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Διζαγυγή 

1. Ζ διαδικαζία ηηρ εζυηεπικήρ αξιολόγηζηρ 
Η Ελόηεηα απηή πεξηιακβάλεη κηα ζύληνκε πεξηγξαθή, αλάιπζε θαη θξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο εζωηεξηθήο αμηνιόγεζεο πνπ εθαξκόζζεθε ζην Τκήκα, θαζώο θαη ελδερόκελεο πξνηάζεηο 

γηα ηε βειηίωζή ηεο.  

1.1.  Πεπιγπαθή και ανάλςζη ηηρ διαδικαζίαρ εζυηεπικήρ αξιολόγηζηρ ζηο 
Σμήμα. 

 Πνηά ήηαλ ε ζχλζεζε ηεο ΟΜΔΑ; 

Πχκθσλα κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 6/19-12-13 απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο (ΓΠ) ηνπ 
Ρκήκαηνο Ινγηζηηθήο θαη Σξεκαηννηθνλνκηθήο νξίζηεθαλ σο κέιε ηεο Νκάδαο Δζσηεξηθήο 
Αμηνιφγεζεο (ΝΚ.Δ.Α) νη εμήο: 

 
1. Γημήηπιορ Γκίνογλος, Θαζεγεηήο,  

      2.  Ασιλλέαρ Εαππάνηρ, Θαζεγεηήο, Ξξχηαλεο 
3.  Υπήζηορ Η. Λεγκάκηρ, Θαζεγεηήο, Ξξφεδξνο Ρκήκαηνο θαη Γηεπζπληήο ησλ                           
            Ξξνγξακκάησλ Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ (ΞΚΠ) ηνπ Ρκήκαηνο 

      4.  Αθανάζιορ Λούλαρ, Θαζεγεηήο 
      5.  Ηυάννηρ Παπαναζηαζίος, Θαζεγεηήο 
      6. Παπαζηάθη Ευή, Δθπξφζσπνο  ησλ θνηηεηψλ (νξίδεηαη απφ ην Πχιινγν 

Φνηηεηψλ). 
 

 Με πνηνχο θαη πψο ζπλεξγάζζεθε ε ΟΜΔΑ γηα ηε δηακφξθσζε ηεο έθζεζεο; 

Ζ ΝΚ.Δ.Α ηνπ  Ρκήκαηνο ζπλεξγάζηεθε κε ηα κέιε ηνπ Γηδαθηηθνχ θαη Δπηζηεκνληθνχ 
Ξξνζσπηθνχ (ΓΔΞ), ην Δηδηθφ Δπηζηεκνληθφ Ξξνζσπηθφ Γηδαζθαιίαο θαηφρνπο 
δηδαθηνξηθψλ δηπισκάησλ (π.δ. 407/80, Δληεηαικέλνπο Γηδαζθαιίαο, Ξαλεπηζηεκηαθνχο 
πνηξφθνπο, κεηαδηδαθηνξηθνχο εξεπλεηέο), ην Γηνηθεηηθφ Ξξνζσπηθφ, ην Δηδηθφ Ρερληθφ 
θαη Δπηζηεκνληθφ Ξξνζσπηθφ (ΔΡΔΞ), ην Δηδηθφ Δξγαζηεξηαθφ Γηδαθηηθφ Ξξνζσπηθφ 
(ΔΔΓΗΞ) θαζψο θαη κε ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο (πξνπηπρηαθνχο, κεηαπηπρηαθνχο, ππ. 
δηδάθηνξεο) ηνπ Ρκήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέμεη ηα ζηνηρεία πνπ ήηαλ απαξαίηεηα γηα 
ηελ ζχληαμε θαη επηθαηξνπνίεζε ηεο Έθζεζεο Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (ΔΔΑ) ηνπ 
Ρκήκαηνο. Πηελ θαηεχζπλζε απηή, δηαλεκήζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα ζηνπο θνηηεηέο/ηξηεο 
ηνπ Ρκήκαηνο ζρεηηθά κε ηνπο δηδάζθνληεο, ηε κέζνδν δηδαζθαιίαο, ηνλ ηξφπν εμέηαζεο 
ησλ καζεκάησλ ηνπ Ρκήκαηνο θαη ηελ παξνρή δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ.   
 

 Πνηέο πεγέο θαη δηαδηθαζίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ άληιεζε πιεξνθνξηψλ;  

Ξεγέο άληιεζεο πιεξνθνξηψλ ήηαλ: (α) ηα απνγξαθηθά δειηία ησλ κειψλ ΓΔΞ, (β) ηα 
απνγξαθηθά δειηία εμακεληαίσλ καζεκάησλ, (γ) ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη  
ζηε Γξακκαηεία ηνπ Ρκήκαηνο Ξξνπηπρηαθψλ θαη Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ θαη (δ) ηα 
εξσηεκαηνιφγηα αμηνιφγεζεο, ηα νπνία ζπκπιήξσζαλ νη θνηηεηέο/ηξηεο. 
 

 Πψο θαη ζε πνηά έθηαζε ζπδεηήζεθε ε έθζεζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ Τκήκαηνο; 

Ζ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ζπδεηήζεθε εθηελψο κε φια ηα κέιε ηνπ Ρκήκαηνο. Ρα 
κέιε ηεο ΝΚ.Δ.Α αληάιιαμαλ ζπζηεκαηηθά απφςεηο, ηφζν κεηαμχ ηνπο, φζν θαη κε ην 
ππφινηπν πξνζσπηθφ ηνπ Ρκήκαηνο ζε επίπεδν Γεληθήο Ππλέιεπζεο. Δπίζεο, ε Ξξπηαλεία 
ηνπ Ξαλεπηζηήκηνπ ζπλεθάιεζε πνιιέο θνξέο ηνπο Ξξνέδξνπο ησλ Ρκεκάησλ, ηελ 
Γηεχζπλζε Αθαδεκατθψλ Θεκάησλ θαζψο θαη ηνπο Ξξντζηακέλνπο ησλ Γξακκαηεηψλ 
πξνθεηκέλνπ λα ηνπο ελεκεξψζεη ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα ζπκπιεξσζνχλ ηα 
εμακεληαία απνγξαθηθά δειηία ησλ καζεκάησλ, ηα αηνκηθά απνγξαθηθά δειηία ησλ κειψλ 
ΓΔΞ θαζψο θαη ηα δειηία αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ. 
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1.2. Ανάλςζη ηυν θεηικών ζηοισείυν και ηυν δςζκολιών πος παποςζιάζθηκαν 
καηά ηη διαδικαζία ηηρ εζυηεπικήρ αξιολόγηζηρ. 

Σσξίο ακθηβνιία, ε δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο πξνζθέξεη ηελ επθαηξία γηα 
κηα πην ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ, ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ησλ  
ιεηηνπξγηψλ ηνπ Ρκήκαηνο.  Ζ αλάιπζε ησλ ζπιιερζέλησλ δεδνκέλσλ ζπλέβαιε ζεκαληηθά 
ζηελ αλάπηπμε θαη εδξαίσζε ηνπ δηαιφγνπ κέζα ζην Ρκήκα, αλαθνξηθά κε ηελ θαιχηεξε 
νξγάλσζε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία φισλ ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ζηνπο 
ηνκείο ηεο δηδαζθαιίαο, έξεπλαο θαη δηνίθεζεο.  Ζ αμηνιφγεζε έρεη εληαρζεί, πιένλ, ζηελ 
θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ Ρκήκαηνο θαη απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη.   
 

1.3.  Πποηάζειρ ηος Σμήμαηορ για ηη βεληίυζη ηηρ διαδικαζίαρ. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο αλέδεημε ην δήηεκα ηεο έιιεηςεο αλζξψπηλνπ 
δπλακηθνχ (κειψλ ΓΔΞ, δηνηθεηηθνχ θαη ηερληθνχ πξνζσπηθνχ) πνπ πθίζηαηαη ην Ρκήκα 
θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα, ιφγσ ζπληαμηνδνηήζεσο θαη απνρσξήζεσο αξηζκνχ κειψλ ΓΔΞ 
θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηνλ νπζηαζηηθφ πεξηνξηζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, 
ζπλέπεηα ησλ νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ, πνπ δηαηίζεληαη απφ ηελ Ξνιηηεία πξνο ην Ίδξπκα. 
Δπίζεο, πξνέθπςαλ δεηήκαηα δηνηθεηηθήο θχζεσο πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηελ άληιεζε 
νξηζκέλσλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ πηλάθσλ (π.ρ. 
ζηαηηζηηθά δεδνκέλα γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ πηλάθσλ ηνπ παξαξηήκαηνο). Κε ηελ πάξνδν 
ηνπ ρξφλνπ επειπηζηνχκε φηη νη πξναλαθεξζείζεο δπζθνιίεο, νπζηαζηηθά, ζα πεξηνξηζηνχλ.  
 

Πξνηάζεηο ηνπ Τκήκαηνο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο: 

 

 Δπηθαηξνπνίεζε ησλ απνγξαθηθψλ δειηίσλ απφ ηα κέιε ΓΔΞ κεηά ην πέξαο θάζε έηνπο. 

 Άληιεζε δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ  επαγγεικαηηθή πνξεία ησλ απνθνίησλ ηνπ 
Ρκήκαηνο.  (Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε-ΓΠ έρεη νξίζεη επηηξνπή πνπ πξνεηνηκάδεη κηα 
ειεθηξνληθή βάζε επηθαηξνπνίεζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ θαη εξγαζηαθψλ δεδνκέλσλ 
ησλ απνθνίησλ ηνπ πξνπηπρηαθνχ θαη κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ 
Ρκήκαηνο). 

 Πχζηαζε επηηξνπή δηεμαγσγήο δηαιέμεσλ-εξεπλεηηθψλ ζπλεξγαζηψλ-ζεκηλαξίσλ 
πξνθεηκέλνπ λα θνηλνπνηνχληαη ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ησλ κειψλ ΓΔΞ ηνπ 
Ρκήκαηνο, κεηαδηδαθηνξηθψλ εξεπλεηψλ, ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ θαη λα δηαρένληαη 
ζηελ ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή θνηλσλία κε ηελ ηξηκεληαία έθδνζε ελφο ελεκεξσηηθνχ 
δειηίνπ (Newsletter). (Ζ ΓΠ έρεη νξίζεη επηηξνπή πνπ πξνεηνηκάδεη ηελ δεκηνπξγία 
ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ελεκέξσζεο). 

 Ιεηηνπξγία εξεπλεηηθψλ ζεκηλαξίσλ ελεκέξσζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο πνξείαο ησλ 
ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ θαη κεηαδηδαθηνξηθψλ εξεπλεηψλ. (Ζ ΓΠ έρεη νξίζεη επηηξνπή ε 
νπνία έρεη παξνπζηάζεη ην 1ν Δξεπλεηηθφ Workshop).   

 Νηθνλνκηθά θίλεηξα πξνψζεζεο ηεο έξεπλαο. (Ρν Ρκήκα ρξεκαηνδνηεί, απφ ηνπο 
πφξνπο ησλ Ξξνγξακκάησλ Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ, ηα έμνδα δεκνζηεχζεσλ ζε 
δηεζλή πεξηνδηθά αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο, παξνπζίαζεο επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ ζε 
δηεζλή έγθξηηα επηζηεκνληθά ζπλέδξηα, παξαθνινχζεζεο ησλ εξγαζηψλ δηεζλψλ 
ζπλεδξίσλ, αγνξάο επηζηεκνληθψλ βηβιίσλ, βάζεσλ δεδνκέλσλ-Bloomberg, Compustat, 
ζπκβάιινληαο ζηελ πξνψζεζε, πξναγσγή θαη πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ εξεπλεηηθνχ 
έξγνπ ησλ κειψλ ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ).     
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2. Παποςζίαζη ηος Σμήμαηορ 
Η Ελόηεηα απηή παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ην Τκήκα θαη ηηο θύξηεο παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

2.1.  Γευγπαθική θέζη ηος Σμήμαηορ (π.σ. ζηην ππυηεύοςζα, ζε μεγάλη πόλη, 
ζε μικπή πόλη, ζςγκενηπυμένο, καηανεμημένο ζε μια πόλη κλπ).  

Ρν Ρκήκα ηδξχζεθε κε ην π.δ. 147/90, άξζξν 2 (ΦΔΘ 56Α/10-04-90) κε έδξα ηε 
Θεζζαινλίθε. Ρν πηπρίν πνπ ρνξεγείηαη απφ ην Ρκήκα είλαη ηζφηηκν θαη αληίζηνηρν ζε φιεο 
ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ  ε θείκελε λνκνζεζία απαηηεί πηπρίν Νηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ή  
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ,  Ινγηζηηθήο ΑΠΝΔΔ ή Αλσηάησλ Βηνκεραληθψλ Πρνιψλ ( Άξζξν 6 
Ξ.Γ. 147/90 ηζνηηκία ηίηισλ). 

2.2.  Ηζηοπικό ηηρ εξέλιξηρ ηος Σμήμαηορ. 
2.2.1. Πηειέρσζε ηνπ Ρκήκαηνο ζε δηδαθηηθφ, δηνηθεηηθφ θαη εξγαζηεξηαθφ πξνζσπηθφ, θαηά ηελ ηειεπηαία 

πεληαεηία (πνζνηηθά ζηνηρεία).1 Πρνιηάζηε. 

Όζνλ αθνξά ηηο ζέζεηο δηδαθηηθνχ, δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ, ΔΡΔΞ θαη ΔΔΓΗΞ πνπ 
ζηειερψλνπλ ην Ρκήκα, ζήκεξα, έρεη σο εμήο: 13 κέιε ΓΔΞ, 4 κέιε δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ, 
3 κέιε ΔΡΔΞ θαη 1 κέινο ΔΔΓΗΞ.  Ρα ζηνηρεία  δείρλνπλ φηη ππάξρεη ρακειφο αξηζκφο κειψλ 
ΓΔΞ, Γηνηθεηηθνχ θαη Δξγαζηεξηαθνχ Ξξνζσπηθνχ παξά ηνλ ζπλερψο απμαλφκελν αξηζκφ 
θνηηεηψλ/ηξηψλ πνπ παξαθνινπζνχλ ην Ξξνπηπρηαθφ θαη Κεηαπηπρηαθφ Ξξφγξακκα 
Ππνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο. 
 

2.2.2. Αξηζκφο θαη θαηαλνκή ησλ θνηηεηψλ αλά επίπεδν ζπνπδψλ (πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί, 
δηδαθηνξηθνί) θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία.2 Πρνιηάζηε. 

Ρα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη ζπλερψο απμαλφκελνο αξηζκφο θνηηεηψλ/ηξηψλ ηφζν ζην 
Ξξφγξακκα Ξξνπηπρηαθψλ Ππνπδψλ φζν θαη ζηα αληίζηνηρα Ξξνγξάκκαηα Κεηαπηπρηαθψλ 
θαη Γηδαθηνξηθψλ Ππνπδψλ πνπ εθπνλνχληαη απν ην Ρκήκα. 
 

2.3.  κοπόρ και ζηόσοι ηος Σμήμαηορ. 
2.3.1. Ξνηνη είλαη νη ζηφρνη θαη νη ζθνπνί ηνπ Ρκήκαηνο ζχκθσλα κε ην ΦΔΘ ίδξπζήο ηνπ; 

Ζ απνζηνιή ηνπ Ρκήκαηνο, ζχκθσλα κε ην ηδξπηηθφ ΦΔΘ, άξζξν 3 είλαη «ε πξναγσγή θαη ε 
κεηάδνζε γλψζεσλ κε ηελ έξεπλα θαη ηε δηδαζθαιία ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο 
Ινγηζηηθήο θαη ηεο Σξεκαηννηθνλνκηθήο θαη ε θαηάξηηζε ζηειερψλ πςεινχ επηπέδνπ γηα ηηο 
αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ Γεκφζηνπ Ρνκέα». 
 
Νη ζηφρνη πνπ έζεζε ην Ρκήκα επηηπγράλνληαη κέζα απφ ηα Ξξνγξάκκαηα Ξξνπηπρηαθψλ 
Ππνπδψλ πνπ αλαπξνζαξκφδεηαη ζπλερψο αθνινπζψληαο ηα δηεζλή πξφηππα ζπνπδψλ 
αλάινγσλ Ρκεκάησλ ηεο αιινδαπήο (ηειεπηαία αλαπξνζαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο έγηλε 
απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε αξ. 22/19-05-2017, ελψ ζηελ ζπλέρεηα έρνπλ γίλεη επηκέξνπο 
πξνζαξκνγέο θαη βειηηψζεηο).  Ρν Ξξφγξακκα Ππνπδψλ, ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ, 
θαζψο θαη ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο βειηηψλνληαη ζπλερψο πάληα ζε εμακεληαία βάζε, 
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο, ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηηο αλάγθεο ηεο 
αγνξάο εξγαζίαο.   Δηδηθφηεξα, ε πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ επηηπγράλεηαη:  
 
(α)  κε ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ γεληθήο εθπαίδεπζεο:  
 

 Αξρέο Κάλαηδκελη, Αξρέο Κάξθεηηλγθ, Πηξαηεγηθφ Κάλαηδκελη, Νξγαλσζηαθή 
Ππκπεξηθνξά θαη Κάλαηδκελη Γηαξζξσηηθψλ Αιιαγψλ 

 Καζεκαηηθά, Πηαηηζηηθή, Νηθνλνκεηξία, Ξξνβιέςεηο κε ηελ ρξήζε νηθνλνκεηξηθψλ 
κνληέισλ,  

 Νηθνλνκηθά (Κηθξννηθνλνκία, Καθξννηθνλνκία),  

                                                 
1. Ππκπιεξψζηε, ζηελ Δλφηεηα 11, ηνλ πίλαθα 1.  
2. Ππκπιεξψζηε, ζηελ Δλφηεηα 11, ηνπο πίλαθεο 2 θαη 3.  
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 Ξιεξνθνξηαθά Ππζηήκαηα, Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην-Δπηρεηξείλ, Κνληεινπνίεζε 
Γηαδηθαζηψλ θαη Ππζηεκάησλ,  

 Γίθαην ησλ Νληνηήησλ (Αζηηθφ, Δκπνξηθφ, Δηαηξηψλ, Δξγαηηθφ, Ινγηζηηθφ-
Φνξνινγηθφ, Θεθαιαηαγνξάο, Γεκφζην θαη Δλσζηαθφ), 

 Ξαηδαγσγηθή-Γηδαθηηθή.  
 
(β) κε ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ εκβάζπλζεο ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα Ινγηζηηθήο θαη 

Σξεκαηννηθνλνκηθήο: 

 Σξεκαηννηθνλνκηθή Ινγηζηηθή 

 Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 

 Γηνηθεηηθή Ινγηζηηθή 

 Κεραλνγξαθεκέλε Ινγηζηηθή 

 Ινγηζηηθή Δηαηξηθψλ Δπηρεηξήζεσλ 

 Φνξνινγηθή Ινγηζηηθή 

 Διεγθηηθή θαη Δζσηεξηθφο Έιεγρνο 

 Ξξνρσξεκέλε Ινγηζηηθή 

 Θνζηνιφγεζε θαη Ινγηζηηθή Θφζηνπο 

 Δηδηθά Θέκαηα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ινγηζηηθήο 

 Αλάιπζε Σξεκαηννηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ, 

 Σξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε 

 Σξήκα θαη Ρξάπεδεο 

 Σξεκαηνπηζησηηθνί Νξγαληζκνί θαη Αγνξέο  

 Θεσξία Σαξηνθπιαθίνπ – Αλάιπζε Δπελδχζεσλ 

 Γηεζλήο Σξεκαηνδφηεζε θαη Αγνξέο 

 Γηεζλείο Δπελδχζεηο θαη Γηεζλέο Δκπφξην 

 Σξεκαηννηθνλνκηθά Ξαξάγσγα 

 Θεκειηψδεο θαη Ρερληθή Αλάιπζε Κεηνρψλ 

 Ρξαπεδηθή Γηνηθεηηθή 

 Σξεκαηννηθνλνκηθή Γηάζηαζε Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο 

 Γηνίθεζε Δηαηξηθψλ Θηλδχλσλ θαη Ρερληθέο Ξξφβιεςεο θαη Γηαρείξηζεο Θηλδχλνπ   

 Ξξαθηηθέο Δθαξκνγέο Σξεκαηηζηεξηαθψλ Δπελδχζεσλ 

 Ξξαθηηθέο Δθαξκνγέο ζηελ Ρξαπεδηθή 

 Ξξαθηηθέο Δθαξκνγέο ζηελ Σξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε 

 Λνκηζκαηηθή Νηθνλνκηθή Ξνιηηηθή 
 
(γ)  κε ηε δηδαζθαιία εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ θαη εμνηθείσζεο πξνγξακκάησλ:  

 Κεραλνγξαθεκέλε Ινγηζηηθή 

 Σξεκαηννηθνλνκηθά Ξαξάγσγα  

 Σξεκαηννηθνλνκηθή Νηθνλνκεηξία 

 Δθαξκνγέο Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ ζηε Ι/Σ 

 Δθαξκνγέο ζηε Σξεκαηννηθνλνκηθή  Νηθνλνκεηξία 

 Δθαξκνγέο Ζ/ ζηε Σξεκαηννηθνλνκηθή 
 
(δ) δηδαζθαιία καζεκάησλ γηα θνηηεηέο πξνγξάκκαηνο Erasmus+:  

 Accounting for Business,  

 Corporate Finance  
 
(ε) πξαθηηθή άζθεζε (πξναηξεηηθή εθαξκνγή) 
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(ζη) αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ηεο έξεπλαο ζε ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηηο νληφηεηεο θαη ηνπο 
νξγαληζκνχο.   

 
Ζ δηδαζθαιία ησλ πξναλαθεξζέλησλ καζεκάησλ ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο 
ζθέςεο θαη ηθαλφηεηαο ησλ θνηηεηψλ ζπκβάιινληαο ζηελ αλάιπζε, δηάγλσζε θαη επίιπζε 
ζηξαηεγηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δεηεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη θεξδνζθνπηθέο ή κε 
νληφηεηεο ζην ζχγρξνλν πνιχπινθν εμσηεξηθφ (θαη εζσηεξηθφ) πεξηβάιινλ. Δπηπιένλ, 
εληζρχεη ηελ επηζηεκνληθή/δεκηνπξγηθή ζθέςε ησλ θνηηεηψλ σο πξνο ηηο αιιαγέο πνπ 
πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνλ ράξηε ησλ νληνηήησλ θαη ησλ νξγαληζκψλ, ζηνρεχνληαο ζηελ 
ελδπλάκσζε ηεο πξνζσπηθήο ηνπο θξίζεο σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ πνπ 
βηψλνπλ ζηνλ αληαγσληζηηθφ «ρψξν» θαη «ηφπν» πνπ δνχλε θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη 
πξνζσπηθά θαη επαγγεικαηηθά, ηδηαίηεξα απηφλ ηεο ινγηζηηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο 
επηζηήκεο. 
 

2.3.2. Ξψο αληηιακβάλεηαη ζήκεξα ε αθαδεκατθή θνηλφηεηα ηνπ Ρκήκαηνο ηνπο ζηφρνπο 
θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ Ρκήκαηνο; 

 

Νη πηπρηνχρνη ηνπ Ρκήκαηνο Ινγηζηηθήο θαη Σξεκαηννηθνλνκηθήο έρνληαο απνθηήζεη 
εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζηα πεδία ηεο ινγηζηηθήο, ειεγθηηθήο, θνξνηερληθήο θαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο πξνεηνηκάδνληαη γηα λα ζηειερψζνπλ ηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα. 
Ζ εηθφλα-επαλαπιεξνθφξεζε πνπ ιακβάλνπκε απφ ηνπο εξγνδφηεο θαηά ηελ πξαθηηθή 
άζθεζε ησλ θνηηεηψλ θαη νη ελδείμεηο-πιεξνθφξεζε πνπ έρνπκε απφ ηνλ ρψξν εξγαζίαο 
ησλ απνθνίησλ θξίλνληαη σο ελζαξξπληηθέο. Δλδεηθηηθά, νη απφθνηηνί καο εξγάδνληαη ζε  
Διεγθηηθέο Δηαηξίεο, Ινγηζηηθά Γξαθεία, Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο, Σξεκαηνπηζησηηθνχο 
Νξγαληζκνχο, ζηελ Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο, ζε ππεξεζίεο πνπξγείσλ θαη ηδίσο ηνπ 
πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ (π.ρ Γεκφζηεο Νηθνλνκηθέο πεξεζίεο, ΠΓΝΔ, θ.ά.), σο Διεχζεξνη 
Δπαγγεικαηίεο, θ.ά. Ξαξάιιεια, νη απφθνηηνί καο γίλνληαη δεθηνί ζε Ξαλεπηζηήκηα ηνπ 
εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ γηα κεηαπηπρηαθέο θαη ζηε ζπλέρεηα γηα δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο, 
ππνδειψλνληαο έηζη ην πςειφ επίπεδν γλψζεσλ πνπ απνθηνχλ ζην πξνπηπρηαθφ πξφγξακκα 
ζπνπδψλ πνπ παξαθνινχζεζαλ.  
 

2.3.3. πάξρεη απφθιηζε ησλ επίζεκα δηαηππσκέλσλ (ζην ΦΔΘ ίδξπζεο) ζηφρσλ ηνπ 
Ρκήκαηνο απφ εθείλνπο πνπ ζήκεξα ην Ρκήκα ζεσξεί φηη πξέπεη λα επηδηψθεη; 

Απφθιηζε ζηφρσλ δελ εκθαλίδεηαη, σζηφζν ππάξρεη επηθαηξνπνίεζε θαη πξνζαξκνγή ζηηο 
ηξέρνπζεο νηθνλνκηθέο, ινγηζηηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. 
 

1.3.4. Δπηηπγράλνληαη νη ζηφρνη πνπ ζήκεξα ην Ρκήκα ζεσξεί φηη πξέπεη λα επηδηψθεη; Αλ 
φρη, πνηνη παξάγνληεο δξνπλ απνηξεπηηθά ή αλαζηαιηηθά ζηελ πξνζπάζεηα απηή; 

Νη ζηφρνη επηηπγράλνληαη κφλν ιφγσ ηεο ζπλερνχο θαη εληαηηθήο πξνζπάζεηαο φισλ ησλ 
κειψλ ηνπ Ρκήκαηνο 
 

2.3.4. Θεσξείηε φηη ζπληξέρεη ιφγνο αλαζεψξεζεο ησλ επίζεκα δηαηππσκέλσλ (ζην ΦΔΘ 
ίδξπζεο) ζηφρσλ ηνπ Ρκήκαηνο; 

 

Γελ εκθαλίδνληαη λα ππάξρνπλ ιφγνη αλαζεψξεζεο ησλ δηαηππσκέλσλ ζηφρσλ ηνπ 
Ρκήκαηνο. 
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2.4.  Γιοίκηζη ηος Σμήμαηορ. 

2.4.1. Ξνηεο επηηξνπέο είλαη ζεζκνζεηεκέλεο θαη ιεηηνπξγνχλ ζην Ρκήκα; 

Ρα φξγαλα ηνπ Ρκήκαηνο είλαη:  α) ν Ξξφεδξνο, β) ε Γεληθή Ππλέιεπζε (ΓΠ) θαη γ) ε Γεληθή 
Ππλέιεπζε Δηδηθήο Πχλζεζεο (ΓΠΔΠ) πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηα κεηαπηπρηαθά θαη 
δηδαθηνξηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ηνπο ππνςεθίνπο δηδάθηνξεο. 
 
Ν Ξξφεδξνο ηνπ Ρκήκαηνο έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο ζχκθσλα κε ην Λφκν 
4009/2011, άξζξν 10: 
 
α) ζπγθαιεί ηε ζπλέιεπζε, θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε, νξίδεη σο εηζεγεηή ησλ 

ζεκάησλ κέινο ηεο ζπλέιεπζεο, πξνεδξεχεη ησλ εξγαζηψλ ηεο θαη εηζεγείηαη ηα ζέκαηα 
γηα ηα νπνία δελ έρεη νξηζηεί σο εηζεγεηήο άιιν κέινο ηεο ζπλέιεπζεο,  

β) κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπ Δζσηεξηθνχ Θαλνληζκνχ,  

γ) ζπγθξνηεί επηηξνπέο γηα ηε κειέηε ή δηεθπεξαίσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ ηεο 
αξκνδηφηεηαο ηνπ Ρκήκαηνο,  

δ) δηαβηβάδεη ζηελ Θνζκεηεία ηεο Πρνιήο  ηηο απφςεηο ηεο Ππλέιεπζεο θαη  
ε) ζπληάζζεη εηήζηα έθζεζε δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Ρκήκαηνο θαη ηε δηαβηβάδεη ζηελ 

Θνζκεηεία ηεο Πρνιήο. 
 
Ζ Ππλέιεπζε ηνπ Ρκήκαηνο απνηειείηαη απφ ηνπ Θαζεγεηέο θαη ππεξεηνχληεο ιέθηνξεο   
θαη έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο θα φζεο άιιεο πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
λφκνπ απηνχ (άξζξν 10), ηνπ Νξγαληζκνχ θαη ηνπ Δζσηεξηθνχ Θαλνληζκνχ: 
 
α) ηελ εθινγή ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Ρκήκαηνο,  
β) ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο κάζεζεο ζε απηφ,  
γ) ηνλ νξηζκφ ησλ δηδαζθφλησλ ησλ καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ,  
δ) ηελ επηινγή θαη έγθξηζε ησλ ζπγγξακκάησλ γηα θάζε κάζεκα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ,  
ε) ηε δηαηχπσζε γλψκεο πξνο ηελ Θνζκεηεία ηεο Πρνιεο γηα  ηνπο ηξφπνπο βειηίσζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ,  
ζη) ηε ζπγθξφηεζε νκάδσλ γηα ηελ εζσηεξηθή αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ,  
δ) ηελ εηζήγεζε πξνο ηελ Θνζκεηεία  ηεο Πρνιήο γηα ηελ πξνθήξπμε ζέζεσλ θαζεγεηψλ θαη  
ε) ηελ εηζήγεζε πξνο ηελ Θνζκεηεία ηεο Πρνιήο γηα ηελ ίδξπζε πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ 

δεχηεξνπ θαη ηξίηνπ θχθινπ.  
 
Ζ Ππλέιεπζε ηνπ Ρκήκαηνο απνηειείηαη απφ ηνπο Θαζεγεηέο θαη ηνπο ππεξεηνχληεο 
ιέθηνξεο ηνπ Ρκήκαηνο, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ (λ. 
4009/2011, Α΄195), έλαλ εθπξφζσπν, αλά θαηεγνξία, ησλ κειψλ ηνπ Δηδηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ 
Ξξνζσπηθνχ (ΔΔΞ), ησλ κειψλ ηνπ Δξγαζηεξηαθνχ Γηδαθηηθνχ Ξξνζσπηθνχ (ΔΓΗΞ) θαη 
ησλ κειψλ ηνπ Δηδηθνχ Ρερληθνχ Δξγαζηεξηαθνχ Ξξνζσπηθνχ (ΔΡΔΞ), θαζψο θαη δχν 
εθπξνζψπνπο ησλ θνηηεηψλ ηνπ Ρκήκαηνο (έλαλ πξνπηπρηαθφ θαη έλαλ κεηαπηπρηαθφ 
θνηηεηή).  Νη εθπξφζσπνη ησλ κειψλ ηνπ Δηδηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ξξνζσπηθνχ (ΔΔΞ), ηνπ 
Δξγαζηεξηαθνχ Γηδαθηηθνχ Ξξνζσπηθνχ (ΔΓΗΞ) θαη ηνπ Δηδηθνχ Ρερληθνχ Δξγαζηεξηαθνχ 
Ξξνζσπηθνχ (ΔΡΔΞ) εθιέγνληαη κε άκεζε, θαζνιηθή θαη κπζηηθή ςεθνθνξία κεηαμχ ησλ 
αληίζηνηρσλ κειψλ ηνπο. Γηα ηελ εθπξνζψπεζε ησλ θνηηεηψλ εθαξκφδεηαη αλαινγηθά ην 
άξζξν 49 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 
 
Νη επηηξνπέο πνπ είλαη ζεζκνζεηεκέλεο θαη ιεηηνπξγνχλ ζην Ρκήκα Ινγηζηηθήο θαη 
Σξεκαηννηθνλνκηθήο είλαη νη εμήο: 
 
α.    Δπηηξνπέο αμηνιφγεζεο ησλ καζεκάησλ ζχκθσλα κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ 
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ζεξαπεχνπλ ηα κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηφο σο εμήο: 

 Δπηηξνπή γηα ηε «Ινγηζηηθή»: νη θ.θ. Γεκήηξηνο Γθίλνγινπ Θαζεγεηήο, Σξήζηνο Η. 
Λεγθάθεο Θαζεγεηήο, Ξαλαγηψηεο Ραρπλάθεο Αλ. Θαζεγεηήο θαη Ιαδάο Αλέζηεο 
Δπ. Θαζεγεηήο. 

 Δπηηξνπή  γηα  ηε «Σξεκαηννηθνλνκηθή» – «Ρξαπεδηθή» – «Νηθνλνκηθά»: νη θ.θ. 
Αζαλάζηνο Λνχιαο Θαζεγεηήο, Αρηιιέαο Εαπξάλεο Θαζεγεηήο, Γεψξγηνο 
Κηραιφπνπινο Αλ. Θαζεγεηήο, Ππκεψλ Ξαπαδφπνπινο Δπ. Θαζεγεηήο θαη 
Δπζηξάηηνο Ιηβάλεο, Ιέθηνξαο 

 Δπηηξνπή γηα ηα «Καζεκαηηθά» – «Πηαηηζηηθή» – «Νηθνλνκεηξία»: νη θ.θ. Ησάλλεο 
Ξαπαλαζηαζίνπ Θαζεγεηήο  θαη Αρηιιέαο Εαπξάλεο Θαζεγεηήο 

 Δπηηξνπή γηα ην «Γίθαην»: ν θ. Θσκάο Σαηδεγάγηνο Αλ. Θαζεγεηήο 

 Δπηηξνπή γηα ην «Marketing – Management»: ν θ. Σξήζηνο Ληθνιαίδεο Θαζεγεηήο 

 Δπηηξνπή γηα «Ξιεξνθνξηθή θαη Ζ/»: ν θ. Ληθφιανο Ξξσηφγεξνο Αλ. Θαζεγεηήο 
β.  Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή Γηνίθεζεο ησλ Ξξνγξακκάησλ Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ ηνπ 

Ρκήκαηνο  απνηειείηαη απφ πέληε (5) κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο. 
γ.     Δπηηξνπέο πνπ ζπζηήλνληαη γηα ηελ κειέηε θαη θαηάζεζε πξνηάζεσλ ζε εηδηθά ζέκαηα 

χζηεξα απφ απφθαζε ηεο ΓΠ ηνπ Ρκήκαηνο.  
 

2.4.2. Ξνηνη εζσηεξηθνί θαλνληζκνί (π.ρ. εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο Ξξνγξάκκαηνο Κεηαπηπρηαθψλ 
Ππνπδψλ) ππάξρνπλ ζην Ρκήκα; 

 

Πην Ρκήκα εθαξκφδνληαη δχν εζσηεξηθνί θαλνληζκνί:  
α. Ν Δληαίνο Θαλνληζκφο Ιεηηνπξγίαο Ξξνγξακκάησλ Κεηαπηπρηαθψλ  
β. Ν  Δζσηεξηθφο Θαλνληζκφο Δθπφλεζεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο. 
 

2.4.3. Δίλαη δηαξζξσκέλν ην Ρκήκα ζε Ρνκείο; Πε πνηνπο; Αληαπνθξίλεηαη ε δηάξζξσζε απηή ζηε ζεκεξηλή 
αληίιεςε ηνπ Ρκήκαηνο γηα ηελ απνζηνιή ηνπ; 

 
Ιφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ κειψλ ΓΔΞ, ε λνκνζεζία δελ πξνβιέπεη ηελ δεκηνπξγία Ρνκέσλ  
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3. Ππογπάμμαηα ποςδών 

Σηην ενόηηηα αςηή ηο Τμήμα καλείηαι να αναλύζει κπιηικά και να αξιολογήζει ηην ποιόηηηα ηυν ππογπαμμάηυν ζποςδών 
(πποπηςσιακών, μεηαπηςσιακών και διδακηοπικών), απανηώνηαρ ζε μια ζειπά επυηήζευν πος ανηιζηοισούν επακπιβώρ ζηα 
κπιηήπια αξιολόγηζηρ πος πεπιγπάθονηαι ζηο ένηςπο «Ανάλςζη Kπιηηπίυν Γιαζθάλιζηρ Ποιόηηηαρ Ακαδημαφκών Μονάδυν». 
Για κάθε μία από ηιρ επυηήζειρ ππέπει να απανηηθούν και να ζσολιαζθούν ηα ακόλοςθα ηοςλάσιζηον ζημεία: 
(α) Ποιά, καηά ηη γνώμη ηος Τμήμαηορ, είναι ηα κςπιόηεπα θεηικά και απνηηικά ζημεία ηος Τμήμαηορ υρ ππορ ηο ανηίζηοισο 
κπιηήπιο; 
(β) Ποιέρ εςκαιπίερ αξιοποίηζηρ ηυν θεηικών ζημείυν και ποιούρ ενδεσόμενοςρ  κινδύνοςρ από ηα απνηηικά ζημεία διακπίνει 
ηο Τμήμα υρ ππορ ηο ανηίζηοισο κπιηήπιο; 

3.1. Ππόγπαμμα Πποπηςσιακών ποςδών 

3.1.1. Ξψο θξίλεηε ην βαζκφ αληαπφθξηζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξξνπηπρηαθψλ Ππνπδψλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ 
Ρκήκαηνο θαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο;  

- Υπάξρνπλ δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο αληαπφθξηζεο απηήο; Πφζν απνηειεζκαηηθά εθαξκφδνληαη; 

Ν βαζκφο αληαπφθξηζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξξνπηπρηαθψλ Ππνπδψλ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφο 
ιακβάλνληαο ππφςε ηα εμήο: (α) ε δήηεζε γηα εηζαγσγή κε ηελ δηαδηθαζία ησλ παλειιελίσλ 
εμεηάζεσλ ζην Ρκήκα απφ ηνπο ππνςήθηνπο θνηηεηέο είλαη πςειή θαη νη λενεηζεξρφκελνη 
θνηηεηέο είλαη απφ ηνπο θαιχηεξνπο πνπ εηζέξρνληαη ζηα Διιεληθά Ξαλεπηζηήκηα έρνληαο 
επηηχρεη ηηο πςειφηεξεο βαζκνινγίεο, (β) νη απφθνηηνη ηνπ Ρκήκαηνο γίλνληαη δεθηνί ζε 
θνξπθαία Ξαλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ (MIT, London School of Economics and Political 
Science, θ.ά.) γηα κεηαπηπρηαθέο θαη δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο, ππνδειψλνληαο έηζη ην πςειφ 
επίπεδν απφθηεζεο γλψζεσλ ζην πξνπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, (γ) νη ελδείμεηο πνπ 
έρνπκε απφ ηνλ ρψξν ηεο επαγγεικαηηθήο εξγαζίαο είλαη ελζαξξπληηθέο φζνλ αθνξά ηελ 
απαζρφιεζε ησλ απνθνίησλ καο θαη ηελ αληίζηνηρε ηθαλνπνίεζε ησλ εξγνδνηψλ αλαθνξηθά 
κε ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο. Δλδεηθηηθά, νη απφθνηηνί καο εξγάδνληαη ζε Διεγθηηθέο Δηαηξίεο, ηελ 
Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο, Σξεκαηνπηζησηηθνχο Νξγαληζκνχο, ηελ Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο, 
πνπξγεία-πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ, σο Διεχζεξνη Δπαγγεικαηίεο, θ.ά.  

