εξετάσεων (ενδιάμεσων και τελικών) (σε ειδικ ς πε ιπτώσεις αποφασίζει η
ν λε ση
στε α από π όταση της ντονιστικής), (δ) καταβάλλο ν τα τ λη φοίτησης στις ημε ομηνίες
πο ο ίζονται από τη ντονιστική Επιτ οπή το Π ογ άμματος (η μη καταβολή των τελών
φοίτησης μ σα στις π οβλεπόμενες ημε ομηνίες σ νεπάγεται ότι ο μεταπτ ιακός
φοιτητής/τ ια δεν μπο εί, μεταξ άλλων, να πα ακολο θήσει τα μαθήματα το επόμενο
εξαμήνο ), (ε) π οσφ ο ν, οι πότ οφοι,
γο καλής και αμε όληπτης επιτή ησης στις
εξετάσεις π οπτ ιακο επιπ δο καθώς και π οκατα τικ ς διο θώσεις γ απτών (όσοι από το ς
μεταπτ ιακο ς φοιτητ ς/τ ιες ο ν λάβει το πτ ίο το ς από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας τα
τελε ταία π ντε
όνια, δεν επιτ πεται να επιτη ο ν σε εξετάσεις π οπτ ιακών
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φοιτητών/τ ιών. ι σ γκεκ ιμ νοι φοιτητ ς/τ ιες απαλλασσόμενοι των επιτη ήσεων, πα ο ν
γο όπως πη εσίες στη Βιβλιοθήκη, στα Ε γαστή ια, στις Γ αμματείες και στην Έ ε να για το
ΠΜ πο φοιτο ν, (στ) σ βονται και να τη ο ν τις αποφάσεις των ο γάνων το ΠΜ καθώς και
την ακαδημαϊκή δεοντολογία. Η μη τή ηση των πα απάνω, ω ίς σοβα ή και τεκμη ιωμ νη
δικαιολογία, επισ ει σ ν πειες μ ι και το αποκλεισμο από το Π όγ αμμα Μεταπτ ιακών
πο δών.
πε θ νος για τη διδασκαλία ενός μαθήματος είναι πο εωμ νος: (α) να τη εί πιστά και
επακ ιβώς το π όγ αμμα και το ω ά ιο των πα αδόσεων το μαθήματος. Η αμοιβή των
διδασκόντων, δ ναται να μειώνεται με απόφαση της ν λε σης αν δεν εφα μόζο ν πιστά το
ω ολόγιο π όγ αμμα διδασκαλίας, (β) να ελ γ ει αν οι φοιτητ ς πο είναι πα όντες και μόνο
α τοί ο ν πογ άψει στο πα ο σιολόγιο, (γ) να καθο ίζει το πε ιε όμενο το μεταπτ ιακο
μαθήματος με τ όπο, πο α τό να είναι γκ ο και σ μφωνο με τις τ ο σες εξελίξεις, όπως
α τό π οκ πτει από τη ήση διεθνώς καθιε ωμ νων και σ γ όνων, μεταπτ ιακο και ό ι
π οπτ ιακο
επιπ δο , σ γγ αμμάτων και επιστημονικών ά θ ων από τη διεθνή
βιβλιογ αφία, στα πλαίσια της λης το μαθήματος. Επιπλ ον, το θεω ητικό και π ακτικό μ ος
κάθε μαθήματος θα π πει να είναι σ μφωνο με το αντίστοι ο πε ιε όμενο το μαθήματος
όπως α τό π οσδιο ίζεται από τα ιεθνή Επιστημονικά και Επαγγελματικά Ινστιτο τα της
Λογιστικής, Ελεγκτικής και το Εσωτε ικο Ελ γ ο , (δ) να φ οντίζει για τη σ σ τιση το
θεω ητικο μ ο ς της διδασκαλίας με την ψηλο επιπ δο π ακτική άσκηση. Η π οσπάθεια
α τή ενισ εται με τη ήση μελ της πε ιπτώσεων, με αξιοποίηση π οσκεκλημ νων ομιλητών
αναγνω ισμ νων για την εκπαιδε τική, διδακτική, ε ε νητική το ς εμπει ία και τις ειδικ ς το ς
γνώσεις ή με σ νδ ασμό α τών. ε καμιά όμως πε ίπτωση, ο διδάσκων δεν επιτ πεται να
ποκαθιστά την ε θ νη για την π οετοιμασία των δικών το πα αδόσεων με π οσκεκλημ νο ς
ομιλητ ς ή ε γασίες βιβλιοθήκης, (ε) να τη εί το λά ιστον δ ο ώ ες γ αφείο την εβδομάδα,
πο θα επιτ πο ν την απ όσκοπτη επικοινωνία των μεταπτ ιακών φοιτητών μαζί το για
θ ματα πο άπτονται των σπο δών το ς και το σ γκεκ ιμ νο μαθήματος. ι εξετάσεις σε όλα
τα μαθήματα το εξαμήνο γίνονται σε κόλλες με καλ μμ να τα στοι εία των εξεταζόμενων. Η
διό θωση γίνεται από δ ο εξεταστ ς (ο νας είναι ο διδάσκων).
ι διδάσκοντες πο εο νται: (α) κατά την να ξη το εξαμήνο , να ποβάλλο ν π ος διανομή
στη Γ αμματεία το αναλ τικό π όγ αμμα μαθημάτων, στην Ελληνική και γγλική γλώσσα, πο
θα καλ πτει σε εβδομαδιαία βάση την λη για κάθε ενότητα το μαθήματος, μελ τες
πε ιπτώσεων καθώς και τη σ ετική σ γ ονη βιβλιογ αφία και α θ ογ αφία, (β) να εξετάζο ν
γ απτώς το ς φοιτητ ς δ ο φο ς κατά την διά κεια εκάστο εξαμήνο . Η π ώτη γ απτή
(ενδιάμεση) εξ ταση π αγματοποιείται την 6η εβδομάδα διδασκαλίας εκάστο εξαμήνο και η
δε τε η (τελική) εξ ταση στο τ λος εκάστο εξαμήνο (13η εβδομάδα) σε όλα τα μαθήματα το
εξαμήνο . εν επιτ πεται η αντικατάσταση των εξετάσεων με ε γασίες ή π οφο ική εξ ταση
και πο εο νται να εκδίδο ν τα αποτελ σματα των εξετάσεων μ σα σε ονικό διάστημα δ κα
π ντε (15) ημε ών από την ημ α εξ τασης.
ι επιβλ ποντες καθηγητ ς των διπλωματικών ε γασιών πο εο νται: (α) να ποβάλλο ν στην
ντονιστική Επιτ οπή το ημε ολόγιο π οόδο και την ειδική κθεση με την αξιολόγηση και τη
βαθμολογία της ε γασίας για γκ ιση από την ν λε ση το Τμήματος, (β) να σ βονται και να
τη ο ν τις αποφάσεις των ο γάνων καθώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία.
10. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ι ποιν ς πο αντιμετωπίζο ν οι φοιτητ ς εάν αντιγ άφο ν σε εξετάσεις ή σε ε γασίες ή/και
στην μεταπτ ιακή διπλωματική το ς ε γασία είναι οι εξής: (α) αντιγ αφή σε εξετάσεις ή
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ε γασίες κατά την διά κεια σπο δών: α ικά, αποκλεισμός το μεταπτ ιακο φοιτητή από τις
εξετάσεις το μαθήματος, βαθμολόγηση με ‘Ε’ (επανάληψη) και πο ωση να επαναλάβει και
να πα ακολο θήσει το μάθημα ξανά καταβάλλοντας τα αντίστοι α τ λη φοίτησης και σε
πε ίπτωση ποτ οπής αποφασίζει σ ετικά η ν λε ση το Τμήματος, στε α από εισήγηση της
ντονιστικής Επιτ οπής, (β) αντιγ αφή κατά την διά κεια εκπόνησης της Μεταπτ ιακής
ιπλωματικής Ε γασίας: α ικά, αποκλεισμός το μεταπτ ιακο φοιτητή από την διαδικασία
εκπόνησης της διπλωματικής ε γασίας και πο ωση να εκπονήσει εκ ν ο διπλωματική
ε γασία καταβάλλοντας πα άλληλα τα αντίστοι α τ λη φοίτησης το εξαμήνο και σε πε ίπτωση
ποτ οπής αποφασίζει σ ετικά η
ν λε ση το Τμήματος, στε α από εισήγηση της
ντονιστικής Επιτ οπής.
Η καθ’ οιονδήποτε τ όπο ψε δής πογ αφή πα ο σίας ή απο ώ ησης φοιτητή, η αντιγ αφή
στις ε γασίες ή στην τελική εξ ταση, η ανά μοστη σ μπε ιφο ά εν γ νει και άλλες αναλόγο
είδο ς σ μπε ιφο ς σ νιστο ν σοβα ά πα απτώματα πο εκλαμβάνονται ως λλειψη ήθο ς
και πα απ μπονται στην ντονιστική Επιτ οπή π οκειμ νο να εξετασθο ν π οκειμ νο να
εισηγηθεί στην ν λε ση το Τμήματος τη λήψη μ τ ων. Επιπ όσθετα, η ν λε ση, μετά την
εισήγηση της ντονιστικής Επιτ οπής, δ ναται να αποφασίσει τη διαγ αφή μεταπτ ιακών
φοιτητών εάν: (α) ο ν αποτ ει στην εξ ταση μαθήματος ή μαθημάτων και δεν ο ν
ολοκλη ώσει επιτ ώς το π όγ αμμα ή ο ν αποτ ει δε τε η φο ά στο ίδιο μάθημα, (β)
πε βο ν τη μ γιστη ονική διά κεια φοίτησης, όπως ο ίζεται στον πα όντα ανονισμό, (γ)
ποπ σο ν σε πα άπτωμα πο εμπίπτει στο δίκαιο πε ί πνε ματικής ιδιοκτησίας, σ μφωνα με
τις κείμενες νομοθετικ ς διατάξεις, κατά τη σ γγ αφή των π οβλεπομ νων ε γασιών το ς, (δ)
δεν καταβάλλο ν τα π οβλεπόμενα τ λη φοίτησης.
11. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
Η αξιολόγηση των μεταπτ ιακών φοιτητών/τ ιών για κάθε μάθημα γίνεται από το διδάσκοντα
με σ νδ ασμό ε γασιών και εξετάσεων (ενδιάμεσης και τελικής).
τ όπος εξ τασης και
βαθμολογίας των φοιτητών/τ ιών σε ειδικ ς πε ιπτώσεις αποφασίζεται από τη
ν λε ση,
στε α από εισήγηση της ντονιστικής Επιτ οπής, και σε κάθε πε ίπτωση διασφαλίζεται το
αδιάβλητο, η αντικειμενικότητα, η διαφάνεια και η σ ν πεια.
/Η μεταπτ ιακός/κή φοιτητής/τ ια πο βαθμολογείται σε μαθήματα το εξαμήνο με βαθμό
'Ε' (επανάληψη) επανεξετάζεται (γ απτώς) μία και μόνο φο ά στα μαθήματα α τά μ σα σε
ε λογο ονικό διάστημα από την κδοση των αποτελεσμάτων. την πε ίπτωση α τή, ο μ γιστος
βαθμός πο μπο εί να λάβει είναι π ντε (5).
ε πε ίπτωση ν ας αποτ ίας ή μη π οσ λε σης στις εξετάσεις πο εώνεται για τελε ταία
φο ά, να επαναλάβει τα σ γκεκ ιμ να μαθήματα στο εξάμηνο πο θα διδα θο ν, σ μφωνα με
το π όγ αμμα (με καταβολή των αντίστοι ων τελών φοίτησης) και ω ίς δικαίωμα επανεξ τασης
σε πε ίπτωση αποτ ίας. μ γιστος βαθμός πο μπο εί να λάβει είναι π ντε (5). ε πε ίπτωση
πο ο φοιτητής αποτ ει σε α τή την εξ ταση ή δεν εμφανιστεί, τότε διαγ άφεται από το
π όγ αμμα με απόφαση της ν λε σης το Τμήματος, στε α από εισήγηση της ντονιστικής
Επιτ οπής.
ι μεταπτ ιακοί φοιτητ ς πο θεω ο ν ότι αδικήθηκαν στη βαθμολόγησή το ς σε σ γκεκ ιμ νο
μάθημα, πειτα από δ ο σ νε είς αποτ ίες, ο ν το δικαίωμα να απε θ νονται σε σ ετική
Τ ιμελή Επιτ οπή η οποία θα ο ίζεται ‘ad hoc’, από την ν λε ση το Τμήματος στε α από
εισήγηση της ντονιστικής Επιτ οπής, για την εξ ταση το θ ματος της εκάστοτε πε ίπτωσης,
π ιν την διαγ αφή το ς από το π όγ αμμα. την πα απάνω Τ ιμελή Επιτ οπή, σ μμετ ο ν
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μ λη ΕΠ με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή σ ναφ ς με το εξεταζόμενο μάθημα. πό την Επιτ οπή
εξαι είται ο πε θ νος της εξ τασης διδάσκων.
ι μεταπτ ιακοί φοιτητ ς θα π πει να ο ν ολοκλη ώσει επιτ ώς τον κ κλο των μαθημάτων
καθώς και να ο ν εκπλη ώσει-καλ ψει όλες τις οικονομικ ς και λοιπ ς το ς πο εώσεις
π οκειμ νο να το ς επιτ απεί η εκπόνηση διπλωματικής ε γασίας.
Βαθμός ‘ΕΛΛ’ (ελλιπώς) δίδεται από το διδάσκοντα σε ειδικ ς πε ιπτώσεις, όπως αδ ναμία
το /της φοιτητή/τ ιας να λάβει μ ος στις εξετάσεις ή να πα αδώσει ε γασία για λόγο ς
επαγγελματικο ς ή γείας ή ανωτ ας βίας και α γότε α μ σα σε ν α τακτή π οθεσμία δ ναται
να αντικατασταθεί με κανονικό βαθμό, εφ’ όσον ο/η φοιτητής/τ ια εκπλη ώσει όλες τις
πο εώσεις το . μ γιστος βαθμός πο μπο εί να λάβει στην πε ίπτωση α τή, είναι π ντε (5).
12. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
Μετά την ολοκλή ωση ενός μαθήματος, με ε θ νη της Γ αμματείας, οι μεταπτ ιακοί φοιτητ ς
αξιολογο ν το μάθημα και τον διδάσκοντα με βάση ε ωτηματολόγιο. Η αξιολόγηση γίνεται
μεταξ της 8ης και 12ης εβδομάδα διδασκαλίας. Η διαδικασία της αξιολόγησης σ εδιάστηκε και
εκτελείται σ μφωνα με τις κατε θ νσεις της νώτατης
ής ιασφάλισης Ποιότητας ( . .Ι.Π.).
ι ε ωτήσεις αφο ο ν, γενικά για το μάθημα, την ο γάνωση το μαθήματος και την απόδοση
το διδάσκοντα. Η διαδικασία αξιολόγησης των διδασκόντων από το ς φοιτητ ς γίνεται με
ε θ νη της Γ αμματείας το ΠΜ σε σ νε γασία με το ντ ο Υπολογιστών και ικτ ων ( Υ ).
Τα αποτελ σματα της αξιολόγησης, πο π οκ πτο ν μετά από εδική επεξε γασία,
κοινοποιο νται μ σω της
πη εσίας
πο
λειτο γεί στη διε θ νση:
http://unievaluation.uom.gr ή μ σω το Πλη οφο ιακο
στήματος της Μ ΙΠ στη διε θ νση:
http://qa.uom.gr/ στην επιλογή « ξιολόγηση ιδακτικο Έ γο ». Η πη εσία π οσφ ει σ νε ή
π όσβαση στα αποτελ σματα, ατομικά και σ γκεντ ωτικά Τμημάτων, της ξιολόγησης
Μαθημάτων – ιδασκαλίας π ος το ς εμπλεκομ νο ς. Π όσβαση στα αποτελ σματα της
αξιολόγησης ει ο διδάσκων και ο διε θ ντής το ΠΜ . τη διαδικασία των πα απάνω
γνωστοποιήσεων διαφ λάσσονται τα π οσωπικά δεδομ να των εμπλεκομ νων. Τα
σ μπλη ωμ να ε ωτηματολόγια πα αδίδονται στο ς διδάσκοντες μετά την ολοκλή ωση το
μαθήματος και της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των εξετάσεων. Μετά την επεξε γασία των
αξιολογήσεων, τα αποτελ σματα πα αδίδονται στη ντονιστική Επιτ οπή για να μελετήσει τις
απαντήσεις των εντ πων αξιολόγησης.
την πε ίπτωση πο νας διδάσκων αξιολογηθεί δ ο σ νε όμενες φο ς, στο ίδιο μάθημα, με
βαθμολογία αμηλότε η το τ ία (3) στην κλίμακα αξιολόγησης από το να (1) ως το π ντε (5),
με απόφαση της ν λε σης το Τμήματος, στε α από εισήγηση της ντονιστικής Επιτ οπής,
στε είται το δικαιώματος διδασκαλίας το μαθήματος, η οποία π οσδιο ίζει και το σ ετικό
ονικό διάστημα.
Για τις πε ιπτώσεις στις οποίες σ νε ίζεται η διεξαγωγή μαθήματος με τ όπο πο δημιο γεί
π οβλήματα στην ε
θμη λειτο γία το π ογ άμματος σπο δών, η ντονιστική Επιτ οπή
εισηγείται στην ν λε ση το Τμήματος την αντικατάσταση το διδάσκοντα ανεξα τήτως αν
α τός είναι μ λος ΕΠ το Πανεπιστημίο ή εξωτε ικός σ νε γάτης.
την διά κεια το ακαδημαϊκο το ς, π ιν την να ξη το εκάστοτε εξαμήνο και π ιν την
ανάθεση διδασκαλίας των μαθημάτων, η ντονιστική Επιτ οπή καταθ τει στην ν λε ση το
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Τμήματος την Έκθεση ξιολόγησης, η οποία π οκ πτει από τα ε ωτηματολόγια πο
σ μπλη ώνο ν οι μεταπτ ιακοί φοιτητ ς/τ ιες.
13. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Για κάθε μεταπτ ιακό φοιτητή, με την να ξη των μαθημάτων, ο ίζεται από την ν λε ση το
Τμήματος, στε α από π όταση της
ντονιστικής Επιτ οπής, ο επιβλ πων καθηγητής.
επιβλ πων καθηγητής π πει να ανήκει στο ς διδάσκοντες στο ΠΜ και να είναι μ λος ΕΠ το
Τμήματος Λογιστικής και Χ ηματοοικονομικής ή μ λος ΕΠ άλλο Τμήματος ΕΙ (πο διδάσκει
στο ΠΜ ) ή Ειδικός Επιστήμονας (Π. . 407/80) κάτο ος διδακτο ικο διπλώματος πο διδάσκει
στο ΠΜ ή εξωτε ικός σ νε γάτης με εκτεταμ νη επαγγελματική εμπει ία (πο διδάσκει στο
ΠΜ ) ή άλλο επιστημονικό π όσωπο (πο διδάσκει στο ΠΜ ) σ μφωνα με τις ισ ο σες
διατάξεις.
ατά τη διά κεια το Γ’ εξαμήνο , το α γότε ο, ο/η μεταπτ ιακός φοιτητής/τ ια θα π πει να
καταθ σει να π οκατα κτικό πε ίγ αμμα
ε νας για την εκπόνηση της Μεταπτ ιακής
ιπλωματικής Ε γασίας. ε α τό το π οκατα κτικό πε ίγ αμμα
ε νας θα π πει να
π οσδιο ίζεται το θ μα πο θα αναλ θεί, η μεθοδολογία και η α θ ογ αφία-βιβλιογ αφία πο
