ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Δ/νση: Ψαθάκι Πρέβεζας, Πρέβεζα
Τηλ.: 26582050579, 2682050550
Fax: 2682050631

A. Tίτλος, γνωστικό αντικείμενο και σκοπός του ΠΜΣ:
Ο τίτλος του ΠΜΣ διαμορφώνεται ως εξής: «Λογιστική, Χρηματοοικονομική και Διοικητική
των Επιχειρήσεων» και έχει άμεση συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.
Πιο συγκεκριμένα, το ΠΜΣ έχει ως σκοπό την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων
μεταπτυχιακού επιπέδου προς πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στους βασικούς
τομείς της Λογιστικής, της Χρηματοοικονομικής και της Διοικητικής Επιστήμης. Ειδικότερα,
το πρόγραμμα αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας με την
προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη των κατάλληλων ικανοτήτων και δεξιοτήτων
σχετικών με την οργάνωση και λειτουργία των Λογιστικών και Χρηματοοικονομικών
υπηρεσιών των επιχειρήσεων και των οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Β. Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί:
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι κατά προτεραιότητα Τμημάτων
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικής Επιστήμης και
όλων των Τμημάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της ημεδαπής ή ομοταγών
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα
γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4485/2017.

Γ. Χρονική διάρκεια φοίτησης:
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται
σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών. Το πρώτο (Α΄) και το δεύτερο (Β΄) εξάμηνο περιλαμβάνει τη
διδασκαλία (παραδόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις, και εξετάσεις) εξειδικευμένων
γνωστικών αντικειμένων. Το τρίτο (Γ΄) περιλαμβάνει εκτός από τη διδασκαλία μαθημάτων
και την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
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Δ. Ειδικεύσεις ΠΜΣ:
Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης στη Λογιστική, Χρηματοοικονομική
και Διοικητική των Επιχειρήσεων και διαθέτει δύο επιμέρους ειδικεύσεις:
α. Λογιστική, ελεγκτική και Χρηματοοικονομική
β. Διοικητική των Επιχειρήσεων.

Ε. Πρόγραμμα μαθημάτων:
Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να
παρακολουθήσουν έντεκα (11) υποχρεωτικά μαθήματα και ένα (1) υποχρεωτικό επιλογής,
εκ των οποίων πέντε (5) αποτελούν μαθήματα κορμού και επτά (7) μαθήματα κατεύθυνσης.
Επιπλέον, οι φοιτητές υποχρεούνται να εκπονήσουν διπλωματική εργασία.

Για την

απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες εκ των
οποίων οι 70 πιστωτικές μονάδες προκύπτουν από την παρακολούθηση και επιτυχή
εξέταση των 12 μαθημάτων και οι υπόλοιπες 20 πιστωτικές μονάδες προκύπτουν από την
εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Πριν την έναρξη του Β΄ εξαμήνου, οι φοιτητές πρέπει
υποχρεωτικά να επιλέξουν μια από τις δύο κατευθύνσεις και να παρακολουθήσουν τα
μαθήματα της κατεύθυνσης αυτής.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα μαθημάτων διαρθρώνεται ως εξής:
Α΄ εξάμηνο (και για τις δύο κατευθύνσεις)
Μάθημα

ECTS

1. Οικονομική Ανάλυση

6

Κ1

2. Χρηματοοικονομική Λογιστική

6

Κ2

3. Χρηματοοικονομική Διοίκηση

6

Κ3

4. Χρηματοπιστωτικό Σύστημα & Διεθνείς Κεφαλαιαγορές

6

Κ4

5. Δίκαιο Επιχειρήσεων

6

Κ5

Σύνολο

30

Β’ εξάμηνο (κατεύθυνση Λογιστικής, Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής)
Μάθημα
1. Διεθνή Πρότυπα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης (IAS/IFRS)

ECTS
6

Λ1

2

2. Ελεγκτική & Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου

6

Λ2

3. Διοικητική Λογιστική - Κοστολόγηση

6

Λ3

4. Φορολογική Λογιστική

6

Λ4

5. Πληροφοριακά Συστήματα & Διαχείριση Επιχειρηματικών
Πόρων
Σύνολο

6

Λ5

30

Β’ εξάμηνο (κατεύθυνση Διοικητικής των Επιχειρήσεων )
Μάθημα

ECTS

1. Στρατηγική Επιχειρήσεων & Οργανισμών

6

Δ1

2. Ανθρώπινοι Πόροι & Εργασιακές Σχέσεις

6

Δ2

3. Επιχειρησιακή Έρευνα

6

Δ3

4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση & Αποτίμηση Επιχειρήσεων

6

Δ4

5. Πληροφοριακά Συστήματα & Διαχείριση Επιχειρηματικών
Πόρων
Σύνολο

6

Δ5

30

Γ’ εξάμηνο (κατεύθυνση Λογιστικής, Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής)
Μάθημα

ECTS

1. Ποσοτικές Μέθοδοι Επιχειρηματικών Αποφάσεων

5

Λ-Δ1

2. Διαχείριση Χαρτοφυλακίου & Κινδύνων ή

5

Λ6

2. Ειδικά Θέματα Λογιστικής Ομίλων Επιχειρήσεων &
Οργανισμών
Διπλωματική Εργασία

5

Λ7

20

Σύνολο

30

Γ’ εξάμηνο (κατεύθυνση Διοικητικής των Επιχειρήσεων)
Μάθημα

ECTS

1. Ποσοτικές Μέθοδοι Επιχειρηματικών Αποφάσεων

5

Λ-Δ1

2. Στρατηγικό Μάρκετινγκ ή

5

Λ6

2. Ειδικά Θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών

5

Δ7

Διπλωματική Εργασία

20
Σύνολο

30
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ΣΤ. Γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας:
Η γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική

Ζ. Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών:
Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς φοιτητές
ανά κατεύθυνση.

Η. Προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος:
Στο ΠΜΣ θα διδάσκουν και τα 15 μόνιμα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Επιπλέον, για την
ποιοτικότερη ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στη διδασκαλία των μαθημάτων θα
συμμετέχουν:
α) Μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. ή Πανεπιστημίων της ημεδαπής
β) Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις
ή σημαντική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ
Το

ΠΜΣ

θα

λειτουργήσει

στις

εγκαταστάσεις

του

Τμήματος

Λογιστικής

και

Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, στις αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια,
βιβλιοθήκες, όπου η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή κρίνεται επαρκής και ικανοποιητική
προκειμένου να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες που σχετίζονται με την επιτυχή
υλοποίηση του προγράμματος.

Θ. Τέλος φοίτησης ΠΜΣ:
Το τέλος φοίτησης ανά φοιτητή ανέρχεται σε 2900€. Τα τέλη φοίτησης προβλέπεται να
κατανέμονται σε τρεις (3) δόσεις: η 1η δόση ύψους (€1.000) να καταβάλλεται με την
εγγραφή, η 2η ύψους (€1.000) στην αρχή του Β ΄εξαμήνου και η 3η (€900) στην αρχή του Γ’
εξαμήνου.

Ι. Χρονική διάρκεια ΠΜΣ:
Το ΠΜΣ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022−2023, οπότε και θα
αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.
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