 

- Υπάξρνπλ δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη αλαζεψξεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ; Πφζν 
απνηειεζκαηηθά εθαξκφδνληαη; 

Ρνλ κήλα Απξίιην, θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο, γίλεηαη πξνθαηαξηηθφο έιεγρνο (ιακβάλνληαο 
ππφςε ηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα ηνπ θάζε καζήκαηνο) θαη 
αμηνιφγεζε απφ ηελ Δπηηξνπή Ππνπδψλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ φπνπ χζηεξα ζρεηηθήο 
ηεο εηζήγεζε γίλεηαη επηθαηξνπνίεζε θαη βειηίσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ πνπ 
πξνζθέξνληαη. 

 
- Πψο δεκνζηνπνηείηαη ην Πξφγξακκα Σπνπδψλ; 

Το πρόγραμμα σπουδών περιέχει τους τίτλους των υποχρεωτικών και των κατ’ επιλογή 
μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, τις μονάδες ECTS για κάθε μάθημα, τους διδάσκοντες, τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας στις οποίες περιλαμβάνεται το επιτελούμενο διδακτικό έργο, 
καθώς και τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων. Αλαιπηηθφ Ξξφγξακκα 
Ππνπδψλ βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ρκήκαηνο 
(http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Mathimata&file=index&tmima=5&ca
tegorymenu=2) 

 

- Υπάξρεη απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ησλ 
απνθνίησλ; Πψο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα απνηειέζκαηά ηεο; 

Σήμερα, δεν υπάρχει ικανοποιητική και επαρκής διαδικασία παρακολούθησης της 
επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων. Απαιτούνται περισσότερα στοιχεία τόσο εκ μέρους 
των φοιτητών, όσο και από την αγορά εργασίας. Έτσι, στο Τμήμα έχει οριστεί επιτροπή με έργο 



10 

 

την δημιουργία βάσης δεδομένων επαγγελματικής απασχόλησης των αποφοίτων. 
3.1.2. Ξψο θξίλεηε ηε δνκή, ηε ζπλεθηηθφηεηα θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξξνπηπρηαθψλ 

Ππνπδψλ;3 

- Πνηφ είλαη ην πνζνζηφ ησλ καζεκάησλ θνξκνχ / εηδίθεπζεο / θαηεπζχλζεσλ ζην ζχλνιν ησλ 
καζεκάησλ;  

Βι. ζρεηηθφ πίλαθα  
 
 

3.1.2 Δομή συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του Προγράμματος Προπτυχιακών 
Σπουδών  

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

-   
-  
 
 
 
 
 
 
- Πφζα καζήκαηα ειεχζεξεο επηινγήο πξνζθέξνληαη ;   

 
Ρν Ρκήκα πξνζθέξεη δέθα έμη (16) καζήκαηα επηινγήο  
 

- Πνηφ είλαη ην πνζνζηφ ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ / καζεκάησλ ππνρξεσηηθήο επηινγήο / 
καζεκάησλ ειεχζεξεο επηινγήο ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ;  

 
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, αναμορφώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, 
ώστε να προσαρμοστεί καλύτερα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας ακολουθώντας τα διεθνή 
πρότυπα σπουδών. Επίσης, μέσα από τη συνεχή επαφή και συνεννόηση μεταξύ των μελών ΔΕΠ 
του Τμήματος προσπαθούμε να αποφύγουμε επικαλύψεις-επαναλήψεις. Επιπλέον, με τη 
βοήθεια σχετικής ερώτησης που υπάρχει στο ερωτηματολόγιο, το οποίο διανέμεται και 

                                                 
3. Ππκπιεξψζηε ηνπο πίλαθεο 12.1 θαη 12.2. 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΠΟΤΔΩΝ 

26 Μαθήματα (Α' έωρ Δ' Εξάμηνο Σποςδών) 

ηο Ε΄ εξάμηνο οι θοιηηηέρ επιλέγοςν μια από ηιρ δύο πποζθεπόμενερ 
καηεςθύνζειρ 

Καηεύθςνζη 

Λογιζηικήρ  Φοποηεσνικήρ 

Καηεύθςνζη 

Υπημαηοοικονομικήρ 

 12 Υποσπεωτικά Μαθήματα 

 8 Μαθήματα Επιλογήρ 

 12 Υποσπεωτικά Μαθήματα 

 8 Μαθήματα Επιλογήρ 
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συμπληρώνεται από τους φοιτητές προσπαθούμε να γίνονται οι ανάλογες διορθώσεις-
μεταβολές. Επίσης, επισημαίνεται ότι το περιεχόμενο των μαθημάτων αναρτάται στην αρχή 
κάθε εξαμήνου στο πρόγραμμα COMPUS (στη σελίδα του σχετικού μαθήματος) όπου δίνεται η 
δυνατότητα στους φοιτητές να γνωρίζουν τις ώρες διδασκαλίας, τους χώρους διδασκαλίας, να 
μελετήσουν το σκοπό του μαθήματος, το χρονοδιάγραμμα διδασκαλίας του μαθήματος, το 
περίγραμμα της ύλης, τον τρόπο διεξαγωγής, τον τρόπο εξέτασης (ενδιάμεση-προαιρετική και 
τελική εξέταση), την υποχρεωτική και προαιρετική βιβλιογραφία, τις στρατηγικές διδασκαλίας-
μάθησης και αξιολόγησης, τον τρόπο βαθμολόγησης,  καθώς και την ενδεικτική βιβλιογραφία. 
Τα υπνρξεσηηθά καζήκαηα αλαινγνχλ ζην: 38/46 (82%), ελψ ηα καζήκαηα επηινγήο ζην: 
16/46 (18%). 

 

- Πνηα είλαη ε πνζνζηηαία ζρέζε κεηαμχ καζεκάησλ ππνβάζξνπ, καζεκάησλ επηζηεκνληθήο 
πεξηνρήο, καζεκάησλ γεληθψλ γλψζεσλ θαη καζεκάησλ αλάπηπμεο δεμηνηήησλ ζην ζχλνιν ησλ 
καζεκάησλ;   
 

Ρν πξφγξακκα ζπνπδψλ, πεξηιακβάλεη καζήκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 240 πηζησηηθέο (ECTS) 
κνλάδεο θαη νινθιεξψλεηαη κε ηελ απνλνκή ηίηινπ ζπνπδψλ (πηπρίν). Ν ζπλνιηθφο αξηζκφο 
ησλ καζεκάησλ πνπ πξέπεη λα εμεηαζζεί επηηπρψο ν θνηηεηήο γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ είλαη 
ζαξάληα έμη (46) θαη ζηηο δχν θαηεπζχλζεηο. Απφ απηά ηα ηξηάληα νθηψ (38) καζήκαηα είλαη 
ππνρξεσηηθά, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο μέλεο γιψζζαο, ελψ ηα ππφινηπα νθηψ (8) είλαη 
καζήκαηα ηα νπνία επηιέγνληαη απφ κηα ζεηξά πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ. Ζ επηινγή απηή 
ησλ καζεκάησλ πξέπεη λα δεισζεί ειεθηξνληθά απφ ηνπο θνηηεηέο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δχν 
πξψησλ εβδνκάδσλ απφ ηελ έλαξμε θάζε αθαδεκατθνχ εμακήλνπ.   

 

- Πψο θαηαλέκεηαη ν ρξφλνο κεηαμχ ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο, αζθήζεσλ, εξγαζηεξίσλ, άιισλ 
δξαζηεξηνηήησλ;  

Ο χρόνος μεταξύ διαζώσης διδασκαλίας (πανεπιστημιακές παραδόσεις), παρακολούθησης 
ασκήσεων, εκτέλεσης εργαστηρίων και πραγματοποίησης άλλων συναφών εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων ποικίλει ανάλογα με τη φύση του μαθήματος.  
 
- Πψο νξγαλψλεηαη θαη ζπληνλίδεηαη ε χιε κεηαμχ ησλ καζεκάησλ; Παξαηεξείηαη επηθάιπςε χιεο 

κεηαμχ ησλ καζεκάησλ; Υπάξρνπλ θελά χιεο; Δίλαη νξζνινγηθή ε έθηαζε ηεο χιεο ησλ 
καζεκάησλ; Υπάξρεη δηαδηθαζία επαλεθηίκεζεο, αλαπξνζαξκνγήο θαη επηθαηξνπνίεζεο ηεο χιεο 
ησλ καζεκάησλ;  

Νη αξκφδηεο Δπηηξνπέο ζηα γλσζηηθά πεδία: (α) «Ινγηζηηθή», (β) «Σξεκαηννηθνλνκηθή» – 
«Ρξαπεδηθή» – «Νηθνλνκηθά», (γ) «Καζεκαηηθά» – «Πηαηηζηηθή» – «Νηθνλνκεηξία», (δ) 
«Γίθαην», (ε) «Marketing – Management» θαη (ζη) «Ζ/» παξαθνινπζνχλ θαη ζπληνλίδνπλ 
ηελ χιε πνπ δηδάζθεηαη γηα θάζε κάζεκα ζην αληίζηνηρν εμάκελν. 

   
- Δθαξκφδεηαη ζχζηεκα πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ; Πφζν ιεηηνπξγηθφ είλαη; Πνηφ είλαη ην 

πνζνζηφ ησλ καζεκάησλ πνπ εληάζζνληαη ζην ζχζηεκα;  

Ρππηθά δελ έρεη θαζηεξσζεί ην ζχζηεκα ησλ πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ, σζηφζν ε 
θαηαλφεζε ηεο χιεο πνπ δηδάζθεηαη θαη ε επηηπρήο εμέηαζε ελφο καζήκαηνο πνπ δηδάζθεηαη 
απαηηεί θαη πξνβιέπεη ηελ εκπέδσζε ηεο αληίζηνηρεο χιεο ζε άιιν ζρεηηθφ κάζεκα πνπ 
δηδάζθεηαη ζε επφκελν εμάκελν.  
 
- Πφζα καζήκαηα πξνζθέξνληαη απφ άιια θαη πφζα ζε άιια πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ; Πνηά είλαη 

απηά; 

Νξηζκέλα καζήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην Ξξφγξακκα Ξξνπηπρηαθψλ Ππνπδψλ 
πξνζθέξνληαη θαη ζε άιια Ρκήκαηα φπνπ δηδάζθνπλ κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηφο Ινγηζηηθήο θαη 
Σξεκαηννηθνλνκηθήο, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ αληίζηνηρα δηδαθηηθά θελά άιισλ 
Ρκεκάησλ. Ρα καζήκαηα απηά είλαη ηα εμήο: (α) Αξρέο Σξεκαηννηθνλνκηθήο, ζην Ρκήκα 
Νηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ, (β) Σξεκαηννηθνλνκηθή Ινγηζηηθή, ζην Ρκήκα Γηεζλψλ Δπξσπατθψλ 
Ππνπδψλ, (γ) Γίθαην Δκπνξηθψλ Δηαηξηψλ, ζην Ρκήκα Νξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο 
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Δπηρεηξήζεσλ, (δ) Δκπνξηθφ Γίθαην, ζην Ρκήκα Νξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη 
(ε) Δηζαγσγή ζην Δκπνξηθφ θαη Νηθνλνκηθφ Γίθαην, ζην Ρκήκα Νηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ  
 
- Πνηέο μέλεο γιψζζεο δηδάζθνληαη ζην Τκήκα; Δίλαη ππνρξεσηηθά ηα ζρεηηθά καζήκαηα; 

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την Αγγλική ή Γαλλική ή Γερμανική ή Ιταλική 
Γλώσσα. Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών είναι υποχρεωτική τα δύο πρώτα έτη (τέσσερα 
εξάμηνα). 
 

3.1.3 Ξψο θξίλεηε ην εμεηαζηηθφ ζχζηεκα; 

- Δθαξκφδνληαη, θαη ζε πνηά έθηαζε, πνιιαπινί (ζε είδνο θαη ρξφλν) ηξφπνη αμηνιφγεζεο ησλ 
θνηηεηψλ; Πνηνί ζπγθεθξηκέλα; 

 

Νη ηειηθέο εμεηάζεηο δηελεξγνχληαη απνθιεηζηηθά κεηά ην πέξαο ηνπ ρεηκεξηλνχ θαη ηνπ 
εαξηλνχ εμακήλνπ γηα ηα καζήκαηα πνπ δηδάρζεθαλ ζηα εμάκελα απηά.  Ν θνηηεηήο 
δηθαηνχηαη λα εμεηαζηεί ζηα καζήκαηα θαη ησλ δχν εμακήλσλ (εμεηαζηηθή Πεπηεκβξίνπ) 
πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ. Δηδηθή κέξηκλα ιακβάλεηαη γηα ηελ 
πξνθνξηθή εμέηαζε θνηηεηψλ κε απνδεδεηγκέλα ζέκαηα πγείαο ή κε εηδηθέο αλάγθεο 
ζχκθσλα αθνινπζψληαο ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Θαλνληζκφ ηνπ 
Ηδξχκαηνο. Δπίζεο, ζε νξηζκέλα καζήκαηα ππάξρεη θαη ελδηάκεζε (πξναηξεηηθή) εμέηαζε 
ησλ θνηηεηψλ.  
 
Νη ελδεδεηγκέλνη ηξφπνη, αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη: (α) 
γξαπηή εμέηαζε ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ, (β) πξφνδνο (ελδηάκεζε-πξαηξεηηθή εμέηαζε πνπ 
δηεμάγεηαη ειεθηξνληθά κέζα απφ ηελ πιαηθφξκα COMPUS), (γ) θαη‟ νίθνλ εξγαζία θαη 
πξνθνξηθή παξνπζίαζε - ππνζηήξημε ηεο εξγαζίαο, (δ) παξαθνινχζεζε θαη εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ. Ν ηξφπνο (ζπληειεζηέο βαξχηεηαο) βαζκνιφγεζεο ζε θάζε 
κάζεκα πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ δηδάζθνληα, ζηελ αξρή ηνπ θάζε εμακήλνπ θαη 
αλαθνηλψλεηαη-θνηλνπνηείηαη ζηνπο θνηηεηέο κε ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο. Ν δηδάζθσλ 
δχλαηαη λα νξγαλψλεη, φηαλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο, θαη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο (εηδηθέο 
πεξηπηψζεηο). 
 
- Πψο δηαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ; 
 

Ζ δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ εμαζθαιίδεηαη σο εμήο : 

 ζηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ ν θνηηεηήο/ηξηα ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ δηδάζθνληα (κέζα απφ ην 
πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο) ζρεηηθά κε ηα θαζήθνληα θαη ππνρξεψζεηο θαζψο θαη γηα ηνλ 
ηξφπν βαζκνιφγεζεο ησλ γξαπηψλ εξγαζηψλ, ηεο ελδηάκεζεο-πξναηξεηηθήο πξνφδνπ θαη 
ηεο ηειηθήο εμέηαζεο, φπσο επίζεο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα δεηήζνπλ νη θνηηεηέο θαη 
αλαβαζκνιφγεζε (ζχκθσλα κε ηνλ Δζσηεξηθφ Θαλνληζκφ),  

 ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ αλαξηψληαη ζην πιεξνθνξηαθφ πξφγξακκα ησλ 
Γξακκαηεηψλ (Cardisoft), φπνπ νη θνηηεηέο έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε κε ηνπο 
πξνζσπηθνχο ηνπ θσδηθνχο. 

 
- Υπάξρεη δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο εμεηαζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη πνηά είλαη απηή; 
 
Αθνινπζνχληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο-αξρέο ηνπ Δζσηεξηθνχ Θαλνληζκνχ ηνπ Ηδξχκαηνο. 
  
- Πφζν δηαθαλήο είλαη ε δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη εμέηαζεο ηεο πηπρηαθήο/ δηπισκαηηθήο εξγαζίαο; 

 
Πην Ρκήκα δελ πξνβιέπεηαη, σο ππνρξεσηηθφ, πηπρηαθή/δηπισκαηηθή εξγαζία 
 
- Υπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο γηα ηελ πηπρηαθή/ δηπισκαηηθή εξγαζία; 

Πνηεο; 
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Γελ ππάξρνπλ πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο γηα ηελ πηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία 

 

3.1.4 Ξψο θξίλεηε ηε δηεζλή δηάζηαζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξξνπηπρηαθψλ Ππνπδψλ; 

- Υπάξρεη ζπκκεηνρή δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ; Σε πνηφ πνζνζηφ; 

Πηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus+ έρνπλ έξζεη γηα δηδαζθαιία κέιε ΓΔΞ απν 
ζπλεξγαδφκελα ΑΔΗ  ηνπ εμσηεξηθνχ. 

 
- Υπάξρεη ζπκκεηνρή αιινδαπψλ θνηηεηψλ (απφιπηνο αξηζκφο θαη πνζνζηφ); 

 
Ρν Ρκήκα πξνζθέξεη δχν (2) επηινγήο καζήκαηα : (α) Accounting for Βusisness (Z' Δμάκελν) 
θαη (β) Corporate Business (Ζ' Δμάκελν) γηα ηνπο θνηηεηέο Erasums+. Ρα καζήκαηα ηα 
δειψλνπλ θαη ηα παξαθνινπζνχλ 20-25 αιινδαπνί θνηηεηέο αλά εμάκελν.  

 
- Πφζα θαη πνηά καζήκαηα δηδάζθνληαη (θαη) ζε μέλε γιψζζα; 

 

Ρν Ρκήκα πξνζθέξεη δχν (2) επηινγήο καζήκαηα : (α) Accounting for Βusisness (Z' Δμάκελν) 
θαη (β) Corporate Business (Ζ' Δμάκελν) γηα ηνπο θνηηεηέο Erasums+. Ρα καζήκαηα ηα 
δειψλνπλ θαη ηα παξαθνινπζνχλ 20-25 αιινδαπνί θνηηεηέο αλά εμάκελν 

 
- Σε πφζα (θαη πνηά) πξνγξάκκαηα δηεζλνχο εθπαηδεπηηθήο ζπλεξγαζίαο (π.ρ. ERASMUS, 
LEONARDO, TEMPUS, ALPHA) ζε επίπεδν πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζπκκεηέρεη ην Τκήκα; 
 

Πηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δrasmus» ππάξρνπλ νη εμήο ζπκθσλίεο: 
 
Γεξκαλία University of Essen                 2013-2017 
Ξνισλία University of Lodz    2013-2017 
Ιηζνπαλία  University of Vilnius                              2013-2017 
Ιηζνπαλία University of Vitautas           2013-2017 
Φηλιαλδία University of Tampere   2013-2017 
Ηζπαλία Universidad Autonoma de Madrid 2013-2017 
Ηζπαλία Universidad De Almeria   2013-2017 
Ονπκαλία «1 Decembrie 1918” University  2013-2017 

 
Δπίζεο, ηα πξνεγνχκελα έηε, ην Ρκήκα ζπκκεηείρε νξίδνληαο ηνλ Δπηζηεκνληθά πεχζπλν ζην 
πξφγξακκα «TEMPUS» κε ηίηιν «Entrepreneurship and Local Economic Development in 
Albania, Kosovo and FYROM”. Αθφκε, λα αλαθέξνπκε φηη ην Ρκήκα είρε ππνβάιιεη αίηεζε γηα 
ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε Γξάζε “JEAN MONNET II” κε ηίηιν «Ξαλεπηζηεκηαθά καζήκαηα γηα 
ηελ Δπξσπατθή Νινθιήξσζε».  Πχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ δξάζε, ε Δπξσπατθή Έλσζε 
ρξεκαηνδνηεί δχν πξνγξάκκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα:  ηελ έδξα Jean Monnet ζην Θνηλνηηθφ 
Γίθαην θαη ην ηαθηηθφ κάζεκα γηα ηελ Δπξσπατθή Νινθιήξσζε.  Νπφηε θξίζεθε ζθφπηκν γηα ην 
Ξαλεπηζηήκηφ καο λα δηδαρζνχλ ζ‟ απηφ καζήκαηα γηα ηελ Δπξσπατθή Νινθιήξσζε θαη ην 
Θνηλνηηθφ Γίθαην, ηα νπνία θαη ελζσκαηψζεθαλ ζην Ξξφγξακκα Ππνπδψλ δηαθφξσλ 
Ρκεκάησλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ θαη ζπλερίδνπλ λα δηδάζθνληαη αθφκε θαη ζήκεξα. 

 
- Υπάξρνπλ ζπκθσλίεο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο κε ηδξχκαηα θαη θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ; Πνηέο; 
 

Γελ ππάξρνπλ, ζε πξνπηπρηαθφ επίπεδν, ζρεηηθά ζηνηρεία 
 
- Υπάξρνπλ δηεζλείο δηαθξίζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ Σπνπδψλ; Πνηέο; 

 
Ρν Ρκήκα δηελεξγεί θάζε δχν ρξφληα ην Γηεζλέο Δπηζηεκνληθφ Ππλέδξην κε ηίηιν: International 
Conference on Accounting and Finance – ICAF, φπνπ επηζηήκνλεο απφ ηελ Διιάδα θαη ην 
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εμσηεξηθφ παξνπζηάδνπλ ηα εξεπλεηηθά ηνπο απνηειέζκαηα ζηα γλσζηηθά πεδία ηεο 
Ινγηζηηθήο θαη Σξεκαηννηθνλνκηθήο. Ρν ζπλέδξην πεξηέρεη εηδηθή ελφηεηα φπνπ αξηζηνχρνη 
θνηηεηέο, χζηεξα απφ αμηνιφγεζε, κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ κε εξγαζία.      
 
- Eθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα κεηαθνξάο δηδαθηηθψλ κνλάδσλ (ECTS);  
 

Ρν Ξξφγξακκα Ππνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο Ινγηζηηθήο θαη Σξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθέξεη, επίζεο, 
ηηο κνλάδεο ECTS πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε κάζεκα.  Δπίζεο, έρνπλ νξηζηεί κνλάδεο ΔCTS πνπ 
αληηζηνηρνχλ θαη ζην Ξαξάξηεκα Γηπιψκαηνο. 
 
- Υπάξρνπλ θαη δηαλέκνληαη ελεκεξσηηθά έληππα εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ECTS;  

 
πάξρεη ζρεηηθή ελεκέξσζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ρκήκαηνο. 
 

3.1.5 Ξψο θξίλεηε ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ; 

- Υπάξρεη ν ζεζκφο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ; Δίλαη ππνρξεσηηθή ε πξαθηηθή άζθεζε 
γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο; 

 
Ζ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ είλαη πξναηξεηηθή θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ θνλδχιηα ηνπ 
ΔΠΞΑ.  Ρν ελδηαθέξνλ ησλ θνηηεηψλ θαιχπηεηαη κέζα απφ ηαθηηθέο δηαδψζεο ελεκεξψζεηο 
πνπ γίλνληαη απφ ζηειέρε ηνπ Γξαθείνπ Ξξαθηηθήο Άζθεζεο (Γ.Ξ.Α.) ζηηο αίζνπζεο 
δηδαζθαιίαο ή ειεθηξνληθέο αλαξηήζεηο.  Ζ πξαθηηθή άζθεζε δελ απνηειεί ππνρξεσηηθή 
επηινγή γηα ηνπο θνηηεηέο. 
 
- Αλ ε πξαθηηθή άζθεζε δελ είλαη ππνρξεσηηθή, πνηφ πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ ηελ επηιέγεη; Πψο 
θηλεηνπνηείηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ θνηηεηψλ; 

 
Ρν Ξαλεπηζηήκην έρεη δεκηνπξγήζεη ηηο ππνδνκέο πνπ ππνζηεξίδνπλ ην ζεζκφ.  πάξρεη 
γξαθείν πξαθηηθήο άζθεζεο γηα φια ηα Ρκήκαηα ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ θαζψο θαη Δζσηεξηθφο 
Θαλνληζκφο πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γξαθείνπ Ξξαθηηθήο Άζθεζεο (ΓΞΑ):  
http://www.uom.gr/media/docs/pdf/kanonismos2007/praktiki%20askisi.pdf. Πην Ρκήκα, 
ππεχζπλνο γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ είλαη ν Δπ. Θαζεγεηήο θ.  Αλέζηεο 
Ιαδάο. 
 
- Πψο θαιιηεξγείηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ θνηηεηψλ ζε πεξίπησζε πνπ ε πξαθηηθή άζθεζε είλαη 
ππνρξεσηηθή; 

 
Κε ζπλερή ελεκέξσζε σζηφζν, ε πξαθηηθή άζθεζε δελ είλαη ππνρξεσηηθή 
 
- Πψο έρεη νξγαλσζεί ε πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ Τκήκαηνο; Πνηά είλαη ε δηάξθεηά ηεο; 
Υπάξρεη ζρεηηθφο εζσηεξηθφο θαλνληζκφο; 

 
Ζ πξαθηηθή άζθεζε ζηνρεχεη ζηελ εθαξκνγή ησλ εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ Ινγηζηηθήο θαη 
Σξεκαηννηθνλνκηθήο πνπ έρνπλ απνθηήζεη νη θνηηεηέο ηνπ Ρκήκαηνο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 
ζπνπδψλ ηνπο, ε ζχλδεζή ηνπο κε ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ε ηερληθή ηνπο 
θαηάξηηζε κε εθείλεο ηηο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζην πξφηππν ηνπ 
ζχγρξνλνπ νηθνλνκηθνχ ζηειέρνπο. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηηο εθζέζεηο νη αζθνχκελνη θνηηεηέο 
θξίλνπλ σο ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθή ηελ απνθηεζείζα εξγαζηαθή ηνπο εκπεηξία. (πάξρεη θαη 
Δζσηεξηθφο Θαλνληζκφο πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο:  
http://www.uom.gr/media/docs/pdf/kanonismos2007/praktiki%20askisi.pdf. 
 
- Πνηεο είλαη νη θπξηφηεξεο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ην Τκήκα ζηελ νξγάλσζε ηεο πξαθηηθήο 
άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ;  

http://www.uom.gr/media/docs/pdf/kanonismos2007/praktiki%20askisi.pdf
http://www.uom.gr/media/docs/pdf/kanonismos2007/praktiki%20askisi.pdf
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Ρν Γξαθείν Ξξαθηηθήο Άζθεζεο θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα λα ηαπηίζεη ην 
αληηθείκελν απαζρφιεζεο κε ην αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ, έηζη ψζηε νη αζθνχκελνη θνηηεηέο 
λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζιακβάλνληαη απν ζπλαθείο επηρεηξεκαηηθέο νληφηεηεο. 
 
πάξρεη, επίζεο, ζηελή ζπλεξγαζία ηνπ Ρκήκαηνο κε ηνπο θνξείο εθηέιεζεο ηεο πξαθηηθήο 
άζθεζεο κέζσ ηνπ επηβιέπνληνο θαζεγεηή. Ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο πνπ νξίδεηαη αλά θνηηεηή 
παξαθνινπζεί ηελ πξαθηηθή άζθεζε ηνπ αζθνχκελνπ, επηθνηλσλεί κε ηηο επηρεηξήζεηο 
αλαθνξηθά κε ηελ πνξεία θαη ηελ εμέιημε ηνπ θνηηεηή, φπσο επίζεο θαη κε ηνπο θνξείο 
εθηέιεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. Αθφκα, ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα 
επνπηεχεη θαη ηνλ αζθνχκελν θνηηεηή.  
 
- Σε πνηέο ηθαλφηεηεο εθαξκνγήο γλψζεσλ ζηνρεχεη ε πξαθηηθή άζθεζε; Πφζν ηθαλνπνηεηηθά 
θξίλεηε ηα απνηειέζκαηα; Πφζν επηηπρήο είλαη ε  εμνηθείσζε ησλ αζθνπκέλσλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ 
θνξέα εθηέιεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο; 

 
Ζ πξαθηηθή άζθεζε ζηνρεχεη ζηελ εθαξκνγή ησλ εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ Ινγηζηηθήο θαη 
Σξεκαηννηθνλνκηθήο πνπ έρνπλ απνθηήζεη νη θνηηεηέο ηνπ Ρκήκαηνο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 
ζπνπδψλ ηνπο, ε ζχλδεζή ηνπο κε ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο ρψξαο θαη ε 
θαηάξηηζή ηνπο κε εθείλεο ηηο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζην 
πξφηππν ηνπ ζχγρξνλνπ νηθνλνκηθνχ ζηειέρνπο. 
 
- Σπλδέεηαη ην αληηθείκελν απαζρφιεζεο θαηά ηελ πξαθηηθή άζθεζε κε ηελ εθπφλεζε πηπρηαθήο / 
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο; 

 
Γελ ππάξρεη ππνρξεσηηθή εθπφλεζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 
 
- Γεκηνπξγνχληαη κε ηελ πξαθηηθή άζθεζε επθαηξίεο γηα κειινληηθή απαζρφιεζε ησλ πηπρηνχρσλ; 

Ξάληνηε κέζα ζηα πιαίζηα ηεο γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο  
 
- Έρεη αλαπηπρζεί δίθηπν δηαζχλδεζεο ηνπ Τκήκαηνο κε θνηλσληθνχο, πνιηηηζηηθνχο ή 
παξαγσγηθνχο θνξείο κε ζθνπφ ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ;  

Ρν Ρκήκα πξνζπαζεί κέζα απφ εκεξίδεο, δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ θαη εκέξεο θαξηέξαο λα 
θέξεη ζε επαθή ηνπ πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο κε ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ρψξνπ. 
   
- Πνηεο πξσηνβνπιίεο αλαιακβάλεη ην Τκήκα πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ ζέζεηο απαζρφιεζεο 
θνηηεηψλ (ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν); 

 
Γελ ππάξρνπλ ζρεηηθά ζηνηρεία. 
 
- Υπάξρεη ζηελή ζπλεξγαζία θαη επαθή κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ / επνπηψλ ηνπ Τκήκαηνο θαη ησλ 
εθπξνζψπσλ ηνπ θνξέα εθηέιεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο;  

πάξρεη, επίζεο, ζηελή ζπλεξγαζία ηνπ Ρκήκαηνο κε ηνπο θνξείο εθηέιεζεο ηεο πξαθηηθήο 
άζθεζεο κέζσ ηνπ επηβιέπνληνο θαζεγεηή. Ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο πνπ νξίδεηαη αλά θνηηεηή 
παξαθνινπζεί ηελ πξαθηηθή άζθεζε ηνπ αζθνχκελνπ, επηθνηλσλεί κε ηηο επηρεηξήζεηο 
αλαθνξηθά κε ηελ πνξεία θαη ηελ εμέιημε ηνπ θνηηεηή, φπσο επίζεο θαη κε ηνπο θνξείο 
εθηέιεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. Αθφκα, ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα 
επνπηεχεη θαη ηνλ αζθνχκελν θνηηεηή.  
 
- Υπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο θαη απαηηήζεηο γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπ Τκήκαηνο κε ηνπο 
θνξείο εθηέιεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο; Πνηεο; 

Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ Erasmus+ 
(http://afroditi.uom.gr/erasmus/). 
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- Πψο παξαθνινπζνχληαη θαη ππνζηεξίδνληαη νη αζθνχκελνη θνηηεηέο; 

Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ ησλ θνηηεηψλ γίλεηαη θαη κέζα απφ έληππα (φπσο έλαξμεο θαη 
αμηνιφγεζεο) πνπ ζπκπιεξψλνληαη απφ θνηλνχ απφ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή θαη ηνλ επφπηε 
θνξέα. Πε απηά αλαθέξνληαη ηα ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη θαη απνξίεο ή 
εξσηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ. 
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3.2. Ππόγπαμμα Κεηαπηςσιακών ποςδών4 
3.2.1 Ρίηινο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ 

(α) Ρν Ππόγπαμμα Κεηαπηςσιακών ποςδών ζηη Ιογιζηική και Υπημαηοοικονομική 
(ΞΚΠ-ΙΝΣ) ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ‟ αξηζκ. ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ‟ 
αξηζ. 107307/Β7 Απφθ. ΞΔΞΔΘ (ΦΔΘ 1965Β/21-7-2014) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ 
ππ'αξηζκ. 519/2016 Απφθ. Ξξχηαλε (ΦΔΘ 3303Β/14-10-2016). 
 
(β) Ρν Ππόγπαμμα Κεηαπηςσιακών ποςδών ζηη ηπαηηγική Γιοικηηική Ιογιζηική και 
Υπημαηοοικονομική Γιοίκηζη για ηελέση Δπισειπήζευν (ΞΚΠ-ΠΙΣ) ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο ππ‟ αξηζκ 101624/Β7 Απφθ. ΞΔΞΘ (ΦΔΘ 2054Β/2008) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρχεη κε ηελ ππ' αξηζκ. 107431/Β7 Απφθ. ΞΔΞΔΘ (ΦΔΘ 1965Β/21-7-2014).  
 
(γ) Ρν Ππόγπαμμα Κεηαπηςσιακών ποςδών ζηη Δθαπμοζμένη Ιογιζηική και 
Δλεγκηική (ΞΚΠ-ΔΙΔ) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ‟αξηζκ.138883/Β7 απφθαζεο ηνπ 
ΞΔΞΘ (ΦΔΘ 646Β/2009) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ ππ' αξηζκ. 107310/Β7 Απφθ. 
ΞΔΞΘ (ΦΔΘ 1951Β/18-7-2014) θαη ηελ ππ'αξηζκ.5895/Απφθ. ΞΔΞΘ (ΦΔΘ2589Β/2016). 
 

3.2.2 Ρκήκαηα θαη Ηδξχκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Ξξφγξακκα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ.5 

 

(α) ΓΞΚΠ ζηελ Γηνίθεζε ησλ Δπηρεηξήζεσλ (Ρκήκαηα Ινγηζηηθήο θαη Σξεκαηννηθνλνκηθήο, 
Νξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Νηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ, Ξαλεπηζηήκην 
Καθεδνλίαο). 

(β) ΓΞΚΠ ζηα Ξιεξνθνξηαθά Ππζηήκαηα ((Ρκήκαηα Ινγηζηηθήο θαη Σξεκαηννηθνλνκηθήο, 
Νξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Νηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ, Ξαλεπηζηήκην 
Καθεδνλίαο). 

(γ) ΓΓΞΚΠ ζηα Ξξνεγκέλα Ππζηήκαηα Ζιεθηξνληθψλ πνινγηζηψλ θαη Δπηθνηλσλίαο, (Α.Ξ.Θ., 
Ξαλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Ξαλεπηζηήκην Καθεδνλίαο). 

 

3.2.3 Ξψο θξίλεηε ηνλ βαζκφ αληαπφθξηζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ 
Ρκήκαηνο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο; 

 Υπάξρνπλ δηαδηθαζίεο  ειέγρνπ ηεο αληαπφθξηζεο απηήο; Πφζν απνηειεζκαηηθέο είλαη; 

 
Πχκθσλα κε ηελ δηαρξνληθή πνξεία ηνπ αξηζκνχ ησλ αηηήζεσλ γηα ηα Ξξνγξάκκαηα 
Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ (ΞΚΠ) ηνπ Ρκήκαηνο θαζψο θαη ηεο αληαπφθξηζεο ησλ 
επηρεηξεκαηηθψλ νληνηήησλ θαη ησλ νξγαληζκψλ γηα ηνπο απνθνίηνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
πξνθχπηεη φηη ηα ΞΚΠ αληαπνθξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθά ζηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο, θαζψο θαη 
ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Ρκήκαηνο. 
 

 Υπάξρνπλ δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη αλαζεψξεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ; Πφζν 
απνηειεζκαηηθέο είλαη; 

 
Ρν θάζε ΞΚΠ,  ζην ηέινο ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο, κε βάζε ηηο ειεθηξνληθέο αμηνινγήζεηο ησλ 
κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ/ηξηψλ θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνληαη, επαλεμεηάδεηαη σο πξνο 
ην πεξηερφκελν ηνπ απφ ηνλ Γηεπζπληή θαη ηα κέιε ηεο Ππληνληζηηθήο Δπηηξνπήο. Κε βάζε ηηο 
απφςεηο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ δηαηππψλνληαη πξνηάζεηο νη νπνίεο θαη εμεηάδνληαη θαη 
ιακβάλνληαη ηειηθέο απνθάζεηο απφ ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε Δηδηθήο Πχλζεζεο (ΓΠΔΠ) ηνπ 
Ρκήκαηνο.  Ζ αθνινπζνχκελε δηαδηθαζία δείρλεη λα είλαη απνηειεζκαηηθή αλ θαη ζα πξέπεη λα 
ζπζηαζνχλ επηκέξνπο επηηξνπέο γηα ηελ θαιχηεξε παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηνπ 

                                                 
4. Πηελ πεξίπησζε πνπ ζην Ρκήκα ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξα απφ έλα Ξξνγξάκκαηα 
Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ ε ελφηεηα απηή πξέπεη λα επαλαιεθζεί γηα θαζέλα απφ ηα ΞΚΠ.  
5. Ππκπιεξψλεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε ιεηηνπξγίαο Γηαηκεκαηηθνχ ή Γηηδξπκαηηθνχ 
Ξξνγξάκκαηνο Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ. 
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πξνγξάκκαηνο. 
 

 Πψο δεκνζηνπνηείηαη ην Πξφγξακκα Σπνπδψλ; 

 
Ρα ΞΚΠ θαη νη απαηηήζεηο εηζαγσγήο δεκνζηνπνηνχληαη ειεθηξνληθά ζηελ ηζηνζειίδα ησλ ΞΚΠ 
ηνπ Ρκήκαηνο (http://www.accfin.uom.gr) θαη ζηελ αληίζηνηρε ηνπ ηζηνζειίδα ηνπ Ηδξχκαηνο 
(www.uom.gr) θαη ζε έληππα θαη ειεθηξνληθά κέζα απφ δεκνζηεχζεηο ζηνλ εκεξήζην θαη 
εβδνκαδηαίν ηχπν, κε αλαθνηλψζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαζψο θαη κε ειεθηξνληθέο 
αλαξηήζεηο. Αθφκε, ν Γηεπζπληήο ησλ ΞΚΠ ζπκκεηέρεη ζε δηάθνξεο αθαδεκατθέο εθδειψζεηο, 
φπνπ θαη ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα ηα ΞΚΠ πνπ εθπνλνχληαη απν ην Ρκήκα. 
Πεκαληηθή ζέζε έρεη ε ειεθηξνληθή ηζηνζειίδα ηνπ Ξαλεπηζηήκηνπ Καθεδνλίαο θαη ησλ ΞΚΠ 
φπνπ αλαξηάηαη ειεθηξνληθά ην πιεξνθνξηαθφ πιηθφ. 
 