θα ησιμοποιηθεί. Η αποδο ή της π ότασης για ε να γίνεται με κ ιτή ια τη σ νάφεια το
θ ματος με το μεταπτ ιακό π όγ αμμα, τη σ μβολή σε αναμενόμενα οφ λη και στοι εία
π ωτοτ πίας στην π οσ γγιση.
Η αποδο ή της π ότασης για ε να επικ ώνεται από τη ν λε ση το Τμήματος, η οποία σε
α τό το σημείο, κατόπιν π ότασης της ντονιστικής Επιτ οπής, ο ίζει και τον επιβλ ποντα
καθηγητή της μεταπτ ιακής διπλωματικής ε γασίας. Η ντονιστική Επιτ οπή και ο επιβλ πων
καθηγητής
ο ν την ε θ νη της πα ακολο θησης και ελ γ ο της πο είας το /της
μεταπτ ιακο /κής φοιτητή/τ ιας.
Η γλώσσα σ γγ αφής της μεταπτ ιακής διπλωματικής ε γασίας είναι η Ελληνική. Υπά ει η
δ νατότητα σ γγ αφής στην αγγλική γλώσσα μετά τη σ μφωνη γνώμη το Επιβλ ποντα και την
γκ ιση της ν λε σης. ε πε ίπτωση κατά την οποία η μεταπτ ιακή διπλωματική ε γασία
σ ντάσσεται στην αγγλική γλώσσα, ο ποψήφιος π πει να σ μπε ιλάβει εκτεταμ νη πε ίληψη
της ε γασίας το στην ελληνική.
Για την εξ ταση της μεταπτ ιακής διπλωματικής ε γασίας ο ίζεται από τη
ν λε ση το
Τμήματος Τ ιμελής Επιτ οπή, στην οποία σ μμετ ο ν ο επιβλ πων και δ ο (2) άλλα μ λη πο
π ο ονται από μ λη ΕΠ ή Ειδικο ς Επιστήμονες (Π 407/80) κατό ο ς διδακτο ικο
διπλώματος ή μότιμο ς αθηγητ ς ( πό την π οϋπόθεση ότι
ο ν, μετά τον
όνο
σ νταξιοδότησης ή/και απονομής το τίτλο το
μότιμο
αθηγητή, ικανό α ιθμό
δημοσιε σεων σε γκ ιτα διεθνή επιστημονικά πε ιοδικά των γνωστικών αντικειμ νων πο
θε απε ονται από το ΠΜ ) ή εξωτε ικός σ νε γάτης με εκτεταμ νη επαγγελματική εμπει ία πο
διδάσκο ν στο ΠΜ το Τμήματος. πο διδάσκο ν στο ΠΜ το Τμήματος. Τα μ λη της
επιτ οπής π πει να ο ν την ίδια ή σ ναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό
αντικείμενο το π ογ άμματος και να διδάσκο ν στο ΠΜ .
ε πε ίπτωση πο ο/η φοιτητής/τ ια ζητήσει εγγ άφως και με αιτιολογημ νη κθεση την αλλαγή
το επιβλ ποντα καθηγητή, αποφασίζει σ ετικά η ν λε ση το Τμήματος, μετά από εισήγηση
της ντονιστικής Επιτ οπής.
ι μεταπτ ιακ ς διπλωματικ ς ε γασίες, εφόσον, εγκ ιθο ν από την τ ιμελή εξεταστική
επιτ οπή ανα τώνται πο εωτικά στον σ ετικό διαδικτ ακό τόπο πο πά ει στην Βιβλιοθήκη
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το Ιδ ματος. Για να εγκ ιθεί και να βαθμολογηθεί η διπλωματική ε γασία ο φοιτητής οφείλει
να την ποστη ίξει, δημόσια, ενώπιον της εξεταστικής επιτ οπής.
14. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Το ΠΜ λειτο γεί με διοικητικά ό γανα όπως π οβλ πει ο Ν. 4485/2017 για τις μεταπτ ιακ ς
σπο δ ς στα Ελληνικά ΕΙ. Για την ο γάνωση και την εν γ νει λειτο γία το ΠΜ α μόδια
ό γανα είναι: (α) η
γκλητος το Πανεπιστημίο , (β) η
ν λε ση το Τμήματος, (γ) η
ντονιστική Επιτ οπή το ΠΜ το Τμήματος και (δ) ο ιε θ ντής το ΠΜ το Τμήματος. ι
α μοδιότητες και ε θ νες των ο γάνων π οβλ πονται από τις κείμενες διατάξεις.
15. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Τα κ ιτή ια επιλογής των διδασκόντων στο ΠΜ είναι η επιστημοσ νη, η σ νάφεια το
γνωστικο αντικειμ νο της ειδικότητας, ο βαθμός εμπει ίας καθώς και η σ νάφεια το εν γ νει
διδακτικο και ε ε νητικο
γο με το σ γκεκ ιμ νο γνωστικό αντικείμενο.
Η επιλογή των διδασκόντων και η ανάθεση των μαθημάτων για το επόμενο ακαδημαϊκό τος,
γίνεται από τη ν λε ση το Τμήματος Λογιστικής και Χ ηματοοικονομικής μετά από εισήγηση
της ντονιστικής Επιτ οπής, το α γότε ο ως την λήξη το π οηγο μενο ακαδημαϊκο το ς.
ι διδάσκοντες θα π ο ονται, το λά ιστον, κατά 60% από: μ λη .Ε.Π. το Τμήματος, μ λη
Ε.Ε.Π., Ε. Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. πο είναι κάτο οι διδακτο ικο διπλώματος, διδάσκοντες σ μφωνα με
το π.δ. 407/1980 (κάτο οι διδακτο ικο διπλώματος), επιστήμονες αναγνω ισμ νο κ ο ς,
κάτο οι διδακτο ικο διπλώματος, μεταδιδάκτο ες, εξαι ετικής εμπει ίας επιστήμονες οι οποίοι
μπο ο ν να απασ ολο νται ως ακαδημαϊκοί πότ οφοι με απόφαση της ν λε σης και π άξη
το Π ο δ ο το Τμήματος για τη διεξαγωγή διδακτικο και ε ε νητικο
γο , καθο ιζόμενο
με τη σ μβαση πο πογ άφεται μεταξ το ακαδημαϊκο ποτ όφο και το Π τανη το
οικείο ΕΙ (πα . 7, ά . 29, Ν. 4009/2011). Επίσης, με αιτιολογημ νη απόφαση της ν λε σης
το Τμήματος, στε α από π όταση της
ντονιστικής Επιτ οπής, μπο εί να ανατίθεται
διδασκαλία σε: μ λη ΕΠ άλλων Τμημάτων το ίδιο ή άλλο
ΕΙ, ε ε νητ ς από ε ε νητικά
κ ντ α (α . 13 , Ν. 4310/2014) σ μπε ιλαμβανομ νων των ε ε νητικών κ ντ ων της καδημίας
θηνών, επισκ πτες καταξιωμ νο ς επιστήμονες από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή πο
ο ν
θ ση ή π οσόντα καθηγητή ή ε ε νητή σε ε ε νητικό κ ντ ο ή επιστήμονες αναγνω ισμ νο
κ ο ς με εξειδικε μ νες γνώσεις ή σ ετική εμπει ία στα γνωστικά αντικείμενα το ΠΜ το
Τμήματος, όπως μπει α στελ η με ιδιαίτε ες γνώσεις λογιστικής ελεγκτικής, επισκ πτες
μεταδιδακτο ικο ς ε ε νητ ς, Έλληνες ή αλλοδαπο ς ν ο ς επιστήμονες, κατό ο ς
διδακτο ικο διπλώματος (πα .7, ά θ ο 16 Ν.4009/2011) ή π οβαίνοντας σε ν ες
π οσλήψεις/σ μβάσεις σ μφωνα με τα ανωτ ω (πα . 1, 2, 5 & 6, α . 36, Ν.4485/2017) ή σε
μότιμο ς αθηγητ ς ή αφ πη ετήσαντα μ λη ΕΠ πό την π οϋπόθεση ότι ο ν, μετά τον
όνο σ νταξιοδότησης ή απονομής το τίτλο το
μότιμο
αθηγητή, ικανό α ιθμό
δημοσιε σεων σε γκ ιτα διεθνή επιστημονικά πε ιοδικά των γνωστικών αντικειμ νων πο
θε απε ονται από το ΠΜ ).
Το επικο ικό γο πο πα εται και αμείβεται πε ιλαμβάνει την π οετοιμασία το διδακτικο
λικο (διαφάνειες, λικό για το ς φοιτητ ς), την π ωτογενή ε να της σ ετικής α θ ογ αφίαςβιβλιογ αφίας, την άσκηση των μεταπτ ιακών φοιτητών στα ε γαστή ια, την πα ο ή
φ οντιστη ιακο
γο , την α ική διό θωση των γ απτών εβδομαδιαίων ε γασιών και την
π οκατα τική βαθμολόγηση των π ακτικών ασκήσεων-εφα μογών, την επιτή ηση των
εξετάσεων (ενδιάμεσης και τελικής), την α ική διό θωση των γ απτών εξετάσεων (ενδιάμεσης
και τελικής). Η ανάθεση το επικο ικο
γο δ ναται να γίνει σε μ λη ε γαστη ιακο
π οσωπικο , σε κατό ο ς μεταπτ ιακών τίτλων σπο δών, σε ποψήφιο ς διδάκτο ες και σε
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εξωτε ικο ς σ νε γάτες με ικανή διδακτική και επαγγελματική εμπει ία στα γνωστικά
αντικείμενα πο διδάσκονται στο ΠΜ . Η πα ακολο θηση το επικο ικο
γο γίνεται
πάντοτε με ε θ νη το πε θ νο διδασκαλίας και το ιε θ ντή το ΠΜ .
Η αποζημίωση των διδασκόντων για τη διδασκαλία καθώς και για οποιοδήποτε άλλο
ανατιθ μενο μεταπτ ιακό γο όπως επίσης και το επικο ικο π οσωπικο , θμίζονται με
απόφαση της ν λε σης, στε α από εισήγηση της ντονιστικής Επιτ οπής, λαμβάνοντας
πόψη τις ισ ο σες κατά τον όνο λήψης της απόφασης νομοθετικ ς διατάξεις.
ι αμοιβ ς των διδασκόντων πολογίζονται σε μηνιαία βάση επί τη βάσει των διδασκόμενων
ω ών ανά εξάμηνο. Η ω ιαία αμοιβή κάθε διδάσκοντα απα τίζεται από την: (α) αμοιβή για
διαλ ξεις-διδασκαλία πο πε ιλαμβάνει τη διδακτική π οετοιμασία το διδασκόμενο
μαθήματος και την διεξαγωγή των διαλ ξεων, (β) αμοιβή για σ γγ αφικά δικαιώματα πο
πε ιλαμβάνει: το σ εδιασμό και την ανάπτ ξη το σ ετικο εκπαιδε τικο λικο διδασκαλίας,
την επιστημονική-βιβλιογ αφική
ε να, την σ γγ αφή σημειώσεων, την διανομή των
σημειώσεων το μαθήματος, (γ) αμοιβή για την πα ο ή διοικητικο
γο πο πε ιλαμβάνει:
την καθοδήγηση και απάντηση των ε ωτήσεων των μεταπτ ιακών φοιτητών καθ' όλη τη
διά κεια το ακαδημαϊκο εξαμήνο , την π οετοιμασία το εκπαιδε τικο
λικο των
εξετάσεων (ενδιάμεσων και τελικών), την αξιολόγηση-βαθμολόγηση των γ απτών ε γασιών
καθώς και των γ απτών των ενδιάμεσων και τελικών εξετάσεων, την αξιολόγηση των
μεταπτ ιακών φοιτητών. Η ποσοστιαία αναγωγή στην ω ιαία αμοιβή καθο ίζεται, στε α από
π όταση της ντονιστικής, από την ν λε ση το Τμήματος λαμβάνοντας πόψη τις ισ ο σες
κατά τον όνο λήψης της απόφασης νομοθετικ ς διατάξεις.
μ γιστος α ιθμός μαθημάτων, πο δ ναται να διδάξει μ λος ΕΠ το Τμήματος ο ίζεται κάθε
φο ά από τη
ν λε ση, στε α από π όταση της
ντονιστικής Επιτ οπής, λαμβάνοντας
πόψη, κατά τον όνο λήψης της απόφασης, τις ισ ο σες νομοθετικ ς διατάξεις, ανάλογα με
τις ανάγκες το π ογ άμματος.
μ γιστος α ιθμός μεταπτ ιακών διπλωματικών ε γασιών πο δ ναται να επιβλ ψει να
μ λος ΕΠ το Τμήματος Λογιστικής και Χ ηματοοικονομικής ή μ λος ΕΠ άλλο τμήματος ΕΙ
(πο διδάσκει στο ΠΜ ) ή Ειδικός Επιστήμονας (πδ 407/80) κάτο ος διδακτο ικο διπλώματος
πο διδάσκει στο ΠΜ ή εξωτε ικός σ νε γάτης με εκτεταμ νη επαγγελματική εμπει ία (πο
διδάσκει στο ΠΜ ), είναι μ ι δ κα διπλωματικ ς ε γασίες. Εάν η φ ση το θ ματος άπτεται
π αν το ενός επιστημονικο πεδίο είναι δ νατή η σ νε γασία δ ο μελών ΕΠ ως
σ νεπιβλ ποντες.
Η διπλωματική ε γασία θα π πει να κατατεθεί σε τ ία αντίγ αφα να για τον επιβλ ποντα και
τα άλλα δ ο για το ς σ νεξεταστ ς της ε γασίας. Η διπλωματική ε γασία πα ο σιάζεται και
ποστη ίζεται από τον μεταπτ ιακό φοιτητή δημόσια. Η βαθμολογία θα π πει να κατατεθεί
από τον επιβλ ποντα στη Γ αμματεία το α γότε ο σε δ κα (10) μ ες μετά την πα ο σίαση.
16. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Λειτο γεί Γ αμματεία με επικεφαλής μπει ο(η) πάλληλο, πο θα επιλαμβάνεται των
διαφό ων θεμάτων της λειτο γίας το ΠΜ (εγγ αφ ς σπο δαστών, τή ηση φακ λων
βαθμολογίας, αξιολογήσεις διδασκόντων, ο ήγηση πτ ίων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων,
ενημ ωση για διάφο ες ποτ οφίες, δάνεια και για άλλα π ογ άμματα σπο δών, ποστή ιξη
στο ε γαστή ιο Η/Υ, στη βιβλιοθήκη, κλπ). Η θ ση αναφ εται στον ιε θ ντή το ΠΜ .
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Τα καθήκοντα το (της) επικεφαλής της Γ αμματείας το ΠΜ είναι να διεκπε αιώνει τ οντα
θ ματα πο αφο ο ν το διδακτικό π οσωπικό, το ς φοιτητ ς/τ ιες, το π όγ αμμα, τις επαφ ς
με τις διάφο ες πη εσίες και τα σ νε γαζόμενα ιδ ματα και να φ οντίζει για τις δημόσιες
σ σεις και εκδηλώσεις των π ογ αμμάτων.
τη Γ αμματεία α τή δ ναται να π οσλαμβάνονται πάλληλοι με σ ση ε γασίας σ μβασης
γο , εφόσον επα κο ν οι ίδιοι πό οι το π ογ άμματος απ' όπο θα καταβάλλεται η αμοιβή
το ς.
/η επικεφαλής της Γ αμματείας π οσλαμβάνεται με αντικειμενικ ς και αδιάβλητες διαδικασίες
από τη ντονιστική Επιτ οπή διαμ σο της Επιτ οπής Ε ε νών το Πανεπιστημίο Μακεδονίας.
Τα, ελά ιστα, απαιτο μενα π οσόντα είναι: (α) κατο ή πτ ίο π ώτο κ κλο σπο δών ΕΙ της
ημεδαπής ή ομοταγών ιδ μάτων της αλλοδαπής (σ ναφή με τις κατε θ νσεις το Τμήματος),
(β) γνώση, το λά ιστον, της αγγλικής γλώσσας, (γ) κατο ή μεταπτ ιακο τίτλο ειδίκε σης
(σ ναφή με τις κατε θ νσεις το Τμήματος) και (δ) ανάλογη και σ ετική ονικής διά κειας
διοικητική (ε γασιακή) εμπει ία. Η ν λε ση το Τμήματος αποφασίζει για τα επιπ όσθετα
π οσόντα.
17. ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Εκτός από τη διδασκαλία μαθημάτων το ΠΜ μπο εί να αναλαμβάνει και πα άλληλες
δ αστη ιότητες. ι δ αστη ιότητες α τ ς μπο εί να είναι: (α) διο γάνωση σ νεδ ίων,
ημε ίδων, διαλ ξεων και π αγματοποίηση σ μποσίων, (β) λειτο γία τα
θμων
εκπαιδε τικών π ογ αμμάτων γενικο ή εξειδικε μ νο
α ακτή α, (γ) ενδοεπι ει ησιακή
εκπαίδε ση στελε ών σ γκεκ ιμ νης διά κειας, (δ) κδοση βιβλίων, σημειώσεων, μονογ αφιών,
ειδικών μελετών, κ.ά., (ε) ανάληψη ε ε νητικών π ογ αμμάτων σ ετιζομ νων με την πα ο ή
πη εσιών σε επι ει ήσεις ή ο γανισμο ς, κ.ο.κ.
Το ΠΜ στην «Εφα μοσμ νη Λογιστική και Ελεγκτική» σ νε γάζεται με αναγνω ισμ νο ς
επαγγελματικο ς φο είς τόσο το εσωτε ικο όσο και το εξωτε ικο . γκεκ ιμ να, με το: (α)
ώμα
κωτών Ελεγκτών Λογιστών ( ΕΛ), πο π οβλ πει την, ο ήγηση απαλλαγής εξ τασης
ενοτήτων (μαθημάτων) από τις επαγγελματικ ς εξετάσεις για τη απόκτηση το τίτλο το
ο κωτο ελεγκτή-λογιστή, (β) Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) πο
π οβλ πει τη ο ήγηση απαλλαγής εξ τασης ενοτήτων (μαθημάτων) από τις επαγγελματικ ς
εξετάσεις για τη απόκτηση το διεθνο ς τίτλο το ο κωτο ελεγκτή-λογιστή, (β) Institute of
Internal Auditors (IIA) πο π οβλ πει τις διαδικασίες για τη απόκτηση το διεθνο ς τίτλο το
Εσωτε ικο Ελεγκτή, (γ) Institute οf hartered Accountants In ngland and Wales (I A W) πο
π οβλ πει τη ο ήγηση απαλλαγής εξ τασης ενοτήτων (μαθημάτων) από τις επαγγελματικ ς
εξετάσεις για τη απόκτηση το διεθνο ς τίτλο το ο κωτο ελεγκτή-λογιστή και (δ) την
ιε θ νση Φο ολογικής και Τελωνειακής καδημίας της νεξά τητης
ής ημοσίων Εσόδων
για την εκπαίδε ση-επιμό φωση στελε ών το ελεγκτικο μη ανισμο και των τελωνείων το
Υπο γείο
ικονομικών. ε όσο ς πα ακολο θο ν πα άλληλες εκπαιδε τικ ς δ αστη ιότητες
το π ογ άμματος ο ηγείται πιστοποιητικό πο σ εδιάζεται από τη ντονιστική Επιτ οπή και
εγκ ίνεται από τη ν λε ση.
Το π όγ αμμα σ νε ιζόμενης εκπαίδε σης πα εται με τη μ θοδο της εξ’ αποστάσεως
εκπαίδε σης. Το πε ιε όμενο των μαθημάτων είναι σ ναφ ς με α τό των μαθημάτων πο
διδάσκονται στο ΠΜ .