Ρν θάζε πξφγξακκα ζπνπδψλ πεξηέρεη ηνπο ηίηινπο ησλ ππνρξεσηηθψλ, ησλ θαη‟ επηινγή 
καζεκάησλ, ην πεξηερφκελφ, ηηο κνλάδεο ECTS θάζε καζήκαηνο, ηνπο δηδάζθνληεο, ηηο 
εβδνκαδηαίεο ψξεο δηδαζθαιίαο ζηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηείηαη ην δηδαθηηθφ έξγν θαζψο θαη ε 
ρξνληθή αιιεινπρία ή αιιειεμάξηεζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ. Ρα ζηνηρεία αλαξηψληαη 
ζηελ ηζηνζειίδα ησλ ΞΚΠ (http://www.accfin.uom.gr). 
 

 Υπάξρεη δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο πνξείαο φζσλ απέθηεζαλ ηίηιν 
Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ απφ ην Τκήκα; 

 

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο επαγγεικαηηθήο έληαμεο ησλ θαηφρσλ Κεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο 
ηνπ Ρκήκαηνο έρεη νξηζηεί ήδε απφ ηελ Γ.Π Δηδηθήο Πχλζεζεο ηνπ Ρκήκαηνο Δπηηξνπή 
δεκηνπξγίαο βάζεο δεδνκέλσλ, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθά. 
Ξαξάιιεια, έρεη ζπζηαζεί Πχιινγνο Απνθνίησλ ησλ ΞΚΠ ηνπ Ρκήκαηνο. 
 
 

3.2.4 Ξψο θξίλεηε ηε δνκή, ηε ζπλεθηηθφηεηα θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Κεηαπηπρηαθψλ 
Ππνπδψλ;6 

 Πνηφ είλαη ην πνζνζηφ ησλ καζεκάησλ θνξκνχ / εηδίθεπζεο / θαηεπζχλζεσλ ζην ζχλνιν ησλ 
καζεκάησλ;  

 
Ζ έλαξμε ησλ καζεκάησλ ηνπ ΞΚΠ-ΙΝΣ γίλεηαη θαηά ηελ έλαξμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο, ηελ 
ηειεπηαία εβδνκάδα ηνπ Πεπηεκβξίνπ ή ην αξγφηεξν, ηελ πξψηε εβδνκάδα Νθησβξίνπ θαη 
δηαξθεί δχν αθαδεκατθά εμάκελα. Ρν θάζε αθαδεκατθφ εμάκελν πεξηιακβάλεη δεθαηξείο (13) 
πιήξεηο εβδνκάδεο θαη ην ζχλνιν ησλ δηδαθηηθψλ σξψλ αλέξρεηαη ζε 39 ψξεο/κάζεκα . Όια ηα 
καζήκαηα δηδάζθνληαη ηξεηο (3) ψξεο ηελ εβδνκάδα. Ρα καζήκαηα ηνπ ΞΚΠ-ΙΝΣ δηαηξνχληαη ζε 
δχν ελφηεηεο: «ππνρξεσηηθά» θαη «επηινγήο». Θαηά ην πξψην αθαδεκατθφ εμάκελν (ρεηκεξηλφ) ν 
θνηηεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαθνινπζήζεη επηηπρψο ηέζζεξα (4) ππνρξεσηηθά καζήκαηα 
θαη έλα (1) επηινγήο. Θαηά ην δεχηεξν αθαδεκατθφ εμάκελν (εαξηλφ) ν θνηηεηήο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα παξαθνινπζήζεη επηηπρψο πέληε (5) καζήκαηα ζε θαζεκία απφ ηηο δχν 
εμεηδηθεχζεηο (Ινγηζηηθήο ή Σξεκαηννηθνλνκηθήο) θαη ζπγθεθξηκέλα ηξία (3) ππνρξεσηηθά 
καζήκαηα θαη δχν (2) καζήκαηα επηινγήο. Κεηά ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα 
ηνπ επφκελνπ εμακήλνπ ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθπνλήζεη ηε 
δηπισκαηηθή ηνπ εξγαζία. Ρα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέρνληαη ππφ ηε κνξθή πιήξνπο 
θαη ππνρξεσηηθήο θνηηήζεσο. Ρα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέρνληαη ή κε ηελ κνξθή 
πιήξνπο θαη ππνρξεσηηθήο θνηηήζεσο ή κε ηελ κέζνδν ηεο εμ‟ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ή κέζσ 
κεζφδσλ εθπαίδεπζεο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ην δηαδίθηπν ή κε νπνηαζδήπνηε ζπλδπαζκφ 
κεζφδνπ εθπαίδεπζεο. Νη εμεηάζεηο ειέγρνπ πξνφδνπ είλαη πάληνηε γξαπηέο. Ρα καζήκαηα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο δηδάζθνληαη είηε ζηελ ειιεληθή γιψζζα, είηε ζηελ αγγιηθή, απφ ηελ αληίζηνηρε 
αγγιηθή θαη ειιεληθή βηβιηνγξαθία θαη αξζξνγξαθία. Ρν πξφγξακκα ππνζηεξίδεηαη απφ 

                                                 
6. Ππκπιεξψζηε ηνπο Ξίλαθεο 13.1 θαη 13.2.  

http://www.accfin.uom.gr/
http://www.uom.gr/
http://www.accfin.uom.gr/
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ζεκηλάξηα, δηαιέμεηο, εξγαζηήξηα, εθαξκνγέο πεδίνπ, επηζθέςεηο ζε θνξείο θαη ηδξχκαηα θιπ. 
 
Ζ έλαξμε ησλ καζεκάησλ ηνπ ΞΚΠ-ΠΙΣ γίλεηαη θαηά ην εαξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 
θαη δηαξθνχλ δχν αθαδεκατθά εμάκελα. Ρν θάζε αθαδεκατθφ εμάκελν πεξηιακβάλεη δεθαηξείο 
(13) πιήξεηο εβδνκάδεο θαη ην ζχλνιν ησλ δηδαθηηθψλ σξψλ αλέξρεηαη ζε 39 ψξεο/κάζεκα. Όια 
ηα καζήκαηα δηδάζθνληαη ηξεηο (3) ψξεο ηελ εβδνκάδα. Ρα καζήκαηα δηαηξνχληαη ζε δχν 
ελφηεηεο: «ππνρξεσηηθά» θαη «επηινγήο». Θαηά ην πξψην αθαδεκατθφ εμάκελν (εαξηλφ) ν 
θνηηεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαθνινπζήζεη επηηπρψο ηξία (3) ππνρξεσηηθά καζήκαηα θαη 
δχν (2) επηινγήο καζήκαηα. Θαηά ην δεχηεξν αθαδεκατθφ εμάκελν (ρεηκεξηλφ) ν θνηηεηήο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα παξαθνινπζήζεη επηηπρψο πέληε (5) καζήκαηα ζε θαζεκία απφ ηηο δχν 
εμεηδηθεχζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα: ηξία (3) ππνρξεσηηθά καζήκαηα θαη δχν (2) καζήκαηα επηινγήο. 
Ρα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέρνληαη ή κε ηελ κνξθή πιήξνπο θαη ππνρξεσηηθήο 
θνηηήζεσο ή κε ηελ κέζνδν ηεο εμ‟ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ή κέζσ κεζφδσλ εθπαίδεπζεο πνπ 
ππνζηεξίδνληαη απφ ην δηαδίθηπν ή κε νπνηαζδήπνηε ζπλδπαζκφ κεζφδνπ εθπαίδεπζεο. Νη 
εμεηάζεηο ειέγρνπ πξνφδνπ είλαη πάληνηε γξαπηέο. Κεηά ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ, θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ επφκελνπ εμακήλνπ (εαξηλφ), ν θνηηεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθπνλήζεη ηε 
δηπισκαηηθή ηνπ εξγαζία. Όια ηα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο δηδάζθνληαη είηε ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα, είηε ζηελ αγγιηθή, απφ ηελ αληίζηνηρε αγγιηθή θαη ειιεληθή βηβιηνγξαθία θαη 
αξζξνγξαθία. Ρν πξφγξακκα ππνζηεξίδεηαη απφ ζεκηλάξηα, δηαιέμεηο, εξγαζηήξηα, εθαξκνγέο 
πεδίνπ, επηζθέςεηο ζε θνξείο θαη ηδξχκαηα θιπ. 
 
Ζ έλαξμε ησλ καζεκάησλ ηνπ ΞΚΠ-ΔΙΔ γίλεηαη θαηά ηελ έλαξμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο θαη 
πεξηιακβάλεη καζήκαηα εηδίθεπζεο ή θαηεπζχλζεσλ. Νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο παξαθνινπζνχλ 
δέθα πέληε (15) ππνρξεσηηθά καζήκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ. Ρα 
καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέρνληαη ή κε ηελ κνξθή πιήξνπο θαη ππνρξεσηηθήο θνηηήζεσο 
ή κε ηελ κέζνδν ηεο εμ‟ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ή κέζσ κεζφδσλ εθπαίδεπζεο πνπ 
ππνζηεξίδνληαη απφ ην δηαδίθηπν ή κε νπνηαζδήπνηε ζπλδπαζκφ κεζφδνπ εθπαίδεπζεο. Νη 
εμεηάζεηο ειέγρνπ πξνφδνπ είλαη πάληνηε γξαπηέο. Ζ έλαξμε ησλ καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 
γίλεηαη θαηά ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο θαη δηαξθεί ηξία αθαδεκατθά εμάκελα. 
Ρν θάζε αθαδεκατθφ εμάκελν πεξηιακβάλεη δεθαηξείο (13) πιήξεηο εβδνκάδεο θαη ην ζχλνιν ησλ 
δηδαθηηθψλ σξψλ αλέξρεηαη ζε 39 ψξεο/κάζεκα. Όια ηα καζήκαηα δηδάζθνληαη ηξεηο (3) ψξεο 
ηελ εβδνκάδα Ζ χιε θαζψο θαη ην πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
εμεηάζεσλ ζηηο νπνίεο ππφθεηληαη νη θνηηεηέο έρνπλ ζρεδηαζηεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 
3693/08 (φπσο ηζρχεη ζήκεξα). Αλαιπηηθά, θαηά ην πξψην αθαδεκατθφ εμάκελν (ρεηκεξηλφ), ν 
κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαθνινπζήζεη, επηηπρψο, πέληε (5) καζήκαηα. 
Θαηά ην δεχηεξν αθαδεκατθφ εμάκελν (εαξηλφ) ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
παξαθνινπζήζεη, επηηπρψο, πέληε (5) καζήκαηα. Θαηά ην ηξίην αθαδεκατθφ εμάκελν (ρεηκεξηλφ) 
ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαθνινπζήζεη, επηηπρψο, πέληε (5) 
καζήκαηα. Κεηά ηελ ιήμε ησλ καζεκάησλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ επφκελνπ εμακήλνπ (εαξηλφ), ν 
κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθπνλήζεη ηε δηπισκαηηθή ηνπ εξγαζία. Όια ηα 
καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο δηδάζθνληαη είηε ζηελ ειιεληθή γιψζζα είηε ζηελ αγγιηθή, απφ ηελ 
αληίζηνηρε ειιεληθή θαη αγγιηθή βηβιηνγξαθία θαη αξζξνγξαθία. Ρν πξφγξακκα ππνζηεξίδεηαη 
απφ ζεκηλάξηα, δηαιέμεηο, εξγαζηήξηα, εθαξκνγέο πεδίνπ, επηζθέςεηο ζε θνξείο θαη ηδξχκαηα 
θιπ. 

 
 Πνηφ είλαη ην πνζνζηφ ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ / καζεκάησλ ππνρξεσηηθήο επηινγήο / 

καζεκάησλ ειεχζεξεο επηινγήο ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ; 
 

Πην ΞΚΠ-ΙΝΣ ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα είλαη δέθα (10), πνζνζηφ 45,5%, ζε ζχλνιν 
πξνζθεξφκελσλ είθνζη δχν (22) καζεκάησλ. Ρν πνζνζηφ καζεκάησλ επηινγήο είλαη 54,5% (12 
καζήκαηα) ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ (22 καζήκαηα). Ρα καζήκαηα θνξκνχ είλαη νθηψ (8), δει. 
πνζνζηφ  36,4%, ελψ ηα καζήκαηα θαηεχζπλζεο είλαη δέθα ηέζζεξα (14), δει. πνζνζηφ 63,6%.  Ρν 
ππφινηπν πνζνζηφ θαιχπηεη ηελ δηπισκαηηθή εξγαζία.   
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Πην ΞΚΠ-ΠΙΣ ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα είλαη ελλέα (9), πνζνζηφ 42,8% ζε ζχλνιν 
πξνζθεξφκελσλ είθνζη ελφο (21) καζεκάησλ. Ρν πνζνζηφ καζεκάησλ ηεο ειεχζεξεο επηινγήο 
είλαη 57,15% (12 καζήκαηα) ζην ζχλνιν ησλ είθνζη έλα (21) καζεκάησλ. Ρα καζήκαηα θνξκνχ 
είλαη επηά (7), δει. 33,33% ελψ ηα καζήκαηα θαηεχζπλζεο είλαη δέθα ηξία (130, δει. 62%.  Ρν 
ππφινηπν πνζνζηφ θαιχπηεη ε δηπισκαηηθή εξγαζία.   
 
Ρν ΞΚΠ-ΔΙΔ πεξηιακβάλεη καζήκαηα εηδίθεπζεο. Νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο  παξαθνινπζνχλ 
δέθα πέληε (15) ππνρξεσηηθά καζήκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Ξξφγξακκα Ππνπδψλ 
 

 Πνηά είλαη ε πνζνζηηαία ζρέζε κεηαμχ καζεκάησλ ππνβάζξνπ, καζεκάησλ επηζηεκνληθήο 
πεξηνρήο, καζεκάησλ γεληθψλ γλψζεσλ θαη καζεκάησλ αλάπηπμεο δεμηνηήησλ ζην ζχλνιν ησλ 
καζεκάησλ;   

 
Πην ΞΚΠ-ΙΝΣ ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα είλαη δέθα (10), πνζνζηφ 43,7%, ζε ζχλνιν 
πξνζθεξφκελσλ είθνζη δχν (22) καζεκάησλ. Ρν πνζνζηφ καζεκάησλ ηεο ειεχζεξεο επηινγήο 
είλαη 56,53% (13 καζήκαηα) ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ (22 καζήκαηα). Ρα καζήκαηα θνξκνχ 
είλαη νθηψ (8), δει. πνζνζηφ  34,78%, ελψ ηα καζήκαηα θαηεχζπλζεο είλαη δέθα ηέζζεξα (14), 
δει. πνζνζηφ 58,33%.  Ρν ππφινηπν θαιχπηεη ε δηπισκαηηθή εξγαζία.   
 
Πην ΞΚΠ-ΠΙΣ ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα είλαη ελλέα (9), πνζνζηφ 42,8%, ζε ζχλνιν 
πξνζθεξφκελσλ είθνζη ελφο (21) καζεκάησλ. Ρν πνζνζηφ καζεκάησλ ηεο ειεχζεξεο επηινγήο 
είλαη 57,15% (12 καζήκαηα) ζην ζχλνιν ησλ είθνζη έλα (21) καζεκάησλ. Ρα καζήκαηα θνξκνχ 
είλαη επηά (7), δει. 33,33% ελψ ηα καζήκαηα θαηεχζπλζεο είλαη δέθα ηξία (130, δει. 62%.  Ρν 
ππφινηπν πνζνζηφ θαιχπηεη ε δηπισκαηηθή εξγαζία.   
 
Ρν ΞΚΠ-ΔΙΔ πεξηιακβάλεη καζήκαηα εηδίθεπζεο φπνπ νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο 
παξαθνινπζήζνπλ δέθα πέληε (15) ππνρξεσηηθά καζήκαηα φπσο πεξηιακβάλνληαη ζην 
Ξξφγξακκα Ππνπδψλ 
 

 Πψο θαηαλέκεηαη ν ρξφλνο κεηαμχ ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο, αζθήζεσλ, εξγαζηεξίσλ, άιισλ 
δξαζηεξηνηήησλ;  

 
Πηα ΞΚΠ ηνπ Ρκήκαηνο, ν ρξφλνο θαηαλνκήο κεηαμχ δηαδψζεο δηδαζθαιίαο, εθηέιεζεο ησλ 
αζθήζεσλ, πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηεξίσλ θαζψο θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ 
εμαξηάηαη απφ ηε θχζε θαη ηελ χιε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ καζήκαηνο. πάξρνπλ γηα παξάδεηγκα 
καζήκαηα φπνπ ε δηδαζθαιία πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ζηα εξγαζηήξηα Ζ/. 
 

 Πψο νξγαλψλεηαη θαη ζπληνλίδεηαη ε χιε κεηαμχ ησλ καζεκάησλ; Υπάξρεη επηθάιπςε χιεο κεηαμχ 
ησλ καζεκάησλ; Υπάξρνπλ θελά χιεο; Δίλαη νξζνινγηθή ε έθηαζε ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ; 
Υπάξρεη δηαδηθαζία επαλεθηίκεζεο, αλαπξνζαξκνγήο θαη επηθαηξνπνίεζεο ηεο χιεο ησλ 
καζεκάησλ; 

 
Γηα θάζε κάζεκα ππάξρεη αλαιπηηθφ πεξίγξακκα χιεο. Ρν πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο αλαξηάηαη 
ζηελ αξρή θάζε εμακήλνπ ζην πξφγξακκα COMPUS (ζηε ζειίδα ηνπ ζρεηηθνχ κεηαπηπρηαθνχ 
καζήκαηνο), φπνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο λα γλσξίδνπλ ηηο ψξεο δηδαζθαιίαο, ηνπο 
ρψξνπο δηδαζθαιίαο, λα κειεηήζνπλ ην ζθνπφ ηνπ καζήκαηνο, ην ρξνλνδηάγξακκα δηδαζθαιίαο 
ηνπ καζήκαηνο θαη ην πεξίγξακκα ηεο χιεο, ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο, ηηο γξαπηέο εμεηάζεηο 
(ελδηάκεζε θαη ηειηθή), ηελ ππνρξεσηηθή θαη πξναηξεηηθή βηβιηνγξαθία, ηηο ζηξαηεγηθέο 
δηδαζθαιίαο-κάζεζεο θαη αμηνιφγεζεο, ηνλ ηξφπν βαζκνιφγεζεο, θαζψο θαη ηελ ελδεηθηηθή 
βηβιηνγξαθία.  
 
Ν Γηεπζπληήο ηνπ ΞΚΠ καδί κε ηελ Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή είλαη αξκφδηνη γηα ηελ νξγάλσζε, 
παξαθνινχζεζε θαη ζπληνληζκφ ηεο χιεο  ησλ κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ. Νη δηδάζθνληεο 
παξνηξχλνληαη γηα ηε ζπλερή επηθαηξνπνίεζε ηεο χιεο. Γελ ππάξρεη επηθάιπςε ηεο χιεο φπσο 
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πξνθχπηεη απφ ηα ειεθηξνληθά εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνπο κεηαπηπρηαθνχο 
θνηηεηέο/ηξηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
 

 Δθαξκφδεηαη ζχζηεκα πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ; Πφζν ιεηηνπξγηθφ είλαη; 
 

Γελ εθαξκφδεηαη ζρεηηθφ ζχζηεκα. 
 
 

3.2.5 Ξψο θξίλεηε ην εμεηαζηηθφ ζχζηεκα; 

 Δθαξκφδνληαη, θαη ζε πνηά έθηαζε, πνιιαπινί (ζε είδνο θαη ρξφλν) ηξφπνη αμηνιφγεζεο ησλ 
θνηηεηψλ; Πνηνη ζπγθεθξηκέλα; 

 
Νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο/ηξηεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα παξαθνινπζνχλ ηηο παξαδφζεηο, ηα 
εξγαζηήξηα θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ ελδηάκεζε θαη ηειηθή εμέηαζε πνπ 
πξνβιέπεηαη γηα θάζε κάζεκα. Ρν φξην απνπζηψλ πνπ δηθαηνχηαη ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο είλαη 
κέρξη ηξεηο (3) ζπλαληήζεηο, αλεμάξηεηα απφ ην είδνο απνπζίαο. Γηα αξηζκφ απνπζηψλ πέξα απφ 
ηηο ηξεηο (3) ζπλαληήζεηο ζε έλα κάζεκα απνθαζίδεη ζρεηηθά ε Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή θαη νξίδεη 
είηε ηελ εθπφλεζε εηδηθήο ζπκπιεξσκαηηθήο εξγαζίαο κε ηελ έγθξηζε ηνπ δηδάζθνληα είηε ηελ 
επαλάιεςε ηνπ καζήκαηνο ή ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ θνηηεηή/ηξηαο απφ ην ζπγθεθξηκέλν 
πξφγξακκα. 
 
Ζ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ γηα θάζε κάζεκα γίλεηαη απφ ην δηδάζθνληα κε ζπλδπαζκφ 
εξγαζηψλ θαη εμεηάζεσλ (ελδηάκεζεο θαη ηειηθήο) πξνφδνπ. Ν ηξφπνο εμέηαζεο θαη βαζκνινγίαο 
ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ απνθαζίδεηαη απφ ηελ Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή ησλ ΞΚΠ ψζηε λα 
δηαζθαιίδεηαη ην αδηάβιεην, ε αληηθεηκεληθφηεηα, ε δηαθάλεηα θαη ε ζπλέπεηα. Ζ δηαθάλεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ δηαζθαιίδεηαη κε ην φηη ηα νλφκαηα ησλ θνηηεηψλ ζηα 
γξαπηά είλαη θαιπκκέλα θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ αλαξηψληαη ζην πξφγξακκα 
βαζκνινγηψλ ηεο Γξακκαηείαο φπνπ έρεη πξφζβαζε κε ηνπο θσδηθνχο ηνπ ν θάζε κεηαπηπρηαθφο 
θνηηεηήο/ηξηα. Ζ αμηνιφγεζεο ηεο εμεηαζηηθήο δηαδηθαζίαο γίλεηαη ειεθηξνληθά κε ζρεηηθφ 
εξσηεκαηνιφγην πνπ ζπκπιεξψλνπλ νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο.  
 
Ζ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεψλ ηνπο γίλεηαη αιθαβεηηθά ζε θιίκαθα απφ „Α‟ έσο „Δ‟, φπνπ: 
 
„Α‟ = 9.5-10 
„Α−‟ = 9 
„Β+‟ = 8.5 
„Β‟ = 8 
„Β-‟=7.5 
„Γ+‟= 7 
„Γ‟ = 6.5 
„Γ-‟= 6 
„Γ+‟ = 5.5 
„Γ‟= 5 
„E‟ = Δπαλάιεςε 
„ΔΙΙ‟ = Διιηπψο 
 
O θνηηεηήο/ηξηα πνπ βαζκνινγείηαη ην πνιχ ζε δχν καζήκαηα ηνπ εμακήλνπ κε βαζκφ „Δ‟ 
επαλεμεηάδεηαη (γξαπηά) κία θαη κφλν θνξά ζ' απηά ζε δηάζηεκα ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ έθδνζε 
ησλ απνηειεζκάησλ (κε θαηαβνιή αληίζηνηρσλ εμέηαζηξσλ). Πε πεξίπησζε λέαο απνηπρίαο 
ππνρξεψλεηαη γηα ηειεπηαία θνξά, λα επαλαιάβεη ηα καζήκαηα απηά ην εμάκελν πνπ ζα 
δηδαρζνχλ, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα (κε θαηαβνιή ησλ αληίζηνηρσλ δηδάθηξσλ). Νη 
κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ησλ ΞΚΠ πνπ ζεσξνχλ φηη αδηθήζεθαλ ζηε βαζκνιφγεζε ηνπο ζε 
ζπγθεθξηκέλν κάζεκα, έπεηηα απφ δχν ζπλερείο απνηπρίεο, έρνπλ ην δηθαίσκα λα απεπζχλνληαη 
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ζε ζρεηηθή Ρξηκειή Δπηηξνπή ε νπνία νξίδεηαη „ad hoc‟ γηα λα εμεηάζεη ην ζέκα ηεο επαλεμέηαζεο 
ηνπο. Πηελ Ρξηκειή Δπηηξνπή ζπκκεηέρεη θαη ν δηδάζθσλ θαζεγεηήο, ν νπνίνο βαζκνιφγεζε ην 
κάζεκα. Βαζκφο „ΔΙΙ‟ (ειιηπψο) δίδεηαη απφ ην δηδάζθνληα ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, φπσο 
αδπλακία ηνπ/ηεο θνηηεηή/ηξηαο λα ιάβεη κέξνο ζηηο εμεηάζεηο ή λα παξαδψζεη εξγαζία γηα 
ιφγνπο επαγγεικαηηθνχο ή πγείαο θαη αξγφηεξα κέζα ζε λέα ηαθηή πξνζεζκία δχλαηαη λα 
αληηθαηαζηαζεί κε θαλνληθφ βαζκφ, εθ‟ φζνλ ν/ε θνηηεηήο/ηξηα εθπιεξψζεη φιεο ηνπ ηηο 
ππνρξεψζεηο. Νη δηδάζθνληεο ππνρξενχληαη λα εθδίδνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ κέζα 
ζε δηάζηεκα 15 εκεξψλ απφ ηελ εκέξα εμέηαζεο. 
 

 Πψο δηαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ; 

 
Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο εμεηαζηηθήο δηαδηθαζίαο θξίλεηαη ειεθηξνληθά κέζα απφ ζρεηηθφ 
εξσηεκαηνιφγην πνπ ζπκπιεξψλνπλ νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο. Ζ αλάιπζε ησλ εληχπσλ 
αμηνιφγεζεο κε ηηο παξαηεξήζεηο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ/ηξησλ θαη νη ζπγθξηηηθνί πίλαθεο 
εηνηκάδνληαη κε ηελ επζχλε ηνπ θέληξνπ Ξιεξνθνξηθήο ηνπ Ηδξχκαηνο. Νη πίλαθεο πνπ 
εηνηκάδνληαη παξαδίδνληαη ζηελ Ρξηκειή Δπηηξνπή Κειέηεο Αμηνιφγεζεο (ε νπνία απνηειείηαη 
απφ Θαζεγεηέο α' θαη β' βαζκίδαο πνπ έρνπλ νξηζηεί απφ ηε Γ.Π.Δ.Π.  πνπ κπνξεί λα αλήθνπλ ή λα 
κελ αλήθνπλ ζηνπο δηδάζθνληεο ηνπ ΞΚΠ), πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηηο απαληήζεηο ησλ 
εληχπσλ αμηνιφγεζεο. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο κε ζνβαξά παξάπνλα θνηηεηψλ/ηξησλ, ε Δπηηξνπή γηα 
ηε ζεξαπεία ησλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπηζησζεί, ιακβάλεη ηα αθφινπζα κέηξα: ζχζηαζε, 
παξαθξάηεζε κέξνπο ή νιφθιεξεο ηεο απνδεκίσζεο, αθαίξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο δηδαζθαιίαο. 
Όηαλ ζπλερίδεηαη ε δηεμαγσγή καζήκαηνο κε ηξφπν πνπ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ εχξπζκε 
ιεηηνπξγία ηνπ ΞΚΠ, κε ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Κειέηεο Αμηνιφγεζεο, ε Δπηηξνπή 
εηζεγείηαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ δηδάζθνληα, αλεμαξηήησο αλ απηφο είλαη κέινο ΓΔΞ ηνπ 
Ξαλεπηζηεκίνπ ή εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο. Ρνλ Γεθέκβξην θαη Πεπηέκβξην θάζε αθαδεκατθνχ 
έηνπο θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ εθάζηνηε εμακήλνπ, ε Δπηηξνπή θαηαζέηεη ζηελ Ππληνληζηηθή 
Δπηηξνπή ηελ ζρεηηθή Έθζεζε Αμηνιφγεζεο. Πηελ αξρή θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο, ε Γ.Π.Δ.Π 
ζπδεηά γηα ην έξγν ηεο Δπηηξνπήο κε δπλαηφηεηα επαλεθινγήο ησλ κειψλ ηεο. 
 

 Υπάξρεη δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο εμεηαζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη πνηά είλαη απηή; 

 
Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο εμεηαζηηθήο δηαδηθαζίαο θξίλεηαη ειεθηξνληθά κέζα απφ ην 
εξσηεκαηνιφγην πνπ ζπκπιεξψλνπλ νη θνηηεηέο. Ζ αλάιπζε ησλ εληχπσλ αμηνιφγεζεο κε ηηο 
παξαηεξήζεηο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ/ηξησλ θαη νη ζπγθξηηηθνί πίλαθεο εηνηκάδνληαη θαη 
απηνί κε επζχλε ηνπ θέληξνπ Ξιεξνθνξηθήο ηνπ Ηδξχκαηνο. Νη πίλαθεο πνπ εηνηκάδνληαη 
παξαδίδνληαη ζηελ Ρξηκειή Δπηηξνπή Κειέηεο Αμηνιφγεζεο (ε νπνία απνηειείηαη απφ θαζεγεηέο 
α' θαη β' βαζκίδαο πνπ έρνπλ νξηζηεί απφ ηε Γ.Π.Δ.Π.  πνπ κπνξεί λα αλήθνπλ ή λα κελ αλήθνπλ 
ζηνπο δηδάζθνληεο ηνπ ΞΚΠ), πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηηο απαληήζεηο ησλ εληχπσλ 
αμηνιφγεζεο. Ζ Δπηηξνπή, ζε πεξηπηψζεηο κε παξάπνλα θνηηεηψλ/ηξησλ, ιακβάλεη ηα 
ελδεδεηγκέλα κέηξα (ζχζηαζε, παξαθξάηεζε κέξνπο ή νιφθιεξεο ηεο απνδεκίσζεο, αθαίξεζε 
ηνπ δηθαηψκαηνο δηδαζθαιίαο) γηα ηε ζεξαπεία ησλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπηζησζεί.  
 

 Πφζν δηαθαλήο είλαη ε δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη εμέηαζεο ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο; 

 
Νη θνηηεηέο/ηξηεο ζα πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξψζεη κε επηηπρία φια ηα καζήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα 
ηνπο επηηξαπεί ε εθπφλεζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β‟ εμακήλνπ (ΞΚΠ-
ΙΝΣ θαη ΞΚΠ-ΠΙΣ) θαη ηνπ Γ‟ εμακήλνπ (ΞΚΠ-ΔΙΔ) ν/ε κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο/ηξηα ζα 
πξέπεη λα εηνηκάζεη έλα πξνθαηαξθηηθφ πεξίγξακκα έξεπλαο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο Γηπισκαηηθήο 
Δξγαζίαο θαη λα επηιέμεη επηβιέπνληα θαζεγεηή κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ, ν νπνίνο λα αλήθεη 
ζηνπο δηδάζθνληεο ζην ΞΚΠ. Πε απηφ ην πξνθαηαξθηηθφ πεξίγξακκα έξεπλαο ζα πξέπεη λα 
πξνζδηνξίδεηαη ην ζέκα πνπ ζα αλαιπζεί, ε νληφηεηα ή ν νξγαληζκφο κε ηνλ νπνίν ελδερνκέλσο 
ζα γίλεη ε απαξαίηεηε ζπλεξγαζία, ε κεζνδνινγία θαη ε αξζξνγξαθία θαη βηβιηνγξαθία πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζεί. Ζ απνδνρή ηεο πξφηαζεο γίλεηαη κε θξηηήξηα ηε ζπλάθεηα ηνπ ζέκαηνο κε ην 
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κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα, ηε ζπκβνιή ζε αλακελφκελα νθέιε θαη ζηνηρεία πξσηνηππίαο ζηελ 
πξνζέγγηζε. Ζ απνδνρή ηεο πξφηαζεο επηθπξψλεηαη απφ ηε Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή. Ζ 
Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή θαη ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο έρνπλ ηελ επζχλε ηεο παξαθνινχζεζεο θαη 
ηνπ ειέγρνπ ηεο πνξείαο ηνπ/ηεο κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή/ηξηαο. Αλάινγα κε ηελ εμέιημε ζηελ 
εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο, ν/ε κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο/ηξηα ελεκεξψλεη ηνλ επηβιέπνληα 
θαζεγεηή γηα ηελ πνξεία ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 
 
Κε ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγγξαθήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζπγθξνηείηαη απφ ηελ 
Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή εμεηαζηηθή επηηξνπή. Γηα ηελ εμέηαζε ηεο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο 
εξγαζίαο νξίδεηαη απφ ηε Γ.Π.Δ.Π. ηνπ Ρκήκαηνο ηξηκειήο επηηξνπή, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ ν 
επηβιέπσλ θαη δχν (2) άιια κέιε. Ρα κέιε ηεο επηηξνπήο πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα ή ζπλαθή 
επηζηεκνληθή εηδηθφηεηα κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία 
παξνπζηάδεηαη δεκφζηα απφ ηνλ κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή θαη βαζκνινγείηαη. Πηε ζπλέρεηα ν 
επηβιέπσλ θαζεγεηήο ζπληάζζεη εηδηθή έθζεζε κε ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε βαζκνινγία ηεο 
εξγαζίαο θαη ηελ ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ζηε Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή. Ζ ηειηθή βαζκνινγία ηεο 
κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο πξνθχπηεη απφ ηνλ κέζν φξν ηεο βαζκνινγίαο ηνπ επηβιέπνληα θαη ησλ 
άιισλ δχν ζπλεμεηαζηψλ. πάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο απφ ηνλ θαλνληζκφ ζπγγξαθήο 
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηηο νπνίεο πξέπεη νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θνηηεηέο/ηξηεο λα 
αθνινπζήζνπλ. Πε πεξίπησζε πνπ ν/ε θνηηεηήο/ηξηα δεηήζεη αιιαγή ηνπ επηβιέπνληα θαζεγεηή, 
απνθαζίδεη ζρεηηθά ε Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ 
Ξξνγξάκκαηνο. 
 

 Υπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο γηα ηε κεηαπηπρηαθή εξγαζία; 
 
 

πάξρεη Νδεγφο Ππγγξαθήο θαη Πχληαμεο Γηπισκαηηθήο Κεηαπηπρηαθήο Δξγαζίαο 
(http://www.accfin.uom.gr). 

 

3.2.6 Ξψο θξίλεηε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ; 

 Πνηέο είλαη νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ; 

 
Ρν θφζηνο ιεηηνπξγίαο ησλ ΞΚΠ θαιχπηεηαη απφ ρνξεγίεο θνξέσλ, νξγαληζκψλ θαη ηδησηψλ-
ρνξεγψλ, απφ θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα, απφ εληζρχζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ 
Καθεδνλίαο, απφ έζνδα απφ ηε δηεμαγσγή ηνπ Γηεζλνχο Δηήζηνπ Ππλεδξίνπ ζηε Ινγηζηηθή θαη 
Σξεκαηννηθνλνκηθή, θαζψο θαη πάζεο θχζεσο ζπλαθείο εκεξίδεο, εθδειψζεηο, θηι. Δπίζεο, απφ 
δίδαθηξα αληαπνδνηηθνχ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, ην χςνο ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη απφ ηε 
Γ.Π.Δ.Π. κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Ππληνληζηηθήο Δπηηξνπήο, θαζψο επίζεο θαη απφ δσξεέο θαη 
εηζθνξέο ηξίησλ. 
 

 Πψο εμαζθαιίδεηαη ε βησζηκφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ; 

 
Πηα ΞΚΠ ηνπ Ρκήκαηνο, δεκηνπξγείηαη ε ππνρξέσζε ζε φινπο ηνπο ζπληειεζηέο ιεηηνπξγίαο ηνπο 
λα πξπηαλεχεη ην θξηηήξην ηεο πνηφηεηαο θαη αξηζηείαο ζε θάζε κνξθή δξαζηεξηφηεηαο. Ππλεπψο, 
ε πνηφηεηα, ε αξηζηεία  θαη ε ζπλερήο βειηίσζε είλαη πνπ ζα πξέπεη λα δηαθξίλεη ηα 
Ξξνγξάκκαηα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ, δει. ηα κεηαπηπρηαθά καζήκαηα θαη ηνλ ηξφπν 
δηδαζθαιίαο ηνπο, ηηο ζρέζεηο ησλ δηδαζθφλησλ κε ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο, ηηο ζρέζεηο κε 
ηα άιια Ρκήκαηα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ, ηελ γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε θαη ηηο 
ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο γηα έξεπλα θαη άιιεο εθδειψζεηο κε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο αιιά θαη 
νξγαληζκνχο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Δπηπιένλ, ηα έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ θαηαηίζεληαη 
ζε έληνθνπο ινγαξηαζκνχο ζε ηξάπεδεο κε αληαγσληζηηθφ επηηφθην θαηά ηελ θξίζε ηεο 
Ππληνληζηηθήο Δπηηξνπήο δηακέζνπ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξερφκελε, 
πάληα, αζθάιεηα.  

 Πψο ρξεζηκνπνηνχληαη νη πφξνη πνπ δηαηίζεληαη ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ; 

http://www.accfin.uom.gr/
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Ρελ νηθνλνκηθή θαη ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε φισλ ησλ θνλδπιίσλ θαη εμφδσλ αλαιακβάλεη ε 
Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή κε ηε Γξακκαηεία ησλ ΞΚΠ δηακέζνπ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ 
Ξαλεπηζηεκίνπ Καθεδνλίαο. Ζ Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή πξνηείλεη ζηε Γ.Π.Δ.Π. θαη ε ηειεπηαία 
απνθαζίδεη ηε δηάζεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ δηδαζθφλησλ, αγνξά πιηθνχ, 
εμνπιηζκνχ εξγαζηεξίσλ θαη γξαθείσλ, ζπγγξακκάησλ, επηζηεκνληθψλ βηβιίσλ, ακνηβέο 
πξνζσπηθνχ Γξακκαηείαο, θ.ι.π. Ρα ΞΚΠ-ΙΝΣ θαη ΞΚΠ-ΔΙΔ ρνξεξνχλ θάζε έηνο ζε 
θνηηεηέο/ηξηεο ππνηξνθίεο (κε θξηηήξην ηελ αθαδεκατθή επίδνζε ή/θαη ηε κε χπαξμε 
νηθνλνκηθήο επρέξεηαο ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα) κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ιακβάλνπλ 
ππνηξνθίεο θαη απφ άιιεο πεγέο. Νη ππφηξνθνη ζπκπιεξψλνπλ ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε. Ρα 
έζνδα απφ ρνξεγίεο, δσξεέο, δίδαθηξα, ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα, εκεξίδεο, απφ παξάιιειεο 
εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, απφ βηβιία, κειέηεο θιπ δχλαληαη λα 
θαηαηίζεληαη ζε έληνθνπο ινγαξηαζκνχο ζε ηξάπεδεο κε αληαγσληζηηθφ επηηφθην θαηά ηελ θξίζε 
ηεο Ππληνληζηηθήο Δπηηξνπήο δηακέζνπ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 
παξερφκελε, πάληα, νηθνλνκηθή αζθάιεηα.  
 

3.2.7 Ξψο θξίλεηε ηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ;7 

 Πνηά είλαη ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία επηινγήο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ; 

 
Πην ΞΚΠ-ΙΝΣ, ε δηαδηθαζία επηινγήο δηαθξίλεηαη: (α) πξψηε θάζε: είλαη πξνθξηκαηηθή 
απαξαίηεηε πξνυπφζεζε πξφθξηζεο ζηελ δεχηεξε θάζε είλαη ε θαηάζεζε φισλ ησλ 
απαηηνπκέλσλ απφ ηελ πξνθήξπμε δηθαηνινγεηηθψλ, (β) δεχηεξε θάζε: πεξηέρεη ηα θξηηήξηα 
αμηνιφγεζεο θαη ηηο αληίζηνηρεο κέγηζηεο βαζκνινγίεο πνπ είλαη: γεληθφο βαζκφο πηπρίνπ,  
απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ, επίπεδν γλψζεο αγγιηθήο γιψζζαο, δεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά 
πεξηνδηθά, ζπκκεηνρή ζε δηεζλή ζπλέδξηα, εηδηθά ζεκηλάξηα, γλψζε Ζ/, καζήκαηα ζε 
παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ, πηπρία ζπκπιεξσκαηηθήο εθπαίδεπζεο, βξαβεία, (γ) ηξίηε θάζε: 
πεξηιακβάλεη ζπλέληεπμε.  
 
Πην ΞΚΠ-ΠΙΣ, ε δηαδηθαζία επηινγήο δηαθξίλεηαη: (α) πξψηε θάζε: είλαη πξνθξηκαηηθή 
απαξαίηεηε πξνυπφζεζε πξφθξηζεο ζηελ δεχηεξε θάζε είλαη ε θαηάζεζε φισλ ησλ 
απαηηνχκελσλ απφ ηελ πξνθήξπμε δηθαηνινγεηηθψλ, (β) δεχηεξε θάζε: έρεη ζπληειεζηή 
βαξχηεηαο 85% θαη πεξηέρεη ηα αθφινπζα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πνπ είλαη: γεληθφο βαζκφο 
πξψηνπ πηπρίνπ, επαγγεικαηηθή εκπεηξία, ε νπνία απνδεηθλχεηαη κε πηζηνπνηεηηθά ή βεβαηψζεηο 
αζθαιηζηηθνχ θνξέα, επηπξφζζεηα ζηνηρεία φπσο: ηίηινο πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ή 
κεηαπηπρηαθφο ηίηινο, μέλεο γιψζζεο εθηφο αγγιηθψλ, εηδηθά ζεκηλάξηα, γλψζε Ζ/, καζήκαηα ζε 
παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ, πηπρία ζπκπιεξσκαηηθήο εθπαίδεπζεο, βξαβεία, (γ) ηξίηε θάζε: 
έρεη ζπληειεζηή βαξχηεηαο 15% θαη πεξηιακβάλεη ζπλέληεπμε ησλ ππνςεθίσλ.  
 
Πην ΞΚΠ-ΔΙΔ, ε δηαδηθαζία επηινγήο δηαθξίλεηαη: (α) πξψηε θάζε: είλαη πξνθξηκαηηθή, 
απαξαίηεηε πξνυπφζεζε πξφθξηζεο ζηελ δεχηεξε θάζε είλαη ε θαηάζεζε φισλ ησλ 
απαηηνπκέλσλ απφ ηελ πξνθήξπμε δηθαηνινγεηηθψλ, (β) δεχηεξε θάζε: πεξηέρεη ηα θξηηήξηα 
αμηνιφγεζεο πνπ είλαη: γεληθφο βαζκφο πξψηνπ πηπρίνπ, χπαξμε επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο, ε 
νπνία απνδεηθλχεηαη κε πηζηνπνηεηηθά ή/θαη βεβαηψζεηο αζθαιηζηηθνχ θνξέα ή/θαη βεβαηψζεηο 
εξγνδφηε, επηπξφζζεηα πξνζφληα φπσο επηπιένλ πηπρία, κεηαπηπρηαθνί ηίηινη ζπνπδψλ, μέλεο 
γιψζζεο, εηδηθά ζεκηλάξηα, γλψζε Ζ/, καζήκαηα ζε παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ, πηπρία 
ζπκπιεξσκαηηθήο εθπαίδεπζεο, βξαβεία. Ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ζηε β' θάζε είλαη 75%, (γ) 
ηξίηε θάζε: πεξηιακβάλεη ζπλέληεπμε ησλ ππνςεθίσλ ζην ΞΚΠ-ΔΙΔ. 
 
 Με πνηά ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα επηιέγνληαη νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο; 

 
Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε δηαθάλεηα εμαζθαιίδνληαη κε ην λα κελ θξίλνληαη νη ππνςήθηνη κε 

                                                 
7. Ππκπιεξψζηε ηνλ Ξίλαθα 4.  
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εμεηάζεηο, αιιά κε ηελ χπαξμε νπζηαζηηθψλ θαη ηππηθψλ πξνζφλησλ, ηα νπνία θαη έρνπλ εθ ησλ 
πξνηέξσλ ζρεηηθή κνξηνπνίεζε. Ν βαζκφο πηπρίνπ, ην πνζνζηφ GMAT, ην απνδεηθηηθφ γλψζεο 
ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, ε απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή πξνυπεξεζία, νη δεκνζηεχζεηο, ηα 
βξαβεία, απνηεινχλ θξηηήξηα δηαθάλεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο. Ν ππνινγηζκφο ηεο 
πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο κε ζπληειεζηή κφλν 10%, απνηειεί επηπιένλ θξηηήξην εγγχεζεο. 
 

 Πνηφ είλαη ην πνζνζηφ απνδνρήο ππνςεθίσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ;8  

 
πάξρεη ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο ζέζεσλ γηα θάζε ΞΚΠ ηνπ Ρκήκαηνο. 
 

 Πψο δεκνζηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία, ηα θξηηήξηα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο επηινγήο θνηηεηψλ; 

 
Ζ δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα εηζαγσγήο δεκνζηνπνηνχληαη κε ηελ πξνθήξπμε πνπ αλαξηάηαη 
ζηελ ηζηνζειίδα ησλ ΞΚΠ θαη ζηελ αληίζηνηρε ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ. 
 

 Πψο δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο θνηηεηψλ; 
 

Ζ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ γίλεηαη απφ ηξηκειή επηηξνπή κειψλ ΓΔΞ, θαηαξηίδεηαη θαηάινγνο κε 
ηελ ζεηξά επηηπρίαο θαη νη πίλαθεο κε ηα πνζνζηά πνπ ζπγθέληξσζε ν θάζε ππνςήθηνο 
εγθξίλνληαη απφ ηελ ΓΠΔΠ ηνπ Ρκήκαηνο θαη δεκνζηνπνηνχληαη. Δπίζεο, ππάξρεη πεξηνξηζκέλνο 
αξηζκφο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ εηζαγσγήο. 

 

3.2.8 Ξψο θξίλεηε ηε δηεζλή δηάζηαζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ; 

 Υπάξρεη ζπκκεηνρή δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ; Σε πνην πνζνζηφ ; 

 
Πην πξφγξακκα δηδάζθνπλ κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Καθεδνλίαο φπσο θαη 
άιισλ ΑΔΗ θαζψο θαη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο. Δπηπιένλ, πξαγκαηνπνηνχληαη εκεξίδεο– ζπκπφζηα 
κε θαζεγεηέο απφ ην εμσηεξηθφ.   
 

 Υπάξρεη ζπκκεηνρή αιινδαπψλ θνηηεηψλ (απφιπηνο αξηζκφο θαη πνζνζηφ); 

 
Ππκκεηνρή αιινδαπψλ θνηηεηψλ πξνβιέπεηαη. Ζ δηδαζθαιία κπνξεί λα γίλεηαη είηε ζηελ 
ειιεληθή είηε ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. 
 

 Πφζα θαη πνηα καζήκαηα δηδάζθνληαη (θαη) ζε μέλε γιψζζα; 

 
Ρα καζήκαηα δηδάζθνληαη ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιψζζα, βάζε θαλνληζκνχ, αιιά ε 
βηβιηνγξαθία θαιχπηεηαη ζρεδφλ ζην ζχλνιν απφ ζχγρξνλε δηεζλή αξζξνγξαθία.  
 

 Υπάξρνπλ ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κε ηδξχκαηα θαη θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ; 

 
Ρα ΞΚΠ-ΙΝΣ θαη ΞΚΠ-ΠΙΣ, πινπνηνχληαη ρσξίο ζπλεξγαζία κε Ηδξχκαηα θαη θνξείο ηνπ 
εμσηεξηθνχ. 
 
Ρν ΞΚΠ-ΔΙΔ, ζπλεξγάδεηαη κε αληίζηνηρα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα αλαγλσξηζκέλσλ ΑΔΗ 
(φπσο ην ΔΘΞΑ) θαη ΡΔΗ (ΡΔΗ Θξήηεο), εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ θαη επίζεκσλ επαγγεικαηηθψλ 
Ηλζηηηνχησλ, Ηδξπκάησλ: Association of Certified Chartered Accountants-ACCA, The Institute of 
Ηnternal Auditors-IIA, Institute of chartered Accountants of England and Wales-ICAEW, 
Ηλζηηηνχην Πψκαηνο Νξθσηψλ Διεγθηψλ Ινγηζηψλ-ΗΠΝΔΙ, θ.ν.θ.) ηεο εκεδαπήο ή/θαη ηεο 
αιινδαπήο, ηα νπνία έρνπλ εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη δηαζέηνπλ ηελ αλαγθαία 
πιηθνηερληθή ππνδνκή.  

                                                 
8.  Ζ εξψηεζε απηή κπνξεί λα απαληεζεί κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ζπκπιεξψζαηε ζηνλ 
Ξίλαθα 4. 
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 Υπάξρνπλ δηεζλείο δηαθξίζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ; Πνηεο; 

 

Το Τμήμα διενεργεί κάθε δύο χρόνια το διεθνές επιστημονικό συνέδριο με τίτλο: International 
Conference on Accounting and Finance – ICAF, όπου επιστήμονες από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό παρουσιάζουν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα στα γνωστικά πεδία της Λογιστικής 
και Χρηματοοικονομικής. Το συνέδριο περιέχει ειδική ενότητα όπου αριστούχοι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές, ύστερα από αξιολόγηση, μπορούν να συμμετέχουν.      
 
Ρν ΞΚΠ ζηελ Δθαξκνζκέλε Ινγηζηηθή θαη Διεγθηηθή έρεη ππνγξάςεη: (α) ζχκβαζε ζπλεξγαζίαο 
κε ην Πψκα Νξθσηψλ Διεγθηψλ Ινγηζηψλ (ΠΝΔΙ) πνπ πξνβιέπεη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 
αθνινπζνχκελσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε ρνξήγεζε απαιιαγήο εμέηαζεο, νξηζκέλσλ, καζεκάησλ απφ 
ηηο επαγγεικαηηθέο εμεηάζεηο ησλ ππνςεθίσλ λφκηκσλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ πνπ έρνπλ 
απνθνηηήζεη απφ ην Ξξφγξακκα, (β) ζχκβαζε ζπλεξγαζίαο κε ην Association of Chartered 
Certified Accountants (ACCA) πνπ πξνβιέπεη ηε ρνξήγεζε απαιιαγήο εμέηαζεο, νξηζκέλσλ, 
ελνηήησλ (καζεκάησλ) απφ ηηο επαγγεικαηηθέο εμεηάζεηο γηα ηε ιήςε δηεζλνχο επαγγεικαηηθνχ 
ηίηινπ, (γ) ζπλεξγαζία κε ην Institute of Internal Auditors (IIA) πνπ πξνβιέπεη ηηο δηαδηθαζίεο 
γηα ηε ιήςε δηεζλνχο επαγγεικαηηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ-ηίηινπ θαη (δ) ζχκβαζε ζπλεξγαζίαο κε ην 
Institute νf Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) πνπ πξνβιέπεη ηε ρνξήγεζε 
απαιιαγήο εμέηαζεο, νξηζκέλσλ, ελνηήησλ (καζεκάησλ) απφ ηηο επαγγεικαηηθέο εμεηάζεηο γηα 
ηε ιήςε δηεζλνχο επαγγεικαηηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ- ηίηινπ, 
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3.3. Ππόγπαμμα Γιδακηοπικών ποςδών 
3.3.1. Ξψο θξίλεηε ηνλ βαζκφ αληαπφθξηζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθψλ Ππνπδψλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ 

Ρκήκαηνο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο; 

 Υπάξρνπλ δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο αληαπφθξηζεο απηήο; Πφζν απνηειεζκαηηθέο είλαη; 

 
Πηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθψλ Ππνπδψλ είλαη ε πξναγσγή ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο 
πςεινχ επηπέδνπ ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο Ινγηζηηθήο θαη Σξεκαηννηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο.  
Νη απφθνηηνη ηνπ δηδαθηνξηθνχ πξνγξάκκαηνο αλακέλνληαη λα ζηειερψζνπλ ην εξεπλεηηθφ, 
επηρεηξεκαηηθφ θαη αθαδεκατθφ δπλακηθφ. Ν βαζκφο αληαπφθξηζεο πηζηεχνπκε φηη είλαη 
ηθαλνπνηεηηθφο θξίλνληαο απφ ηελ επηηπρία ησλ δηδαθηφξσλ θαη κεηαδηδαθηνξηθψλ εξεπλεηψλ.   
 

 Υπάξρνπλ δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη αλαζεψξεζεο απηνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ; Πφζν 
απνηειεζκαηηθέο είλαη; 

 
Ζ ζπληνληζηηθή επηηξνπή ησλ ΞΚΠ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηηο πξνηάζεηο 
αλαζεψξεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  
 

 Πψο δεκνζηνπνηείηαη ην Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ Σπνπδψλ; 

 
Ρν Ξξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ Ππνπδψλ δεκνζηνπνηείηαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ (ηζηνζειίδα 
Ρκήκαηνο θαη Ξαλεπηζηεκίνπ, αληίζηνηρα)  θαζψο θαη θάζε άιινπ πξφζθνξνπ κέζνπ. Πην 
ηέινο Καξηίνπ θαη Πεπηεκβξίνπ ηα κέιε ΓΔΞ (Θαζεγεηέο, Αλ. Θαζεγεηέο θαη Δπ. Θαζεγεηέο) 
θαηαζέηνπλ ζηε ΓΠΔΠ ηνπ Ρκήκαηνο γηα έγθξηζε ηα γλσζηηθά πεδία έξεπλαο φπνπ επηζπκνχλ λα 
εθπνλεζεί δηδαθηνξηθή δηαηξηβή φπσο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ πνπ 
δηαηίζεληαη λα αλαιάβνπλ γηα παξαθνινχζεζε. Ύζηεξα απν έγθξηζε ηεο ΓΠΔΠ,  ε Γξακκαηεία 
ηνπ Ρκήκαηνο απνζηέιιεη ηελ πξνθήξπμε φισλ ησλ εξεπλεηηθψλ πεδίσλ ζηνλ έληππν θαη 
ειεθηξνληθφ ηχπν (Απξίιην θαη Νθηψβξην) πξνθεηκέλνπ νη ελδηαθεξφκελνη λα θαηαζέζνπλ αίηεζε 
ππνςεθηφηεηαο. Ζ πξνθήξπμε ζα έρεη δηάξθεηα ηξηάληα (30) εκέξεο.  
 

 Υπάξρεη δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο πνξείαο φζσλ απέθηεζαλ Γηδαθηνξηθφ 
δίπισκα απφ ην Τκήκα; 

 

Ζ δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο επαγγεικαηηθήο πνξείαο φζσλ θαηέρνπλ Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα 
επηηπγράλεηαη νπζηαζηηθά κέζσ ηεο επαθήο  πνπ έρεη ην θάζε κέινο ΓΔΞ (επηβιέπσλ θαζεγεηήο) 
κε ηνλ Γηδάθηνξα θαη ηελ αθαδεκατθή ζπλέρεηα ηνπ Γηδάθηνξα ζε Ξαλεπηζηήκηα ή Δξεπλεηηθά 
Θέληξα. 
 

3.3.2. Ξψο θξίλεηε ηε δνκή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθψλ Ππνπδψλ; 
 Πξνζθέξνληαη καζήκαηα δηδαθηνξηθνχ θχθινπ; Πνηα είλαη απηά; 

 
Ζ Γ.Π.Δ.Π ηνπ Ρκήκαηνο δχλαηαη λα δεηήζεη απν ηνλ ππνςήθην, αλάινγα κε ην αθαδεκατθφ 
ηνπ ππφβαζξν, λα παξαθνινπζήζεη καζήκαηα εάλ απηφ θξίλεηαη σο απαξαίηεην. Ρα καζήκαηα 
κπνξεί λα αλαθέξνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν ή λα είλαη καζήκαηα 
εηδηθήο ελφηεηαο π.ρ.: καζήκαηα κεζνδνινγίαο ή πνζνηηθήο αλάιπζεο. Ρα καζήκαηα απηά 
ιακβάλνληαη σο επηπξφζζεηα ησλ καζεκάησλ πνπ παξαθνινχζεζε ν ππνςήθηνο γηα ηελ 
απφθηεζε ηνπ Κεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο (ΚΓΔ) θαη δελ κπνξνχλ λα ππεξβνχλ 
ηα έμη  (6) καζήκαηα (3 αλά εμάκελν) ρσξίο λα ζπλππνινγίδνληαη ζηνλ αξηζκφ απηφ ηα 
πξναπαηηνχκελα καζήκαηα πνπ ελδερφκελα θιεζεί λα παξαθνινπζήζεη. Ρα καζήκαηα απηά 
εμεηάδνληαη ζηηο θαζηεξσκέλεο εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο κε βαζκφ επηηπρίαο ην επηά (7) θαη 
άλσ. Πηε ζπλέρεηα, ν ππνςήθηνο ππνβάιιεηαη ζε γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο εθ‟ 
φιεο ηεο χιεο (Comprehensive Examinations). Ζ εθ' φιεο ηεο χιεο εμέηαζε είλαη εμέηαζε 
ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο. Νη εμεηάζεηο εθ΄φιεο ηεο χιεο είλαη θνηλέο θαη ππνρξεσηηθέο  γηα 
φινπο,   αθφκε   θαη   γηα   εθείλνπο πνπ  δελ   θξίζεθε   αλαγθαίν  λα παξαθνινπζήζνπλ 
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επηπξφζζεηα καζήκαηα. Ζ εμεηαζηέα χιε πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα δχν γλσζηηθά 
αληηθείκελα:  (α) Ινγηζηηθή θαη (β) Σξεκαηννηθνλνκηθή.   
 

 Πξνζθέξνληαη καζήκαηα εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο; Πνηα είλαη απηά; 

 
Ρα καζήκαηα εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο πξνζθέξνληαη ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ 
Ρκήκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε εμεηδηθεπκέλσλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ θαη ζεσξνχληαη, 
άηππα, πξναπαηηνχκελα γηα ηελ νκαιή κεηάβαζε ζε ζπνπδέο δηδαθηνξηθνχ επηπέδνπ. Κεηά ην 
πέξαο ησλ εμεηάζεσλ, ν ππνςήθηνο δηδάθηνξαο ππνβάιιεη  εθηελή θαη ιεπηνκεξή εξεπλεηηθή 
πξφηαζε (Research Proposal) φπνπ παξνπζηάδεηαη ην αληηθείκελν ηεο δηδαθηνξηθήο έξεπλαο.   
Πηα πιαίζηα απηνχ ν ππνςήθηνο δηδάθηνξαο πξέπεη λα ππνβάιεη έθζεζε πξνφδνπ ηεο έξεπλάο ηνπ 
ζε εηήζηα βάζε. 



29 

 

3.3.3. Ξψο θξίλεηε ην εμεηαζηηθφ ζχζηεκα; 
 Υπάξρεη ζπκκεηνρή ζπλαθψλ ζεκαηηθά εηδηθψλ επηζηεκφλσλ απφ άιια ΑΔΙ ή εξεπλεηηθά Ιδξχκαηα 

ζηε ζχλζεζε ησλ 7κειψλ θαη 3κειψλ επηηξνπψλ; 

 
Ππγθεθξηκέλα, έλα κέινο ηεο Ππκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο πνπ είλαη ππνρξεσηηθά κέινο ΓΔΞ ηνπ 
Ρκήκαηνο Ινγηζηηθήο θαη Σξεκαηννηθνλνκηθήο θαη αλήθεη ζηε βαζκίδα ηνπ Θαζεγεηή, 
Αλαπιεξσηή Θαζεγεηή ή Δπίθνπξνπ Θαζεγεηή, νξίδεηαη σο Δπηβιέπσλ Θαζεγεηήο.  Ρα άιια δχν 
κέιε, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη κέιε ΓΔΞ ηνπ ηδίνπ ή άιινπ Ρκήκαηνο ηνπ ηδίνπ ή άιινπ 
Ξαλεπηζηεκίνπ ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, απνρσξήζαληεο ιφγσ νξίνπ ειηθίαο θαζεγεηέο 
ΑΔΗ ή εξεπλεηέο ησλ βαζκίδσλ Α, Β ή Γ αλαγλσξηζκέλνπ εξεπλεηηθνχ θέληξνπ ηνπ εζσηεξηθνχ ή 
εμσηεξηθνχ, νη νπνίνη είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο.  Όια ηα κέιε ηεο εμεηαζηηθήο 
επηηξνπήο πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα ή ζπλαθή επηζηεκνληθή εηδηθφηεηα κε απηή, ζηελ νπνία ν 
ππνςήθηνο δηδάθηνξαο εθπνλεί  ηε δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή. 
  

 Πψο παξαθνινπζείηαη δηαρξνληθά ε επίδνζε θαη ε πξφνδνο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ; 

 
Ζ ηξηκειήο Ππκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ππνςήθην δηδάθηνξα θαζνξίδεη ην 
ζέκα ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο θαη ε Γ.Π.Δ.Π. ηνπ Ρκήκαηνο απνθαζίδεη. πάξρεη ε 
δπλαηφηεηα, κεηαγελέζηεξα εηδηθφηεξεο επαλαδηαηχπσζεο ηνπ ζέκαηνο ηεο δηδαθηνξηθήο 
δηαηξηβήο. Πην κέηξν πνπ δελ αιιάδεη ην επξχηεξν αληηθείκελν, δελ απαηηείηαη λέα απφθαζε 
απφ ηε Γ.Π. ηνπ Ρκήκαηνο γηα ηελ επαλαδηαηχπσζε ηνπ ζέκαηνο. Ζ ηξηκειήο 
Ππκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ππνςήθην δηδάθηνξα ππνβάιιεη έθζεζε 
πξνφδνπ ζηε Γ.Π.Δ.Π ηνπ Ρκήκαηνο ζην ηέινο θάζε ρξφλνπ απφ ηνλ νξηζκφ ηεο. Ζ κε 
ππνβνιή εληφο δχν κελψλ απφ ηελ ιήμε ηνπ έηνπο ηεο ζρεηηθήο έθζεζεο ππνρξεψλεη ηνλ 
Γηεπζπληή ησλ ΞΚΠ λα ελεκεξψζεη ηελ Γ.Π.Δ.Π. ηνπ Ρκήκαηνο γηα ηε κε χπαξμε έθζεζεο θαη 
λα εηζεγεζεί κέρξη θαη ηελ δηαθνπή ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο ηνπ δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο.  
 

 Πψο δηαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ; 

 
Ν θάθεινο ππνςεθηφηεηαο ειέγρεηαη σο πξνο ηελ πιεξφηεηα ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ απφ ηε 
Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή, πνπ εηζεγείηαη ζηε Γ.Π.Δ.Π., αλ ν ππνςήθηνο πιεξνί ηηο ηππηθέο 
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Ζ Γ.Π.Δ.Π. κεηά απφ πξφηαζε ηεο 
Ππληνληζηηθήο Δπηηξνπήο, κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνλ ππνςήθην λα παξαθνινπζήζεη καζήκαηα 
απφ ην ΞΚΠ είηε λα κειεηήζεη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ζχκθσλα κε ηελ θξίζε ηνπ επηβιέπνληα 
(Independent Study). 
 

 Δθαξκφδνληαη θνηλέο (κεηαμχ ησλ δηδαζθφλησλ) δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ 
δηδαθηφξσλ; 

 
Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Θαλνληζκφ θαη είλαη εληαία γηα φινπο ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο. 
  

 Πψο αμηνινγείηαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ; 

 
Θαηά ηε δηάξθεηα ζπγγξαθήο ηεο δηδαθηνξηθήο ηνπ δηαηξηβήο ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα έρεη  
παξνπζηάζεη ζην Ρκήκα ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εξεπλεηηθά ζεκηλάξηα κε ζέκα ηελ πνξεία ηεο 
έξεπλαο πνπ εθπνλεί. Ζ παξαθνινχζεζε ησλ εξεπλεηηθψλ ζεκηλαξίσλ είλαη ππνρξεσηηθή 
απφ φινπο ηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο ηνπ Ρκήκαηνο.  Δπίζεο, ν ππνςήθηνο ζην πιαίζην 
εθπφλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο νθείιεη λα έρεη ζπκκεηνρή ζε δχν ηνπιάρηζηνλ 
δηεζλή έγθξηηα επηζηεκνληθά ζπλέδξηα κε θξηηέο θαζψο θαη κηα (1), ηνπιάρηζηνλ, δεκνζίεπζε 
κε ζέκα πνπ λα πξνέξρεηαη απφ ηε δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή ή ζε ζπλαθέο εξεπλεηηθφ πεδίν, ζε 
δηεζλέο θαηαινγνγξαθεκέλν έγθξηην επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ 
.  
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Ν ππνςήθηνο, εάλ  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο ρξνληθήο πεξηφδνπ, δελ έρεη επηδείμεη 
ηθαλνπνηεηηθή πξφνδν γηα δχν ζπλερή αθαδεκατθά εμάκελα (κε πξνεηδνπνίεζε  ζηα δχν 
εμάκελα) δχλαηαη λα δηαθφπηεηαη ε θνίηεζε ηνπ ζην Γηδαθηνξηθφ Ξξφγξακκα κεηά απφ 
νξηζηηθή απφθαζε ηεο ΓΠΔΠ θαη ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Δπηβιέπνληα Θαζεγεηή.  
 

 Πφζν δηαθαλήο είλαη ε δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη εμέηαζεο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο; 

 
Ζ Δπηακειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή, αθνχ κειεηήζεη ην θείκελν ηεο δηαηξηβήο θαη θξίλεη ηελ 
επηηπρή πεξάησζή ηεο, νξίδεη ηελ εκεξνκελία, ηελ  ψξα   θαη   ηνλ   ηφπν   ηεο   δεκφζηαο   
παξνπζίαζεο   θαη   εμέηαζεο  ηνπ ππνςεθίνπ δηδάθηνξα. Ζ απφθαζε γλσζηνπνηείηαη ζηνλ 
ππνςήθην θαη ζην Ρκήκα θαη αλαθνηλψλεηαη δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ 
ηελ εκεξνκελία ηεο δεκφζηαο παξνπζίαζεο. Ν ππνςήθηνο δηδάθηνξαο αλαπηχζζεη ηε δηαηξηβή 
ηνπ δεκφζηα ελψπηνλ ηεο Δπηακεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο. Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 
αλάπηπμεο ηνπ ζέκαηνο θαη ζε δηάξθεηα ρξφλνπ πνπ ζα νξίδεηαη απφ ηελ Δπηακειή 
Δπηηξνπή, απνρσξεί ην αθξναηήξην θαη ν ππνςήθηνο. Αθνινπζεί, ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 
θαη ηειηθήο θξίζεο ηεο δηαηξηβήο απφ ηελ Δπηακειή Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή. Ζ Δπηακειήο 
Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή θξίλεη ην πξσηφηππν ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο δηαηξηβήο, ηελ νπζηαζηηθή 
ζπκβνιή  ηεο ζηελ επηζηήκε  θαη ηελ επάξθεηα ηνπ ππνςεθίνπ ζηνλ επηζηεκνληθφ  θιάδν πνπ 
αλήθεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο δηαηξηβήο. 
 

 Υπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο γηα ηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή; Πνηέο; 

 
Πην άξζξν 6 ηνπ Δζσηεξηθνχ Θαλνληζκνχ Δθπφλεζεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο πξνβιέπεηαη φηη: 
"...θαηά ηελ δηάξθεηα ζπγγξαθήο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα έρεη 
παξνπζηάζεη ζην Ρκήκα ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εξεπλεηηθά ζεκηλάξηα κε ζέκα ηε 
δηαπξαγκαηεπφκελε έξεπλα ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Ζ παξαθνινχζεζε ησλ εξεπλεηηθψλ 
ζεκηλαξίσλ είλαη ππνρξεσηηθή απφ φινπο ηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο ηνπ Ρκήκαηνο. Δπηπιένλ, 
ν ππνςήθηνο ζηα πιαίζηα εθπφλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο ηνπ δηαηξηβήο νθείιεη, λα έρεη ζπκκεηνρή 
ζε δχν, ηνπιάρηζηνλ, έγθξηηα επηζηεκνληθά ζπλέδξηα κε ην ζχζηεκα ησλ θξηηψλ. Δλδεηθηηθά 
αλαθέξνληαη: European Accounting Association, Multinational Finance Society, Hellenic Finance 
and Accounting Association, Financial Engineering and Banking Society, θ.ά. επίζεο, απαηηείηαη 
κηα (1), ηνπιάρηζηνλ, δεκνζίεπζε κε ζέκα πνπ λα πξνέξρεηαη απφ ηε δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή ή 
ζε ζπλαθέο εξεπλεηηθφ πεδίν, ζε δηεζλέο θαηαινγνγξαθεκέλν έγθξηην επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ. Ζ 
Δπηακειήο Δπηηξνπή, νθείιεη, λα ιακβάλεη ππφςε ηελ χπαξμε θαη δεχηεξεο δεκνζίεπζεο ηνπ σο 
άλσ επηπέδνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνλεκεζεί ν βαζκφο 'Άξηζηα" ζηνλ ππνςήθην δηδάθηνξα.          
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3.3.4. Ξψο θξίλεηε ηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ;9 

 Πνηά είλαη ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία επηινγήο ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ; 

 
Νη ππνςήθηνη θνηηεηέο ηνπ δηδαθηνξηθνχ πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο εμήο ηππηθέο 
πξνυπνζέζεηο: (α) αλαγλσξηζκέλν πηπρίν Διιεληθνχ ΑΔΗ ή μέλνπ Ξαλεπηζηεκίνπ αλαγλσξηζκέλν 
απφ ην ΓΝΑΡΑΞ, (β) αλαγλσξηζκέλν Κεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο ή Κεηαπηπρηαθφ Ρίηιν 
Ππνπδψλ (Master) απφ Ξαλεπηζηήκην ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ αλαγλσξηζκέλν απφ ην 
ΓΝΑΡΑΞ, ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Ρκήκαηνο Ινγηζηηθήο θαη Σξεκαηννηθνλνκηθήο ή ζε 
ζπγγελή γλσζηηθά αληηθείκελα, (γ) άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, (δ) απνηειέζκαηα 
GMAT κε γεληθφ βαζκφ, θαη' ειάρηζην, 600. 
 

 Με πνηά ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα επηιέγνληαη; 

 
Ν ππνςήθηνο, εθ' φζνλ πιεξνχληαη νη ηππηθέο πξνυπνζέζεηο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ζηε 
Γξακκαηεία εληφο ηεο πξνβιεπνκέλεο θάζε θνξάο εκεξνκελίαο, ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 
(α) έληππε αίηεζε ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ην πεδίν έξεπλαο, (β) αλαιπηηθφ Βηνγξαθηθφ 
Πεκείσκα, (γ) αληίγξαθα πηπρίνπ θαη Κεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο ή Κεηαπηπρηαθνχ 
Ρίηινπ Ππνπδψλ απφ Ξαλεπηζηήκην ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ αλαγλσξηζκέλν απφ ην 
ΓΝΑΡΑΞ, (δ) πηζηνπνηεηηθά αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο, (ε) απνδεηθηηθφ άξηζηεο γλψζεο ηεο 
αγγιηθήο γιψζζαο φπσο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 3 ηνπ Δληαίνπ Θαλνληζκνχ ΞΚΠ ηνπ Ρκήκαηνο 
εθηφο αλ έρεη πξνπηπρηαθφ ή  κεηαπηπρηαθφ δίπισκα (Master) απφ Αγγιφθσλν Ξαλεπηζηήκην ή 
απφ Διιεληθφ Ξαλεπηζηήκην πνπ είρε ζαλ πξνυπφζεζε ηελ αγγιηθή γιψζζα γηα ηελ εηζαγσγή ζην 
Κεηαπηπρηαθφ Ξξφγξακκα, (ζη) επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο, δηαθξίζεηο ή ινηπνί ηίηινπ ζπνπδψλ 
(εάλ ππάξρνπλ), (δ) δχν ζπζηαηηθέο επηζηνιέο απφ κέιε ΓΔΞ (ηα έληππα ησλ ζπζηαηηθψλ 
επηζηνιψλ παξαιακβάλνληαη απφ ηε Γξακκαηεία), (ε) επίζεκα απνηειέζκαηα ηνπ GMAT κε 
γεληθφ βαζκφ, θαη' ειάρηζην, 600, (ζ) θείκελν πεληαθνζίσλ ιέμεσλ φπνπ  ζα  πεξηγξάθνληαη  
ηα  επί κέξνπο εξεπλεηηθά   ελδηαθέξνληα   ηνπ   ππνςεθίνπ, ζην πιαίζην ηνπ επξχηεξνπ 
γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζέζεο, (η) ε απνδνρή αιινδαπψλ θνηηεηψλ ζα γίλεηαη εθφζνλ 
πξνζθνκίζνπλ ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ηίηινπ ηνπ πηπρίνπ θαη κεηαπηπρηαθνχ ηνπο δηπιψκαηνο απφ 
ην ΓΝΑΡΑΞ θαη επηπιένλ είλαη θάηνρνη ηεο Διιεληθήο πηζηνπνίεζεο γισζζνκάζεηαο, (θ) 
απνδεηθηηθά επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο (εάλ ππάξρνπλ), (ι) απνδεηθηηθφ πιεξσκήο εμέηαζεο 
θαθέινπ ππνςεθίνπ. 
 

 Πνηφ είλαη ην πνζνζηφ απνδνρήο ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ;10 

Θξίλεηαη σο ηθαλνπνηεηηθφ. 
 

 Πψο δεκνζηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ; 

Αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ησλ ΞΚΠ θαη ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ θαη δεκνζηνπνηείηαη επξχηεξα ε 
πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζην Ρκήκα 
Ινγηζηηθήο θαη Σξεκαηννηθνλνκηθήο.  
 

 Πψο δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο ππνςεθίσλ 
δηδαθηφξσλ; 

Ζ Γ.Π.Δ.Π. ηνπ Ρκήκαηνο εμεηάδεη αλ ν ππνςήθηνο πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθπφλεζε 
δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο κε βάζε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα. Ζ Γ.Π.Δ.Π κεηά απφ πξφηαζε ηεο 
Ππληνληζηηθήο Δπηηξνπήο, δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ ππνςήθην λα παξαθνινπζήζεη καζήκαηα 
απφ ην ΞΚΠ είηε λα κειεηήζεη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ζχκθσλα κε ηελ θξίζε ηνπ επηβιέπνληα 
(Independent Study).  

3.3.5. Ξψο θξίλεηε ηελ νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ θαη νκηιηψλ; 

                                                 
9. Ππκπιεξψζηε ηνλ Ξίλαθα 5. 
10. Ζ εξψηεζε απηή κπνξεί λα απαληεζεί κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ζπκπιεξψζαηε ζηνλ 
Ξίλαθα 5. 
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 Υπάξρεη γεληθφ ζεκηλάξην ζε ηαθηή ρξνληθή βάζε (εβδνκαδηαίν, κεληαίν) φπνπ θαζεγεηέο θαη 
εξεπλεηέο ζην Τκήκα παξνπζηάδνπλ ηε δνπιεηά ηνπο γηα ελεκέξσζε ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο, αιιά 
θαη ησλ θνηηεηψλ; 

 
Ζ Γ.Π.Δ.Π. ηνπ Ρκήκαηνο έρεη νξίζεη επηηξνπή δηνξγάλσζεο εξεπλεηηθψλ ζεκηλαξίσλ ψζηε λα 
ππάξρεη δπλαηφηεηα πξφζθιεζεο νκηιεηψλ απφ άιια παλεπηζηήκηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα γηα λα 
παξνπζηάζνπλ ην εξεπλεηηθφ ηνπο έξγν. Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ήδε νξηζκέλεο εκεξίδεο φπνπ 
θαζεγεηέο απφ ΑΔΗ ηεο αιινδαπήο ήξζαλ γηα λα κεηαθέξνπλ ηελ ηερλνγλσζία ηνπο θαη λα ηε 
κνηξαζηνχλ κε επηζηήκνλεο ηεο εκεδαπήο. 
 

 Υπάξρεη δπλαηφηεηα πξφζθιεζεο νκηιεηψλ απφ άιια Παλεπηζηήκηα  θαη Δξεπλεηηθά Κέληξα γηα λα 
δψζνπλ  νκηιίεο θαη λα ελεκεξψζνπλ γηα ην έξγν ηνπο; 

 
Ξξνβιέπεηαη ζηνλ Θαλνληζκφ Γηδαθηνξηθψλ Ππνπδψλ. 

3.3.6. Ξψο θξίλεηε ηε δηεζλή δηάζηαζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθψλ Ππνπδψλ; 
 Υπάξρεη ζπκκεηνρή δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ ζηηο 7κειείο θαη 3κειείο επηηξνπέο; Σε πνην 

πνζνζηφ; 

Όζνλ αθνξά ηε δηεζλή δηάζηαζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθψλ Ππνπδψλ ζην Ρκήκα ππάξρεη 
νξηζκέλε ζπκκεηνρή δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ ζηηο επηακειείο (7) θαη ηξηκειείο (3) 
επηηξνπέο, αληίζηνηρα.   
 

  Υπάξρεη ζπκκεηνρή αιινδαπψλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ; 

Ρν Ρκήκα δηελεξγεί θάζε δχν ρξφληα ην Γηεζλέο Δπηζηεκνληθφ Ππλέδξην κε ηίηιν: International 
Conference on Accounting and Finance – ICAF, φπνπ επηζηήκνλεο απφ ηελ Διιάδα θαη ην 
εμσηεξηθφ παξνπζηάδνπλ ηα εξεπλεηηθά ηνπο απνηειέζκαηα ζηα γλσζηηθά πεδία ηεο Ινγηζηηθήο 
θαη Σξεκαηννηθνλνκηθήο. Ρν ζπλέδξην πεξηέρεη εηδηθή ελφηεηα φπνπ ππνςήθηνη δηδάθηνξεο, 
χζηεξα απφ αμηνιφγεζε, κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα παξνπζηάζνπλ ηα εξεπλεηηθά ηνπο 
πνξίζκαηα.  
 

 Παξέρεηαη δπλαηφηεηα εθπφλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζε μέλε γιψζζα; 

Πχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα θαλνληζκφ παξέρεηαη δπλαηφηεηα εθπφλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο 
δηαηξηβήο ζε μέλε γιψζζα. 
 