17

18. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Το κόστος λειτο γίας το ΠΜ καλ πτεται από ο ηγίες φο ων, ο γανισμών και ιδιωτώνο ηγών, κοινοτικά και ε ωπαϊκά π ογ άμματα, σοδα από τη διεξαγωγή το
ιεθνο ς
νεδ ίο στη Λογιστική και Χ ηματοοικονομική (International Conference on Accounting and
Finance) καθώς και πάσης φ σεως επιστημονικ ς ημε ίδες, εκδηλώσεις, κτλ. καθώς και από τ λη
φοίτησης ανταποδοτικο μη κε δοσκοπικο α ακτή α.
Τη λογιστική πα ακολο θηση όλων των εσόδων και εξόδων αναλαμβάνει ο ιε θ ντής το
ΠΜ , σε σ νε γασία με τη ντονιστική Επιτ οπή και τη Γ αμματεία το ΠΜ διαμ σο της
Επιτ οπής Ε ε νών (ΕΛ Ε) το Πανεπιστημίο Μακεδονίας. ι πλη ωμ ς των δαπανών γίνονται
μετά από γκ ιση των α μοδίων ο γάνων και λεγ ο νομιμότητας από τον ΕΛ Ε και εφόσον
πλη ο νται οι εκάστοτε π οϋποθ σεις το Νόμο .
ιε θ ντής το ΠΜ , σε σ νε γασία με τη ντονιστική Επιτ οπή, π οτείνει στη ν λε ση
το Τμήματος για τη διάθεση οικονομικών πό ων για την αποζημίωση των διδασκόντων, για
αγο ά λικο , εξοπλισμο ε γαστη ίων και γ αφείων, επιστημονικών βιβλίων, κτακτες
δαπάνες, κλπ.
Τα ηματικά ποσά πο καταβάλλονται από τον ποψήφιο για την εξ ταση φακ λο ποψηφίο
δεν επιστ φονται σε καμία πε ίπτωση. Τα π οαναφε θ ντα ηματικά ποσά δεν μπο ο ν να
μεταφ ονται μεταξ των ΠΜ πο π οσφ ονται από το Τμήμα Λογιστικής και
Χ ηματοοικονομικής.
19. ΔΩΡΕΑΝ ΦΟΙΤΗΣΗ - ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
παλλάσσονται από τα τ λη φοίτησης οι φοιτητ ς το ΠΜ , οι οποίοι είναι πολίτες της
Ε ωπαϊκής Ένωσης, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθ το ν ίδιο εισόδημα, και το
οικογενειακό διαθ σιμο ισοδ ναμο εισόδημα δεν πε βαίνο ν α τοτελώς, το μεν ατομικό το
εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) το εθνικο
διάμεσο διαθ σιμο ισοδ ναμο εισοδήματος, σ μφωνα με τα πλ ον π όσφατα κάθε φο ά
δημοσιε μ να στοι εία της Ελληνικής τατιστικής
ής (ΕΛ. Τ Τ.). Η απαλλαγή α τή πα εται
για τη σ μμετο ή σε να μόνο ΠΜ . ε κάθε πε ίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητ ς δεν
ξεπε νο ν το ποσοστό το τ ιάντα τοις εκατό (30%) το σ νολικο α ιθμο των φοιτητών πο
εισάγονται στο σ γκεκ ιμ νο ΠΜ . ν οι δικαιο οι πε βαίνο ν το ανωτ ω ποσοστό,
επιλ γονται με σει ά κατάταξης ξεκινώντας από α το ς πο
ο ν το μικ ότε ο εισόδημα (α .
35, πα . 2, Ν.4485/17). Με απόφαση το Υπο γο Παιδείας, Έ ε νας και Θ ησκε μάτων, η
οποία δημοσιε εται στην Εφημε ίδα της
βε νήσεως ο ίζεται κάθε θ μα σ ετικό με την
εφα μογή των ανωτ ω. Με όμοια απόφαση διαπιστώνεται κατ’ τος το ποσό πο αντιστοι εί
στο εθνικό διάμεσο διαθ σιμο ισοδ ναμο εισόδημα (το ατομικό και το εβδομήντα τοις εκατό
(70%) το οικογενειακο ), σ μφωνα με τα στοι εία της ΕΛ. Τ Τ. Για την εφα μογή της πα ο σας
πα αγ άφο λαμβάνονται πόψη, από την
ν λε ση το Τμήματος, τα εισοδήματα το
τελε ταίο φο ολογικο το ς, για το οποίο κατά το όνο της επιλογής στο σ γκεκ ιμ νο ΠΜ
ει ολοκλη ωθεί η εκκαθά ιση φό ο , σ μφωνα με όσα νομοθετικά π οβλ πονται από τις
ισ ο σες διατάξεις. Η αίτηση για απαλλαγή από τα τ λη φοίτησης ποβάλλεται στε α από την
ολοκλή ωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών. Η οικονομική κατάσταση ποψηφίο σε
καμία πε ίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής στο ΠΜ . Όσοι λαμβάνο ν ποτ οφία από άλλη
πηγή, δεν δικαιο νται απαλλαγή.
Τα τ λη φοίτησης ανταποδοτικο μη κε δοσκοπικο
α ακτή α πο καταβάλο ν οι
μεταπτ ιακοί φοιτητ ς/τ ιες πο γίνονται αποδεκτοί από το ΠΜ σ νεισφ ο ν στην κάλ ψη
το κόστο ς λειτο γίας α τών, πο , ενδεικτικά, σ νίσταται στις πάσης φ σης αμοιβ ς,
αναλώσιμα, δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων και μεταπτ ιακών φοιτητών, π ομήθεια
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εκπαιδε τικο
λικο , π ομήθεια και σ ντή ηση εξοπλισμο
δημοσιότητας, διάφο α γενικά ξοδα, κτλ.