 Υπάξρνπλ ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κε ηδξχκαηα θαη θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ; 

Κέζσ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ, χζηεξα απφ απφθαζε ηεο ΓΠΔΠ θαη πξφηαζε ηεο Ππληνληζηηθήο 
Δπηηξνπήο, παξέρνληαη θαη πξνζθέξνληαη νηθνλνκηθά θίλεηξα (φπσο π.ρ. επηδφηεζε, θάιπςε 
εμφδσλ ζπκκεηνρήο θαη παξνπζίαζεο) γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ ζε δηεζλή 
έγθξηηα επηζηεκνληθά ζπλέδξηα θαζψο θαη ε επηρνξήγεζε γηα δεκνζηεχζεηο ζε δηεζλή έγθξηηα 
επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. 
 

 Παξέρνληαη απφ ην Τκήκα θίλεηξα ζηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε 
δηεζλή «Θεξηλά Πξνγξάκκαηα» (summer schools), δηεζλή εξεπλεηηθά ζπλέδξηα, ππνβνιή άξζξσλ 
ζε έγθξηηα πεξηνδηθά, θιπ.; 

Ξαξέρεηαη ε πιήξεο θάιπςε δαπαλψλ ζπκκεηνρήο (έμνδα ζπκκεηνρήο, έμνδα δηακνλήο, έμνδα 
κεηαθίλεζεο, έμνδα δηαηξνθήο, ινηπά έμνδα) ή ππνβνιήο επηζηεκνληθψλ άξζξσλ ζε πεξηνδηθά 
αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο, ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ ηνπ Ρκήκαηνο γηα ζπκκεηνρή ζε δηεζλή 
επηζηεκνληθά ζπλέδξηα (κε θξηηέο θαη πξαθηηθά γηα ηελ παξνπζίαζε εξεπλεηηθνχ άξζξνπ), 
εθφζνλ δελ θαιχπηνληαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ, πξνυπφζεζε είλαη ε 
πξνεγνχκελε απφθαζε ηεο ΓΠΔ πνπ λα δηθαηνινγεί ηε ζρέζε ηεο δαπάλεο κε ηα ΞΚΠ. 
 

 Υπάξρνπλ δηεζλείο δηαθξίζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθψλ Σπνπδψλ; Πνηεο; 

Γελ ππάξρνπλ ζρεηηθά δεδνκέλα. 
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4. Γιδακηικό έπγο 

Σηην ενόηηηα αςηή ηο Τμήμα καλείηαι να αναλύζει κπιηικά και να αξιολογήζει ηην ποιόηηηα ηος επιηελούμενος ζ΄αςηό 
διδακηικού έπγος, ζε όλα ηα επίπεδα ζποςδών (πποπηςσιακό, μεηαπηςσιακό και διδακηοπικό), απανηώνηαρ ζε μια ζειπά 
επυηήζευν, οι οποίερ ανηιζηοισούν επακπιβώρ ζηα κπιηήπια αξιολόγηζηρ πος πεπιγπάθονηαι ζηο ένηςπο «Ανάλςζη κπιηηπίυν 
Γιαζθάλιζηρ Ποιόηηηαρ Ακαδημαφκών Μονάδυν». (Βλ. www.hqaa.gr). 
Για κάθε μία από ηιρ επυηήζειρ ππέπει να απανηηθούν και να ζσολιαζθούν ηα ακόλοςθα ηοςλάσιζηον ζημεία: 
(α) Ποιά, καηά ηη γνώμη ηος Τμήμαηορ, είναι ηα κςπιόηεπα θεηικά και απνηηικά ζημεία ηος Τμήμαηορ υρ ππορ ηο ανηίζηοισο 
κπιηήπιο; 

(β) Πνηέο επθαηξίεο αμηνπνίεζεο ηωλ ζεηηθώλ ζεκείωλ θαη πνηνύο ελδερόκελνπο  θηλδύλνπο από ηα αξλεηηθά ζεκεία 

δηαθξίλεη ην Τκήκα ωο πξνο ην αληίζηνηρν θξηηήξην; 

4.1. Πώρ κπίνεηε ηην αποηελεζμαηικόηηηα ηος διδακηικού πποζυπικού; 

 Υπάξρεη δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ δηδαζθφλησλ απφ ηνπο θνηηεηέο; Πψο εθαξκφδεηαη;  

 
Ρν θχξην κέιεκα ηεο δηδαθηηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο θηινζνθίαο ηνπ Ρκήκαηνο είλαη λα 
εθνδηάζεη ηνπο θνηηεηέο πνπ παξαθνινπζνχλ κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο ζηνπο ηνκείο ηεο 
Ινγηζηηθήο θαη Σξεκαηννηθνλνκηθήο κέζσ ππνρξεσηηθψλ θαη επηιεγφκελσλ καζεκάησλ. 
Γεδνκέλσλ ησλ θπζηθψλ ππνδνκψλ, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ 
θξίλεηαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηηηθή.  
 
Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηδαζθφλησλ αμηνινγείηαη θαη θξίλεηαη θάζε εμάκελν απφ ηνπο 
θνηηεηέο. Ζ δηαδηθαζία έρεη σο εμήο: (α) πξψηε θάζε: δηαλέκνληαη  εξσηεκαηνιφγηα θαηά ηε 
δηάξθεηα ησλ δηαιέμεσλ ησλ καζεκάησλ ηνπ Ρκήκαηνο, θαη ζπγθεθξηκέλα κεηαμχ ηεο 10εο θαη 
11εο εβδνκάδαο.  Ρα εξσηεκαηνιφγηα πνπ απαληνχλ νη θνηηεηέο είλαη αλψλπκα θαη αθνξνχλ ηε 
δνκή θαη ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο, ηελ πνηφηεηα θαη ηα κέζα δηδαζθαιίαο, ηελ 
πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη ηε δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Ρκήκαηνο.  Κεηά ηε ζπκπιήξσζε,  ηα 
εξσηεκαηνιφγηα  επηζηξέθνληαη ζε έλα θιεηζηφ ζθξαγηζκέλν θαη ππνγεγξακκέλν θάθειν ζηε 
Γξακκαηεία ηνπ Ρκήκαηνο απφ δχν θνηηεηέο  πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί θαη λα πξνζηαηεπζεί 
ην αδηάβιεην ηεο δηαδηθαζίαο, θαζψο θαη ε αλσλπκία ηνπ θάζε θνηηεηή.  (β) Γεχηεξε θάζε:  
Ρα ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα ησλ θνηηεηψλ επεμεξγάδνληαη απφ ην Θέληξν πνινγηζηψλ 
ηνπ Ηδξχκαηνο θαη φηαλ νινθιεξσζνχλ αλαξηψληαη ειεθηξνληθά απνηειέζκαηα ηα νπνία 
πεξηιακβάλνπλ ην κέζν φξν ηνπ θάζε δηδάζθνληα, ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο, 
ηεο δνκήο ηνπ καζήκαηνο θ.ιπ. Αθνινχζσο, θνηλνπνηνχληαη  κέζα ζε θιεηζηφ θάθειν απφ ην 
Γξακκαηεία ηνπ θάζε Ρκήκαηνο ζηνλ θάζε δηδάζθνληα μερσξηζηά θαη ζηελ ΝΚΔΑ ηνπ 
Ρκήκαηνο.  

 
 Πψο αμηνπνηνχληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηδαζθφλησλ απφ ηνπο θνηηεηέο; 

 
Θάζε κέινο ΓΔΞ ιακβάλεη (έληππα θαη ειεθηξνληθά) ηα αλαιπηηθά απνηειέζκαηα ηεο 
αμηνιφγεζεο γηα θάζε έλα απφ ηα καζήκαηα ηα νπνία δηδάζθεη ηα νπνία ζηελ ζπλέρεηα ηα 
αμηνπνηεί πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί πξνζθέξνληαο ην θαιχηεξν δηδαθηηθφ έξγν 
πξνζαξκνδφκελν πάληα ζηηο παξαηεξήζεηο-πξνηάζεηο ησλ θνηηεηψλ. Δπίζεο, θαηαξηίδεηαη 
πίλαθαο απφ ηελ ΝΚΔΑ ηνπ Ρκήκαηνο αλαθνξηθά κε ηνπο πςειφηεξνπο θαη ρακειφηεξνπο ΚΝ 
αλά εμάκελν, γίλεηαη ζπδήηεζε ζηελ ΓΠ ηνπ Ρκήκαηνο ηφζν γηα ηα απνηειέζκαηα φζν θαη γηα 
ηα, ηπρφλ, πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάζζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ εμακήλνπ. 
 

 Πνηφο είλαη ν κέζνο εβδνκαδηαίνο θφξηνο δηδαθηηθνχ έξγνπ ησλ κειψλ ηνπ αθαδεκατθνχ 
πξνζσπηθνχ ηνπ Τκήκαηνο; 

 

Ν κέζνο εβδνκαδηαίνο φξνο δηδαθηηθνχ έξγνπ ησλ κειψλ ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ 
Ρκήκαηνο, ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ δηδαζθφλησλ, θπκαίλεηαη απφ ελλέα (9) έσο 
δψδεθα (12) ψξεο.   

http://www.hqaa.gr/
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 Πφζα απφ ηα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Τκήκαηνο δηδάζθνπλ ζην Πξφγξακκα 
Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ; 

 

Ρν ζχλνιν ησλ κειψλ ΓΔΞ δηδάζθνπλ ζηα ΞΚΠ ηνπ Ρκήκαηφο θαη νξηζκέλα θαη ζε άιια ΞΚΠ 
ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ. 

 
 Υπάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλεο απφ ην Τκήκα ππνηξνθίεο/βξαβεία δηδαζθαιίαο; 

 

Όζνλ αθνξά ζεζκνζεηεκέλεο απφ ην Ρκήκα ππνηξνθίεο/βξαβεία δηδαζθαιίαο δελ πθίζηαληαη, 
φκσο έρεη ζπγθξνηεζεί απφ ηε Γ.Π.Δ.Π. Δπηηξνπή πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ νινθιεξσκέλε 
παξνπζίαζε ζην ζέκα. 

 

 Σπλεηζθέξνπλ ζην δηδαθηηθφ έξγν νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο ηνπ 
Τκήκαηνο θαη ζε ηί πνζνζηφ; 

Ζ κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο ζπλεηζθέξνπλ επηθνπξηθά 
(επηηεξήζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ελδηάκεζσλ θαη ηειηθψλ εμεηάζεσλ, ζπιινγή 
αξζξνγξαθίαο θαη βηβιηνγξαθίαο κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ δηδάζθνληα ηνπ καζήκαηνο, θ.ν.θ.) 
ζην δηδαθηηθφ έξγν ησλ κειψλ ΓΔΞ. 

4.2. Πώρ κπίνεηε ηην ποιόηηηα και αποηελεζμαηικόηηηα ηηρ διδακηικήρ διαδικαζίαρ;11 

 Πνηέο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο κέζνδνη ρξεζηκνπνηνχληαη; 

 

Ρν δηδαθηηθφ έξγν θαηαλέκεηαη ζε εμακεληαία καζήκαηα. Νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο 
πεξηιακβάλνπλ ηελ παξαδνζηαθή κέζνδν δηδαζθαιίαο ζηηο αίζνπζεο θαη ζηα ακθηζέαηξα 
θαζψο θαη ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, δηδαζθαιία καζεκάησλ εκβάζπλζεο ζε κηθξέο 
νκάδεο θνηηεηψλ, εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο θαη ελ γέλεη πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ θνηηεηψλ, ε 
επίβιεςε εξγαζηψλ θαη νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ ή άιισλ αλάινγσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 
απνζθνπνχλ ζηελ εκπέδσζε ησλ γλψζεσλ ησλ θνηηεηψλ. Ρν θπξηφηεξν πιενλέθηεκα ηνπ 
Ρκήκαηνο βξίζθεηαη ζην φηη πξνζθέξεη ζχγρξνλν, πνηνηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ηθαλφ λα 
παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο εμεηδηθεπκέλε αθαδεκατθή γλψζε θαη δεμηφηεηεο κε βάζε ηηο 
ζχγρξνλεο εμειίμεηο ζην ρψξν ηεο επηζηήκεο ηεο Ινγηζηηθήο θαη ηεο Σξεκαηννηθνλνκηθήο. 
Ππγθεθξηκέλα, ην πξφγξακκα ζπνπδψλ πεξηιακβάλεη καζήκαηα πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ηα 
ζχγρξνλα πξνβιήκαηα θαη ηηο θαηλνηνκίεο ζηελ Ινγηζηηθή θαη Σξεκαηννηθνλνκηθή θαηά ην 
πξφηππν αληίζηνηρσλ Ρκεκάησλ Ξαλεπηζηεκίσλ ηνπ εμσηεξηθνχ. Δπηπιένλ, δίλεη έκθαζε ζηελ 
πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο αθαδεκατθήο γλψζεο κε ηελ ελζσκάησζε ζεηξάο εξγαζηεξηαθψλ 
καζεκάησλ, κέζσ εθηελνχο ρξήζεο ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο απφ ηνπο θνηηεηέο, αιιά θαη 
κέζσ ηεο δπλαηφηεηαο ζπκκεηνρήο ησλ θνηηεηψλ ζε πξαθηηθή άζθεζε. Ρα ζηνηρεία απηά ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ην θαζηζηνχλ ειθπζηηθφ φπσο απηφ απνηππψλεηαη κέζα απφ ηελ 
απμεκέλε δήηεζε απφ ηνπο ππνςεθίνπο θνηηεηέο. Ρν Ρκήκα, φπσο αλαθέξζεθε 
πξνεγνπκέλσο, ρξεζηκνπνηεί έλα πιήζνο δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, φπσο: πξνφδνπο 
(ελδηάκεζε εμέηαζε), γξαπηέο εξγαζίεο, έξεπλεο, εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο, θξνληηζηεξηαθέο 
αζθήζεηο, κειέηεο πεξίπησζεο, δηαιέμεηο, πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεη ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία 
θαη λα ηελ θαηαζηήζεη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή γηα ηνλ πξνπηπρηαθφ θνηηεηή. 
  

 Υπάξρεη δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ θαη ησλ δηδαθηηθψλ 
κεζφδσλ; 

 
Ζ επηθαηξνπνίεζε ησλ καζεκάησλ πινπνηείηαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο ζε ηαθηά ρξνληθά 
δηαζηήκαηα, ζπλήζσο, αλά έηνο.  Ζ επηθαηξνπνίεζε ησλ καζεκάησλ επηηπγράλεηαη κε λέεο 
ζεκεηψζεηο – δηαθάλεηεο - αζθήζεηο θαη αλαθνξά ζηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία-αξζξνγξαθία. 

                                                 
11. Ππκπιεξψζηε ηνπο Ξίλαθεο 6 θαη 7. 
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 Πνηφ είλαη ην πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο εμεηάζεηο; 

Νη θνηηεηέο ηνπ Ρκήκαηνο παξνπζηάδνπλ ηθαλνπνηεηηθά πνζνζηά πξνζέιεπζεο ηφζν ζηηο 
ελδηάκεζεο φζν θαη ζηηο ηειηθέο εμεηάζεηο. 

 
 Πνηά είλαη ηα πνζνζηά επηηπρίαο ησλ θνηηεηψλ ζηηο εμεηάζεηο; 

 
Όπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηνπο πίλαθεο ηα πνζνζηά επηηπρίαο θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθά. 
 

 Ποιόρ είναι ο μέζορ βαθμόρ πηςσίος; 

 
Ν κέζνο φξνο βαζκνινγίαο ησλ θνηηεηψλ θπκαίλεηαη απφ 6.5  έσο 7.5 αλάινγα κε ηελ πεξίνδν 
απνθνίηεζεο. 
 

 Πνηά είλαη ε κέζε δηάξθεηα ζπνπδψλ γηα ηε ιήςε πηπρίνπ; 
 

Ζ κέζε ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ ιήςε ηνπ πηπρίνπ είλαη πεξίπνπ ηα πέληε έηε. 

4.3. Πώρ κπίνεηε ηην οπγάνυζη και ηην εθαπμογή ηος διδακηικού έπγος; 

 Πψο γλσζηνπνηείηαη ζηνπο θνηηεηέο ε χιε ησλ καζεκάησλ ζηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ; 

 
Ρν αθαδεκατθφ έηνο αξρίδεη ηελ 1ε Πεπηεκβξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31ε Απγνχζηνπ ηνπ επφκελνπ 
έηνπο.  Ρν δηδαθηηθφ έξγν θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο δηαξζξψλεηαη ζε δχν εμάκελα (ρεηκεξηλφ 
θαη εαξηλφ). Ν θνηηεηήο εγγξάθεηαη (ειεθηξνληθά) ζην Ρκήκα ζηελ αξρή θάζε εμακήλνπ ζε 
εκεξνκελίεο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ Ξξπηαλεία θαη δειψλεη (ειεθηξνληθά) ηα καζήκαηα πνπ 
επηιέγεη λα παξαθνινπζήζεη θαη λα εμεηαζζεί. Ζ γλσζηνπνίεζε ζηνπο θνηηεηέο ηεο χιεο ησλ 
καζεκάησλ γίλεηαη θάζε θνξά ζηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: (α) κέζσ ηνπ 
πεξηγξάκκαηνο ηνπ καζήκαηνο (syllabus) ην νπνίν αλαξηάηαη ζην Compus ζηελ αξρή ηνπ 
εμακήλνπ, (β) κε γξαπηή αλαθνίλσζε ζε εηδηθφ ρψξν αλαθνηλψζεσλ, (γ) θαηά ηε δηάξθεηα 
ησλ δηαιέμεσλ, (δ) ζπλδπαζκφο ησλ πξναλαθεξζέλησλ. 

 
 Πεξηγξάθνληαη νη καζεζηαθνί ζηφρνη ησλ καζεκάησλ θαη ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα; 

 
Πηελ πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο αλαγξάθνληαη νη καζεζηαθνί ζηφρνη ησλ καζεκάησλ θαζψο 
θαη ηα πξνζδνθψκελα - επηδησθφκελα απνηειέζκαηα.   

 
 Υπάξρεη δηαδηθαζία κέηξεζεο ηεο επίηεπμεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ ησλ καζεκάησλ; 

 

Ζ δηαδηθαζία κέηξεζεο ηεο επίηεπμεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ γίλεηαη κέζσ αζθήζεσλ, 
εξγαζηψλ θαη εμεηάζεσλ 

 
 Σε πνηφ βαζκφ ηεξείηαη ην σξνιφγην πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ; 

 
Ρν σξνιφγην πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ ηεξείηαη θαλνληθά, σο έρεη, ρσξίο αλαβνιέο θαη 
αιιαγέο σξψλ δηδαζθαιίαο.  

 
 Δίλαη νξζνινγηθή ε νξγάλσζε θαη δνκή ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ; 

Ζ νξγάλσζε θαη δνκή ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ πηζηεχνπκε φηη είλαη ρξήζηκε 
γηα ηνπο θνηηεηέο θαη αθνξά ζε καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη απφ κέιε ΓΔΞ. 

 
 Πφζα (θαη πνηά) απφ ηα βαζηθά εηζαγσγηθά καζήκαηα δηδάζθνληαη απφ κέιε ΓΔΠ/ΔΠ ησλ δχν 

αλψηεξσλ βαζκίδσλ; 

 



36 

 

Ζ πιεηνςεθία ησλ καζεκάησλ δηδάθνληαη απφ κέιε ΓΔΞ ησλ δχν αλψηεξσλ βαζκίδσλ. 

 
 Πφζα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Τκήκαηνο δηδάζθνπλ καζήκαηα πνπ δελ 

εκπίπηνπλ ζην ζηελφ ή επξχηεξν γλσζηηθφ ηνπο πεδίν;  
 

Ρα κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο δηδάζθνπλ καζήκαηα πνπ εκπίπηνπλ πιήξσο ζην γλσζηηθφ 
αληηθείκελν πνπ ππεξεηνχλ παξέρνληαο πιεξέζηεξε γλψζε ζηνπο θνηηεηέο. 

4.4. Πώρ κπίνεηε ηα εκπαιδεςηικά βοηθήμαηα; 

 Δίδε θαη αξηζκφο βνεζεκάησλ (π.ρ. βηβιία, ζεκεηψζεηο, πιηθφ ζε ηζηνζειίδεο, θιπ) πνπ 
δηαλέκνληαη ζηνπο θνηηεηέο. 

 
Γηδαθηηθφ ζχγγξακκα ζεσξείηαη θάζε έληππν ή ειεθηξνληθφ βηβιίν, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
ειεθηξνληθψλ βηβιίσλ ειεχζεξεο πξφζβαζεο θαζψο θαη νη έληππεο ή ειεθηξνληθέο 
αθαδεκατθέο ζεκεηψζεηο, χζηεξα απφ ηελ θαη‟ έηνο έγθξηζή ηνπο απφ ηελ Γ.Π. ηνπ Ρκήκαηνο.  
Ν θαηάινγνο ησλ δηδαθηηθψλ ζπγγξακκάησλ πεξηιακβάλεη, ηνπιάρηζηνλ, έλα πξνηεηλφκελν 
δηδαθηηθφ ζχγγξακκα αλά ππνρξεσηηθφ ή επηιεγφκελν κάζεκα, ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ηα 
δεισζέληα ζπγγξάκκαηα ζην Θεληξηθφ Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα (ΘΞΠ) „ΔΓΝΜΝΠ‟ θαη 
ζπληάζζεηαη χζηεξα απφ εηζεγήζεηο ησλ νηθείσλ δηδαζθφλησλ ή ππεπζχλσλ γηα θαζέλα απφ 
απηά θαζψο θαη ησλ ινηπψλ θαζεγεηψλ πνπ θαηέρνπλ ζέζε ηνπ ηδίνπ ή ζπλαθνχο γλσζηηθνχ 
αληηθεηκέλνπ κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο. Ρν θάζε κέινο ΓΔΞ νθείιεη λα 
δηαλέκεη ζε φινπο ηνπο θνηηεηέο πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζην κάζεκα, θαηά ηελ πξψηε εβδνκάδα 
ησλ καζεκάησλ, αλαιπηηθφ δηάγξακκα κειέηεο ζην νπνίν πεξηιακβάλεη ηε δηάξζξσζε ηεο 
χιεο ηνπ καζήκαηνο, ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε ηεθκεξίσζε θαη 
ζπλαθή πιεξνθφξεζε. 

 

 Υπάξρεη δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο ησλ βνεζεκάησλ; Πψο εθαξκφδεηαη; 

Ρα παλεπηζηεκηαθά ζπγγξάκκαηα πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο θνηηεηέο αλαπξνζαξκφδνληαη 
ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο θαη ηνπ δηδάζθνληα, εθφζνλ ιεθζνχλ ππφςε θαη νη 
απφςεηο ησλ θνηηεηψλ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ έρνπλ ήδε ζπκπιεξσζεί απφ ην 
πξνεγνχκελν εμάκελν. Ρν ζχλνιν ηεο δηδαζθφκελεο χιεο ζπλήζσο θαιχπηεηαη απφ ηα 
παλεπηζηεκηαθά ζπγγξάκκαηα πνπ δηαλέκνληαη δσξεάλ ζηνπο θνηηεηέο/ηξηεο. 

 

 Πψο θαη πφηε ζπγθεθξηκέλα δηαηίζεληαη ηα βνεζήκαηα;  

Νη παξαδφζεηο - ζεκεηψζεηο ησλ καζεκάησλ πνπ δηδάζθνπλ νη Θαζεγεηέο φισλ ησλ βαζκίδσλ 
αλαξηψληαη ζην δηαδίθηπν ζηελ ελφηεηα ηνπ θάζε καζήκαηνο. 

 

 Πνηφ πνζνζηφ  ηεο δηδαζθφκελεο χιεο θαιχπηεηαη απφ ηα βνεζήκαηα; 

Ρν ζχλνιν ηεο δηδαζθφκελεο χιεο ζπλήζσο θαιχπηεηαη απφ ηα παλεπηζηεκηαθά ζπγγξάκκαηα 
πνπ δηαλέκνληαη δσξεάλ ζηνπο θνηηεηέο/ηξηεο. 

 

 Παξέρεηαη βηβιηνγξαθηθή ππνζηήξημε πέξαλ ησλ δηαλεκφκελσλ ζπγγξακκάησλ; 

Ξαξέρεηαη, επίζεο, ππνζηήξημε απφ ηε βηβιηνζήθε κε ηε ζπλεξγαζία ησλ δηδαζθφλησλ ηνπ 
Ρκήκαηνο γηα ηελ παξαγγειία θαη εκπινπηηζκφ κε λέα βηβιία.  Ξαξάιιεια, είλαη ζεκαληηθή ε 
ππνζηήξημε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Καθεδνλίαο ζην 
Γίθηπν Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ (Healink) θαζψο θαη ζε ειεθηξνληθέο βάζεηο 
δεδνκέλσλ νη νπνίεο είλαη πξνζβάζηκεο κέζσ ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ.   

4.5.Πώρ κπίνεηε ηα διαθέζιμα μέζα και ςποδομέρ; 

Νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θξίλνληαη αξθεηά επαξθείο δηαζέηνπλ ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ 
(ήρνπ, εηθφλαο, Ζ/, ζέξκαλζεο-ςχμεο) φπσο ζεσξνχλ νη πεξηζζφηεξνη δηδάζθνληεο ζχκθσλα 
κε ηα απνγξαθηθά δειηία πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη.  



37 

 

 

 Αίζνπζεο δηδαζθαιίαο: 

(α) Αξηζκφο θαη ρσξεηηθφηεηα: 4 αίζνπζεο, 70 αηφκσλ/αίζνπζα   
(β) Δπάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα:  ηθαλνπνηεηηθά εξοπλιζμένερ 
(γ) Βαζκφο ρξήζεο: καθημεπινά 
(δ) Δπάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ εμνπιηζκνχ: ηθαλνπνηεηηθά 
εμνπιηζκέλεο. 

 
Ρν Ρκήκα δηαζέηεη ηξία (3) εξγαζηήξηα ην: (α) Δξγαζηήξην Ζ/, ρσξεηηθφηεηαο 45 ζέζεσλ 
εξγαζίαο, (β) Δξγαζηήξην Σξεκαηννηθνλνκηθψλ, Ρξαπεδηθψλ θαη Σξεκαηηζηεξηαθψλ 
Δξγαζηψλ, ρσξεηηθφηεηαο 40 ζέζεσλ εξγαζίαο θαη (γ)  Δξγαζηήξην Ινγηζηηθήο, Διεγθηηθήο θαη 
Φνξνινγίαο κε Ζιεθηξνληθέο Δθαξκνγέο, ρσξεηηθφηεηαο 60 ζέζεσλ εξγαζίαο. Ρα εξγαζηήξηα 
δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε πιηθνηερληθή ππνδνκή γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή 
δηαδηθαζία.   
 

 Δθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα: 

 
(α) Αξηζκφο θαη ρσξεηηθφηεηα: 3 επγαζηήπια, 45  θέζευρ επγαζίαρ, 40 θέζευν επγαζίαρ και 60 θέζευν 
επγαζίαρ 
(β) Δπάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ ρψξσλ: Πλήπυρ Δξοπλιζμένα 
(γ) Βαζκφο ρξήζεο: Καλύπηοςν ηιρ διδακηικέρ και εκπαιδεςηικέρ ανάγκερ.   
(δ) Δπάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ηνπ εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ: Πλήπυρ 
Δξοπλιζμένα 
(ε) Δπάξθεηα απνζεθψλ (εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ, αληηδξαζηεξίσλ, θιπ): Γεν 
σπηζιμοποιούνηαι 
 

 Δίλαη δηαζέζηκα ηα εθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα γηα ρξήζε εθηφο πξνγξακκαηηζκέλσλ σξψλ; 

Ρα εξγαζηήξηα είλαη πάληα δηαζέζηκα θαη εθηφο σξψλ δηδαζθαιίαο,  δηφηη πάληα ππάξρεη έλαο 
θνηηεηήο πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ απνγεπκαηηλή ηνπο ιεηηνπξγία. Ρα εξγαζηήξηα 
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ φινπο ηνπο θνηηεηέο, πξνπηπρηαθνχο, κεηαπηπρηαθνχο θαη ππνςήθηνπο 
δηδάθηνξεο, κεηαδηδαθηνξηθνχο θνηεηέο, πέξαλ ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ σξψλ. 

 

 Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα ησλ ρψξσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ θιηληθψλ.  

 

Γελ ππάξρνπλ ζρεηηθά δεδνκέλα. 

 

    Σπνπδαζηήξηα: Χπηζιμοποιούνηαι οι εγκαηαζηάζειρ ηιρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ  

(α) Αξηζκφο θαη ρσξεηηθφηεηα: Πχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο Θεληξηθήο Βηβιηνζήθεο 

(β) Δπάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ ρψξσλ: Ικανοποιηηική 
(γ) Βαζκφο ρξήζεο: Θαζεκεξηλά 

 
Πξνζσπηθφ Γηνηθεηηθήο/Τερληθήο/Δξεπλεηηθήο Υπνζηήξημεο:  

Ρν Ξξνζσπηθφ Γηνηθεηηθήο θαη Ρερληθήο πνζηήξημεο αλέξρεηαη ζε ηξία (3) άηνκα.  Ρν έλα 
άηνκν είλαη ππεχζπλν γηα ηε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ησλ κειψλ ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο θαη ηα άιια 
άηνκα είλαη ππεχζπλα γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε-ζπληήξεζε ησλ εξγαζηεξίσλ. 

  

(α) Αξηζκφο θαη εηδηθφηεηεο: ηπία (3) άηομα, ένα (1) διοικηηική ςποζηήπιξη μελών ΓΔΠ και δύο (2) 
ηεσνική ςποζηήπιξη-ζςνηήπηζη επγαζηηπίυν 
(β) Δπάξθεηα εηδηθνηήησλ: απαιηείηαι η ππόζλητη ηπιών (3) αηόμυν ηόζο για ηην διοικηηική 
ςποζηήπιξη όζο και πεπιζζόηεπο για ηην κάλςτη ηυν αναγκών για ηα ηπία επγαζηήπια ηος Τμήμαηορ. 

4.6. Πώρ κπίνεηε ηον βαθμό αξιοποίηζηρ ηυν ηεσνολογιών πληποθοπικήρ και επικοινυνιών;   

 Φξεζηκνπνηνχληαη ΤΠΔ ζηελ παξνπζίαζε ησλ καζεκάησλ; Πψο; 
Νη Ρερλνινγίεο Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΡΞΔ) ρξεζηκνπνηνχληαη ηθαλνπνηεηηθά ζηελ 



38 

 

εθηέιεζε ησλ καζεκάησλ,  φια, ζρεδφλ, ηα δηδαζθφκελα καζήκαηα δηαζέηνπλ ηε δηθή ηνπο 
ηζηνζειίδα ζην πξφγξακκα Compus φπνπ εθεί παξνπζηάδεηαη, κεηαμχ άιισλ, ην πεξηερφκελν 
ηνπ καζήκαηνο θαζψο θαη ε ζρεηηθή χιε. 
 
 Φξεζηκνπνηνχληαη ΤΠΔ ζηε δηδαζθαιία; Πψο; 

 
Νη ΡΞΔ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηδαζθαιία, δηφηη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ηα καζήκαηα θαη νη 
δηαιέμεηο γίλνληαη κε ηε ρξήζε δηαθαλεηψλ ζε πξφγξακκα powerpoint.  
 
 Φξεζηκνπνηνχληαη ΤΠΔ ζηελ εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε; Πψο; 

 
Δπηπιένλ, αξθεηά καζήκαηα πξαγκαηνπνηνχληαη κε εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε φπνπ εθεί 
ρξεζηκνπνηνχληαη νη ΡΞΔ 
 
 Φξεζηκνπνηνχληαη ΤΠΔ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ; Πψο; 

 
Ξαξάιιεια, ε αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ γίλεηαη κε ηελ βνήζεηα ΡΞΔ, φπσο επίζεο θαη ε 
επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ δηφηη ππάξρεη εηδηθά δηακνξθσκέλν πξφγξακκα φπνπ 
εκθαλίδνληαη ζηαηηζηηθά ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ηειηθψλ εμεηάζεσλ  αλά κάζεκα, αλά έηνο 
θ.ιπ. θαη έηζη νη δηδάζθνληεο κπνξνχλ λα έρνπλ κηα πιήξε εηθφλα ησλ καζεκάησλ ηνπο. 
 
 Φξεζηκνπνηνχληαη ΤΠΔ ζηελ επηθνηλσλία ησλ θνηηεηψλ κε ηνλ δηδάζθνληα; Πψο; 

Νη θνηηεηέο κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ην δηδάζθνληα ηνπ καζήκαηνο κέζσ e-mail ή κέζσ 
ηνπ compus.  
 
 Πνηφ ην χςνο ησλ επελδχζεσλ ηνπ Τκήκαηνο ζε ΤΠΔ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία; 

Νη δηδάζθνληεο γηα ηελ θάιπςε ησλ δηδαθηηθψλ ηνπο αλαγθψλ έρνπλ απνθηήζεη ζχγρξνλα κέζα 
παξνπζίαζεο ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ. Ζ πξνκήζεηα ησλ ΡΞΔ έγηλε κε έμνδα ηνπ ΞΚΠ-ΔΙΔ.  
 

4.7. Πώρ κπίνεηε ηην αναλογία διδαζκόνηυν/διδαζκομένυν και ηη μεηαξύ ηοςρ ζςνεπγαζία; 

 Αλαινγία δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ ζηα καζήκαηα. 

πάξρεη κηθξφο αξηζκφο κειψλ ΓΔΞ ζε ζρέζε κε ηνπο θνηηεηέο. 
 
 Αλαινγία δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ ζηα εξγαζηήξηα. 

πάξρεη κηθξφο αξηζκφο κειψλ ΓΔΞ ζε ζρέζε κε ηνπο θνηηεηέο. 
 
 Έρνπλ νη δηδάζθνληεο αλαθνηλσκέλεο ψξεο γξαθείνπ γηα ζπλεξγαζία κε ηνπο θνηηεηέο; Τηο 

ηεξνχλ; Αμηνπνηνχληαη απφ ηνπο θνηηεηέο;  

  

Νη ψξεο γξαθείνπ ησλ κειψλ ΓΔΞ πεξηέρνληαη ζην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο θαηά ηελ 
έλαξμε ησλ καζεκάησλ, αλαθνηλψλνληαη ζην Compus, αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
Γξακκαηείαο θαζψο θαη ζηνπο ρψξνπο ησλ γξαθείσλ ηνπο. Νη ψξεο γξαθείνπ ηεξνχληαη απφ ηα 
κέιε ΓΔΞ θαη αμηνπνηνχληαη απφ ηνπο θνηηεηέο ζην βαζκφ πνπ έρνπλ απνξίεο θαη δεηνχλ 
δηεπθξηλήζεηο γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο. 
 

4.8. Πώρ κπίνεηε ηον βαθμό ζύνδεζηρ ηηρ διδαζκαλίαρ με ηην έπεςνα; 

 Πψο κεζνδεχεηαη ε εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία (π.ρ. αλαδήηεζε θαη 
ρξήζε βηβιηνγξαθίαο); 

Ζ πξνζέγγηζε ησλ θνηηεηψλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία γίλεηαη σο εμήο : (α) κέζσ εξγαζηψλ 
πνπ θαινχληαη λα εθπνλήζνπλ θαη απαηηνχλ ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ, ζηαηηζηηθή 
αλάιπζε θαη αλάιπζε εξκελεία απνηειεζκάησλ, (β) κέζσ βηβιηνγξαθηθήο-αξζξνγξαθηθήο  
επηζθφπεζεο ζρεηηθψλ ζεκάησλ, (γ) κέζσ εγθαηεζηεκέλσλ πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ, 
ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο, βάζεσλ δεδνκέλσλ, νηθνλνκεηξηθψλ κνληέισλ, ERP 
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πξνγξακκάησλ, θ.ν.θ.  
 

 Παξέρεηαη ζηνπο θνηηεηέο δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε εξεπλεηηθά έξγα; 

Πην βαζκφ πνπ κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ θαη λα απνθηήζνπλ εξεπλεηηθή εκπεηξία. 
Ξαξάιιεια, ην Ρκήκα δηελεξγεί θάζε δχν ρξφληα ην Γηεζλέο Δπηζηεκνληθφ Ππλέδξην κε ηίηιν: 
International Conference on Accounting and Finance – ICAF, φπνπ επηζηήκνλεο απφ ηελ 
Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ παξνπζηάδνπλ ηα εξεπλεηηθά ηνπο απνηειέζκαηα ζηα γλσζηηθά πεδία 
ηεο Ινγηζηηθήο θαη Σξεκαηννηθνλνκηθήο.  
 

4.9.Πώρ κπίνεηε ηιρ ζςνεπγαζίερ με εκπαιδεςηικά κένηπα ηος εζυηεπικού και ηος εξυηεπικού και με 
ηο κοινυνικό ζύνολο; 

 Με πνηά εθπαηδεπηηθά θέληξα ηνπ εζσηεξηθνχ ζπλεξγάδεηαη ην Τκήκα θαη πψο;  

 
Κε ην Ηλζηηηνχην ηνπ Πψκαηνο Νξθσηψλ Διεγθηψλ Ινγηζηψλ Διιάδνο - ΠΝΔΙ σο πξνο ηνλ 
θαζνξηζκφ ησλ αθνινπζνχκελσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε ρνξήγεζε απαιιαγήο εμέηαζεο 
καζεκάησλ απφ ηηο επαγγεικαηηθέο εμεηάζεηο ησλ ππνςεθίσλ λφκηκσλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 
ινγηζηψλ πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη απφ ην Ρκήκα.  
 

 Με πνηά εθπαηδεπηηθά θέληξα ηνπ εμσηεξηθνχ ζπλεξγάδεηαη ην Τκήκα θαη πψο;  
 
Νη απφθνηηνη απνθηνχλ πξφζβαζε ζηελ πηζηνπνίεζε πνπ παξέρεη ην ACCA κε ηελ απαιιαγή 
πνπ ηνπο δίλεηαη ζε νξηζκέλεο ελφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ηε δηεζλή πηζηνπνίεζε 
ηνπ ACCA.  
 

 Αλαπηχζζνληαη ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθέο ζπλεξγαζίεο κε ηνπηθνχο, πεξηθεξεηαθνχο ή 
εζληθνχο θνηλσληθνχο θνξείο; 

Αλαπηχζζνληαη, επίζεο, εθπαηδεπηηθέο ζπλεξγαζίεο κε ηνπηθνχο, πεξηθεξεηαθνχο ή εζληθνχο 
θνηλσληθνχο θνξείο (Νηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο, Πχλδεζκνο Δπηζηεκφλσλ 
Σξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Ινγηζηηθήο Διιάδνο, θ.ν.θ.) ζηα πιαίζηα εκεξίδσλ, ζεκηλαξίσλ θαζψο 
θαη εξγαζηεξηαθψλ παξνπζηάζεσλ.  
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4.10.  Πώρ κπίνεηε ηην κινηηικόηηηα ηος διδακηικού πποζυπικού και ηυν θοιηηηών;12  

 Υπάξρεη ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ Τκήκαηνο ζρεηηθά κε ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ κειψλ ηεο 
αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο; 

 
Γελ πθίζηαηαη ζπγθεθξηκέλνο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο, αιιά αλάινγα κε ηηο πξνθχπηνπζεο 
αλάγθεο ε Γ.Π. ηνπ Ρκήκαηνο απνθαζίδεη γηα ην πνηνη θαζεγεηέο ζα ζπκκεηάζρνπλ ζε 
πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο. 
 

 Πφζεο θαη πνηέο ζπκθσλίεο έρνπλ ζπλαθζεί γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ δηδαθηηθνχ 
πξνζσπηθνχ ή/θαη ησλ θνηηεηψλ; 

 
Νη ζπκθσλίεο πνπ έρνπλ ζπλαθζεί γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ δηδαθηηθνχ 
πξνζσπηθνχ ή/θαη ησλ θνηηεηψλ είλαη ην Ξξφγξακκα «Erasmus Plus» θαζψο θαη ην 
Ξξφγξακκα «Leonardo». 
 

 Πφζα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Τκήκαηνο κεηαθηλήζεθαλ πξνο άιια Ιδξχκαηα 
ζην πιαίζην αθαδεκαïθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία; 

 
Ν αξηζκφο ησλ κειψλ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ πνπ κεηαθηλήζεθε πξνο άιια Ηδξχκαηα ζην 
πιαίζην αθαδεκατθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, ιφγσ 
θφξηνπ εξγαζίαο, αλέξρεηαη ζε έλα (1) άηνκν.   
 

 Πφζα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ άιισλ Ιδξπκάησλ κεηαθηλήζεθαλ πξνο ην Τκήκα ζην 
πιαίζην αθαδεκατθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία; 

 
Ν αξηζκφο ησλ κειψλ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ άιισλ Ηδξπκάησλ πνπ κεηαθηλήζεθαλ πξνο ην 
Ρκήκα ζην πιαίζην αθαδεκατθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία 
αλέξρεηαη ζε δέθα, πεξίπνπ, άηνκα.   
 

 Πφζνη θνηηεηέο ηνπ Τκήκαηνο κεηαθηλήζεθαλ πξνο άιια Ιδξχκαηα ζην πιαίζην 
αθαδεκαïθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία; 

 
Νη θνηηεηέο ηνπ Ρκήκαηνο πνπ κεηαθηλήζεθαλ πξνο άιια Ηδξχκαηα ζην πιαίζην 
αθαδεκατθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, αλέξρνληαη ζηα 
πελήληα έλα (51) άηνκα. 
 

 Πφζνη θνηηεηέο άιισλ Ιδξπκάησλ κεηαθηλήζεθαλ πξνο ην Τκήκα ζην πιαίζην 
αθαδεκατθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία; 

 
Νη θνηηεηέο άιισλ Ηδξπκάησλ πνπ κεηαθηλήζεθαλ πξνο ην Ρκήκα ζην πιαίζην 
αθαδεκατθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, αλέξρνληαη, 
πεξίπνπ, ζε εθαηφλ (100) άηνκα. 
 

 Υπάξρνπλ δηαδηθαζίεο αλαγλψξηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε άιιν 
Ίδξπκα; 

 
Ξξνβιέπνληαη απφ ηνλ Δληαίν Θαλνληζκφ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Erasmus+ 
 

 Πφζν ηθαλνπνηεηηθή είλαη ε ιεηηνπξγία θαη ε ζηειέρσζε ηνπ θεληξηθνχ Γξαθείνπ Γηεζλψλ / 
Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ θαη ησλ ζπλδέζκσλ ηνπο; 

 

                                                 
12. Ππκπιεξψζηε ηνλ Ξίλαθα 9. 
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Ζ ζηειέρσζε ηνπ θεληξηθνχ Γξαθείνπ Γηεζλψλ Δπξσπατθψλ Ξξνγξακκάησλ θαη ησλ 
ζπλδέζκσλ ηνπο θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή. 
 

 Τη ελέξγεηεο γηα ηελ πξνβνιή θαη ελεκέξσζε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο γηα ηα πξνγξάκκαηα  
θηλεηηθφηεηαο αλαιακβάλεη ην Τκήκα; 

 
Γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο γηα ηα πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο ην Ρκήκα 
είρε πξνρσξήζεη ζηελ πξφζθιεζε ελφο ππεχζπλνπ αηφκνπ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ κειψλ ΓΔΞ 
ηνπ Ρκήκαηνο. 
 

 Οξγαλψλνληαη εθδειψζεηο γηα ηνπο εηζεξρφκελνπο θνηηεηέο απφ άιια Ιδξχκαηα; 

 
Γηνξγαλψλνληαη εθδειψζεηο απφ ην γξαθείν Erasmus ηνπ Ηδξχκαηνο. 
 

 Πψο ππνζηεξίδνληαη νη εηζεξρφκελνη θνηηεηέο; 

 
Νη λενεηζεξρφκελνη θνηηεηέο ππνζηεξίδνληαη απν ηνλ ζεζκφ ηνπ tutor πνπ έρεη εηζάγεη θαη 
πηνζεηήζεη ην Ρκήκα θαζψο θαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο ησλ καζεκάησλ πνπ δέρνληαη ηνπο 
θνηηεηέο θαη ηνπο βνεζνχλ ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ. 
 

 Πφζα καζήκαηα δηδάζθνληαη ζε μέλε γιψζζα γηα εηζεξρφκελνπο αιινδαπνχο ζπνπδαζηέο;  

 
Ρν Ρκήκα πξνζθέξεη, ζηελ αγγιηθή γιψζζα, δχν (2) καζήκαηα: (α) Accounting for Business (Ε‟ 
Δμάκελν) θαη (β) Corporate Finance (H‟ Δμάκελν) 
   

 Υπάξρεη πξφζζεηε (απφ ην Τκήκα ή/θαη ην Ίδξπκα) νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ 
κειψλ ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηα πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο; 

 
Νη απνθάζεηο γηα ελίζρπζε ιακβάλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο δηαζέζηκνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο. 
 
  Πψο πξνσζείηαη ζην Τκήκα ε ηδέα ηεο θηλεηηθφηεηαο θνηηεηψλ θαη κειψλ ηνπ αθαδεκατθνχ 
πξνζσπηθνχ θαη ηεο Δπξσπατθήο δηάζηαζεο γεληθφηεξα; 

 
Γηνξγαλψλνληαη ελεκεξσηηθέο εκεξίδεο απφ ην γξαθείν Erasums  
 

 Πψο ειέγρεηαη ε πνηφηεηα (θαη φρη κφλν ε πνζφηεηα) ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ αθαδεκατθνχ 
πξνζσπηθνχ; 

 

Ρν αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ ηνπ Ρκήκαηνο δηαζέηεη θνηλά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 

 

5. Δπεςνηηικό Έπγο 

Σηην ενόηηηα αςηή ηο Τμήμα καλείηαι να αναλύζει κπιηικά και να αξιολογήζει ηην ποιόηηηα ηος επιηελούμενος ζ΄αςηό 
επεςνηηικού έπγος, απανηώνηαρ ζε μια ζειπά επυηήζευν πος ανηιζηοισούν επακπιβώρ ζηα κπιηήπια αξιολόγηζηρ πος 
πεπιγπάθονηαι ζηο ένηςπο «Γιαζθάλιζη Ποιόηηηαρ ζηην Ανώηαηη Δκπαίδεςζη: Ανάλςζη κπιηηπίυν Γιαζθάλιζηρ Ποιόηηηαρ 
Ακαδημαφκών Μονάδυν» Έκδοζη 2.0, Ιούλιορ 2007, ΑΓΙΠ, Αθήνα, (http://www.adip.gr). 
Για κάθε μία από ηιρ επυηήζειρ ππέπει να απανηηθούν και να ζσολιαζθούν ηα ακόλοςθα ηοςλάσιζηον ζημεία: 
(α) Ποιά, καηά ηη γνώμη ηος Τμήμαηορ, είναι ηα κςπιόηεπα θεηικά και απνηηικά ζημεία ηος Τμήμαηορ υρ ππορ ηο ανηίζηοισο 
κπιηήπιο; 
(β) Ποιέρ εςκαιπίερ αξιοποίηζηρ ηυν θεηικών ζημείυν και ποιούρ ενδεσόμενοςρ  κινδύνοςρ από ηα απνηηικά ζημεία διακπίνει 
ηο Τμήμα υρ ππορ ηο ανηίζηοισο κπιηήπιο; 

5.1. Πώρ κπίνεηε ηην πποαγυγή ηηρ έπεςναρ ζηο πλαίζιο ηος Σμήμαηορ; 

 Υπάξρεη ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή πνιηηηθή ηνπ Τκήκαηνο; Πνηα είλαη;   

 
Ζ αληίιεςε ηνπ Ρκήκαηνο γηα ηελ έξεπλα δελ δηαθέξεη απφ εθείλε αληίζηνηρσλ Ρκεκάησλ ηνπ 
εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ζπλνςίδεηαη ζηελ: (α) παξαγσγή λέαο γλψζεο (έξεπλα) θαη 
ηελ κεηαθνξά απηήο ηεο γλψζεο (δηδαζθαιία), (β) έξεπλα κε ζηφρν ηελ πξφνδν ηεο ινγηζηηθήο 
θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επηζηήκεο πξνο φθεινο ηεο θνηλσλίαο, (γ) δηεμαγσγή έξεπλαο ζε 
ζπλζήθεο δηαθάλεηαο θαη αθαδεκατθήο ειεπζεξίαο θαη ηα ηπρφλ απνηειέζκαηα πνπ 
πξνθχπηνπλ λα αμηνινγνχληαη κε βάζε ηα ηζρχνληα δηεζλή θξηηήξηα θαη λα δεκνζηνπνηνχληαη 
ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, (δ) εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Ρκήκαηνο πνπ ζηνρεχεη ζηελ 
εθπαίδεπζε θαη αλάδεημε λέσλ εξεπλεηψλ.  
 

 Πψο παξαθνινπζείηαη ε πινπνίεζε ηεο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Τκήκαηνο; 

 
Έρεη ζρεδηαζηεί θαη εθηειείηαη ζεηξά εξεπλεηηθψλ ζεκηλαξίσλ, κέζσ ησλ νπνίσλ γίλεηαη ε 
δηάρπζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ. 
 

 Πψο δεκνζηνπνηείηαη ν απνινγηζκφο πινπνίεζεο ηεο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Τκήκαηνο; 

 
Έρεη θαηαξηηζζεί επηηξνπή απφ κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ παξνρή 
νηθνλνκηθψλ πφξσλ, κέζσ ησλ ΞΚΠ, γηα έξεπλα. Ωζηφζν, ηα κέιε ΓΔΞ δελ παξνπζηάδνπλ 
αθφκα ηδηαίηεξα πςειφ δεκνζηεπκέλν εξεπλεηηθφ έξγν ιφγσ, ελ κέξεη, ησλ απμεκέλσλ 
αθαδεκατθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ππνρξεψζεσλ. Δπίζεο, ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ζην 
εζσηεξηθφ ηνπ Ρκήκαηνο δελ δηαρένληαη. Γηα ην ιφγν απηφ έρεη ζρεδηαζηεί θαη εθηειείηαη ζεηξά 
εξεπλεηηθψλ ζεκηλαξίσλ, κέζσ ησλ νπνίσλ γίλεηαη ε δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ.  
 

 Παξέρνληαη θίλεηξα γηα ηε δηεμαγσγή έξεπλαο ζηα κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο; Πνηα 
είλαη απηά; 

 
Πηελ θαηεχζπλζε απηή, ηνλίδεηαη ζπλερψο, εηδηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα, φηη ηδηαίηεξε ζεκαζία 
ζα πξέπεη λα απνδίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ πνηφηεηα ησλ δεκνζηεχζεσλ παξά ζηελ πνζφηεηα. 
Ζ πνηνηηθή έξεπλα απνηειεί έλα ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα ηελ εθινγή λέσλ κειψλ ΓΔΞ θαη ηελ 
εμέιημε ησλ ήδε ππεξεηνχλησλ. Πηελ θαηεχζπλζε απηή, παξέρνληαη ηα εμήο θίλεηξα: (α) 
ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ 
κειψλ ΓΔΞ ζε εγρψξηα θαη δηεζλή ζπλέδξηα, (β) κεξηθή επηρνξήγεζε βαζηθήο έξεπλαο απφ ηελ 
Δπηηξνπή Δξεπλψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ (Αλαιπηηθά, βι. Δξεπλεηηθή Ξνιηηηθή Δπηηξνπήο 
Δξεπλψλ), (γ) έμνδα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηνπο παξαπάλσ θνξείο ρξεκαηνδνηνχληαη απφ 
πφξσλ πξνεξρφκελνπο απφ ηα  ΞΚΠ ηνπ Ρκήκαηνο. Δπίζεο, κέζσ ησλ πφξσλ ησλ ΞΚΠ ηνπ 
Ρκήκαηνο ππάξρεη ε θαηάιιειε ηερλνινγηθή ππνδνκή εξεπλεηηθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ  
(Database Bloomberg, Database Compustat+IFRS), ππνζηεξίδνληαο ελεξγά ηελ δηαδηθαζία 
έξεπλαο. 
 

http://www.adip.gr/
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 Πψο ελεκεξψλεηαη ην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ γηα δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο έξεπλαο; 

 
Ρν αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ ελεκεξψλεηαη απφ ην Ίδξπκα, ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ θαη ηελ 
Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή ησλ ΞΚΠ ηνπ Ρκήκαηνο ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο 
ηεο έξεπλαο.  
 

 Πψο ππνζηεξίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία; 

 
Ρν Ξαλεπηζηήκην δηαζέηεη έλα πεξηνξηζκέλν ρξεκαηηθφ πνζφ γηα ηελ πξνκήζεηα, ζπληήξεζε 
θαη ηελ αλαλέσζε ησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ. Ρα πεξηζζφηεξα έμνδα θαη δαπάλεο 
θαιχπηνληαη απφ ηα έζνδα ησλ ΞΚΠ ηνπ Ρκήκαηνο. 
 

 Υπάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλεο απφ ην Τκήκα ππνηξνθίεο έξεπλαο;  

 
Γελ ππάξρνπλ ππνηξνθίεο έξεπλαο αιιά ηα ΞΚΠ θαιχπηνπλ φια ηα ζρεηηθά έμνδα πνπ 
αθνξνχλ ηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε.  
 

 Πψο δηαρένληαη ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ζην εζσηεξηθφ ηνπ Τκήκαηνο; 

 
Γηελεξγνχληαη εξεπλεηηθέο ζπλαληήζεηο φπνπ ηα κέιε ΓΔΞ παξνπζηάδνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο θαη 
ιακβάλνπλ πξνηάζεηο-παξαηεξήζεηο. 
  

 Πψο δηαρένληαη ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα εθηφο Τκήκαηνο, ζηελ ειιεληθή θαη δηεζλή 
αθαδεκατθή θαη επηζηεκνληθή θνηλφηεηα; 

 
Ρα απνηειέζκαηα δηαρένληαη κέζα απφ ηελ δεκνζίεπζε ησλ εξγαζηψλ ζε δηεζλή πεξηνδηθά κε 
πςειφ impact factor 
 

 Πψο δηαρένληαη ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ζην ηνπηθφ θαη εζληθφ θνηλσληθφ πεξηβάιινλ; 

 
Ρα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνπο θνξείο ζε ηνπηθφ θαη εζληθφ επίπεδν κέζα απφ ηελ 
δεκνζίεπζε ησλ πξαθηηθψλ ηνπ Γηεζλνχο Ππλεδξίνπ πνπ δηνξγαλψλεηαη απφ ην Ρκήκα.  
 
 

5.2. Πώρ κπίνεηε ηα επεςνηηικά ππογπάμμαηα και έπγα πος εκηελούνηαι ζηο Σμήμα; 
 Πνηά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο πινπνηήζεθαλ ή βξίζθνληαη ζε εμέιημε θαηά 

ηελ ηειεπηαία πεληαεηία; 

 
Ρν Ρκήκα δηαζέηεη κία εμσζηξεθή παξνπζία ζην ρψξν ηεο εθαξκνζκέλεο θαη ζεσξεηηθήο 
έξεπλαο ζηα γλσζηηθά πεδία ηεο Ινγηζηηθήο θαη Σξεκαηννηθνλνκηθήο. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή 
απνηππψλεηαη πξσηίζησο ζηνλ αξηζκφ εξεπλεηηθψλ έξγσλ πνπ πινπνηνχληαη ζην Ρκήκα, ζηα 
νπνία ζπκκεηέρνπλ κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο θαη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο, αιιά θαη ζηνλ αξηζκφ 
θνηηεηψλ πνπ εθπνλνχλ ηε δηπισκαηηθή ηνπο εξγαζία. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή επηηξέπεη ζην 
Ρκήκα λα εκπινπηίδεη θαη ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ δηαδηθαζία. Ζ δεκνζηνπνίεζε ησλ 
απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο είλαη ηθαλνπνηεηηθή, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρνπλ 
πεξηζψξηα βειηίσζεο.  
 

 Πνηφ πνζνζηφ κειψλ ΓΔΠ/ΔΠ αλαιακβάλεη εξεπλεηηθέο πξσηνβνπιίεο; 

 
Ηθαλνπνηεηηθφο αξηζκφο κειψλ ΓΔΞ αλαιακβάλεη εξεπλεηηθέο πξσηνβνπιίεο. (Αλαιπηηθά, βι. 
Θαηάινγν Γεκνζηεχζεσλ). 
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 Σπκκεηέρνπλ εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ή/θαη κεηαδηδαθηνξηθνί εξεπλεηέο ζηα εξεπλεηηθά 
πξνγξάκκαηα; 

 

Ρν Ρκήκα απαζρνιεί ζαξάληα επηά (47) ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο, πξαθηηθή πνπ έρεη νδεγήζεη 
ζηελ παξαγσγή δηαηξηβψλ πςεινχ επηπέδνπ ζε πεξηνρέο κε ηδηαίηεξν επηζηεκνληθφ 
ελδηαθέξνλ. Ξαξάιιεια, εξγάδνληαη εξεπλεηηθά δχν (2) κεηαδηδαθηνξηθνί εξεπλεηέο. Δπίζεο, 
ζεκαληηθφο αξηζκφο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ εθπνλεί ηε δηπισκαηηθή ηνπ εξγαζία ζε ζέκαηα 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα εξεπλεηηθά έξγα πνπ είλαη ζε εμέιημε. Κε ηνλ ηξφπν απηφ, νη 
θνηηεηέο/ηξηεο εμνηθεηψλνληαη ζην πιαίζην ησλ ζπνπδψλ ηνπο κε ηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα. 
Έλαο αξηζκφο εξγαζηψλ πνπ έρνπλ ζηεξηρζεί ζηηο δηπισκαηηθέο εξγαζίεο έρεη παξνπζηαζηεί ζε 
ζπλέδξηα θαη έρεη ππνβιεζεί γηα δεκνζίεπζε ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά.  
 

5.3. Πώρ κπίνεηε ηιρ διαθέζιμερ επεςνηηικέρ ςποδομέρ; 

 Αξηζκφο θαη ρσξεηηθφηεηα εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ. 

 

Ρν Ρκήκα Ινγηζηηθήο θαη Σξεκαηννηθνλνκηθήο δηαζέηεη ηξία εξγαζηήξηα, ηα νπνία είλαη 
ρσξεηηθφηεηαο 45,40 θαη 60 ζέζεσλ, αληίζηνηρα.  
 
 Δπάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ ρψξσλ ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ. 

 
πάξρεη επάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη άξηζηε πνηφηεηα ρψξσλ, αιιά νη δηαζέζηκεο ππνδνκέο 
θαιχπηνπλ επαξθψο, κέζσ ησλ ινγηζκηθψλ πνπ δηαζέηνπλ, ηηο αλάγθεο ηεο εξεπλεηηθήο 
δηαδηθαζίαο, απνθιεηζηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή ζπλδξνκή ησλ ΞΚΠ ηνπ Ρκήκαηνο. 
 
 Δπάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ηνπ εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ. 

 
Ζ αλαλέσζε ησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ θαη ησλ ινγηζκηθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ είλαη άκεζα 
ζπλδεδεκέλε κε ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ ησλ ΞΚΠ ηνπ Ρκήκαηνο. 
 
 Καιχπηνπλ νη δηαζέζηκεο ππνδνκέο ηηο αλάγθεο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο;  

 
Ρν Ξαλεπηζηήκην δηαζέηεη έλα πεξηνξηζκέλν ρξεκαηηθφ πνζφ γηα ηελ πξνκήζεηα, ζπληήξεζε 
θαη ηελ αλαλέσζε ησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ. Ρα έμνδα θαη νη ζρεηηθέο δαπάλεο θαιχπηνληαη 
απνθιεηζηηθά, ζην βαζκφ πνπ είλαη εθηθηφ, απφ ηα έζνδα ησλ ΞΚΠ ηνπ Ρκήκαηνο. 

 
 Πνηά εξεπλεηηθά αληηθείκελα δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο δηαζέζηκεο ππνδνκέο; 

 
Γελ ππάξρνπλ ζρεηηθά ζηνηρεία. 
 
 Πφζν εληαηηθή ρξήζε γίλεηαη ησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ; 

 
Πχκθσλα κε ηηο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη απν ηα κέιε ΓΔΞ. 
 
 Πφζν ζπρλά αλαλεψλνληαη νη εξεπλεηηθέο ππνδνκέο; Πνηα είλαη ε ειηθία ηνπ ππάξρνληνο 

εμνπιηζκνχ θαη ε ιεηηνπξγηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη πνηεο νη ηπρφλ αλάγθεο 
αλαλέσζεο/επηθαηξνπνίεζεο; 

 
Ν εμνπιηζκφο ρξίδεη αλαλέσζεο θαη αλαβάζκηζεο θαη πξαγκαηνπνηνχληαη ζπρλέο αιιαγέο ηα 
ζρεηηθά έμνδα θαιχπηνληαη απν ηα έζνδα ησλ ΞΚΠ 
 
 Πψο ρξεκαηνδνηείηαη ε πξνκήζεηα, ζπληήξεζε θαη αλαλέσζε ησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ; 
 

Απφ ηα έζνδα ησλ ΞΚΠ ηνπ Ρκήκαηνο. 
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5.4. Πώρ κπίνεηε ηιρ επιζηημονικέρ δημοζιεύζειρ ηυν μελών ηος διδακηικού πποζυπικού ηος 
Σμήμαηορ καηά ηην ηελεςηαία πενηαεηία;13 

 Πφζα βηβιία/κνλνγξαθίεο δεκνζίεπζαλ ηα κέιε ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Τκήκαηνο; 
 

 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ Η Θ Ι 

2010 0 11  14  1   1  

2011 0 7  14  1   1  

2012 2 5  16 1 2  2 1  

2013 1 10  18 1   2  1 

2014 3 7  15 3 1  1 3 1 

Σύνολο 6 40 0 77 5 5  5 6 1 

Επεξηγήσεις: 
Α = Βηβιία/κνλνγξαθίεο 
Β = Δξγαζίεο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο 
Γ = Δξγαζίεο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ρσξίο θξηηέο 
Γ = Δξγαζίεο ζε πξαθηηθά ζπλεδξίσλ κε θξηηέο 
Δ = Δξγαζίεο ζε πξαθηηθά ζπλεδξίσλ ρσξίο θξηηέο  
ΠΡ  = Θεθάιαηα ζε ζπιινγηθνχο ηφκνπο 
Ε = Ππιινγηθνί ηφκνη ζηνπο νπνίνπο επηζηεκνληθφο εθδφηεο είλαη κέινο Γ.Δ.Ξ. ηνπ Ρκήκαηνο  
Ζ = Άιιεο εξγαζίεο 
Θ = Αλαθνηλψζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα (κε θξηηέο) πνπ δελ εθδίδνπλ πξαθηηθά 
Η = Βηβιηνθξηζίεο πνπ ζπληάρζεθαλ απφ κέιε Γ.Δ.Ξ. ηνπ Ρκήκαηνο 

 
 Πφζεο εξγαζίεο δεκνζίεπζαλ ηα κέιε ΓΔΠ;  

(α) Σε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο; Σαπάνηα 
(β) Σε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ρσξίο θξηηέο; Γεν ςπάπσοςν ζηοισεία 
(γ) Σε Πξαθηηθά επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ κε θξηηέο; Δβδομήνηα επηά 
(δ) Σε Πξαθηηθά επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ ρσξίο θξηηέο; Πένηε  

 Πφζα θεθάιαηα δεκνζίεπζαλ ηα κέιε ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Τκήκαηνο ζε ζπιινγηθνχο ηφκνπο; Πένηε  

 Πφζεο άιιεο εξγαζίεο (π.ρ. βηβιηνθξηζίεο) δεκνζίεπζαλ ηα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ 
ηνπ Τκήκαηνο; Μία  

 Πφζεο αλαθνηλψζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα πνπ δελ εθδίδνπλ Πξαθηηθά έθαλαλ ηα κέιε ηνπ 
αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Τκήκαηνο; 

(α) Σε ζπλέδξηα κε θξηηέο Έξι  
(β) Σε ζπλέδξηα ρσξίο θξηηέο 

 

                                                 
13. Ππκπιεξψζηε ηνλ Ξίλαθα 15. 
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5.5. Πώρ κπίνεηε ηον βαθμό αναγνώπιζηρ ηηρ έπεςναρ πος γίνεηαι ζηο Σμήμα από ηπίηοςρ;14 

 Πφζεο εηεξναλαθνξέο (citations) ππάξρνπλ ζε δεκνζηεχζεηο κειψλ ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Τκήκαηνο; 
Ππλνιηθά 460 

 

 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 

2010 80   6 1   

2011 65   6 1   

2012 86   7 1   

2013 103   5 1   

2014 126   5 1   

Σύνολο 460   29 5   

Δπεξηγήζειρ: 
Α = Δηεξναλαθνξέο 
Β = Αλαθνξέο ηνπ εηδηθνχ/επηζηεκνληθνχ ηχπνπ 
Γ = Βηβιηνθξηζίεο ηξίησλ γηα δεκνζηεχζεηο κειψλ Γ.Δ.Ξ. ηνπ Ρκήκαηνο 
Γ = Ππκκεηνρέο ζε επηηξνπέο επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ 
Δ = Ππκκεηνρέο ζε ζπληαθηηθέο επηηξνπέο επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ 
ΠΡ  = Ξξνζθιήζεηο γηα δηαιέμεηο 
Ε = Γηπιψκαηα επξεζηηερλίαο 

 
 Πφζεο αλαθνξέο ηνπ εηδηθνχ ή ηνπ επηζηεκνληθνχ ηχπνπ έγηλαλ ζε εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα 

κειψλ ΓΔΠ ηνπ Τκήκαηνο θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία;  

 
Γελ ππάξρνπλ ζρεηηθά ζηνηρεία 
 

 Πφζεο βηβιηνθξηζίεο γηα βηβιία κειψλ ΓΔΠ ηνπ Τκήκαηνο έρνπλ δεκνζηεπζεί ζε επηζηεκνληθά 
πεξηνδηθά; 

 
Γελ ππάξρνπλ ζρεηηθά ζηνηρεία 
 

 Πφζεο ζπκκεηνρέο κειψλ ΓΔΠ ηνπ Τκήκαηνο ζε επηηξνπέο επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ ππήξμαλ 
θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία; Να γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ ειιεληθψλ θαη δηεζλψλ ζπλεδξίσλ. 

 
Ππλνιηθά είθνζη ελλέα (29) 
 

 Πφζεο ζπκκεηνρέο κειψλ ΓΔΠ ηνπ Τκήκαηνο ζε ζπληαθηηθέο επηηξνπέο επηζηεκνληθψλ 
πεξηνδηθψλ ππάξρνπλ; Να γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ ειιεληθψλ θαη δηεζλψλ πεξηνδηθψλ. 

 
Ππλνιηθά πέληε (5) 
 

 Πφζεο πξνζθιήζεηο κειψλ ΓΔΠ ηνπ Τκήκαηνο απφ άιινπο αθαδεκατθνχο / εξεπλεηηθνχο θνξείο 
γηα δηαιέμεηο/παξνπζηάζεηο θιπ. έγηλαλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία;  

 
Γελ ππάξρνπλ ζρεηηθά ζηνηρεία 
 

 Πφζα κέιε ΓΔΠ ηνπ Τκήκαηνο θαη πφζεο θνξέο έρνπλ δηαηειέζεη θξηηέο ζε επηζηεκνληθά 
πεξηνδηθά; 

 
Γχν κειή (2)  

                                                 
14. Ππκπιεξψζηε, ζηελ Δλφηεηα 11, ηνλ Ξίλαθα 16. 
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 Πφζα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο απνλεκήζεθαλ ζε κέιε  ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Τκήκαηνο;  
 

Γελ ππάξρνπλ ζρεηηθά ζηνηρεία 
  

 Υπάξρεη πξαθηηθή αμηνπνίεζε (π.ρ. βηνκεραληθέο εθαξκνγέο) ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ 
ησλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ Τκήκαηνο; 

 
Γελ ππάξρνπλ αλάινγα δεδνκέλα 
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5.6.  Πώρ κπίνεηε ηιρ επεςνηηικέρ ζςνεπγαζίερ ηος Σμήμαηορ; 

 Υπάξρνπλ εξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο θαη πνηεο 

 
(α) Με άιιεο αθαδεκατθέο κνλάδεο ηνπ ηδξχκαηνο;  

 
Ρν Ρκήκα ζπκκεηέρεη ζε δχν (2) ΓΞΚΠ: (α) Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ – MBA θαη (β) 
Ξιεξνθνξηαθά Ππζηήκαηα  
 
(β) Με θνξείο θαη ηδξχκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ; 

 

 Ρν Ρκήκα ζπκκεηέρεη ζε έλα (1) ΓΓΞΚ κε ηίηιν:   „Ξξνεγκέλα Ππζηήκαηα πνινγηζηψλ 
θαη Δπηθνηλσληψλ‟. 

 Ρν ΞΚΠ-ΔΙΔ πινπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Ηλζηηηνχην ηνπ Πψκαηνο Νξθσηψλ 
Διεγθηψλ Ινγηζηψλ Διιάδνο - ΠΝΔΙ σο πξνο ηελ δηδαζθαιία νξηζκέλσλ καζεκάησλ 
θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αθνινπζνχκελσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε ρνξήγεζε απαιιαγήο 
εμέηαζεο καζεκάησλ απφ ηηο επαγγεικαηηθέο εμεηάζεηο ησλ ππνςεθίσλ λφκηκσλ 
νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη απφ ην ΞΚΠ κε ηίηιν 
«Δθαξκνζκέλε Ινγηζηηθή θαη Διεγθηηθή».  

 Ρν ΞΚΠ-ΔΙΔ ζπλεξγάδεηαη εθπαηδεπηηθά κε ην ΞΚΠ Ινγηζηηθήο θαη Διεγθηηθήο ηνπ 
Ρκήκαηνο Ινγηζηηθήο θαη Σξεκαηννηθνλνκηθήο ηεο Πρνιήο Γηνίθεζεο θαη Νηθνλνκίαο 
ηνπ ΡΔΗ Θξήηεο.   

 
(γ) Με θνξείο θαη ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ; 

 

 Ρν ΞΚΠ-ΔΙΔ πινπνηεί ζπλεξγαζία κε ην ACCA ε νπνία παξέρεη απαιιαγή ζηνπο 
απφθνηηνπο ζε ελλέα απφ ηηο δεθαηέζζεξηο επηζηεκνληθέο ελφηεηεο πνπ απαηηνχληαη 
πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ηε δηεζλή πηζηνπνίεζε ηνπ ACCA.   

 Ρν ΞΚΠ-ΔΙΔ πινπνηεί ζπλεξγαζία κε ην ICAEW, ε νπνία παξέρεη απαιιαγή ζηνπο 
απφθνηηνπο ζε έμη απφ ηηο έλδεθα επηζηεκνληθέο ελφηεηεο πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ 
λα απνθηήζνπλ ηε δηεζλή πηζηνπνίεζε ηνπ ICAEW.   

 Ρν ΞΚΠ-ΔΙΔ πινπνηεί ζπλεξγαζία κε ην IIA φπνπ παξέρεηαη πηζηνπνίεζε εζσηεξηθψλ 
ειεγθηψλ ζηνπο απφθνηηνπο.   

 

5.7.  Πώρ κπίνεηε ηιρ διακπίζειρ και ηα βπαβεία επεςνηηικού έπγος πος έσοςν απονεμηθεί ζε μέλη 
ηος Σμήμαηορ; 

 Πνηα βξαβεία ή/θαη δηαθξίζεηο έρνπλ απνλεκεζεί ζε κέιε ΓΔΠ ηνπ Τκήκαηνο;  
(α) ζε επίπεδν αθαδεκατθήο κνλάδαο;  
(β) ζε επίπεδν ηδξχκαηνο;  
(γ) ζε εζληθφ επίπεδν; 
(δ) ζε δηεζλέο επίπεδν; 

 
Γελ ππάξρνπλ ζρεηηθά ζηνηρεία. 

 
 Πνηνη ηηκεηηθνί ηίηινη (επίηηκνη δηδάθηνξεο, επηζθέπηεο θαζεγεηέο, αθαδεκατθνί, 

αληεπηζηέιινληα κέιε αθαδεκηψλ θιπ). έρνπλ απνλεκεζεί απφ άιια ηδξχκαηα ζε κέιε ΓΔΠ ηνπ 
Τκήκαηνο; 

 
Γελ ππάξρνπλ ζρεηηθά ζηνηρεία.  

 
 

5.8.  Πώρ κπίνεηε ηον βαθμό ζςμμεηοσήρ ηυν θοιηηηών/ζποςδαζηών ζηην έπεςνα; 

 Πφζνη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο ζπκκεηέρνπλ ζε εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Τκήκαηνο; 
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Πφζνη κεηαπηπρηαθνί θαη πφζνη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο; 

 
Ρν Ρκήκα δηαζέηεη κία εμσζηξεθή παξνπζία ζην ρψξν ηεο εθαξκνζκέλεο θαη ζεσξεηηθήο 
έξεπλαο ζηα γλσζηηθά πεδία ηεο Ινγηζηηθήο θαη Σξεκαηννηθνλνκηθήο. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή 
απνηππψλεηαη πξσηίζησο ζηνλ αξηζκφ εξεπλεηηθψλ έξγσλ πνπ πινπνηνχληαη ζην Ρκήκα, ζηα 
νπνία ζπκκεηέρνπλ κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο θαη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο, αιιά θαη ζηνλ αξηζκφ 
θνηηεηψλ πνπ εθπνλνχλ ηε δηπισκαηηθή ηνπο εξγαζία. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή επηηξέπεη ζην 
Ρκήκα λα εκπινπηίδεη θαη ηελ παξερφκελε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ζ δεκνζηνπνίεζε ησλ 
απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο είλαη ηθαλνπνηεηηθή, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρνπλ 
πεξηζψξηα βειηίσζεο.  
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6. σέζειρ με κοινυνικούρ/πολιηιζηικούρ/παπαγυγικούρ (ΘΠΠ) θοπείρ  

Σηην ενόηηηα αςηή ηο Τμήμα καλείηαι να αναλύζει κπιηικά και να αξιολογήζει ηην ποιόηηηα ηυν ζσέζεών ηος με ΚΠΠ θοπείρ, 
απανηώνηαρ ζε μια ζειπά επυηήζευν πος ανηιζηοισούν επακπιβώρ ζηα κπιηήπια αξιολόγηζηρ πος πεπιγπάθον ηαι ζηο ένηςπο 
«Γιαζθάλιζη Ποιόηηηαρ ζηην Ανώηαηη Δκπαίδεςζη: Ανάλςζη κπιηηπίυν Γιαζθάλιζηρ Ποιόηηηαρ Ακαδημαφκών Μονάδυν» 
Έκδοζη 2.0, Ιούλιορ 2007, ΑΓΙΠ, Αθήνα, (http://www.adip.gr).  
 
Η απάνηηζη ζε κάθε μία από ηιρ επυηήζειρ ππέπει, ηοςλάσιζηον, να πεπιλαμβάνει: 
α) Ποια, καηά ηη γνώμη ηος Τμήμαηορ, είναι ηα κςπιόηεπα θεηικά και απνηηικά ζημεία ηος Τμήμαηορ υρ ππορ ηο ανηίζηοισο 
κπιηήπιο 
β) Ποιερ εςκαιπίερ αξιοποίηζηρ ηυν θεηικών ζημείυν και ενδεσόμενοςρ  κινδύνοςρ από ηα απνηηικά ζημεία διακπίνει ηο Τμήμα 
υρ ππορ ηο ανηίζηοισο κπιηήπιο 

 

6.1. Πώρ κπίνεηε ηιρ ζςνεπγαζίερ ηος Σμήμαηορ με ΘΠΠ θοπείρ; 

 Πνηα έξγα ζπλεξγαζίαο κε ΚΠΠ θνξείο εθηεινχληαη ή εθηειέζζεθαλ ζην Τκήκα θαηά ηελ 
ηειεπηαία πεληαεηία;  

 
Γελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα έξγα. 
 

 Πφζα κέιε ΓΔΠ ηνπ Τκήκαηνο ζπκκεηείραλ ζ’ απηά; 

 
Γελ ππάξρνπλ ζρεηηθά δεδνκέλα. 
  

 Πφζνη πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί θαη δηδαθηνξηθνί θνηηεηέο ηνπ Τκήκαηνο ζπκκεηείραλ ζε 
απηά;  

 
Γελ ππάξρνπλ ζρεηηθά δεδνκέλα. 
 

 Πψο αλαγλσξίδεηαη θαη πξνβάιιεηαη ε επηζηεκνληθή ζπλεξγαζία ηνπ Τκήκαηνο κε ΚΠΠ θνξείο; 

 
Γελ ππάξρνπλ ζρεηηθά δεδνκέλα. 

6.2. Πώρ κπίνεηε ηη δςναμική ηος Σμήμαηορ για ανάπηςξη ζςνεπγαζιών με ΘΠΠ θοπείρ; 

 Υπάξρνπλ κεραληζκνί θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ; Πφζν απνηειεζκαηηθνί 
είλαη θαηά ηελ θξίζε ζαο; 

 
Γηνξγαλψλεη ή θαη ζπκκεηέρεη ζηε δηνξγάλσζε επηζηεκνληθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ 
εθδειψζεσλ πνπ απεπζχλνληαη ζην άκεζν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ζε άκεζε ή έκκεζε 
ζπλάξηεζε κε ηηο επηζηήκεο πνπ ζεξαπεχεη.  
 