και λογισμικο , δαπάνες

Η πα άβαση από τα α μόδια για την επιλογή των φοιτητών ό γανα των διατάξεων της κείμενης
νομοθεσίας καθώς και το ανονισμο Μεταπτ ιακών πο δών σ νιστά βα τατο πειθα ικό
πα άπτωμα πο επισ ει τις ποιν ς πο π οβλ πονται από την κείμενη νομοθεσία.
ι μεταπτ ιακοί φοιτητ ς για τη σ μμετο ή το ς στο ΠΜ στην Εφα μοσμ νη Λογιστική και
Ελεγκτική καταβάλλο ν τ λη φοίτησης, τα οποία αν ονται στο ποσό των 1.500€ ανά εξάμηνο.
Η καταβολή των διδάκτ ων γίνεται σε ισόποσες δόσεις, ανάλογα με τον α ιθμό των εξαμήνων
το π ογ άμματος. Η π ώτη (α') δόση καταβάλλεται κατά την εγγ αφή ή το α γότε ο ως το
τ λος της π ώτης εβδομάδας το π ώτο εξαμήνο , η δε τε η (β') δόση το α γότε ο ως το
τ λος της π ώτης εβδομάδας το δε τε ο εξαμήνο και οι πόλοιπες δόσεις το α γότε ο ως
το τ λος της π ώτης εβδομάδας των πολοίπων εξαμήνων, σ μφωνα με τη ονική διά κεια
λειτο γίας το ΠΜ . Η μη τή ηση των πα απάνω π οθεσμιών σ νεπάγεται α ικά ότι δεν είναι
δ νατή η κδοση βαθμολογίας εξαμήνο , η πα ακολο θηση των μαθημάτων το επόμενο
εξαμήνο ή η νταξη στη διαδικασία σ γγ αφής διπλωματικής ε γασίας, π ιν την ο ιστική
εξόφληση των διδάκτ ων των π οηγο μενων εξαμήνων εντός ενός (1) μήνα από τη λήξη το
τελε ταίο εξαμήνο και δ ναται μ ι και διαγ αφή.
Μεταπτ ιακοί φοιτητ ς πο πε άτωσαν τις σπο δ ς το ς και σ νε ίζο ν να πα ο σιάζο ν
οικονομικ ς οφειλ ς ναντι το π ογ άμματος πο πα ακολο θησαν, δεν μπο ο ν να: (α)
λάβο ν σ ετική βεβαίωση στην οποία να πα ο σιάζονται πτ ιο οι το π ογ άμματος, (β)
λάβο ν αναλ τική κατάσταση βαθμολογίας, (γ) εντα θο ν στον πίνακα πτ ιο ων το ΠΜ και
(δ) λάβο ν μ ος στην διαδικασία της ο κωμοσίας. ( ε ειδικ ς πε ιπτώσεις αποφασίζει η
ν λε ση το Τμήματος).
20. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Το ψος και η διαδικασία της ο ήγησης ποτ οφιών, καθο ίζεται για κάθε ακαδημαϊκό τος
ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πό ων σ μφωνα με τις α ς της διαφάνειας, της αξιοκ ατίας
και το ς ειδικο ς σκοπο ς το Π ογ άμματος και λαμβάνοντας, πάντα, πόψη τις νομοθετικ ς
διατάξεις. Η ν λε ση το Τμήματος αποφασίζει κάθε τος για τον α ιθμό και το ψος των
ποτ οφιών πο μπο ο ν να δοθο ν σε μεταπτ ιακο ς φοιτητ ς με κ ιτή ιο την ψηλή
ακαδημαϊκή επίδοση και με την π οϋπόθεση ότι δεν λαμβάνο ν ποτ οφίες και από άλλες πηγ ς
για το λόγο α τό, οι πότ οφοι σ μπλη ώνο ν σ ετική πε θ νη δήλωση.
Π οϋπόθεση για τη ο ήγηση της ποτ οφίας είναι οι μεταπτ ιακοί φοιτητ ς να ο ν
ολοκλη ώσει επιτ ώς όλα τα μαθήματα στην π ώτη εξ ταση πε ίοδο (σ μφωνα με το επίσημο
π όγ αμμα εξετάσεων της Γ αμματείας) και ό ι σε επαναληπτική εξ ταση ακόμα και εάν είναι η
π ώτη, γι' α το ς, φο ά. ε πε ίπτωση πο δ ο ή πε ισσότε οι μεταπτ ιακοί φοιτητ ς
β ίσκονται στην ίδια θ ση αξιολογικής κατάταξης μοι άζονται το ποσό της ποτ οφίας.
Υποτ οφίες δεν δικαιο νται οι μεταπτ ιακοί φοιτητ ς πο πα ακολο θο ν δε τε ο ΠΜ .
Χο ηγείται β αβείο (τιμητική πλακ τα) στον α ιστο ο απόφοιτο πο θα σ γκεντ ώσει την
ψηλότε η βαθμολογία κατά την ολοκλή ωση των σπο δών το .
Η ν λε ση το Τμήματος μπο εί με απόφασή της να καθο ίσει π όσθετες πο εώσεις, π α
από την ακαδημαϊκή επίδοση, για τη ο ήγηση ποτ οφιών ή να επιφ ει οποιαδήποτε άλλη
σ ετική τ οποποίηση. Πάντως, πλην αντίθετης απόφασης της
ν λε σης το Τμήματος,
π οϋπόθεση για τη λήψη ηματικο β αβείο ( ποτ οφίας) είναι ο μεταπτ ιακός φοιτητής να
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μη λαμβάνει πα άλληλα ποτ οφία από άλλο φο α (δημόσιο ή ιδιωτικό) και να
όλα τα μαθήματα κατά την π ώτη εξεταστική πε ίοδο.

ει πε άσει

21. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ
ι πότ οφοι θα π πει να είναι σ νεπείς με τις πο εώσεις πο
ο ν αναλάβει. ι
πότ οφοι πογ άφο ν σ ετική σ μβαση ανάληψης καθηκόντων. ε πε ίπτωση πο
νας
πότ οφος/η φοιτητής/τ ια δεν είναι σ νεπής με τις πο εώσεις το , τότε η ν λε ση το
Τμήματος, στε α από εισήγηση της
ντονιστικής Επιτ οπής, δ ναται να π οβαίνει στην
αφαί εση ή μείωση της ποτ οφίας το .
Μεταξ το
ιε θ ντή (ως εκπ όσωπο το ΠΜ ) και κάθε ποτ όφο μεταπτ ιακο
φοιτητή/τ ιας πογ άφεται σ μβαση, στην οποία πε ιγ άφονται αναλ τικά τα δικαιώματα και
οι πο εώσεις το , καθώς και οι σ ν πειες από τη μη τή ηση α τών.
Η ν λε ση μπο εί με απόφασή της να καθο ίσει π όσθετες πο εώσεις, π α από την
ακαδημαϊκή επίδοση, για τη ο ήγηση των πα απάνω ποτ οφιών ή να επιφ ει, ω ίς
π οηγο μενη ενημ ωση, οποιαδήποτε άλλη τ οποποίηση.
Το ψος και η διαδικασία ο ήγησης ποτ οφιών π οσδιο ίζεται για κάθε ακαδημαϊκό τος από
τη ντονιστική Επιτ οπή λαμβάνοντας πόψη, τις κείμενες διατάξεις, τη διαθεσιμότητα των
πό ων και σ μφωνα πάντα με τις α ς της διαφάνειας, της αξιοκ ατίας και το ς ειδικο ς
σκοπο ς το ΠΜ και η απόφαση λαμβάνεται από την ν λε ση το Τμήματος.
Το ΠΜ ο ηγεί οικονομικ ς διε κολ νσεις σε ε γαζόμενο ς το Πανεπιστημίο , στε α από
σ ετικό το ς αίτημα, λαμβάνοντας πόψη τόσο την οικονομική το ς κατάσταση, όσο και την
ακαδημαϊκή το ς επίδοση σ ετικά αποφασίζει η ν λε ση το Τμήματος, στε α από π όταση
της ντονιστικής Επιτ οπής. ι διατάξεις ισ ο ν και για το ς παλλήλο ς πο κατά την κδοση
το πα όντος ανονισμο σήμε α φοιτο ν.
22. ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ
Η τελετή ο κωμοσίας (απαγγελία το ειδικο ό κο ) γίνεται την πε ίοδο κτωβ ίο - εκεμβ ίο
με ειδική τήβεννο και την πα ο σία το Π τανη, των ντιπ τάνεων, το
οσμήτο α της
ολής, το Π ο δ ο το Τμήματος Λογιστικής και Χ ηματοοικονομικής, το
ιε θ ντή
Μεταπτ ιακών πο δών και των μελών ΕΠ πο διδάσκο ν στο ΠΜ το Τμήματος.
Η τήβεννος, την οποία θα φο ο ν οι απόφοιτοι κατά την τελετή αποφοίτησής το ς, θα είναι
μανδ ας από μα ο φασμα, με πε ιλαίμιο και μπ τα, πο θα φ ει το ώμα το Τμήματος
και στο στήθος θα πά ει κεντημ νο το διάσημο το Πανεπιστημίο Μακεδονίας. Η τήβεννος
θα σ νοδε εται από κλασικό σκ πασμα κεφαλής.
Το Μεταπτ ιακό ίπλωμα Ειδίκε σης τ πώνονται σε καλαίσθητη μεμβ άνη (πάπ ος), για την
οποία οι μεταπτ ιακοί φοιτητ ς θα καταβάλλο ν στην Επιτ οπή Ε ε νών το π οβλεπόμενο
ποσό (το ποσό α τό αφο ά τη δαπάνη για την αγο ά της μεμβ άνης και των εξόδων εκτ πωσής
της). Με την καταβολή το πα απάνω ποσο , οι μεταπτ ιακοί φοιτητ ς π α από τη μεμβ άνη
(πάπ ο) το πτ ίο , θα δικαιο νται να λάβο ν δω εάν να (1) αντίγ αφο πτ ίο και να (1)
πιστοποιητικό αναλ τικής βαθμολογίας. Για κάθε ν ο αντίγ αφο πτ ίο καθώς και για την
κδοση πιστοποιητικο αναλ τικής βαθμολογίας ή οποιασδήποτε άλλης βεβαίωσης από τη
Γ αμματεία το ΠΜ , οι πτ ιο οι θα π πει, π ώτα, να καταβάλλο ν το π οβλεπόμενο ποσό
στην α μόδια οικονομική πη εσία το Πανεπιστημίο .
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23. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Η οικονομική δια εί ιση και εκτ λεση το π οϋπολογισµο το ΠΜ γίνεται από τον ΕΛ Ε το
Πανεπιστημίο σ μφωνα με τις εκάστοτε ισ ο σες διατάξεις.
ιε θ ντής το ΠΜ
ει την
ε θ νη τή ησης των αποφάσεων των α μοδίων ο γάνων.
ιε θ ντής σ ντάσσει π οϋπολογισµό για κάθε ν ο κ κλο το ΠΜ . π οϋπολογισμός κάθε
ν ο κ κλο ποβάλλεται π ος γκ ιση στη ν λε ση το Τμήματος µ σα στο π ώτο δίμηνο
κάθε ν ο κ κλο το ΠΜ .
ι εντολ ς δαπανών εκδίδονται σ μφωνα µε τον εγκεκ ιµ νο π οϋπολογισµό µε ε θ νη το
διε θ ντή το
ΠΜ . ε πε ίπτωση πο
απαιτείται, ο σιαστική, αναµό φωση το
π οϋπολογισµο , π πει να εγκ ιθεί από την ν λε ση το Τμήματος, στε α από εισήγηση
της ντονιστικής Επιτ οπής.
ε ε λογο ονικό διάστημα, μετά το τ λος κάθε κ κλο το ΠΜ , μετά την τελετή αποφοίτησης
το κ κλο , ο ιε θ ντής σε σ νε γασία µε τη ντονιστική Επιτ οπή ποβάλλει π ος γκ ιση
στη ν λε ση το Τμήματος απολογισµό το π ογ άμματος, τον οποίο ει π οετοιμάσει ο
ΕΛ Ε καθώς και εισήγηση για τη διάθεση το πιστωτικο
πολοίπο µετά την αφαί εση
δαπανών πο
ο ν σ μπε ιληφθεί στον π οϋπολογισµό, αλλά αφο ο ν σε μεγαλ τε ο ονικό
διάστηµα ή στον τ όπο κάλ ψης το
εωστικο πολοίπο .
Το πιστωτικό πόλοιπο είναι δ νατόν να µεταφε θεί σε πίστωση το επόµενο κ κλο ή να
διατεθεί σε άλλο γο, στε α από εισήγηση της ντονιστικής Επιτ οπής, µε απόφαση της
ν λε σης το Τμήματος. Το π ακτικό γκ ισης το οικονοµικο απολογισμο της ν λε σης
το Τμήματος κοινοποιείται στον ΕΛ Ε το Ιδ ματος, ο οποίος αναλαμβάνει την κατανομή το
πολοίπο και το κλεισίματος το
γο .
24. ΥΛΙΚΟΤΕΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
Το ΠΜ λειτο γεί σε κατάλληλα π οσα μοσμ νες κτι ιακ ς εγκαταστάσεις, όπο είναι και η
δ α το , και οι οποίες ο ν είτε κατασκε αστεί από σοδα το ΠΜ είτε ο ν πα α ω ηθεί
από το Ίδ μα. Λειτο γο ν τ ία (3) εξοπλισμ να ε γαστή ια και ησιμοποιο νται τ είς,
αντίστοι ες, αίθο σες διδασκαλίας. Επίσης, ησιμοποιείται ο εξοπλισμός για την ποστή ιξη της
διδασκαλίας των μαθημάτων με την εξ’ αποστάσεως εκπαίδε ση, όπο α τό είναι απαιτητό
καθώς και το ολοκλη ωμ νο σ στημα δια εί ισης ηλεκτ ονικών μαθημάτων για όλα τα
μεταπτ ιακά μαθήματα το Π ογ άμματος Μεταπτ ιακών πο δών το Τμήματος Λογιστικής
και Χ ηματοοικονομικής. μπλη ωματικά, ησιμοποιείται η κτι ιακή ποδομή το Τμήματος,
η βιβλιοθήκη καθώς και οι π οσβάσεις σε δίκτ α βάσεων δεδομ νων, λογισμικό, ψηφιακ ς
βιβλιοθήκες, τα οποία ο ν αποκτηθεί. εξοπλισμός, η σ ντή ηση και η λικοτε νική ποδομή
πο
ει π ομηθε τεί καθώς και α τά θα π ομηθε τεί στο μ λλον το ΠΜ στην Εφα μοσμ νη
Λογιστική και Ελεγκτική το Τμήματος Λογιστικής και Χ ηματοοικονομικής σ μβάλλο ν στην
ε
θμη και αποδοτική το λειτο γία.
25. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ι απόφοιτοι ενός ΠΜ δ ναται να πα ακολο θήσο ν το ΠΜ εφόσον: (α) πλη ο ν τις
π οϋποθ σεις εισαγωγής, (β) αντιστοι ίζο ν και κατα ω ίσο ν, στε α από π όταση της
ντονιστικής Επιτ οπής και απόφασης της ν λε σης το Τμήματος, τις βαθμολογίες στα
μαθήματα το ΠΜ πο επιλ γο ν να πα ακολο θήσο ν, (γ) εξετασθο ν επιτ ώς στα πόλοιπα
μαθήματα το ΠΜ , (δ) εκπονήσο ν διπλωματική ε γασία και (ε) καταβάλλο ν τα τ λη φοίτησης
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των μαθημάτων το ΠΜ πο θα πα ακολο θήσο ν. Η κατηγο ία α τή δεν σ μπε ιλαμβάνεται
στο μ γιστο α ιθμό των εισα θ ντων φοιτητών πο δ εται το ΠΜ .
ι κάτο οι τίτλων σπο δών σ μφωνα με το Π 226/92 (όπως σήμε α ισ ει) ο ν την
δ νατότητα να γίνο ν κάτο οι το μεταπτ ιακο διπλώματος ειδίκε σης εφόσον: (α) επ τ αν
στις επαγγελματικ ς εξετάσεις (σ μφωνα με τις κείμενες διατάξεις), (β) εξετασθο ν επιτ ώς στα
ακόλο θα μαθήματα το ΠΜ : (1)
ς Χ ηματοοικονομικής ιοίκησης και γο ών, (2)
οστολόγηση και ιοικητική Λογιστική, (3) Χ ηματοοικονομική νάλ ση, (4) Ελεγκτική –
Επαγγελματική
εοντολογία, (5)
ιεθνή Λογιστικά Π ότ πα και
ιεθνή Π ότ πα
Χ ηματοοικονομικής Πλη οφό ησης, (6) γ ονα Θ ματα Χ ηματοοικονομικής Λογιστικής, (7)
ιεθνή Π ότ πα Ελ γ ο , (8) τοι εία Μαθηματικών και τατιστικής και (γ) να εκπονήσο ν
μεταπτ ιακή διπλωματική ε γασία. Το ψος των διδάκτ ων πο καταβάλλο ν οι πα απάνω
μεταπτ ιακοί φοιτητ ς αν εται στο 50% των διδάκτ ων πο π οβλ πεται κάθε φο ά από το
ΠΜ . Η κατηγο ία α τή των φοιτητών δεν σ μπε ιλαμβάνεται στο μ γιστο α ιθμό των
εισα θ ντων φοιτητών πο δ εται το ΠΜ .
Τα μ λη των κατηγο ιών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε. Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. πο πλη ο ν τις π οϋποθ σεις
εισαγωγής στο ΠΜ , μπο ο ν μετά από αίτησή το ς να εγγ αφο ν ως πε ά ιθμοι, και μόνο
νας κατ’ τος, μόνο σε Π.Μ. . πο ο γανώνεται σε Τμήμα το Ιδ ματος όπο πη ετο ν, το
οποίο είναι σ ναφ ς με το αντικείμενο το τίτλο σπο δών και το
γο πο επιτελο ν στο
Ίδ μα, στε α από π όταση της ντονιστικής Επιτ οπής και γκ ιση της ν λε σης το
Τμήματος.
ι φοιτητ ς πο ήδη φοιτο ν στο ΠΜ δι πονται από τις διατάξεις πο ίσ αν κατά το
εισαγωγής το ς.