 Πψο αληηκεησπίδνπλ ηα κέιε ΓΔΠ ηνπ Τκήκαηνο ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ ζπλεξγαζηψλ;  

 
Το σύνολο των μελών ΔΕΠ του Τμήματος συμμετέχουν ενεργά με εισηγήσεις σε επιστημονικές 
ημερίδες και εκδηλώσεις κοινωνικο-οικονομικού χαρακτήρα που διοργανώνονται από τοπικές 
αρχές και κοινωνικούς φορείς. Ένας αριθμός μελών του Τμήματος προσκαλείται και 
συμμετέχει σε δημοσιογραφικές ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, σχολιάζοντας την 
οικονομική επικαιρότητα. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, η παγκόσμια και η εξελισσόμενη 
ελληνική κρίση, έφεραν στην επικαιρότητα την σπουδαιότητα και σημασία του Τμήματος.  
Επίσης, εκδηλώσεις όπως συμμετοχή μελών ΔΕΠ σε ομιλίες, ημερίδες, κοινωνικές εκδηλώσεις 
και άλλες δραστηριότητες ΚΠΠ φορέων, ολοκληρώνουν την παρουσία του Τμήματος στον 
ευρύτερο κοινωνικό, πολιτικό και παραγωγικό χώρο. 
 

 Πψο αληηκεησπίδνπλ νη ΚΠΠ θνξείο ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ ζπλεξγαζηψλ; 

 
Νη ΘΞΞ θαηαβάιινπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. 
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 Γηαζέηεη ην Τκήκα πηζηνπνηεκέλα εξγαζηήξηα γηα παξνρή ππεξεζηψλ; 

 
Γηαζέηεη ηξία εξεπλεηηθά θαη εθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα πνπ κεηαμχ άιισλ έρνπλ ηελ 
δπλαηφηεηα παξνρήο ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ.   
 

 Αμηνπνηνχληαη νη εξγαζηεξηαθέο ππνδνκέο ηνπ Τκήκαηνο ζηηο ζπλεξγαζίεο κε ΚΠΠ θνξείο;  

 
Μέσα από τα εργαστήρια και τα συνέδρια υπάρχει ερευνητική στήριξη του παραγωγικού της 
ιστού και διάδοσης νέων τεχνολογιών και μεθόδων στην περιφερειακή οικονομία, παροχή 
νέων ιδεών στην κατεύθυνση της περαιτέρω βελτίωσης των επιχειρηματικών υπηρεσιών και 
προϊόντων και γενικά στήριξη της βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας των παραγωγικών 
φορέων της περιοχής. Επιπρόσθετα, με την λειτουργία του θεσμού του διεθνούς συνεδρίου 
προάγεται η διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων σε παραγωγικούς φορείς της περιοχής, 
γεγονός που τους προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης συγκριτικού πλεονεκτήματος και 
βελτίωσης της ανταγωνιστικότητάς τους. Προωθείται και αναπτύσσεται, τέλος, η συνεργασία 
με φορείς του δημόσιου τομέα, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και 
κοινωνικούς φορείς, καθώς και διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις, ώστε να συμβάλλουν 
στη μελέτη και ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων αντιμετώπισης προβλημάτων που ανήκουν 
στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Τμήματος. 
 

6.3. Πώρ κπίνεηε ηιρ δπαζηηπιόηηηερ ηος Σμήμαηορ ππορ ηην καηεύθςνζη ηηρ 
ανάπηςξηρ και ενίζσςζηρ ζςνεπγαζιών με ΘΠΠ θοπείρ; 

 Αλαθνηλψλνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ έξγσλ ζπλεξγαζίαο ζε εηδηθά πεξηνδηθά ή ζηνλ ηχπν; 

 
Γηνξγαλψλνληαη εκεξίδεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ΘΞΞ φπνπ αλαθνηλψλνληαη ηα απνηειέζκαηα 
πνπ πξνθχπηνπλ.  
 

 Οξγαλψλεη ή ζπκκεηέρεη ην Τκήκα ζε εθδειψζεηο κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ΚΠΠ θνξέσλ 
ζρεηηθά κε ηνπο ζθνπνχο, ην αληηθείκελν θαη ην παξαγφκελν έξγν ηνπ Τκήκαηνο; 

 
Στο πλαίσιο των ερευνητικών έργων τα αποτελέσματα των ερευνητικών δραστηριοτήτων και 
των έργων συνεργασίας ανακοινώνονται σε ειδικά επιστημονικά περιοδικά και 
δημοσιοποιούνται μέσω άρθρων στον ηλεκτρονικό ή έντυπο τύπο τοπικής και εθνικής 
εμβέλειας ή μέσω συνεντεύξεων σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (ραδιόφωνο, τηλεόραση). 
Γπλαηφηεηεο βειηίσζεο ππάξρνπλ κέζσ ηεο ελαξκφληζεο απηψλ ησλ δξάζεσλ θαη 
πξσηνβνπιηψλ κε ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ αλάπηπμεο ηνπ Ρκήκαηνο, γεγνλφο πνπ ζα 
θαηαζηήζεη εθηθηά ηα αθφινπζα: (α) ζχλαςε πξνγξακκαηηθψλ ζπκθσληψλ ζπλεξγαζίαο κε 
ΘΞΞ θνξέσλ θαη κε θνξείο ρξεκαηνδφηεζεο, (β) ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηελ εθπφλεζε ηνπηθψλ 
/πεξηθεξεηαθψλ ζρεδίσλ αλάπηπμεο, (γ) επέθηαζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε δηεζλείο δηθηπψζεηο.  
 

 Υπάξρεη επαθή θαη ζπλεξγαζία κε απνθνίηνπο ηνπ Τκήκαηνο πνπ είλαη ζηειέρε ΚΠΠ θνξέσλ; 

 
Κέζα απν ηνλ Πχιινγν απνθνίησλ ησλ ΞΚΠ ηνπ Ρκήκαηνο. 
 

6.4. Πώρ κπίνεηε ηον βαθμό ζύνδεζηρ ηηρ ζςνεπγαζίαρ με ΘΠΠ θοπείρ με ηην εκπαιδεςηική 
διαδικαζία; 

 Δληάζζνληαη νη εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ησλ θνηηεηψλ ζε ΚΠΠ ρψξνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή 
δηαδηθαζία;  

 
Στόχος αποτελεί η διεύρυνση της συνεργασίας με κοινωνικούς, πολιτιστικούς και 
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παραγωγικούς φορείς σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και κυρίως: τη  σύνδεση με 
την τοπική αγορά εργασίας και σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, επιμελητήρια, 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οργανισμούς του δημοσίου. Επίσης, ύζηεξα απν απφθαζε ηνπ 
κέινπο ΓΔΞ ζηα πιαίζηα ησλ καζεκάησλ πνπ δηδάζθεη πξαγκαηνπνηνχληαη εθπαηδεπηηθέο 
επηζθέςεηο. 
 

 Οξγαλψλνληαη νκηιίεο / δηαιέμεηο ζηειερψλ ΚΠΠ θνξέσλ; 

 
Το Τμήμα οργανώνει και συμμετέχει σε εκδηλώσεις με σκοπό την ενημέρωση ΚΠΠ φορέων 
σχετικά με τους σκοπούς, το αντικείμενο και το παραγόμενο έργο του Τμήματος. Οι 
δραστηριότητες του Τμήματος που αφορούν στην ανάπτυξη συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς 
έχουν σημαντική συνεισφορά στην κοινωνική πρόοδο και την οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό, 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Από τις ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του 
Τμήματος, τη λειτουργία των ερευνητικών εργαστηρίων και τη λειτουργία των μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων σπουδών που απευθύνονται και σε στελέχη επιχειρήσεων, αναμένεται να 
υπάρξει ερευνητική στήριξη του παραγωγικού ιστού και διάδοση νέων τεχνολογιών και 
μεθόδων στην περιφερειακή και εθνική οικονομία, παροχή νέων ιδεών και στήριξη της 
βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας των παραγωγικών φορέων της περιοχής.  
 

 Απαζρνινχληαη ζηειέρε ΚΠΠ θνξέσλ σο δηδάζθνληεο; 
 

Νη ζέζεηο εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ πξνθεξχζζνληαη πξνυπνζέηνπλ θαη πξνβιέπνπλ 
ζπγθεθξηκέλα επηζηεκνληθά, εθπαηδεπηηθά θαη επαγγεικαηηθά θξηηήξηα θαη είλαη αλνηθηέο ζε 
φινπο φζνπο εκπίπηνπλ ζε απηά. 
 

6.5. Πώρ κπίνεηε ηη ζςμβολή ηος Σμήμαηορ ζηην ηοπική, πεπιθεπειακή και εθνική 

ανάπηςξη; 

 Πφζν ζηαζεξέο θαη βηψζηκεο είλαη νη ππάξρνπζεο ζπλεξγαζίεο;  

 
Νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ζπλεξγαζίεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ είλαη καθξνρξφληεο θαη σο εθ 
ηνχηνπ θξίλνληαη σο ζηαζεξέο. Πε θάζε πεξίπησζε, ε ζεκαληηθή δξαζηεξηνπνίεζε κειψλ ηνπ 
Ρκήκαηνο πξνο ηελ θαηεχζπλζε αλάπηπμεο ηέηνησλ ζπλεξγαζηψλ είλαη δεδνκέλν φηη ζα 
εμαζθαιίζεη ηελ ζπλέρηζή ηνπο ζην κέιινλ θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ.  
 

 Σπλάπηνληαη πξνγξακκαηηθέο ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Τκήκαηνο θαη ΚΠΠ θνξέσλ; 

 
Γπλαηφηεηεο βειηίσζεο ππάξρνπλ κέζσ ηεο ελαξκφληζεο απηψλ ησλ δξάζεσλ θαη 
πξσηνβνπιηψλ κε ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ αλάπηπμεο ηνπ Ρκήκαηνο, γεγνλφο πνπ ζα 
θαηαζηήζεη εθηθηά ηα αθφινπζα: (α) ζχλαςε πξνγξακκαηηθψλ ζπκθσληψλ ζπλεξγαζίαο κε 
ΘΞΞ θνξέσλ θαη κε θνξείο ρξεκαηνδφηεζεο, (β) ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηελ εθπφλεζε ηνπηθψλ 
/πεξηθεξεηαθψλ ζρεδίσλ αλάπηπμεο, (γ) επέθηαζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε δηεζλείο δηθηπψζεηο.  
 

 Δθπξνζσπείηαη ην Τκήκα ζε ηνπηθνχο θαη πεξηθεξεηαθνχο νξγαληζκνχο θαη αλαπηπμηαθά 
φξγαλα; 

 
Ρν Ρκήκα εθπξνζσπείηαη ζε ηνπηθνχο θαη πεξηθεξεηαθνχο νξγαληζκνχο θαη ζε αλαπηπμηαθά 
φξγαλα. Αλαπηχζζεη θαη δηαηεξεί ζρέζεηο κε ηελ ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή θνηλσλία θαζψο θαη 
κε ηελ ηνπηθή, πεξηθεξεηαθή ή εζληθή νηθνλνκηθή ππνδνκή φπσο θαη κε αληίζηνηρα Ρκήκαηα 
άιισλ Ηδξπκάησλ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο.  
 

 Σπκκεηέρεη ελεξγά ην Τκήκα ζηελ εθπφλεζε ηνπηθψλ /πεξηθεξεηαθψλ ζρεδίσλ αλάπηπμεο; 
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Θαηαβάιιεηαη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. 
 

 Υπάξρεη δηάδξαζε ή/θαη ζπλεξγαζία ηνπ Τκήκαηνο κε ην πεξηβάιινλ ηνπ, ηδίσο κε αληίζηνηρα 
Τκήκαηα άιισλ ηδξπκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο;  

 
Ρν Ρκήκα κέζσ ησλ κειψλ ΓΔΞ ζπκκεηέρεη ζηελ εθπφλεζε ηνπηθψλ ή πεξηθεξεηαθψλ ζρεδίσλ 
αλάπηπμεο δηαηεξψληαο ζηελέο ζρέζεηο κε ηελ ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή θνηλσλία.  
 

 Αλαπηχζζεη ην Τκήκα θαη δηαηεξεί ζρέζεηο κε ηελ ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή θνηλσλία, θαζψο θαη 
κε ηελ ηνπηθή, πεξηθεξεηαθή ή/θαη εζληθή νηθνλνκηθή ππνδνκή;  

 
Το Τμήμα εκπροσωπείται σε τοπικούς και περιφερειακούς οργανισμούς και σε αναπτυξιακά 
όργανα. 
 

 Πψο ζπκκεηέρεη ην Τκήκα ζηα κείδνλα πεξηθεξεηαθά, εζληθά θαη δηεζλή εξεπλεηηθά θαη 
αθαδεκατθά δίθηπα; 

 
Ππκκεηέρεη ζε εζληθά θαη δηεζλή εξεπλεηηθά θαη αθαδεκατθά δίθηπα (γηα παξάδεηγκα, ε 
ASECU, ε ζπλεξγαζία κε ην Ρκήκα Ινγηζηηθήο θαη Σξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ ΡΔΗ Θξήηεο, ην 
ΗΠΝΔΙ, θ.ν.θ.). 
 

 Τν Τκήκα δηνξγαλψλεη ή/θαη ζπκκεηέρεη ζηε δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ πνπ 
απεπζχλνληαη ζην άκεζν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ; 

 
Γηνξγαλψλεη ή θαη ζπκκεηέρεη ζηε δηνξγάλσζε επηζηεκνληθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ 
εθδειψζεσλ πνπ απεπζχλνληαη ζην άκεζν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ζε άκεζε ή έκκεζε 
ζπλάξηεζε κε ηελ επηζηήκε πνπ ζεξαπεχεη.  
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7. ηπαηηγική Ακαδημαφκήρ Ανάπηςξηρ 

Σηην ενόηηηα αςηή ηο Τμήμα καλείηαι να αναλύζει κπιηικά και να αξιολογήζει ηην ποιόηηηα ηηρ ζηπαηηγικήρ ακαδημαφκήρ 
ανάπηςξήρ ηος, απανηώνηαρ ζε μια ζειπά επυηήζευν πος ανηιζηοισούν επακπιβώρ ζηα κπιηήπια αξιολόγηζηρ πος 
πεπιγπάθονηαι ζηο ένηςπο «Γιαζθάλιζη Ποιόηηηαρ ζηην Ανώηαηη Δκπαίδεςζη: Ανάλςζη κπιηηπίυν Γιαζθάλιζηρ Ποιόηηηαρ 
Ακαδημαφκών Μονάδυν» Έκδοζη 2.0, Ιούλιορ 2007, ΑΓΙΠ, Αθήνα, (http://www.adip.gr).  
 

Η απάνηηζη ζε κάθε μία από ηιρ επυηήζειρ ππέπει, ηοςλάσιζηον, να πεπιλαμβάνει: 
α) Ποια, καηά ηη γνώμη ηος Τμήμαηορ, είναι ηα κςπιόηεπα θεηικά και απνηηικά ζημεία ηος Τμήμαηορ υρ ππορ ηο ανηίζηοισο 
κπιηήπιο 
β) Ποιερ εςκαιπίερ αξιοποίηζηρ ηυν θεηικών ζημείυν και ενδεσόμενοςρ  κινδύνοςρ από ηα απνηηικά ζημεία διακπίνει ηο Τμήμα 
υρ ππορ ηο ανηίζηοισο κπιηήπιο 

7.1 Πώρ κπίνεηε ηη ζηπαηηγική ακαδημαφκήρ ανάπηςξηρ ηος Σμήμαηορ; 

 Πνηα είλαη ε ζπκκεηνρή ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ζηε δηακφξθσζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο 
πινπνίεζεο, θαη ζηε δεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αλαπηπμηαθψλ ηνπ ζηξαηεγηθψλ; 

 

Πχκθσλα κε φζα νξίδνληαη απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηε δνκή, ιεηηνπξγία, 
δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζπνπδψλ θαη δηεζλνπνίεζε ησλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ 
Ηδξπκάησλ, ην Ρκήκα δηαζέηεη γξαπηφ ζηξαηεγηθφ ζρέδην αλάπηπμεο ην νπνίν έρεη εγθξηζεί 
απφ ηα φξγαλα ηνπ Ρκήκαηνο θαη παξάιιεια ζπγθεληξψλεη ηα ζηνηρεία θαη ππνινγίδεη ηνπο 
ελδεηθλπφκελνπο δείθηεο πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο αθαδεκατθήο αλάπηπμεο. 
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη αθφκε θαη φηαλ δελ πξνβιέπνληαλ ηέηνηνπ είδνπο δηαδηθαζίεο, ην 
Ρκήκα επηδίσθε θαη είρε θαηαξηίζεη ζρέδην γηα ηελ αθαδεκατθή ηνπ αλάπηπμε.   
 

 Σπγθεληξψλεη θαη αμηνπνηεί ην Τκήκα ηα απαηηνχκελα γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ ζρεδηαζκφ ηεο 
αθαδεκατθήο αλάπηπμήο ηνπ ζηνηρεία θαη δείθηεο; 

 

Ρν Ρκήκα ζπγθεληξψλεη, κειεηά θαη αμηνινγεί ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνλ  απνηειεζκαηηθφ 
ηνπ ζρεδηαζκφ θαη αλάπηπμε. Στη διαδικασία αυτή, δεδομένου του περιορισμένου αριθμού των 
μελών ΔΕΠ, ουσιαστικά το σύνολο του ακαδημαϊκού προσωπικού εμπλέκεται άμεσα εξαιτίας 
των θεσμικών τους ρόλων (διοίκηση Τμήματος, μέλη ΟΜΕΑ, διεύθυνση μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων σπουδών, αρμόδιες επιτροπές, κ.ο.κ.). Επιπλέον, δεδομένου ότι η ευθύνη για 
την έγκριση, την υλοποίηση και τον απολογισμό της συνολικής στρατηγικής ακαδημαϊκής 
ανάπτυξης και των εκπορευόμενων επιμέρους τακτικών δράσεων, βαρύνει τη Γ.Σ. του 
Τμήματος, προκύπτει καθολική συμμετοχή των μελών ΔΕΠ του Τμήματος. 
  

 Τη πξνζπάζεηεο θάλεη ην Τκήκα πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζεη κέιε αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ 
πςεινχ επηπέδνπ; 

 
Τα τελευταία χρόνια το Τμήμα θέλοντας να καλύψει τις κενές θέσεις που δημιουργούνται έχει 
θέσει ως στόχο την προσέλκυση επιστημόνων υψηλού ερευνητικού κύρους. Για την επίτευξη 
αυτού του στόχου χρησιμοποιώντας είτε το προσωπικό δίκτυο των ήδη υπηρετούντων μελών 
ΔΕΠ, είτε επιστημονικές οργανώσεις και εκδηλώσεις – διεθνή συνέδρια, έρχεται σε 
συστηματική επικοινωνία, προσκαλώντας μέλη ΔΕΠ να διδάξουν στο πλαίσιο των 
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων (τα σχετικά έξοδα καλύπτονται απο τα 
έσοδα των ΠΜΣ). Δίνεται έτσι η ευκαιρία αφενός να γνωρίσουν καλυτέρα το Τμήμα και 
αφετέρου το Τμήμα να έχει μια καλύτερη αντίληψη για το δυναμικό που υπάρχει στην 
επιστημονική κοινότητα. Στην κατεύθυνση αυτή έχει ήδη εκλεγεί ένα μέλος ΔΕΠ στην βαθμίδα 
του Επ. Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «ΔΠΧΑ-Φορολογία Εισοδήματος». 
 

 Πψο ζπλδέεηαη ν πξνγξακκαηηζκφο πξνζιήςεσλ θαη εμειίμεσλ κειψλ ηνπ αθαδεκατθνχ 
πξνζσπηθνχ κε ην ζρέδην αθαδεκατθήο αλάπηπμεο ηνπ Τκήκαηνο; Πφζνπο θνηηεηέο δεηάεη 
ηεθκεξησκέλα ην Τκήκα αλά έηνο; Πφζνη θνηηεηέο ηειηθά ζπνπδάδνπλ αλά έηνο θαη πνηα είλαη ε 
πξνέιεπζή ηνπο αλά ηξφπν εηζαγσγήο (εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο, κεηεγγξαθέο, εηδηθέο θαηεγνξίεο, 

http://www.adip.gr/
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θιπ); 

 
Το Τμήμα έχει υιοθετήσει ένα αντικειμενικό σύστημα κανόνων αξιολόγησης των υπό κρίση 
μελών ΔΕΠ για την εξέλιξη τους, βασιζόμενο τόσο στο ερευνητικό, όσο και στο διδακτικό και 
διοικητικό τους έργο. Βασικός άξονας του συστήματος αυτού είναι η δημοσίευση σε διεθνή 
επιστημονικά περιοδικά, τα οποία όμως έχουν συμπεριληφθεί σε αναγνωρισμένους διεθνώς 
καταλόγους αξιολόγησης. Ο προγραμματισμός των προσλήψεων των μελών του ακαδημαϊκού 
προσωπικού συνδέεται στενά με το υφιστάμενο σχέδιο ακαδημαϊκής ανάπτυξης, δεδομένου ότι 
όλες οι σχετικές διαδικασίες αποτελούν αντικείμενο συζήτησης στα πλαίσια των οργάνων του 
Τμήματος Γενική Συνέλευση) και έγκρισης από αυτά. Επιπλέον, έχουν εγκριθεί και 
κατανεμηθεί στο Τμήμα τέσσερις θέσεις νέων μελών ΔΕΠ στα γνωστικά αντικείμενα της 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.   
 
Το Τμήμα, με απόφαση της ΓΣ, λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμένο αριθμό μελών ΔΕΠ, τις 
εργαστηριακές υποδομές και την υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτει, αιτείται προς το 
Υπουργείο Παιδείας ένα περιορισμένο αριθμό φοιτητών. Ωστόσο, ο τελικός αριθμός των 
φοιτητών που εγγράφεται, μέσα απο εισαγωγικές εξετάσεις-μεταγραφές-κατατακτήριες-
αλλοδαποί-ομογενείς-ειδικές κατηγορίες, ξεπερνά τους 300 φοιτητές/έτος.    
 

 Τη πξνζπάζεηεο θάλεη ην Τκήκα πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζεη θνηηεηέο πςεινχ επηπέδνπ; 

 
Ζ επηηπρία ηεο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο ηνπ Ρκήκαηνο ζηνπο επηκέξνπο ηνκείο πνπ 
αλαθέξνληαη παξαπάλσ, αλακέλεηαη λα απνηειέζεη ην βαζηθφ άμνλα γηα ηελ πξνζέιθπζε 
δηδαζθφλησλ, κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ πςεινχ επηπέδνπ. 
Ππγθεθξηκέλα, ε παξνπζία κειψλ ΓΔΞ πςεινχ επηπέδνπ, ε ηαθηηθή επηθαηξνπνίεζε θαη 
πξνζαξκνγή ησλ κεηαπηπρηαθψλ θαη πξνπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζηηο 
επηζηεκνληθέο θαη θνηλσληθέο εμειίμεηο θαη ε ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο ηνπ Ρκήκαηνο 
ζπκβάιινπλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. Ρν πςειφ θαη εμεηδηθεπκέλν εθπαηδεπηηθφ έξγν πνπ 
πξνζθέξεηαη ζην Ρκήκα, ζπγθεληξψλεη θνηηεηέο πςεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, κε 
απνηέιεζκα ε βάζε εηζαγσγήο ζην Ρκήκα, θάζε ρξφλν, λα θπκαίλεηαη γχξσ ζην δέθα επηά (17) 
κε άξηζηα ην είθνζη (20). Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
έχοντας αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις στα πεδία της Λογιστικής, Φοροτεχνικής και 
Χρηματοοικονομικής είναι τα άτομα με τα οποία θα στελεχωθεί ο ιδιωτικός και δημόσιος 
τομέας. 
 

7.2. Πώρ κπίνεηε ηη διαδικαζία διαμόπθωζηρ ζηπαηηγικήρ ακαδημαϊκήρ ανάπηςξηρ ηος Σμήμαηορ; 

 Υπάξρεη δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ζπγθεθξηκέλνπ βξαρπ-κεζνπξφζεζκνπ (ι.ρ. 5εηνχο) ζρεδίνπ 
αλάπηπμεο; Πφζν απνηειεζκαηηθή θξίλεηε φηη είλαη ε δηαδηθαζία απηή; 

 

Ζ δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ζηξαηεγηθήο αθαδεκατθήο αλάπηπμεο ηνπ Ρκήκαηνο είλαη 
ζχκθσλε κε φζα νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία. Αλ θαη ε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο 
ζηξαηεγηθήο αθαδεκατθήο αλάπηπμεο πνπ εθαξκφδεηαη απφ ην Ρκήκα είλαη ζρεηηθά 
θαηλνχξγηα, νη πξψηεο ελδείμεηο είλαη ζεηηθέο, ηφζν γηα ηε δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο 
πινπνίεζεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, φζν θαη γηα ηελ ίδηα ηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηεο 
βξαρππξφζεζκεο ζηξαηεγηθήο. Ξαξφια απηά, ην Ρκήκα επηδηψθεη ηε δηαξθή βειηίσζε ησλ 
δηαδηθαζηψλ απηψλ, ψζηε λα κεγηζηνπνηήζεη ηα αλακελφκελα νθέιε.   
 
 Υπάξρεη δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο απηνχ ηνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο; Πφζν απνηειεζκαηηθή 

θξίλεηε φηη είλαη; 
 

Γενικά, η στρατηγική του Τμήματος διαμορφώνεται μέσα από το διάλογο του ακαδημαϊκού 
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και διοικητικού προσωπικού. Οι απόψεις, προτάσεις, εισηγήσεις αποτελούν την πρώτη ύλη που 
μέσα από εποικοδομητική συζήτηση, με ευθύνη του Προέδρου και της Γ.Σ. του Τμήματος, 
διαμορφώνουν τη στρατηγική  της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και εκπαιδευτικής ανάπτυξής 
του. Πηελ παξνχζα θάζε, δίλεηαη ζεκαληηθή βαξχηεηα ζην ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή ελφο 
πιήξσο ηππνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο, ελεκέξσζεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ 
ζηνηρείσλ θαη ησλ δεηθηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ ζρεδηαζκφ ηεο 
αθαδεκατθήο αλάπηπμεο. Κε απηφλ ηνλ ηξφπν, αλακέλεηαη λα ειαρηζηνπνηεζεί ν φγθνο ησλ 
απαηηνχκελσλ γξαθεηνθξαηηθνχ ηχπνπ εξγαζηψλ, ψζηε λα ειαθξπλζεί ε επηβάξπλζε ηεο 
Γξακκαηείαο θαη λα απμεζεί ε απνδνηηθφηεηα ησλ κειψλ ΓΔΞ.  
 

 Υπάξρεη δηαδηθαζία δεκνζηνπνίεζεο απηνχ ηνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ; 
 

Πε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία δεκνζηνπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ 
ηνπ, ην Ρκήκα έρεη πξνο ην παξφλ επηιέμεη λα αθνινπζήζεη φζα νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή 
λνκνζεζία, δειαδή ηε δεκνζηνπνίεζε κέζσ ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ δηαχισλ (π.ρ. ηζηνζειίδεο 
ηεο ΚΝΓΗΞ, ΑΓΗΞ). Δπηπιένλ, αμηνπνηνχληαη ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο δεκνζηνπνίεζεο 
ηέηνησλ ζηνηρείσλ, πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηηο ηζηνζειίδεο ηνπ Ρκήκαηνο, ησλ Δξγαζηεξίσλ θαη 
ησλ ΞΚΠ. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε ηζηνζειίδα ηνπ ΞΚΠ ηνπ Ρκήκαηνο έρεη επαζρεδηαζηεί έηζη 
ψζηε λα εμππεξεηνχληαη θαιχηεξα νξηζκέλνη απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, 
θπξίσο απηνί πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζέιθπζε κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ πςεινχ εθπαηδεπηηθνχ 
επηπέδνπ θαη βνεζψληαο θαη ηελ εμσζηξέθεηα.  

 

8. Γιοικηηικέρ Τπηπεζίερ και Τποδομέρ 

Σηην ενόηηηα αςηή ηο Τμήμα καλείηαι να αναλύζει κπιηικά και να αξιολογήζει ηην ποιόηηηα ηυν διοικηηικών ςπηπεζιών και 
ηυν ςποδομών ηος, απανηώνηαρ ζε μια ζειπά επυηήζευν πος ανηιζηοισούν επακπιβώρ ζηα κπιηήπια αξιολόγηζηρ πος 
πεπιγπάθονηαι ζηο ένηςπο «Γιαζθάλιζη Ποιόηηηαρ ζηην Ανώηαηη Δκπαίδεςζη: Ανάλςζη κπιηηπίυν Γιαζθάλιζηρ Ποιόηηηαρ 
Ακαδημαφκών Μονάδυν» Έκδοζη 2.0, Ιούλιορ 2007, ΑΓΙΠ, Αθήνα, (http://www.adip.gr).  
 

Η απάνηηζη ζε κάθε μία από ηιρ επυηήζειρ ππέπει, ηοςλάσιζηον, να πεπιλαμβάνει: 
α) Ποια, καηά ηη γνώμη ηος Τμήμαηορ, είναι ηα κςπιόηεπα θεηικά και απνηηικά ζημεία ηος Τμήμαηορ υρ ππορ ηο ανηίζηοισο 
κπιηήπιο 

β) Ποιερ εςκαιπίερ αξιοποίηζηρ ηυν θεηικών ζημείυν και ενδεσόμενοςρ  κινδύνοςρ από ηα απνηηικά ζημεία διακπίνει ηο Τμήμα 
υρ ππορ ηο ανηίζηοισο κπιηήπιο 

8.1. Πώρ κπίνεηε ηην αποηελεζμαηικόηηηα ηυν διοικηηικών και ηεσνικών ςπηπεζιών; 
 Πψο είλαη ζηειερσκέλε θαη νξγαλσκέλε ε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο θαη ησλ Τνκέσλ; 

 
Ζ δηνηθεηηθή εμππεξέηεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ θνηηεηψλ,  θαζψο θαη  ε δηεθπεξαίσζε φισλ ησλ 
θνηηεηηθψλ ζεκάησλ,  φπσο επίζεο ε δηεπζέηεζε ησλ ζεκάησλ ησλ κειψλ ΓΔΞ, ηφζν ηνπ 
Ρκήκαηνο, φζν θαη ηεο Πρνιήο,  πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ νθηψ (8) άηνκα, 
εθ ησλ νπνίσλ ηα δχν (2) είλαη ππεχζπλα γηα ηα εξγαζηήξηα ηνπ Ρκήκαηνο. 
 

 Πφζν απνηειεζκαηηθέο ζεσξείηε πσο είλαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο 
ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Τκήκαηνο θαη ησλ Τνκέσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ 
δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ θνηηεηψλ; 

 
Ξξέπεη λα ηνληζζεί φηη παξά ην πεξηνξηζκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ, ε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε 
πνπ παξέρεηαη βξίζθεηαη ζε πςειφ επίπεδν, ιφγσ ηεο ππεξπξνζπάζεηαο, πέξαλ ησλ 
δπλαηνηήησλ ηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ, πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηνπο δηνηθεηηθνχο 
ππαιιήινπο ηνπ Ρκήκαηνο φπσο θαη ηεο εηιηθξηλνχο δηάζεζεο ησλ αηφκσλ πνπ ζηειερψλνπλ ηηο 
ππεξεζίεο απηέο λα ζπκβάιινπλ ζηε δηνηθεηηθή ζηήξημε, αλάπηπμε θαη εδξαίσζε ηνπ 
Ρκήκαηνο. Δπηπιένλ, πξέπεη λα ηνληζζεί φηη δελ ππάξρνπλ θαηαγεγξακκέλα παξάπνλα γηα 
θαζπζηεξήζεηο, θαθή ζπκπεξηθνξά ή άιια πξνβιήκαηα, έηζη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 
Γξακκαηείαο θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή. Ωζηφζν, ε πεξαηηέξσ επηκφξθσζε, εθπαίδεπζε θαη 
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εμεηδίθεπζε ηνπ ππάξρνληνο δηνηθεηηθνχ δπλακηθνχ ηνπ Ρκήκαηνο ζα βνεζνχζε ζηελ 
απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ θαη ζα ζπλέβαιιε 
ζηελ ελδπλάκσζε, ελίζρπζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ δηνηθεηηθνχ έξγνπ.   
 

 Πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη ε ζπλεξγαζία ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Τκήκαηνο κε εθείλεο 
ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ηνπ Ιδξχκαηνο; 

 

Η συνεργασία των διοικητικών υπηρεσιών του Τμήματος με τη Διοίκηση του Ιδρύματος θα 
μπορούσαν να θεωρηθούν ως άριστες λαμβάνοντας υπόψη και τον ολοένα αυξανόμενο όγκο 
εργασίας των υπαλλήλων.  Η ροή της πληροφορίας ανάμεσα στα δύο μέρη (προφορική ή 
έγγραφη) είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική όπως και η συνεργασία μεταξύ συναδέλφων 
διοικητικών υπαλλήλων ιδιαίτερα πολύ καλή.  
 

  Πφζν ηθαλνπνηεηηθή γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Τκήκαηνο είλαη  
(α) ε νξγάλσζε θαη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο Βηβιηνζήθεο; 
(β) ησλ Υπεξεζηψλ Πιεξνθφξεζεο; 

 
Θξίλνληαη σο ηθαλνπνηεηηθέο.  
 
 Πψο είλαη ζηειερσκέλα θαη πψο νξγαλψλνληαη ηα Δξγαζηήξηα ή/θαη ηα Σπνπδαζηήξηα ηνπ 

Τκήκαηνο; 

 

Ζ ηερληθή ππνζηήξημε παξέρεηαη απφ δχν (2) κφλν άηνκα (ΔΡΔΞ)  πνπ είλαη ππεχζπλα, κεηαμχ 
άιισλ, γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ησλ εξγαζηεξίσλ, ηε ζπληήξεζε ηνπ ηερλνινγηθνχ 
εμνπιηζκνχ, ηελ θάιπςε ηερληθψλ ζεκάησλ πάζεο θχζεσο πνπ αθνξνχλ ηελ πιηθνηερληθή 
ππνζηήξημε ησλ κειψλ ΓΔΞ θαηά δηεμαγσγή ησλ εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ.  
 

 Πφζν απνηειεζκαηηθή ζεσξείηε πσο είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπο;  

 
Ρνλίδεηαη φηη ηερληθά ην Ρκήκα ζα πζηεξνχζε ζεκαληηθά εάλ δελ ππεξεηνχζε, ηνπιάρηζηνλ, ην 
ζπγθεθξηκέλν άηνκν φπνπ έρεη θαηαθέξεη, ζηα πιαίζηα ηνπ εθηθηνχ, κε ηηο γλψζεηο ηνπ, ηελ 
ηθαλφηεηά ηνπ, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ, ηνλ ηερληθφ ζπληνληζκφ γηα ηελ 
επίιπζε αξθεηψλ ζεκάησλ, λα δηαηεξεί ζε ιεηηνπξγηθφ επίπεδν ηνλ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ 
ηνπ Ρκήκαηνο. Ωζηφζν, θαη πάιη θξίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε επηκφξθσζήο ηνπ. 
 

 Πψο ππνζηεξίδνληαη νη ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ ηνπ 
Τκήκαηνο; Πφζν απνηειεζκαηηθέο είλαη; 

 
Θαηαβάιιεηαη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα, αιιά ρξεηάδεηαη ζηειέρε ηνπ αξκφδηνπ ηκήκαηνο κε 
έκπεηξν πξνζσπηθφ. Ρνλίδεηαη φηη έρεη εγθξηζεί θαη επηηεπρζεί ε εζσηεξηθή κεηαθίλεζε ελφο (1) 
αθφκα αηφκνπ (εηδηθφηεηαο ΔΡΔΞ-Ξιεξνθνξηθήο). 
 

8.2. Πώρ κπίνεηε ηιρ ςπηπεζίερ θοιηηηικήρ μέπιμναρ; 

 Πψο εθαξκφδεηαη ν ζεζκφο ηνπ Σχκβνπινπ Καζεγεηή; 

 
Ρν Ρκήκα έρεη ζεζπίζεη ηνλ ζεζκφ ηνπ Ππκβνχινπ Θαζεγεηή (Tutor), αλαζέηνληαο ζε θάζε 
κέινο ΓΔΞ ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ. Ν θαζεγεηήο ζχκβνπινο, 
παξαθνινπζεί, θαζνδεγεί θαη ζπκβνπιεχεη ηνλ θνηηεηή ζε θάζε ηνπ πξφβιεκα. 
   

 Πφζν απνηειεζκαηηθά ππνζηεξίδεηαη ε πξφζβαζε ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ζηε 
ρξήζε Τερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ; 
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Ρν  Ρκήκα πξνζθέξεη ζεκαληηθφ αξηζκφ καζεκάησλ πνπ απαηηνχλ ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο 
φπσο θαη ηελ ρξήζε ζχγρξνλσλ ειεθηξνληθψλ πξνγξακκάησλ. Δπίζεο, ζην  Ρκήκα ιεηηνπξγνχλ 
ηξία εξγαζηήξηα κε νξηζκέλν αξηζκφ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ νξηαθά εμππεξεηνχλ ην ζχλνιν ησλ 
πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ.  
 

 Υπάξρεη ππεξεζία ππνζηήξημεο ησλ εξγαδφκελσλ θνηηεηψλ; Πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη ε 
ιεηηνπξγία ηεο;  

 
Γελ ππάξρεη ζρεηηθή ππεξεζία. Ρν θάζε κέινο ΓΔΞ πξνζπαζεί λα βνεζήζεη θαη λα ππνζηεξίμεη 
ηνπο εξγαδφκελνπο θνηηεηέο. 
  

 Υπάξρεη ππεξεζία ππνζηήξημεο ησλ πεξηζζφηεξν αδχλακσλ θνηηεηψλ θαη εθείλσλ πνπ δελ 
νινθιεξψλνπλ εκπξφζεζκα ηηο ζπνπδέο ηνπο; Πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη ε ιεηηνπξγία ηεο; 

 
Νη ππεξεζίεο θνηηεηηθήο κέξηκλαο ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηελ επίιπζε θνηλσληθψλ 
ζεκάησλ, φπσο: ζίηηζε πνπ γίλεηαη κε βάζε νηθνλνκηθά θξηηήξηα. Ωζηφζν, απαηηείηαη ε αχμεζε 
ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ θαη ε επηκφξθσζε θαη πξφζιεςε λένπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ θάιπςε 
ζεκάησλ φπσο: ε χπαξμε ρψξνπ πξψησλ βνεζεηψλ εηδηθά γηα ΑΚΔΑ, ρξεκαηηθψλ βνεζεκάησλ 
γηα άπνξνπο θνηηεηέο, θαιχηεξε θαη πιεξέζηεξε ππνζηήξημε ζε ζέκαηα φπσο, ε ρνξήγεζε 
ππνηξνθηψλ, βνεζεκάησλ απφ θιεξνδνηήκαηα, ππνηξνθίεο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ θαη άιισλ 
Ηδξπκάησλ ηνπ εζσηεξηθνχ - εμσηεξηθνχ, έθδνζε ελεκεξσηηθνχ θπιιαδίνπ ζρεηηθά κε 
δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνπο θνηηεηέο. 
 

 Παξέρνληαη ππνηξνθίεο ζηνπο άξηζηνπο θνηηεηέο ή ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο θνηηεηψλ (πέξαλ ησλ 
ππνηξνθηψλ ηνπ ΙΚΥ); 

 
Ξαξέρνληαη ππνηξνθίεο ηφζν απν ην ΗΘ φζν θαη απφ ηα θιεξνδνηήκαηα πνπ δηαρεηξίδεηαη ην 
γξαθείν ππνηξνθηψλ. 
 