όνο

ιε θ ντής το ΠΜ εισηγείται στη ντονιστική Επιτ οπή και η ν λε ση το Τμήματος
αποφασίζει για κάθε θ μα πο δεν καλ πτεται από τον πα όντα ανονισμό Λειτο γίας το
ΠΜ .
26. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Το ΠΜΣ-ΕΛΕ, συνεργάζεται με επίσημα επαγγελματικά Ινστιτούτα: (α) Association of Certified
Chartered Accountants-ACCA, (β) The Institute of Ιnternal Auditors-IIA, (γ) Institute of Chartered
Accountants of England and Wales-ICAEW, (γ) Ινστιτούτο Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών-ΙΣΟΕΛ, κ.ο.κ.) της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής, τα οποία έχουν εξειδικευμένο
επιστημονικό προσωπικό και διαθέτουν την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή.
Το ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική έχει υπογράψει:
 σύμβαση συνεργασίας με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) που προβλέπει
τον καθορισμό των ακολουθούμενων διαδικασιών για τη χορήγηση απαλλαγής εξέτασης,
ορισμένων, μαθημάτων από τις επαγγελματικές εξετάσεις των υποψηφίων νόμιμων
ορκωτών ελεγκτών λογιστών που έχουν αποφοιτήσει από το Πρόγραμμα,
 σύμβαση συνεργασίας με το Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) που
προβλέπει τη χορήγηση απαλλαγής εξέτασης, ορισμένων, ενοτήτων (μαθημάτων) από τις
επαγγελματικές εξετάσεις για τη λήψη διεθνούς επαγγελματικού τίτλου,
 συνεργασία με το Institute of Internal Auditors (IIA) που προβλέπει τις διαδικασίες για τη
λήψη διεθνούς επαγγελματικού πιστοποιητικού-τίτλου και
 σύμβαση συνεργασίας με το Institute οf Chartered Accountants in England and Wales
(ICAEW) που προβλέπει τη χορήγηση απαλλαγής εξέτασης, ορισμένων, ενοτήτων
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(μαθημάτων) από τις επαγγελματικές εξετάσεις για τη λήψη διεθνούς επαγγελματικού
πιστοποιητικού- τίτλου.
27. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΔΗΓΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
ι διατάξεις το πα όντος οδηγο σπο δών το ΠΜ με τίτλο «Εφα μοσμ νη Λογιστική και
Ελεγκτική» το Τμήματος Λογιστικής και Χ ηματοοικονομικής μπο ο ν να τ οποποιο νται
στε α από εισήγηση της ντονιστικής Επιτ οπής με απόφαση της ν λε σης το Τμήματος.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΠΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ
«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»
(MSc IN APPLIED ACCOUNTING AND AUDITING)
Α' Ε μηνο
Υποχρεωτικ Μαθήματα Α’ Ε αμήνου (30 ECTS)
 Γενικές Αρχές Λο ιστικής και Λο ιστικ Πρότυπα (6 ECTS)
Το αντικείμενο το μαθήματος είναι, α ικά, η εννοιολογική πα ο σίαση θεμάτων πο αφο ο ν
την λογιστική αναγνώ ιση, καταγ αφή, πα ακολο θηση, σ νταξη, ανάλ ση και ε μηνεία των
ηματοοικονομικών καταστάσεων των επι ει ήσεων για την λήψη αποφάσεων. κολο θως,
αναλ εται το θεσμικό πλαίσιο των Ελληνικών Λογιστικών Π οτ πων (Ν. 4308/14). τη σ ν εια,
εξετάζονται θ ματα πο αφο ο ν την ήση λογιστικών μεθόδων-διαδικασιών και τε νικών για
την απεικόνιση των στοι είων των οικονομικών καταστάσεων σ μφωνα με τα λογιστικά π ότ πα.
Τα π οαναφε θ ντα θ ματα σ νοδε ονται από π ακτικ ς εφα μογ ς και μελ τες πε ιπτώσεων
(case studies).


Διεθνή Λο ιστικ Πρότυπα και Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφορ ς (6
ECTS)
Το αντικείμενο το μαθήματος είναι η εξ ταση των ιεθνών Π οτ πων Χ ηματοοικονομικής
ναφο άς και η κάλ ψη των ολο να α ξημ νων αναγκών για πλη οφό ηση και π ακτική
καθοδήγηση σε σ ση με ζητήματα πο αφο ο ν τα ΠΧ . αλ πτονται τόσο τα ιεθνή
Λογιστικά Π ότ πα όσο και τα ιεθνή Π ότ πα Χ ηματοοικονομικής ναφο άς καθώς και οι
ιε μηνείες το ς. Επίσης, αναλ εται το Πλαίσιο ατά τισης και Πα ο σίασης των ικονομικών
αταστάσεων και πα ατίθενται τα ποιοτικά α ακτη ιστικά των οικονομικών καταστάσεων. Η
θεω ητική ανάλ ση των θεμάτων των ΠΧ σ νοδε εται από π ακτικ ς εφα μογ ς και μελ τες
πε ιπτώσεων (case studies).
 Διαχείριση Κινδύνων και Εσωτερικός Έλε χος (6 ECTS)
Το αντικείμενο το μαθήματος είναι η πα ο σίαση και η π ακτική εφα μογή μεθόδων
δια εί ισης κινδ νων καθώς και της διαδικασίας το εσωτε ικο ελ γ ο . Ειδικότε α, αναλ εται
τόσο το θεσμικό πλαίσιο λειτο γίας το σ στήματος εσωτε ικο ελ γ ο όσο και οι μ θοδοι
πο
ησιμοποιο νται για τη δια εί ιση το κινδ νο σε μια οικονομική οντότητα. Η θεω ητική
ανάλ ση των θεμάτων σ νοδε εται από π ακτικ ς εφα μογ ς και μελ τες πε ιπτώσεων (case
studies).
 Αρχές Οικονομίας, Χρηματοοικονομικής και Οικονομικής των Επιχειρήσεων(6 ECTS)
Η λήψη των επι ει ηματικών αποφάσεων απαιτεί πλη οφό ηση για τα δ ώμενα εκτός και εντός
της επι ει ηματικής οντότητας. Το πα όν μάθημα ει σ εδιαστεί ώστε να ανταποκ ιθεί κατά τον
καλ τε ο τ όπο σ’ α τή την π αγματικότητα πα οντας βασικ ς γνώσεις για τα α ακτη ιστικά
λειτο γίας το οικονομικο σ στήματος, στα πλαίσια το οποίο δ αστη ιοποιείται η
επι εί ηση, για την επι ει ηματική οντότητα α τή καθ’ α τή και για να σημαντικό κομμάτι της
εσωτε ικής λειτο γίας της επι εί ησης, της ηματοοικονομικής λειτο γίας της, α τό πο
ει
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άμεση σ νδεση με το αντικείμενο το πα όντος μεταπτ ιακο π ογ άμματος. Τα
π οαναφε θ ντα θ ματα σ νοδε ονται από π ακτικ ς εφα μογ ς και μελ τες πε ιπτώσεων
(case studies).
 Στοιχεία Μαθηματικ ν και Στατιστικής (6 ECTS)
Το μάθημα αποσκοπεί στην εκμάθηση ποσοτικών μεθόδων και ε γαλείων
ήσιμων στην
σ νταξη και εκτ λεση βασικής επιστημονικής ε νας. Ειδικότε α το μάθημα π οσφ ει στο ς
φοιτητ ς βασικ ς γνώσεις μεθόδων μαθηματικής ανάλ σης και στατιστικής επεξε γασίας καθώς
και γνώσεις εξειδικε μ νων μαθηματικών και στατιστικών π ογ αμμάτων. ι φοιτητ ς
σ νδ άζο ν θεω ητικ ς γνώσεις και π ακτικ ς εφα μογ ς με την ήση των Η/Υ απα αίτητες
στη ποσοτική ανάλ ση οικονομικών δεδομ νων, ώστε να μπο ο ν να τις εφα μόσο ν σε
καθημε ινά π οβλήματα οικονομικής φής.
Β' Ε μηνο
Υποχρεωτικ Μαθήματα Β’ Ε αμήνου (30 ECTS)
 Αρχές Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Α ορ ν (6 ECTS)
στό ος το μαθήματος είναι να πε ιγ άψει τα α ακτη ιστικά και τις λειτο γίες των
ηματοπιστωτικών αγο ών και της ηματοοικονομικής διοίκησης. Η ε
θμη λειτο γία ενός
οικονομικο σ στήματος στη ίζεται στην ομαλή και αποτελεσματική λειτο γία των
ηματοπιστωτικών αγο ών.
ναλ ονται: η
ηματαγο ά, η αγο ά ομολόγων, η
ηματιστη ιακή αγο ά, η αγο ά πα αγώγων και οι ο γανισμοί σ λλογικών επενδ σεων. Η
ηματοοικονομική διοίκηση εξετάζει θεμελιώδεις κατηγο ίες αποφάσεων τις οποίες θα π πει
να λάβει μια επι εί ηση όπως επενδ τικ ς και ηματοδοτικ ς αποφάσεις. Τα π οαναφε θ ντα
θ ματα σ νοδε ονται από π ακτικ ς εφα μογ ς και μελ τες πε ιπτώσεων (case studies).
 Κοστολό ηση και Διοικητική Λο ιστική (6 ECTS)
τό ος το μαθήματος είναι η ήση μεθόδων για την πα ο ή οικονομικών πλη οφο ιών στα
στελ η, δηλ. τα π όσωπα πο β ίσκονται μ σα σ’ ναν ο γανισμό-επι εί ηση και διε θ νο ν
και ελ γ ο ν τις λειτο γίες το . Ειδικότε α, αναλ ονται οι α ς, δομ ς και διαδικασίες της
διοικητικής λογιστικής επιστήμης και αναπτ σσονται τα κατάλληλα ε γαλεία ανάλ σης των
εσόδων και πολογισμο των εξόδων. Επιπλ ον, ε μηνε ονται και αναλ ονται οι μ θοδοι και
τε νικ ς π οσδιο ισμο το επι ει ηματικο κόστο ς με τελικό στό ο, οι διοικητ ς των
οικονομικών μονάδων να είναι σε θ ση να
ησιμοποιήσο ν τις πλη οφο ίες πο το ς
πα ονται από το ς οικονομικο ς διε θ ντ ς π οκειμ νο να λάβο ν τις κατάλληλες
αποφάσεις ώστε αφενός να οδηγήσο ν την επι εί ηση στην κο φή το κλάδο
δ αστη ιοποίησης και αφετ ο να το ς καταστήσει αξιόπιστα στελ η. Τα π οαναφε θ ντα
θ ματα σ νοδε ονται από π ακτικ ς εφα μογ ς και μελ τες πε ιπτώσεων (case studies).
 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστ σεις (6 ΕCTS)
κοπός το μαθήματος είναι η ανάπτ ξη των μεθόδων πο
ησιμοποιο νται τόσο για τις
διαδικασίες ενοποίησης όσο και για την κατά τιση των ενοποιημ νων οικονομικών καταστάσεων.
Επιπλ ον, αναπτ σσονται θ ματα σ ετικά με τη διε ε νηση και εξ ταση των λογιστικών
π οβλημάτων πο σ νδ ονται με την μ τ ηση και αποτίμηση της αξίας στοι είων πο
εμφανίζονται στις ενοποιημ νες
ηματοοικονομικ ς καταστάσεις καθώς και των τ όπων
αντιμετώπισής το ς. Τα π οαναφε θ ντα θ ματα σ νοδε ονται από π ακτικ ς εφα μογ ς και
μελ τες πε ιπτώσεων (case studies).
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 Ελε κτική- Επα ελματική Δεοντολο ία (6 ECTS)
κοπός το μαθήματος είναι να πα ο σιάσει το πλαίσιο λειτο γίας το ο κωτο ελεγκτήλογιστή όπως π οβλ πο ν οι νομοθετικ ς διατάξεις, ο ώδικας εοντολογίας και οι φιστάμενες
α ς το ώματος
κωτών Ελεγκτών-Λογιστών ( Ε-Λ). Επιπλ ον, εξετάζεται το ζήτημα της
επαγγελματικής ανεξα τησίας το ο κωτο ελεγκτή-λογιστή, π οτείνεται ο ακολο θο μενος
ποιοτικός λεγ ος της ε γασίας των ο κωτών ελεγκτών και πε ιγ άφονται οι μ θοδοι ελ γ ο
και επαλήθε σης πο διενε γο νται από την ελεγ όμενη οντότητα-πελάτη. Τ λος, γίνεται
αναφο ά και ανάλ ση των εκθ σεων ελ γ ο πο εκδίδονται από το ς ο κωτο ς ελεγκτ ςλογιστ ς. Τα θ ματα πο αναπτ σσονται σ νοδε ονται από π ακτικ ς εφα μογ ς και μελ τες
πε ιπτώσεων (case studies).
 Εταιρικό Δίκαιο (6 ECTS)
κοπός το μαθήματος είναι να γίνει μια γενική επισκόπηση της λης το Εται ικο και
Πτω ε τικο
ικαίο , μ σα από τη θεω ία, (επιστήμη), νομολογία των ικαστη ίων και την
π ακτική των ναλλαγών. Τα π οαναφε θ ντα θ ματα σ νοδε ονται από π ακτικ ς εφα μογ ς
και μελ τες πε ιπτώσεων (case studies).
Γ' Ε μηνο
Υποχρεωτικ Μαθήματα Γ’ Ε αμήνου (30 ECTS)
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Λο ιστικής και Ελε κτικής
 Σύ χρονα Θέματα Χρηματοοικονομικής Λο ιστικής (6 ECTS)
κοπός το μαθήματος είναι η εξ ταση σ γ ονων θεμάτων Χ ηματοοικονομικής Λογιστικής και
Εξειδικε μ νων θεμάτων των ιεθνών Π οτ πων Χ ηματοοικονομικής ναφο άς. Επιπλ ον,
αναπτ σσονται μ θοδοι αντιμετώπισης των θεμάτων α τών, οι οποίες ησιμοποιο νται από τη
ιοίκηση μιας Επι εί ησης- γανισμο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και πα ατίθενται
π ακτικ ς εφα μογ ς και μελ τες πε ιπτώσεων (case studies).
 Χρηματοοικονομική Αν λυση (6 ECTS)
ι επενδ τ ς - ηματοδότες με τη δ σμε ση των κεφαλαίων το ς σε 'κινητ ς αξίες' των
επι ει ήσεων π οσδοκο ν ικανοποιητική απόδοση και φ σικά ασφαλή επιστ οφή των
κεφαλαίων το ς. Η επιλογή της επι εί ησης πο θα 'εξασφαλίζει' τα πα απάνω απαιτεί μια
ολοκλη ωμ νη ανάλ ση της πο είας της. Το μάθημα επι ει εί να δώσει στο μεταπτ ιακό
φοιτητή να ολοκλη ωμ νο πλαίσιο ανάλ σης των ηματοοικονομικών καταστάσεων και
π οσδιο ισμο της αξίας της επι εί ησης. Τα π οαναφε θ ντα θ ματα σ νοδε ονται από
π ακτικ ς εφα μογ ς και μελ τες πε ιπτώσεων (case studies).
 Διεθνή Πρότυπα Ελέ χου (6 ECTS)
Το αντικείμενο το μαθήματος είναι η πα ο σίαση των α ών, της λειτο γίας και της
εφα μογής των ιεθνών Π οτ πων Ελ γ ο . Ειδικότε α, πε ιγ άφονται οι βασικ ς π οβλ ψεις
των ΠΕ για τον λεγ ο των επι ει ήσεων καθώς και ειδικά θ ματα πο σ ετίζονται με τα ΠΕ. Τα
πα απάνω π ότ πα αναλ ονται τόσο σε θεω ητικό επίπεδο όσο και π ακτικά με την πα άθεση
π ακτικών εφα μογών και την ανάπτ ξη μελετών πε ίπτωσης (case studies).
 Πληροφορική και Μηχανο ραφικ Συστήματα (6 ECTS)
κοπός το μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις τε νολογίες των πλη οφο ιακών
σ στημάτων και τη ήση το ς στη λήψη αποφάσεων. ναπτ σσονται σ ναφή θ ματα όπως:
μεθοδολογίες ανάπτ ξης πλη οφο ιακών σ στημάτων, ιδιότητες των σ νθετων σ στημάτων,
α ιτεκτονική και π οδιαγ αφ ς πλη οφο ιακών σ στημάτων. Επιπλ ον, πε ιγ άφονται τα
Επι ει ηματικά Πλη οφο ιακά
στήματα και ο όλος το ς στην επι εί ηση σήμε α, τα
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Πλη οφο ιακά στήματα ως κινητή ια δ ναμη το επι ει είν καθώς και τα Πλη οφο ιακά
στήματα και οι τε νολογίες πλη οφο ιών. Τ λος, πε ιγ άφονται οι βασικ ς διαδικασίες
εσωτε ικο ελ γ ο για λογιστικά πλη οφο ιακά σ στήματα. Τα π οαναφε θ ντα θ ματα
σ νοδε ονται από π ακτικ ς εφα μογ ς και μελ τες πε ιπτώσεων (case studies).
 Φορολο ική Νομοθεσία (6 ECTS)
κοπός το μαθήματος είναι η πε ιγ αφή της φο ολογικής νομοθεσίας και η ήση μεθόδων
φο ολογικής λογιστικής για την αντιμετώπιση π οβλημάτων των επι ει ήσεων, στην αγο ά και
διακίνηση αγαθών και πη εσιών, στην καταγ αφή των λογιστικών γεγονότων, σ μφωνα με τις
απαιτήσεις των φο ολογικών νόμων για την εξαγωγή το αποτελ σματος και της απόδοσης των
φό ων, άμεσων και μμεσων στο κ άτος. Επίσης, να μεταδώσει στο ς μεταπτ ιακο ς φοιτητ ς
τις α ς, δομ ς και διαδικασίες της φο ολογικής σ νείδησης, να διδάξει τα κατάλληλα ε γαλεία
ανάλ σης πολογισμο των φό ων, να ε μηνε σει και να αναλ σει τις μεθόδο ς και τε νικ ς
π οσδιο ισμο των φο ολογητ ων κε δών με τελικό στό ο, οι διοικητ ς των οικονομικών
μονάδων (μάνατζε ) να είναι σε θ ση να ησιμοποιήσο ν τις πλη οφο ίες των φό ων για
ά αξη της μελλοντικής στ ατηγικής της επι εί ησης. Τα π οαναφε θ ντα θ ματα σ νοδε ονται
από π ακτικ ς εφα μογ ς και μελ τες πε ιπτώσεων (case studies).
Γ' Ε μηνο
Υποχρεωτικ Μαθήματα Γ’ Ε αμήνου (30 ECTS)
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Λο ιστικής και Ελε κτικής Δημόσιου Τομέα
 Ειδικ Θέματα Λο ιστικής και Ελε κτικής Δημοσίου Τομέα (6 ECTS)
κοπός το μαθήματος είναι η ανάπτ ξη θεμάτων σ ετικά με τις λογιστικ ς διαδικασίες καθώς
και την ελεγκτική στο ημόσιο Τομ α. Ειδικότε α, αναπτ σσονται οι διαφο ς στη λογιστική
διαδικασία σε σ ση με τον ιδιωτικό τομ α και πε ιγ άφονται ειδικ ς πε ιπτώσεις ελ γ ων το
ημοσίο Τομ α. Τα π οαναφε θ ντα θ ματα σ νοδε ονται από π ακτικ ς εφα μογ ς και
μελ τες πε ιπτώσεων (case studies).
 Διεθνή Λο ιστικ Πρότυπα Δημοσίου Τομέα (6 ECTS)
Η εφα μογή ενός κοινο λογιστικο πλαισίο για το ημόσιο Τομ α και η ήση κοινών
λογιστικών π οτ πων οδηγεί στην ανάγκη ανάλ σής το ς με σκοπό τη σωστή εφα μογή. κοπός
το μαθήματος είναι η πε ιγ αφή το θεσμικο πλαισίο των ιεθνών Λογιστικών Π οτ πων
ημοσίο Τομ α (IPSAS) καθώς και των Ε ωπαϊκών Λογιστικών Π οτ πων ημοσίο Τομ α
(EPSAS). Τα π οαναφε θ ντα θ ματα σ νοδε ονται από π ακτικ ς εφα μογ ς και μελ τες
πε ιπτώσεων (case studies).
 Διεθνή Πρότυπα Ελέ χου Δημοσίου Τομέα (6 ECTS)
Το αντικείμενο το μαθήματος είναι η πα ο σίαση των α ών των ιεθνών Π οτ πων Ελ γ ο
αναφο ικά με ζητήματα πο καλ πτο ν τον ημόσιο Τομ α. Πε ιγ άφονται οι βασικ ς
π οβλ ψεις των ΠΕ πο
ησιμοποιο νται στον λεγ ο το ημοσίο Τομ α καθώς και ειδικ ς
πε ιπτώσεις. Τα πα απάνω σ νοδε ονται από π ακτικ ς εφα μογ ς και μελ τες πε ιπτώσεων
(case studies).
 Κοστολό ηση Υπηρεσι ν Δημοσίου Τομέα (6 ECTS)
ντικείμενο το μαθήματος είναι η πε ιγ αφή και ανάπτ ξη των μεθόδων κοστολόγησης για το
ημόσιο Τομ α. ι μ θοδοι πο αναπτ σσονται είναι ήσιμες για τη λήψη αποφάσεων στο
ημόσιο Τομ α εστιάζοντας στην πα ο ή όλων των απα αίτητων πλη οφο ιών για τα διοικητικά
στελ η. Τα πα απάνω σ νοδε ονται από π ακτικ ς εφα μογ ς, πα αδείγματα και μελ τες
πε ιπτώσεων (Case Studies).
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 Πληροφοριακ Συστήματα Δημοσίου Τομέα (6 ECTS)
ντικείμενο το μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις τε νολογίες των
πλη οφο ιακών σ στημάτων πο
ησιμοποιο νται στο
ημόσιο Τομ α. Επιπλ ον,
αναπτ σσονται μ θοδοι ανάπτ ξης πλη οφο ιακών σ στημάτων, και πε ιγ άφονται οι νεότε ες
τε νολογίες πλη οφο ιών. Πα άλληλα, πε ιγ άφεται η δια εί ιση βάσεων δεδομ νων, καθώς
και η ήση των βάσεων δεδομ νων στη βελτίωση της απόδοσης ενός ο γανισμο . Τ λος,
πε ιγ άφονται οι διαδικασίες ανάπτ ξης ενός σ στήματος εσωτε ικο ελ γ ο για τα λογιστικά
πλη οφο ιακά σ στήματα. Τα π οαναφε θ ντα θ ματα σ νοδε ονται από π ακτικ ς εφα μογ ς
και μελ τες πε ιπτώσεων (case studies).
Δ’ Ε μηνο (30 ECTS)
 Εκπόνηση και σ γγ αφή ιπλωματικής Μεταπτ ιακής Ε γασίας (30 ECTS).