 Υπάξρεη ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή ηνπ Τκήκαηνο γηα ηελ νκαιή έληαμε ησλ λενεηζεξρφκελσλ ζην 
Τκήκα θνηηεηψλ; Πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη;  

 
Αξρηθά, γίλεηαη εθδήισζε ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ην Ρκήκα. Πηελ ζπλέρεηα, ν Θαζεγεηήο-
Πχκβνπινο ππνζηεξίδεη ηνλ πξσηνεηή θνηηεηή/ηξηα. 
  

 Πψο ζπκκεηέρνπλ νη θνηηεηέο ζηε δσή ηνπ Τκήκαηνο θαη ηνπ Ιδξχκαηνο γεληθφηεξα; 

 
Κέζα απν ηελ εθπξνζψπεζή ηνπο ζηνπο θνηηεηηθνχο, θαιιηηερληθνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο  
ζπιιφγνπο. 
 

 Πψο ππνζηεξίδνληαη εηδηθά νη αιινδαπνί θνηηεηέο πνπ κεηαθηλνχληαη πξνο ην Τκήκα; 
 

Ρν Ρκήκα έρεη νξίζεη κέινο ΓΔΞ σο αθαδεκατθά ππεχζπλν γηα ηελ πνξεία ησλ θνηηεηψλ 
Erasums+ 
 

8.3. Πώρ κπίνεηε ηιρ ςποδομέρ πάζηρ θύζευρ πος σπηζιμοποιεί ηο Σμήμα; 

 Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα ησλ ηεθκεξίσλ ηεο βηβιηνζήθεο.  

 
Ρα έζνδα απν ηα ΞΚΠ ηνπ Ρκήκαηνο ζπκβάιινπλ ζηνλ εκπινπηηζκφ ησλ εξεπλεηηθψλ 
ηεθκεξίσλ ηεο βηβιηνζήθεο.  
 

 Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα θνηλφρξεζηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ.  
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Ρν Ρκήκα, ζε κεγάιν βαζκφ, πξνζπαζεί θαη κεξηκλά, φζν ην επηηξέπνπλ νη δπλαηφηεηεο ηνπ θαη 
νη ρξεκαηηθνί πφξνη πνπ δηαζέηεη, λα βειηηψζεη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπ αλζξψπηλνπ ηνπ 
δπλακηθνχ. Πηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, ππάξρεη εγθαηαζηεκέλν internet, γηα ηνπο θνηηεηέο. 
 

 Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα ρψξσλ θαη εμνπιηζκνχ ζπνπδαζηεξίσλ.  

 
Ρν Ρκήκα δελ δηαζέηεη ζπνπδαζηήξηα. Νη θνηηεηέο εμππεξεηνχληαη απν ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 
Βηβιηνζήθεο ηνπ Ηδξχκαηνο. 
  

 Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα γξαθείσλ δηδαζθφλησλ. 

 
Ρν Ρκήκα, κε έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απν ηα ΞΚΠ, θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα 
ηελ χπαξμε: (α) θαηάιιεισλ (αηνκηθψλ) ρψξσλ εξγαζίαο, (β) βαζηθφ εμνπιηζκφ γξαθείνπ-
επίπισλ, ζπζηεκάησλ Ζ/, εθηππσηψλ, κεραλεκάησλ ζάξσζεο θεηκέλσλ, απνζηνιήο Fax, 
ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο, ηειεθσληθήο γξακκήο-δσξεάλ κνλάδσλ ζπλνκηιίαο, πξψησλ θαη 
γξαθηθψλ πιηθψλ, ζπζηήκαηνο αζθάιηζεο γξαθείνπ, θσηναληηγξαθηθψλ κέζσλ, (γ) ζέζεσλ 
ζηάζκεπζεο κφληκνπ πξνζσπηθνχ, χπαξμεο εζσηεξηθήο αζθάιεηαο ρψξσλ εξγαζίαο, (δ) 
γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο.  
 

 Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα ρψξσλ Γξακκαηείαο Τκήκαηνο θαη Τνκέσλ. 

 
Νη ρψξνη ηεο Γξακκαηείαο έρνπλ πξφζθαηα αλακνξθσζεί, αλαβαζκηζηεί θαη βειηησζεί. Ζ 
ρξεκαηνδφηεζε ησλ εξγαζηψλ έγηλε απφ ηνπο πφξνπο ησλ ΞΚΠ ηνπ Ρκήκαηνο. 
 

 Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα ρψξσλ ζπλεδξηάζεσλ. 

 
πάξρεη, ζρεηηθή, επάξθεηα ησλ ρψξσλ ζπλεδξηάζεσλ. 
 

 Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα άιισλ ρψξσλ (δηδαζθαιεία, πεηξακαηηθά ζρνιεία, κνπζεία, αξρεία, 
αγξνθηήκαηα, εθζεζηαθνί ρψξνη θιπ). 

 
Ρν Ρκήκα θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ψζηε λα:  (α) κεηψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ θνηηεηψλ 
αλά ακθηζέαηξν κε ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπο ζε κηθξφηεξα ηκήκαηα, (β) δεκηνπξγήζεη λέα 
ακθηζέαηξα - αίζνπζεο δηδαζθαιίαο πνπ ζα θαιχπηνπλ ηηο δηδαθηηθέο αλάγθεο ηνπ Ρκήκαηνο, 
(γ) δεκηνπξγήζεη  ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ γηα θάζε κάζεκα κε εξσηήζεηο, case studies, 
δεκηνπξγία καζεκάησλ ζην Internet θαη παξνπζίαζε επηρεηξεκαηηθψλ πεξηπηψζεσλ κε 
βηληενζθφπεζε, δεκηνπξγία εηθνληθψλ ηάμεσλ ζην Internet, θ.ν.θ., (δ) αλαβαζκίζεη ηελ 
ππάξρνπζα πιηθνηερληθή ππνδνκή ζε επίπεδν θιηκαηηζκνχ, ζέξκαλζεο εμαεξηζκνχ, 
θαηάιιεινπ θσηηζκνχ, πξνβνιηθά κεραλήκαηα, κεραλήκαηα γηα δηαθάλεηεο, ζχζηεκα 
απελεξγνπνίεζεο θηλεηψλ ηειεθψλσλ, ζχζηεκα ελδνεπηθνηλσλίαο κε ην ζπξσξείν, χπαξμε 
κηθξνθσληθήο εγθαηάζηαζεο, (ε) εληάμεη ζην πξφγξακκα δηδαζθαιίαο νξηζκέλα βαζηθά 
(θνξκνχ) καζήκαηα ζηελ αγγιηθή γιψζζα.  
 

 Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα ππνδνκψλ ΑΜΔΑ. 

 
Νη ζπλζήθεο ππνδνκψλ ΑΚΔΑ βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία αλαβάζκηζεο απφ ηνπο πφξνπο ησλ 
ΞΚΠ ηνπ Ρκήκαηνο.  
 

 Πψο εμαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ζε ππνδνκέο θαη 
εμνπιηζκφ ηνπ Ιδξχκαηνο;  

 

Κέζα απν ηηο Θεληξηθέο ππεξεζίεο ηνπ Ηδξχκαηνο. 
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8.4. Πώρ κπίνεηε ηον βαθμό αξιοποίηζηρ νέυν ηεσνολογιών από ηιρ διάθοπερ 
ςπηπεζίερ ηος Σμήμαηορ (πλην εκπαιδεςηικού και επεςνηηικού έπγος); 

 Πνηεο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Τκήκαηνο ππνζηεξίδνληαη απφ ΤΠΔ;  

 
Νη ππεξεζίεο ηνπ Ρκήκαηνο ρξεζηκνπνηνχλ ζεκαληηθά ηηο λέεο ηερλνινγίεο κε ζηφρν ηνλ 
πεξηνξηζκφ ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεξε θαη ηαρχηεξε δηεθπεξαίσζε ησλ ζεκάησλ ηνπ Ρκήκαηνο. 
 

 Πνηεο απφ απηέο θαη πφζν ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο, ηνπο θνηηεηέο θαη ην 
αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ ηνπ Τκήκαηνο; 

 
Νη ππεξεζίεο ηνπ Ρκήκαηνο ρξεζηκνπνηνχλ ζεκαληηθά ηηο λέεο ηερλνινγίεο κε ζηφρν ηνλ 
πεξηνξηζκφ ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεξε θαη ηαρχηεξε επίηεπμε ησλ ζεκάησλ ηνπ Ρκήκαηνο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη 
νκνηφκνξθα απν φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο. 
 

 Πφζα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Τκήκαηνο δηαζέηνπλ ηζηνζειίδα ζην δηαδίθηπν;  

 
Έλαο ζπλερψο απμαλφκελνο αξηζκφο. Γεληθά, νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαιχπηνληαη απν ην 
ζχζηεκα Compus ηνπ Ηδξχκαηνο. 
 

 Πφζν ζπρλά αλαλεψλεηαη ν ηζηφηνπνο ηνπ Τκήκαηνο ζην δηαδίθηπν; 

 
Πε εηήζηα βάζε. 

8.5. Πώρ κπίνεηε ηον βαθμό διαθάνειαρ και ηην αποηελεζμαηικόηηηα ζηη σπήζη ςποδομών και 
εξοπλιζμού; 

 Γίλεηαη νξζνινγηθή ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ ππνδνκψλ ηνπ Τκήκαηνο; Πψο δηαζθαιίδεηαη; 

 
πάξρεη πιήξεο δηαθάλεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ ρξήζε ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκνχ. Ζ 
δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη είλαη ε εμήο: θάζε ρξφλν δηελεξγείηαη θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ 
ησλ κειψλ ΓΔΞ ζε εμνπιηζκφ πάζεο θχζεσο απφ αξκφδηα επηηξνπή πνπ ζπζηήλεηαη κε 
απφθαζε ηεο Γ.Π. ηνπ Ρκήκαηνο. Πηε ζπλέρεηα, νη αλάγθεο επηθπξψλνληαη, ζε ζπλάξηεζε κε 
ηνλ δηαζέζηκν πξνυπνινγηζκφ, απφ ηε Γ.Π. θαη πξνσζνχληαη γηα πινπνίεζε. Έηζη, 
γλσζηνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηφζν ην θφζηνο απφθηεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ 
δεηείηαη φζν θαη ε δηάζεζή ηνπ. 
 

 Γίλεηαη νξζνινγηθή ρξήζε ηνπ δηαζέζηκνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Τκήκαηνο; Πψο δηαζθαιίδεηαη; 

 
πάξρεη πιήξεο δηαθάλεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε δηαρείξηζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ, δηφηη 
φιεο νη ζρεηηθέο απνθάζεηο ιακβάλνληαη χζηεξα απφ εηζήγεζε αξκφδησλ επηηξνπψλ πνπ 
απαξηίδνληαη απφ κέιε ηεο Γ.Π. ή ηεο ΓΠΔΠ (ΓΔΞ, εθπξνζψπνπο θνηηεηψλ, ΔΡΔΞ, ΔΔΓΗΞ) θαη 
απαηηείηαη νκφθσλε απφθαζε ησλ κειψλ ηεο Γ.Π. ή ηεο ΓΠΔΠ ηνπ Ρκήκαηνο. Δπηπιένλ, ε 
ινγηζηηθή δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ γίλεηαη κε επζχλε ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ 
Ηδξχκαηνο  
 

8.6. Πώρ κπίνεηε ηον βαθμό διαθάνειαρ και ηην αποηελεζμαηικόηηηα ζηη 
διασείπιζη οικονομικών πόπυν; 

 Πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία ζχληαμεο θαη εθηέιεζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τκήκαηνο; Πφζν 
απνηειεζκαηηθά εθαξκφδεηαη; 

 
Ζ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γίλεηαη απν ηελ θεληξηθή δηνίθεζε.  
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 Πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία θαηαλνκήο πφξσλ; Πφζν απνηειεζκαηηθά εθαξκφδεηαη; 

 
Ζ θαηαλνκή ησλ πφξσλ ζηα Ρκήκαηα απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ηδξχκαηνο γίλεηαη απν ηελ 
θεληξηθή δηνίθεζε. 
 

 Πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία απνινγηζκνχ; Πφζν απνηειεζκαηηθά εθαξκφδεηαη; 

 
Αθνινπζνχληαη νη δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο. 
 

 

9. ςμπεπάζμαηα 

Σηελ Ελόηεηα απηή ην Τκήκα θαιείηαη λα εληνπίζεη ηα θπξηόηεξα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηνπ ζεκεία, όπωο απηά ζπλάγνληαη από ηηο πξνεγνύκελεο 

ελόηεηεο θαη λα αλαγλωξίζεη επθαηξίεο αμηνπνίεζεο ηωλ ζεηηθώλ ηνπ ζεκείωλ θαη ελδερόκελνπο θηλδύλνπο πνπ πξνθύπηνπλ από ηα αξλεηηθά 

ηνπ ζεκεία.  
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9.1.  Ποια, καηά ηην γνώμη ζαρ, είναι ηα κςπιόηεπα θεηικά και απνηηικά ζημεία ηος Σμήμαηορ, όπυρ 
αςηά πποκύπηοςν μέζα από ηην Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο; 

Πηα ζεηηθά ζηνηρεία θαηαηάζζνληαη: 
 

 Ρν Ρκήκα πξνζθέξεη ζχγρξνλα, πνηνηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζε πξνπηπρηαθφ θαη 
κεηαπηπρηαθφ επίπεδν ηθαλά λα παξέρνπλ ζηνπο θνηηεηέο εμεηδηθεπκέλε αθαδεκατθή 
γλψζε θαη δεμηφηεηεο κε βάζε ηηο ζχγρξνλεο εμειίμεηο ζην ρψξν ηεο επηζηήκεο ηεο 
Ινγηζηηθήο θαη ηεο Σξεκαηννηθνλνκηθήο.  

 Ρα καζήκαηα ζπνπδψλ δίλνπλ έκθαζε ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο αθαδεκατθήο γλψζεο 
κε ηελ ελζσκάησζε πιεζψξαο εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ, κέζσ εθηελνχο ρξήζεο 
ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο  (π.ρ.  ην ζχζηεκα αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο COMPUS, 
ρξήζε ινγηζκηθνχ ινγηζηηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εθαξκνγψλ, ζηαηηζηηθψλ θαη 
νηθνλνκεηξηθψλ  παθέησλ). 

 Κε βάζε ηηο παλειιήληεο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο, ην Ρκήκα θαηαηάζζεηαη ζηα πιένλ 
βαζκνινγηθά πςειφηεξα θαη ζπλεπψο δέρεηαη ζρεδφλ ηνπο θαιχηεξνπο θνηηεηέο. 

 Ζ δηδαζθαιία δχν καζεκάησλ ζηελ αγγιηθή γιψζζα ε νπνία δηεπθνιχλεη ηνπο θνηηεηέο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ERASMUS.  

 Νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο είλαη εμνπιηζκέλεο κε: Ζ/, video projectors, πξφζβαζε ζην 
δηαδίθηπν θαη ςχμε-ζέξκαλζε ζπκβάιινληαο ζηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη 
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

 Ρα κέιε ΓΔΞ δηαζέηνπλ ζρεηηθά θαιφ θαη επαξθή ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη ζρεηηθά 
ηθαλνπνηεηηθνχο ρψξνπο εξγαζίαο πνπ ηνπο επηηξέπεη λα εξγάδνληαη άλεηα (δηαζέηνπλ  
γξαθείν εμνπιηζκέλν κε Ζ/, εθηππσηή, ηειέθσλν θαη FAX). 

 Ρν Ρκήκα πξνζθέξεη ηξία εξγαζηήξηα Ζ/ ζπκβάιινληαο ζηε βειηίσζε ησλ εξεπλεηηθψλ 
θαη εξγαζηεξηαθψλ αλαγθψλ. Δπίζεο, ππάξρνπλ βάζεηο δεδνκέλσλ (Blumberg, Compustat), 
πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πνηνηηθή άλνδν ηεο έξεπλαο. 

 Ξαξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ησλ θνηηεηψλ ζε πξαθηηθή άζθεζε.  

 Ρν Ρκήκα πξνζθέξεη ηξία ΞΚΠ: (α) «ΞΚΠ ζηε «Ινγηζηηθή θαη Σξεκαηννηθνλνκηθή», (β) 
«Πηξαηεγηθή Γηνηθεηηθή Ινγηζηηθή θαη Σξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε» γηα ζηειέρε 
επηρεηξήζεσλ θαη (γ) «Δθαξκνζκέλε Ινγηζηηθή θαη Διεγθηηθή».  

 Ρν Ρκήκα ζπκκεηέρεη ζην Γηαηκεκαηηθφ Ξξφγξακκα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ ζηε 
Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ θαη ζην Γηαηκεκαηηθφ Ξξφγξακκα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ ζηα 
Ξιεξνθνξηαθά Ππζηήκαηα. 

 Ρν Ρκήκα ζπκκεηέρεη ζην Γηηδξπκαηηθφ καδί κε ην Αξηζηνηέιεην Ξαλεπηζηήκην θαη ην 
Ξαλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ζην Κεηαπηπρηαθφ Ξξφγξακκα κε ηίηιν: «Ξξνεγκέλα Ππζηήκαηα 
πνινγηζηψλ θαη Δπηθνηλσληψλ» θαη ζπλεξγάδεηαη κε ην ΡΔΗ Θξήηεο γηα ηελ ιεηηνπξγία 
ελφο ΓηΓΞΚΠ ζηελ Ινγηζηηθή θαη Διεγθηηθή. 

 Νη θάηνρνη δηπιψκαηνο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζηελ «Δθαξκνζκέλε Ινγηζηηθή θαη 
Διεγθηηθή» έρνπλ δηεζλή επαγγεικαηηθή αλαγλψξηζε απφ ηνλ ACCA, ICAWE θαη ην IIA, 
αιιά θαη επαγγεικαηηθή πξννπηηθή. 

 Νη θάηνρνη δηπιψκαηνο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζηελ «Δθαξκνζκέλε Ινγηζηηθή θαη 
Διεγθηηθή» έρνπλ επαγγεικαηηθή αλαγλψξηζε απφ ηνλ ΠΝΔΙ, αιιά θαη επαγγεικαηηθή 
πξννπηηθή. 

 Ζ  ζεζκνζέηεζε εξεπλεηηθψλ ζεκηλαξίσλ πνπ βνεζνχλ ζην εξεπλεηηθφ έξγν θαη ζπκβάινπλ 
ζηελ εμσζηξέθεηα ηνπ Ρκήκαηνο.  

 Ρν Ρκήκα δηνξγαλψλεη  δηεζλέο ζπλέδξην ζηε Ινγηζηηθή θαη Σξεκαηννηθνλνκηθή  απφ ην 
2006, ην νπνίν ζπκβάιιεη ζηε δηάρπζε ηεο έξεπλαο  θαη ζηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ ηνπ 
Ρκήκαηνο κε ηνπο θνηλσληθνχο-παξαγσγηθνχο θνξείο. 

 Tν Ρκήκα πξνζθέξεη ην Ξαξάξηεκα Γηπιψκαηνο Ξξνπηπρηαθψλ θαη Κεηαπηπρηαθψλ 
Ξξνγξακκάησλ ζηα ειιεληθά θαη αγγιηθά. 

 Tα κέιε ΓΔΞ δηδάζθνπλ ηφζν ζηα ΞΚΠ ηνπ Ρκήκαηνο, φζν θαη ζηα δηαηκεκαηθά ΞΚΠ θαη 
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ζπκκεηέρνπλ ζε δηεζλή επηζηεκνληθά ζπλέδξηα. 
 

Πηα πξνο βειηίσζε ζηνηρεία ζπκπεξηιακβάλνληαη: 
 

 Ζ  ζηελφηεηα εξγαζηεξηαθψλ ρψξσλ πεξηνξίδεη ηελ επίηεπμε ηνπ επηζπκεηνχ επηπέδνπ 
παξνρήο εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο θνηηεηέο. 

 Ν  πςειφο ιφγνο θνηηεηψλ αλά δηδάζθνληα θαη ηα ζρεηηθά κεγάια Ρκήκαηα δηδαζθαιίαο 
πνπ πεξηνξίδεη ηελ πνηφηεηα παξνρήο πςειψλ δηδαθηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο θνηηεηέο. 

 Ν ζρεηηθά πεξηνξηζκέλνο ιφγνο δεκνζηεχζεσλ ζε έγθξηηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε 
θξηηέο. 

 Ζ έιιεηςε θηλήηξσλ γηα έξεπλα θαη ε έιιεηςε κηα ζπγθεθξηκέλεο θαη ζεζκνζεηεκέλεο 
εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο. 

 Ζ απνπζία ζπλεξγαζηψλ ζε επίπεδν δηδαζθαιίαο θαη έξεπλαο κε ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ. 
 

9.2. Γιακπίνεηε εςκαιπίερ αξιοποίηζηρ ηυν θεηικών ζημείυν και ενδεσόμενοςρ  
κινδύνοςρ από ηα απνηηικά ζημεία; 

(α) Δπθαηξίεο αμηνπνίεζεο: 
 

 Γηνξγάλσζε Γηαιέμεσλ θαη Ππλεδξίσλ – Πεκηλαξίσλ:  
o Νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ παξνπζίαζεο working papers ησλ κειψλ ΓΔΞ. 
o Νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ παξνπζίαζεο ηεο εξεπλεηηθήο πνξείαο ησλ ππνςεθίσλ 

δηδαθηφξσλ. 
o Νξγάλσζε εκεξίδσλ επί επίθαηξσλ ζεκάησλ κε ηελ πξφζθιεζε αηφκσλ ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θαη επηζηεκνληθνχ θφζκνπ. 

 Κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ πνηνηηθή έξεπλα. 

 Ππλερήο εκπινπηηζκφο εξγαζηεξίσλ κε βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ινγηζκηθά παθέηα. 

 Γεκηνπξγία Alumni πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ.  

 Ππλεξγαζίεο κε άιια ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ 

 Γεκηνπξγία επηηξνπψλ γηα ηελ θαιχηεξε παξαθνινχζεζε ησλ δηαθφξσλ πξνγξακκάησλ 
θαη ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ θνηηεηψλ. 

 
(β) Δλδερφκελνη θίλδπλνη: 
 

 Ζ θαηάξγεζε ησλ δηδάθηξσλ ζηα ΞΚΠ θαη ν κεδεληζκφο εζφδσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 
δηαηήξεζε ηνπ πςεινχ εθπαηδεπηηθνχ θιίκαηνο. 

 Ζ κείσζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ (πιηθψλ - άπισλ πφξσλ, 
έξεπλαο), ε αζηαζήο λνκνζεζία γηα ηελ Ρξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, νη λφκνη γηα πξνζιήςεηο  
πξναγσγέο ζηα ΑΔΗ, απνηεινχλ πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα ζήκεξα ηφζν ζηελ εθπαηδεπηηθή 
φζν θαη ηελ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

 Ζ έιιεηςε επάξθεηαο ζηειέρσζεο ηνπ Ρκήκαηνο κε ην θαηάιιειν αθαδεκατθφ,  δηνηθεηηθφ 
θαη ηερληθφ πξνζσπηθφ.  

 Ζ ζηελφηεηα ησλ ππνδνκψλ απνηειεί κηα ηξνρνπέδε γηα κηα πεξηζζφηεξν πνηνηηθή 
εθπαίδεπζε. 

 Έληνλνο αληαγσληζκφο ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα απφ Γεκφζηα, Ηδησηηθά Διιεληθά 
θαη Μέλα Ξαλεπηζηήκηα/ Ηδησηηθέο Πρνιέο θαη «Θνιέγηα». 

 Κείσζε παξαθνινχζεζεο ζπνπδψλ: ε ζπλερφκελε νηθνλνκηθή χθεζε, ε δηαξθήο αχμεζε 
ηεο θνξνινγίαο θαη γεληθά ε κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ δεκηνπξγεί ζνβαξά πξνβιήκαηα γηα 
ηνπο θνηηεηέο φπσο απηά ηεο ζηέγαζεο, δηακνλήο θαη παξαθνινχζεζεο καζεκάησλ.   
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10. σέδια βεληίυζηρ 

Σηελ Ελόηεηα απηή ην Τκήκα θαιείηαη λα θαηαξηίζεη ζρέδην δξάζεο γηα ηελ άξζε ηωλ αξλεηηθώλ ζεκείωλ θαη ηελ ελίζρπζε ηωλ ζεηηθώλ ηνπ, 

θαζνξίδνληαο  πξνηεξαηόηεηεο κε βάζε ηηο δπλαηόηεηέο ηνπ.  

10.1. Πεπιγπάτηε ηο βπασςππόθεζμο ζσέδιο δπάζηρ από ηο Σμήμα για ηην άπζη ηυν απνηηικών και ηην 
ενίζσςζη ηυν θεηικών ζημείυν.  

 Ξξφζιεςε, κεξηθήο απαζρφιεζεο, έκπεηξνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πξνθεηκέλνπ λα 
θαιπθζνχλ επείγνπζεο δηδαθηηθέο αλάγθεο. 

 Άκεζε εθαξκνγή φισλ ησλ απνθάζεσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί. 

 Γηνξγάλσζε Γηαιέμεσλ θαη Ππλεδξίσλ – Πεκηλαξίσλ: 
o Νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ παξνπζίαζεο working papers ησλ κειψλ ΓΔΞ. 
o Νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ παξνπζίαζεο ηεο εξεπλεηηθήο πνξείαο ησλ ππνςεθίσλ 

δηδαθηφξσλ. 
o Νξγάλσζε εκεξίδσλ επί επίθαηξσλ ζεκάησλ κε ηελ πξφζθιεζε αηφκσλ ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θαη επηζηεκνληθνχ θφζκνπ. 

 Βειηίσζε θαη εκπινπηηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ φπνπ ππάξρεη ε 
δπλαηφηεηα.  

 Απφθηεζε λέσλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ζηαηηζηηθψλ/νηθνκεηξηθψλ παθέησλ. 

 Ξιήξεο εθαξκνγή ηνπ ζεζκνζέηεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαζεγεηή – ζπκβνχινπ γηα ηνπο 
θνηηεηέο. 

 Πχζηαζε επηηξνπψλ πνπ ζα έρνπλ σο έξγν λα εηζεγεζνχλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο 
πνπ πξέπεη λα αθνινπζεί ην Ρκήκα αλαθνξηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο 
πξνγξακκάησλ, ζπληνληζκνχ δηδαθηέαο χιεο, αμηνιφγεζεο θνηηεηψλ, θηι.  

 

10.2. Πεπιγπάτηε ηο μεζοππόθεζμο ζσέδιο δπάζηρ από ηο Σμήμα για ηην άπζη ηυν απνηηικών και ηην  
ενίζσςζη ηυν θεηικών ζημείυν.  

 Ξξφζιεςε κειψλ ΓΔΞ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην εξεπλεηηθφ πξνθίι.  

 Ξεξαηηέξσ ζηειέρσζε θαη επηκφξθσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θαη ηερληθνχ πξνζσπηθνχ 

 Γεκηνπξγία κεγαιχηεξσλ ρψξσλ δηδαζθαιίαο θαη ζπνπδαζηεξίσλ.  

 Αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ηκήκαηνο ζε εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ επξχηεξν εζληθφ 
θαη δηεζλή ρψξν. 

 Ξξνζπάζεηεο δεκηνπξγίαο ζπλεξγεηψλ κε άιια Ξαλεπηζηεκηαθά Ηδξχκαηα θαη ΘΞΞ. 

 Δλίζρπζε ηεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο ψζηε λα βειηησζεί ν ιφγνο ηνπ αξηζκνχ ησλ 
δεκνζηεχζεσλ ζε πςεινχ επηπέδνπ δηεζλή πεξηνδηθά. 

 Δπάλδξσζε θαη αλαβάζκηζε ησλ εξγαζηεξίσλ κε πξνγξάκκαηα θαη εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ 
πξνζσπηθφ. 

10.3. Γιαηςπώζηε πποηάζειρ ππορ δπάζη από ηη Γιοίκηζη ηος Ηδπύμαηορ. 

 Ππλερή βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ (εμεχξεζε ρψξσλ γηα εξγαζηήξηα, 
αλαβάζκηζε κέζσλ πιεξνθνξηθήο, θιπ). 

 Γξεγνξφηεξε δηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθψλ θαη ινηπψλ ππνζέζεσλ. 

 Δλίζρπζε (ρξεκαηνδφηεζε) ηεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο ησλ κειψλ ΓΔΞ θαη ησλ 
ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ. 

10.4. Γιαηςπώζηε πποηάζειρ ππορ δπάζη από ηην Πολιηεία. 

 Σνξήγεζε ησλ απαξαίηεησλ πηζηψζεσλ θαη επίζπεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξφζιεςεο λέσλ 
εθιεγκέλσλ κειψλ ΓΔΞ, ψζηε λα θαιπθζνχλ νη απνρσξήζεηο θαη ζπληαμηνδνηήζεηο κειψλ 
ΓΔΞ.  

 Γηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΗ. Θεσξνχκε 
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φηη νη ζπρλέο αλαζεσξήζεηο θαη αιιαγέο ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ δεκηνπξγνχλ πξφζζεηεο 
δπζθνιίεο ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ θαη επηθέξνπλ θαζπζηεξήζεηο θαη εκπφδηα 
ζηελ πξνγξακκαηηζκέλε πινπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζρεδίσλ δξάζεο.  

 Απινπνίεζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο θαη ιήςεο ησλ απνθάζεσλ ψζηε ηα 
Ρκήκαηα πνπ δηαζέηνπλ πφξνπο απφ ηα ΞΚΠ λα κπνξνχλ λα ηνπο αμηνπνηνχλ 
δηαζθαιίδνληαο ηε ιεηηνπξγία ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, εληζρχνληαο ηελ παξνρή ησλ 
αλαγθαίσλ εθνδίσλ ζηνπο εθπαηδεπνκέλνπο, ρξεκαηνδνηψληαο ηελ πξφζιεςε ηνπ 
αλαγθαίνπ δηνηθεηηθνχ θαη ηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ππνζηεξίδνληαο ηελ επηζηεκνληθή 
έξεπλα.  

 Θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ηδξπκάησλ ζε δηνηθεηηθφ θαη ηερληθφ πξνζσπηθφ απφ ηνπο πφξνπο 
ησλ ΞΚΠ.  

 
Γενικέρ Παπαηηπήζειρ: 
  
Ρν Ρκήκα ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πξνηάζεηο ηεο Έθζεζεο Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο αλαθέξεη ηα 
αθφινπζα: 
  

ςζηάζειρ για Δνέπγειερ από ηην  
Δπιηποπή Δξυηεπικήρ Αξιολόγηζηρ ηος  

Σμήμαηορ Ιογιζηικήρ και 
Υπημαηοοικονομικήρ   

Γπάζειρ  
Σμήμαηορ Ιογιζηικήρ και 

Υπημαηοοικονομικήρ 

Take advantage of the existing regulation in the 
graduate studies program and hire post- 
doctoral research scientists to conduct research 
in the disciplines offered by the department.  

Δπηινγή δχν (2) Κεηαδηδαθηνξηθψλ 
Δξεπλεηψλ πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ 
εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηα γλσζηηθά 
πεδία πνπ ζεξαπεχεη ην Ρκήκα. 

Adopt an objective system of rules for the 
evaluation of the research conducted by the 
faculty 

Ρν Ρκήκα, αθνινπζεί ηελ θαηάηαμε ησλ 
πεξηνδηθψλ απφ ην: Association of Business 
Schools - Academic Journal Guide of 2015 

Adopt a system for the evaluation of 
undergraduate programs by the 
undergraduates  

Έρεη ζπζηαζεί επηηξνπή απφ κέιε ΓΔΞ θαη 
θνηηεηέο ηνπ Ρκήκαηνο θαη αλακέλεηαη ε 
ζρεηηθή εηζήγεζε. 

Continue the organizing of research 
presentations and workshops with invited high 
calibre academics and Business executives. 

(1) Ππλέδξην κε Θέκα: "Δπελδχζεηο – 
Δμσζηξέθεηα – Ζ Ξεξηθέξεηα ζην Δπίθεληξν", 
12 Γεθεκβξίνπ 2014, Βφινο. 
(2) Ζκεξίδα κε Ρίηιν: "Ρν Αλαπηπμηαθφ Όξακα 
γηα ηελ Διιάδα ηνπ 2020.  Ξξνβιέςεηο, 
Ξξνυπνζέζεηο Αλάπηπμεο θαη Κεραληζκνί 
Σξεκαηνδφηεζεο", 10 Λνεκβξίνπ 2014, 
Ξαλεπηζηήκην Καθεδνλίαο.  
(3) 5th International Conference on Accounting 
and Finance, 4-5 September 2014, Syros 
Island, Greece. 
(4) 22nd Annual Conference of Multinational 
Finance Society κε ην ΞΚΠ "Δθαξκνζκέλε 
Ινγηζηηθήο θαη Διεγθηηθήο", Ρκήκα Ινγηζηηθήο 
θαη Σξεκαηννηθνλνκηθήο, 28 Ηνπλίνπ-1 Ηνπιίνπ 
2015. 
(5) 14ν Δηήζην Ππλέδξην ηνπ Ππλδέζκνπ 
Δπηζηεκφλσλ Σξεκαηννηθνλνκηθήο θαη 
Ινγηζηηθήο Διιάδνο (H.F.A.A.), κε ην Ρκήκα 
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Πρνιή Δπηζηεκψλ ηεο 
Νηθνλνκίαο θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο,  ην 
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Θέληξν Διέγρνπ θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ 
θαη Νξγαληζκψλ (ΘΔΓΔΝ) ηνπ Ξαληείνπ 
Ξαλεπηζηεκίνπ Θνηλσληθψλ θαη Ξνιηηηθψλ 
Δπηζηεκψλ θαη ηα ΞΚΠ ηνπ Ρκήκαηνο 
Ινγηζηηθήο θαη Σξεκαηννηθνλνκηθήο, ηνπ 
Ξαλεπηζηεκίνπ Καθεδνλίαο, 18-19 Γεθεκβξίνπ 
2015. 

Implement Distance Learning and On-line 
course delivery in English, initially in the area 
of international standards of Auditing and 
Financial Reporting. 

Course Title: "Accounting for Business" (7th 
Semester) and Corporate Finance (8th 
Semester), Department of Accounting and 
Finance, School of Business Administration   

Implement agreements with selected foreign 
Universities and Research organizations. 

(α) Δπηζηεκνληθή Ππλεξγαζία κεηαμχ ηνπ ΞΚΠ 
"Δθαξκνζκέλε Ινγηζηηθή θαη Διεγθηηθή" ηνπ 
Ρκήκαηνο Ινγηζηηθήο θαη Σξεκαηννηθνλνκηθήο 
ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ θαη ηνπ Ρκήκαηνο 
Νηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ, ΔΘΞΑ. 
(β) Δπηζηεκνληθή Ππλεξγαζία κεηαμχ ηνπ ΞΚΠ 
"Δθαξκνζκέλε Ινγηζηηθή θαη Διεγθηηθή" ηνπ 
Ρκήκαηνο Ινγηζηηθήο θαη Σξεκαηννηθνλνκηθήο 
ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ κε ην ΞΚΠ "Ινγηζηηθή θαη 
Διεγθηηθή" ηνπ Ρκήκαηνο Ινγηζηηθήο θαη 
Σξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ ΡΔΗ Θξήηεο.   
(γ) Δπηζηεκνληθή Ππλεξγαζία ηνπ Ρκήκαηνο κε 
ην Θέληξν Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Νηθνλνκηθψλ 
Δξεπλψλ - ΘΔΞΔ     

Expand the existing collection of data base 
software systems, i.e., procure Audit Analytics. 

Νη βάζεηο δεδνκέλσλ: 'Compustat' θαη 
'Bloomberg' θαιχπηνπλ ηηο βξαρπρξφληεο - 
κεζνβξαρπρξφληεο  εξεπλεηηθέο αλάγθεο ηνπ 
Ρκήκαηνο. Δπίζεο, αλακέλεηαη νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά γηα ηελ απφθηεζε ηεο βάζεο 
δεδνκέλσλ 'Audit Analytics'        

Solicit agreements with national or 
international Auditing organizations to become 
sponsors of scholarships for graduate and 
doctoral students. 

Γηελεξγνχληαη επαθέο θαη δηεμάγνληαη 
ζπδεηήζεηο πνπ πξνβιέπεηαη λα νινθιεξσζνχλ 
κε Ηδξχκαηα ηνπ Δζσηεξηθνχ γηα ηελ παξνρή 
ππνηξνθηψλ ζε κεηαπηπρηαθνχο θαη 
ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο ηνπ Ρκήκαηνο    

Expand the ERASMUS program in terms of 
student participation and course offerings  

Ξξνπηπρηαθφ Δπίπεδν:  
πάξρεη ζρεδηαζκφο αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ 
πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ ζηελ αγγιηθή 
γιψζζα. 
Κεηαπηπρηαθφ Δπίπεδν: 
Απνθαζίζηεθε απφ ηελ ΓΠΔΠ, ε πξνζθνξά 
κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ ζηελ Αγγιηθή 
γιψζζα ζηα πιαίζηα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο 
Erasmus +    

Organize accounting, finance and tax 
workshops more frequently. 

(1) Ζκεξίδα κε Ρίηιν: "Ζ Ξξννπηηθή ηνπ 
Δπηρεηξεκαηηθνχ Ξεξηβάιινληνο ζηελ Διιάδα 
θαη ε Πηξαηεγηθή Δμφδνπ ζηηο Αγνξέο", 26 
Λνεκβξίνπ 2014, Νκηιεηέο:  Γεκήηξηνο 
Γθίλνγινπ, Θαζεγεηήο θαη Σξήζηνο Η. 
Λεγθάθεο, Θαζεγεηήο 
(2) Ζκεξίδα κε Ρίηιν: "Φνξνδηαθπγή θαη 
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Νηθνλνκηθφ Έγθιεκα ζηελ Διιάδα ηεο 
Θξίζεο", 12 Ηαλνπαξίνπ 2015, Νκηιεηέο:  
Γεκήηξηνο Γθίλνγινπ, Θαζεγεηήο, Σξήζηνο Η. 
Λεγθάθεο, Θαζεγεηήο θαη Γεκήηξηνο 
Θνπζελίδεο, Αλ. Θαζεγεηήο 

Establish a regularly published newsletter with 
the latest research and community outreach 
activities of the faculty. 

Έθδνζε Δλεκεξσηηθνχ (News Letter) Γειηίνπ 
Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ Ρκήκαηνο.  

Increase the laboratory support staff by hiring 
new personnel. 

Έγθξηζε κεηαθίλεζεο ελφο (1) αηφκνπ 
θαηεγνξίαο ΔΡΔΞ Ρερλνινγηθήο Θαηεχζπλζεο 
ζην Ρκήκα κε αληηθείκελν ηελ ηερληθή 
ππνζηήξημε ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη ηελ επηθνπξία 
δηεμαγσγήο θξνληηζηεξηαθψλ καζεκάησλ.       

 

 