27

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Υποδομές
το τμήμα λειτο γο ν δ ο ε ε νητικά ε γαστή ια και να εκπαιδε τικό ε γαστή ιο Η/Υ: (α)
Ε γαστή ιο Η/Υ, ω ητικότητας 44 θ σεων ε γασίας, (β) Ε γαστή ιο Χ ηματιστη ιακών,
Τ απεζικών και Χ ηματοοικονομικών Ε γασιών, ω ητικότητας 28 θ σεων ε γασίας και (γ)
Ε γαστή ιο Λογιστικής, Ελεγκτικής και Φο ολογίας με Ηλεκτ ονικ ς Εφα μογ ς, ω ητικότητας
40 θ σεων ε γασίας. Τα ε γαστή ια διαθ το ν την κατάλληλη λικοτε νική ποδομή για να
ποστη ίξο ν την εκπαιδε τική διαδικασία των μεταπτ ιακών μαθημάτων. εξοπλισμός και η
λικοτε νική ποδομή των ε γαστη ίων ηματοδοτήθηκε από τα σοδα των Π ογ αμμάτων
Μεταπτ ιακών σπο δών πο λειτο γο ν στο Τμήμα.
Υποστηρικτικές Δομές - Υπηρεσίες
Το Πανεπιστήμιο διαθ τει μια από τις πιο ο γανωμ νες βιβλιοθήκες δια-δανεισμο με πλή η
ηλεκτ ονική ποστή ιξη. Θα π πει να επισημανθεί ότι η βιβλιοθήκη πα ει τη δ νατότητα
σ νδεσης, σε όλη την Πανεπιστημιακή κοινότητα σε ποικίλες βάσεις δεδομ νων επιστημονικών
πε ιοδικών, γεγονός πο διε κολ νει σημαντικά το επιστημονικό γο των μελών ΕΠ. Επιπλ ον,
το Τμήμα διαθ τει βάσεις δεδομ νων. Πα άλληλα, με
ηματοδότηση από τα ΠΜ το
Τμήματος διατίθεται Free WiFi σε όλο ς το ς ο όφο ς το Τμήματος Λογιστικής και
Χ ηματοοικονομικής για το ς φοιτητ ς. Επιπλ ον, όλα τα μ λη ΕΠ καθώς και οι ποψήφιοι
διδάκτο ες, μεταπτ ιακοί και π οπτ ιακοί φοιτητ ς διαθ το ν π όσβαση στο διαδίκτ ο.
Σίτιση
το κεντ ικό κτή ιο το Πανεπιστημίο λειτο γεί εστιατό ιο, όπο μπο ο ν να σιτίζονται όλα
τα μ λη της πανεπιστημιακής κοινότητας, είτε δω εάν είτε επί πλη ωμή. ω εάν σίτιση
δικαιο νται όσοι διαθ το ν τις απα αίτητες οικονομικ ς και κοινωνικ ς π οϋποθ σεις, για τις
οποίες μπο ο ν να ενημε ώνονται από το γ αφείο Φοιτητικής Μ ιμνα.
Ιατρικές Υπηρεσίες, Ασφ λιση/Υ ειονομική Περίθαλ η/Κέντρο υχολο ικής υποστήρι ης
φοιτητ ν
ι μεταπτ ιακοί φοιτητ ς το Πανεπιστημίο , οι οποίοι δεν ο ν άλλη ιατ οφα μακε τική και
νοσοκομειακή πε ίθαλψη, δικαιο νται πλή η ιατ οφα μακε τική και νοσοκομειακή πε ίθαλψη
στο Εθνικό στημα Υγείας (Ε. .Υ.) με κάλ ψη των σ ετικών δαπανών από τον Εθνικό γανισμό
Πα ο ής Υπη εσιών Υγείας (Ε. .Π.Υ.Υ.). Επίσης, το ντ ο μβο λε τικής και
ολογικής
Υποστή ιξης Φοιτητών ( Ε. Υ. .Υ.Φ.) ει ως στό ο την πα ο ή σ μβο λε τικής βοήθειας στο ς
φοιτητ ς όλων των κ κλων σπο δών το Ιδ ματος. Ειδικότε α θ ματα λειτο γίας το
ντ ο
μβο λε τικής και
ολογικής Υποστή ιξης Φοιτητών θμίζονται στον Εσωτε ικό ανονισμό
Λειτο γίας το
ντ ο , πο εγκ ίνεται από τη γκλητο και αποτελεί τμήμα το Εσωτε ικο
ανονισμο το Ιδ ματος.
Υπηρεσίες ια Φοιτητές με Ειδικές Αν κες
Το Ίδ μα με ιμνά για την διε κόλ νση των φοιτητών/τ ιών με ειδικ ς ανάγκες, μ σω το
σ εδιασμο , της λοποίησης και της εφα μογής π οσα μογών στο πε ιβάλλον, για την
π όσβαση στις πανεπιστημιακ ς κτη ιακ ς εγκαταστάσεις. Ειδικότε α, στο κεντ ικό κτί ιο
πά ο ν ειδικά διαμο φωμ να αν ψωτικά μη ανήματα, άμπες καθώς και ανελκ στή ες.
Επίσης πά ο ν ειδικοί κανονισμοί διεξαγωγής εξετάσεων για φοιτητ ς με ειδικ ς ανάγκες.
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Γραφείο Φοιτητικ ν Υποθέσεων - Σύμβουλοι Σπουδ ν
ε κάθε Τμήμα ο ίζεται αθηγητής- μβο λος, ο ισμ νος από τη ν λε ση το Τμήματος, με
α μοδιότητα να κατε θ νει και να σ μβο λε ει το ς φοιτητ ς σ ετικά με τις σπο δ ς το ς. ι
αθηγητ ς –
μβο λοι (μ λη ΕΠ) δ ονται το ς φοιτητ ς για απο ίες και σ μβο λ ς
αναφο ικά με την εκπαιδε τική διαδικασία σε μ ες και ώ ες πο ανακοινώνονται ξω το
γ αφείο το αθηγητή- μβο λο .
Το Τμήμα Λογιστικής και Χ ηματοοικονομικής εφα μόζει το θεσμό το
μβο λο αθηγητή
( utor), αναθ τοντας σε κάθε μ λος ΕΠ σ γκεκ ιμ νο α ιθμό φοιτητών.
καθηγητής
σ μβο λος, πα ακολο θεί, καθοδηγεί και σ μβο λε ει τον φοιτητή σε κάθε εκπαιδε τικό το
π όβλημα.
Σπουδαστήρια - Ανα νωστήρια – Βιβλιοθήκες
Η Βιβλιοθήκη σ μβάλλει καθο ιστικά τόσο στην κάλ ψη των αναγκών για την επιστημονική
πλη οφό ηση της πανεπιστημιακής κοινότητας όσο και στην ποστή ιξη το διδακτικο και
ε ε νητικο
γο . σκοπός α τός επιτ γ άνεται μ σω της ενιαίας ο γάνωσης των σ λλογών
και το σ ντονισμο των πα ε όμενων πη εσιών. Η Βιβλιοθήκη, μεταξ άλλων, πα ει
π όσβαση: (α) στην ντ πη σ λλογή βιβλίων και επιστημονικών πε ιοδικών, (β) στα
σ γγ άμματα πο διδάσκονται στα μαθήματα, (γ) στη σ λλογή ηλεκτ ονικών επιστημονικών
πε ιοδικών, (δ) στη σ λλογή ηλεκτ ονικών βιβλίων, (ε) στις μεταπτ ιακ ς ε γασίες και
διδακτο ικ ς διατ ιβ ς πο εκπονο νται στοΠανεπιστήμιο Μακεδονίας και κατατίθενται σε
ψηφιακή μο φή στο ιδ ματικό αποθετή ιο, (στ) σε κλαδικ ς μελ τες, (ζ) στις στατιστικ ς σει ς
από εθνικο ς και διεθνείς ο γανισμο ς,(η) σε οπτικοακο στικό λικό, πλη οφο ιακό λικό
(εγκ κλοπαίδειες, λεξικά), σ λλογή των επίσημων κ βε νητικών εκδόσεων της Ε ωπαϊκής
Ένωσης, το
, βάσεις δεδομ νων στα θ ματα πο καλλιε γεί το Πανεπιστήμιο, ντ πες
σ λλογ ς άλλων ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών.
Συνή ορος Φοιτητή
το πανεπιστήμιο λειτο γεί α τοτελ ς γ αφείο με την επων μία « νήγο ος το Φοιτητή», με
σκοπό τη διαμεσολάβηση μεταξ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών πη εσιών το
Ιδ ματος, για την τή ηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελε θε ίας, την
αντιμετώπιση φαινομ νων κακοδιοίκησης και τη διαφ λαξη της ε
θμης λειτο γίας το
Ιδ ματος.
νήγο ος το Φοιτητή δεν
ει α μοδιότητα σε θ ματα εξετάσεων και
βαθμολογίας των φοιτητών(www.uom.gr).
Γραφείο Αθλητισμού
Η λειτο γία το Γ αφείο
θλητισμο αποσκοπεί στην π οώθηση και διάδοση της φ σικής
αγωγής και άσκησης το Πανεπιστημίο Μακεδονίας και ιδίως: (α) στην ανάπτ ξη φ σικών,
ψ ολογικών, πνε ματικών και κοινωνικών ικανοτήτων, στην καλλι γεια αθλητικών δεξιοτήτων
και την ανάγκη για άσκηση και άθληση των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, (β) στη
σ μμετο ή το Πανεπιστημίο σε διαπανεπιστημιακ ς αθλητικ ς σ ναντήσεις σε εθνικό,
ε ωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, (γ) στη σ νδεση το Ιδ ματος με την τοπική κοινωνία,
π οσφ οντας αθλητικά π ογ άμματα και σ ετικ ς δ άσεις στα μ λη της.
Υπε θ νοι για τη διδασκαλία των αντικειμ νων της φ σικής αγωγής είναι τα μ λη Ε.Ε.Π. Φ σικής
γωγής το Πανεπιστημίο Μακεδονίας. Για την λοποίηση το π ογ άμματος των αθλητικών
δ αστη ιοτήτων το Πανεπιστημιακο Γ μναστη ίο δ ναται να αποσπαστο ν εκπαιδε τικοί
φ σικής αγωγής από την Π ωτοβάθμια, τη ε τε οβάθμια εκπαίδε ση και άλλο ς φο είς
(www.uom.gr).
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AIESEC
Η AI
αποτελεί το μεγαλ τε ο παγκόσμιο φοιτητικό μη κ βε νητικό κε δοσκοπικό ο γανισμό
παγκοσμίως πο π οσφ ει π ακτική άσκηση και εθελοντικά π ογ άμματα. Η AI
είναι μη
κε δοσκοπικός ο γανισμός και μη πολιτικός. παντάται σε 111 ώ ες και διοικείται αποκλειστικά
από φοιτητ ς ή π όσφατο ς πτ ιο ο ς ( ως και δ ο -2- όνια). Τα τό ονα ως δίκτ ο
πολλαπλών ε και ιών δίνει τη δ νατότητα στο ς ν ο ς να αναπτ ξο ν τις ηγετικ ς το ς
ικανότητες, να θ σο ν σε εφα μογή τη γνώση πο ήδη ο ν, να π οκαλ σο ν τον εα τό το ς
βιώνοντας μια εμπει ία με διεθνή α ακτή α.
Γραφείο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Το
Γ αφείο
Πε ιβαλλοντικής
ια εί ισης
το
Πανεπιστημίο
Μακεδονίας
(https://www.uom.gr/emas) λειτο γεί ως ποστη ικτική δομή το
μβο λίο Πε ιβάλλοντος.
τον τομ α ε θ νης το Γ αφείο ανήκο ν: (α) η ανασκόπηση το
στήματος Πε ιβαλλοντικής
ια εί ισης το Πανεπιστημίο Μακεδονίας, (β) η μ ιμνα για τη μείωση των πε ιβαλλοντικών
επιπτώσεων το Πανεπιστημίο Μακεδονίας στον αστικό κο μό της Θεσσαλονίκης, στον οποίο
φιλοξενείται, (γ) η καλλι γεια πε ιβαλλοντικών π οτ πων σ μπε ιφο άς τόσο π ος το ς
πολίτες της Θεσσαλονίκης όσο και π ος άλλα εκπαιδε τικά ιδ ματα, ο γανισμο ς και φο είς.
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Χ ΛΗ ΕΠΙ ΤΗΜΩΝ Ι Ι Η Η ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΕΩΝ
ΤΜΗΜ Λ ΓΙ ΤΙ Η
Ι ΧΡΗΜ Τ Ι Ν ΜΙ Η
ΠΡ ΓΡ ΜΜ ΜΕΤ ΠΤΥΧΙ ΩΝ Π Υ ΩΝ ΤΗΝ ΕΦ ΡΜ ΜΕΝΗ Λ ΓI ΤΙ Η

Ι ΕΛΕΓ ΤΙ Η

ιπλωματική Ε γασία

ΤΙΤΛ

ΤΗ

ΙΠΛΩΜ ΤΙ Η ΕΡΓ Ι ΜΕ ΕΦ Λ Ι ΓΡ ΜΜ Τ
( Τ ΙΧΙ Η Τ ΕΝΤΡ )

το /της

Ν Μ

Ι ΕΠΩΝΥΜ ΜΕ ΕΦ Λ Ι ΓΡ ΜΜ Τ
( Ι Τ ΙΧΙ Η Τ ΕΝΤΡ )
Επιβλ πων αθηγητής: νοματεπών μο καθηγητή

Υποβλήθηκε ως απαιτο μενο για την απόκτηση το Μεταπτ ιακο
Εφα μοσμ νη Λογιστική και Ελεγκτική

ιπλώματος στην

Μήνας 20ΧΧ
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ΟΔΗΓΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
Για τη λήψη το Μεταπτ ιακο Τίτλο
σ γγ αφή της διπλωματικής ε γασίας.

πο δών ο μεταπτ ιακός φοιτητής/τ ια π ο ω ά στη

Το πε ιε όμενο της ε γασίας άπτεται, κ ίως, θεματικών πεδίων πο
ο ν διδα θεί στο
εκάστοτε Π.Μ. . Ειδικότε α, το θ μα της διπλωματικής ε γασίας μπο εί να αφο ά: την
επισκόπηση βιβλιογ αφίας, την εμπει ική ε να με τη ήση π ωτογενών ή δε τε ογενών
δεδομ νων, την ανάλ ση μιας μελ της πε ίπτωσης (case study), την εμπει ική τεκμη ίωση ενός
θεω ητικο
ποδείγματος με τη
ήση δεδομ νων, κ.α.
ι π οαναφε θείσες ενότητες
πε ιγ άφο ν το πε ιε όμενο και τα τ πικά α ακτη ιστικά της ε γασίας.
2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το γενικό πε ίγ αμμα της ε γασίας αφο ά τ ία (3) κ ια μ η πο είναι:
1. Εισα ω ή Πε ιγ άφει το σκοπό της ε γασίας, τα ε ε νητικά ε ωτήματα, τη μεθοδολογία πο
θα ακολο θηθεί, τη δομή της διπλωματικής ε γασίας, καθώς και την αναμενόμενή της
σ νεισφο ά στη βιβλιογ αφία.
2. Κυρίως θέμα ποτελεί το ο σιαστικό τμήμα της διπλωματικής ε γασίας, όπο αναπτ σσεται
η επισκόπηση της βιβλιογ αφίας και αναλόγως το είδο ς της ακολο θο μενης ε γασίας
μπο εί να ακολο θήσει η ανάπτ ξη ενός ποδείγματος, τα στοι εία πε ιγ αφικής στατιστικής
πο αφο ο ν το δείγμα πο θα ησιμοποιηθεί για την εκτίμηση το
ποδείγματος, η
πα ο σίαση των αποτελεσμάτων πο π οκ πτο ν από τον πολογισμό των πα αμ τ ων το
ποδείγματος, η καταγ αφή και ανάλ ση των σ μπε ασμάτων, κ.α.
3. Συμπερ σματα
ναλ ει τα βασικά σ μπε άσματα της διπλωματικής ε γασίας όπως
π οκ πτο ν από την ανάλ ση των δεδομ νων, αναφ ονται οι πε ιο ισμοί και π οτείνονται
θεματικ ς πε ιο ς για μελλοντική ε να.
ατά την ανάπτ ξη της ε γασίας π οτείνεται η πα ακάτω μεθοδολογία:
2.1 Σχεδιασμός
ατά το σ εδιασμό π οσδιο ίζεται με ακ ίβεια το θ μα, ο σκοπός και τα ε ε νητικά ε ωτήματα
της διπλωματικής, καθώς και να ονοδιάγ αμμα όπο να καθο ίζεται η πε άτωση των κ ίων
σημείων της ε γασίας.
2.2 Συλλο ή Δεδομένων
νεξά τητα από το γνωστικό πεδίο το θ ματος της διπλωματικής ε γασίας, η σ λλογή των
δεδομ νων αποτελεί να από τα πιο ο σιαστικά βήματα πο καθο ίζει την επιτ ή ολοκλή ωσή
της. Επιπλ ον, σ μβάλλει στην καλ τε η κατανόηση το θ ματος της ε γασίας, στον καθο ισμό
των ποσοτικών μεθόδων πο θα ησιμοποιηθο ν, όπως επίσης στο να ποδείξει π οβλήματα
πο μπο εί να ανακ ψο ν κατά τη σ γγ αφή της διπλωματικής ε γασίας.
2.3 Αν πτυ η Ερευνητικής Πρότασης
Μετά την α ική σ λλογή των δεδομ νων ακολο θεί η ανάπτ ξη της ε ε νητικής π ότασης
(research proposal) πο πε ι ει τον σκοπό και τα ε ε νητικά ε ωτήματα της διπλωματικής,
πε ιγ αφή της ακολο θο μενης μεθοδολογίας και τη βασική βιβλιογ αφία όπο στη ίζεται η
ε γασία.
33

2.4 Υλοποίηση
Η λοποίηση α ίζει μετά την ανάπτ ξη της ε ε νητικής π ότασης δηλ., τη σ γγ αφή το
κειμ νο , όπο γίνεται αναφο ά στο ς στό ο ς της ε γασίας και πως θα επιτε θο ν μ σα από
τη διαδικασία της σ γγ αφής. το επόμενο στάδιο γίνεται η σ γγ αφή της επισκόπησης
βιβλιογ αφίας. Μετά την επισκόπηση της βιβλιογ αφίας, αναλόγως το είδο ς της
διπλωματικής, αναπτ σσεται το ε ε νητικό πόδειγμα, ή η ανάλ ση της μελ της πε ίπτωσης
κτλ. την πε ίπτωση ανάπτ ξης ενός ε ε νητικο ποδείγματος, η λοποίηση σ νε ίζει με την
εκτίμηση των βασικών πα αμ τ ων το ποδείγματος και την ανάλ ση των αποτελεσμάτων της
εκτίμησης, καθώς και την από ιψη ή μη-από ιψη των ε ε νητικών ποθ σεων (εφόσον
πά ο ν). Η σ γγ αφή ολοκλη ώνεται με την εξαγωγή των σ μπε ασμάτων και τη σ γγ αφή
το τελικο κειμ νο . Επιπλ ον, κατά την λοποίηση απαιτείται να πά ει ισό οπη ανάπτ ξη
μεταξ το
όνο πο θα διατεθεί για την εξε εση των πηγών και δεδομ νων της ε γασίας, τη
σ γγ αφή της ε ε νητικής π ότασης, καθώς και της τελικής ε γασίας.
3. ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Υποβάλλονται δ ο αντίγ αφα της ε γασίας για αξιολόγηση. Το πόδειγμα πα ο σίασης δίνεται
στην πα άγ αφο 5.
3.1 Έκταση
Το ποδεικν όμενο μ γεθος της ε γασίας είναι, πε ίπο , 15.000 λ ξεις. Μπο εί να πε βεί τις
15.000 λ ξεις, αναλόγως το θ ματος πο αναπτ σσεται.
3.2 Παρουσίαση
Η ε γασία πα αδίδεται σε ντ πη (τ ία αντίτ πα) και ηλεκτ ονική μο φή (CD/ DVD-ROM). ι
σελίδες α ιθμο νται ακολο θιακά, με πε ιθώ ια α ιστε ά, δεξιά, άνω και κάτω όπως ο ίζονται
από τη βασική
θμιση σελίδων το κειμενογ άφο MS Word (πε ιθώ ια 2,5 εκ από κάθε
πλε ά). Το μ γεθος της γ αμματοσει άς θα π πει να είναι 12 και το είδος της
γ αμματοσει άς: Times New Roman με διάστημα μεταξ των γ αμμών: 1,5.
3.3 Υποβολή Ερ ασίας
ι διπλωματικ ς ε γασίες π πει να ποβληθο ν: μία στον επιβλ πων καθηγητή και από μία
στον κάθε εξεταστή.
4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
4.1 Διαδικασία Α ιολό ησης
Η διπλωματική ε γασία πα ο σιάζεται και ποστη ίζεται από τον μεταπτ ιακό φοιτητή
δημόσια. άθε ε γασία θα αξιολογηθεί ανεξά τητα, από τον επιβλ ποντα καθηγητή και από δ ο
εξωτε ικο ς βαθμολογητ ς μ λη .Ε.Π. το Τμήματος ή μ λη .Ε.Π. άλλων Τμημάτων με την
π οϋπόθεση να ο ν διδάξει στο Π.Μ. . Η τελική βαθμολογία θα π οκ ψει από τον μ σο ό ο
των τ ιών (3) βαθμολογητών.
4.2 Βαθμολό ηση Περιεχομένου
Τα κ ια σημεία εξ τασης της ε γασίας είναι τα εξής:
1. Επίτε ξη των στό ων πο τ θηκαν στην ε γασία.
2.
γανωμ νος τ όπος πα ο σίασης.
3. Ξεκάθα ος ο ισμός των ε ε νητικών ε ωτημάτων.
4. Χ ήση των κατάλληλων ποσοτικών μεθόδων και τε νικών.
5. ωστή ε μηνεία και αιτιολόγηση των αποτελεσμάτων από τη

ήση των ποσοτικών μεθόδων
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5. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
5.1 Δομή της διπλωματικής ερ ασίας
Προκαταρκτικές Σελίδες
Τίτλος σελίδας

Αρίθμηση Σελίδας
i ( πολογίζεται αλλά δεν αναγ άφεται)

φιε ώσεις (π οαι ετικό)
Ε α ιστίες (π οαι ετικό)
Πε ίληψη (Abstract)
Πίνακας πε ιε ομ νων
ατάλογος των πινάκων (εάν πά ει)
ατάλογος των διαγ αμμάτων (εάν πά ει)
Εισα ω ή

ii
iii
iv
v
vi
Vii
ελ. 1 (απαιτείται η α ίθμηση σε κάθε
σελίδα)

Επισκόπηση Βιβλιο ραφίας
Κυρίως μέρος της διπλωματικής (Π.χ.
Θεσμικό Πλαίσιο, Αν λυση Εμπειρικού
Υποδεί ματος, Περι ραφικ Στατιστικ του
Δεί ματος,
Αν λυση
Εμπειρικ ν
Αποτελεσμ των κτλ)
Συμπερ σματα-Προτ σεις ια Μελλοντική
Έρευνα
Βιβλιογ αφία
Πα α τήματα
5.2. Παραπομπές
Είναι απα αίτητο να ησιμοποιείτε αναφο ς στα κείμενα πο αποτ λεσαν πηγή άντλησης των
πλη οφο ιών πο πα αθ σατε στη διπλωματική σας ε γασία.
5.3. Αρίθμηση Πιν κων – Δια ραμμ των
ι πίνακες παί νο ν α ίθμηση και τίτλο στο πάνω μ ος το κειμ νο , ενώ τα διαγ άμματα
λαμβάνο ν α ίθμηση και τίτλο στο κάτω μ ος το κειμ νο .
5.4 Διαστήματα στη σελίδα
Το διάστημα ανάμεσα στις σει ς (διάστι ο) το κειμ νο π πει να είναι 1,5. Η τ πωση γίνεται
μόνο από τη μία πλε ά το α τιο (μ γεθος σελίδας 4). Μετά από τις επικεφαλίδες και τις
ποδιαι σεις των κεφαλαίων θα π πει να αφήνονται δ ο κεν ς γ αμμ ς. Η κάθε πα άγ αφος,
εκτός από την π ώτη της κάθε ενότητας α ίζει με εσο ή. (1 tab).
5.5. Γραμματοσειρ – Μέ εθος Χαρακτήρων
Η γ αμματοσει ά είναι: Times New Roman. Το μ γεθος των γ αμμάτων το κειμ νο π πει να
είναι: 12. Το μ γεθος των γ αμμάτων των τίτλων των εφαλαίων είναι: 16 και κεφαλαία
γ άμματα, ενώ των ποδιαι σεων είναι: 14 και η κάθε λ ξη α ίζει με κεφαλαίο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
3.1 Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα
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Το ε
τε ο ηματοπιστωτικό σ στημα, το οποίο το τ απεζικό σ στημα αποτελεί μ ος,
πε ιλαμβάνει όλο εκείνο ς το ς ηματοδοτικο ς ο γανισμο ς πο βασικός στό ος είναι η
διο τε ση των αποταμιε τικών κεφαλαίων στο οικονομικό κ κλωμα μ σω της ηματοδότησης
των επενδ τικών δαπανών πο αναλαμβάνο ν διάφο ες οικονομικ ς μονάδες.
Η κλασική λειτο γία των σ μμετε όντων στο ηματοπιστωτικό σ στημα μιας ώ ας
είναι η άσκηση πίστης. Ως πίστη α ακτη ίζεται η μεταβίβαση δ ναμης εξο σίας οικονομικών
πό ων, με τον ό ο επιστ οφής το ς μετά την πα λε ση ο ισμ νο
ονικο διαστήματος.
5.6. Βιβλιο ραφία
τη βιβλιογ αφία αναφ ονται όλες οι βιβλιογ αφικ ς αναφο ς πο
ησιμοποιήθηκαν στο
κείμενο της μελ της. τ όπος πα ο σίασης εντός το κειμ νο μπο εί να ακολο θεί είτε το
σ στημα Oxford είτε το σ στημα Harvard. μφωνα με το π ότ πο το Χά βα ντ οι πα απομπ ς
πα εμβάλλονται στη οή το κειμ νο μ σα σε πα νθεση και σ ντάσσονται ως εξής : (Επίθετο
σ γγ αφ α ονολογία δημοσίε σης). ι βιβλιογ αφικ ς πηγ ς πο αναφ ονται μ σα στο
κείμενο πα ο σιάζονται με αλφαβητική σει ά στο τ λος της ε γασίας πό τον τίτλο
Βιβλιογ αφικ ς Πα απομπ ς. Άλλες πηγ ς πο δεν αναφ ονται, αλλά είναι σ ετικ ς με το θ μα
και π οτείνονται για μελ τη, πα ο σιάζονται πό τον τίτλο Βιβλιογ αφία. τίτλος το
γο
γ άφεται με μικ ά ή κεφαλαία γ άμματα και πογ αμμίζεται ή γ άφεται με πλάγια (italics) ή
ντονα (bold) στοι εία. μφωνα με το π ότ πο της ξφό δης κάνο με πα απομπ ς στο κ ίως
σώμα το κειμ νο βάζοντας ναν εκθ τη σ νήθως στο τ λος της π ότασης, τον οποίο
σ νδ ο με με μια ποσημείωση στο τ λος της σελίδας. ημιο γο με μια λίστα με σημειώσεις
τ λο ς για όλες τις πα απομπ ς πο εμφανίζονται στην ε γασία η στο σ γκεκ ιμ νο κεφάλαιο.
το τ λος γ άφο με τη βιβλιογ αφία δίνοντας λεπτομ ειες για όλες τις πηγ ς πο
ο με
ησιμοποιήσει. τ όπος πα ο σίασης στο τ λος (στη βιβλιογ αφία) πε ιγ άφεται κάτωθι:
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