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ΜΕΡΟΣ Ι: ΓΕΝΙΚΑ
ΑΡΘΡΟ 1: Γενικές Διατάξεις – Έδρα και Σκοπός
1.1.

Νομοθετικό Πλαίσιο

Η οργάνωση και λειτουργία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΜΠΣ) του Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών (ΤΟΕ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)
διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2083/92, από την Υπουργική Απόφαση ΥΑ 89937/Β7 (ΦΕΚ1317/169-03 τ.Β΄) όπως αντικαταστάθηκε από την ΥΑ 76252/Β7 (ΦΕΚ1375/4-10-2005 τ.Β’)
Ο κανονισμός του ΜΠΣ εξειδικεύει και συμπληρώνει τις διατάξεις του Ν. 2083/92 και ρυθμίζει θέματα
λειτουργίας που δεν ρυθμίζονται από το Νόμο, ο οποίος και παρέχει προς αυτόν την σχετική
εξουσιοδότηση.
1.2.

Έδρα του Προγράμματος

Η έδρα του Προγράμματος βρίσκεται στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους του Τμήματος, στην οδό
Ευριπίδου, αρ. 14.
1.3.

Επίσημη Σφραγίδα

Η Αθηνά στο κέντρο κύκλου, στην περιφέρεια του οποίου αναγράφεται ο Τίτλος του Προγράμματος
και του Πανεπιστημίου Αθηνών: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.
1.4.

Χρονική Διάρκεια

Το ΜΠΣ δίνει την δυνατότητα επιλογής τριών κατευθύνσεων.
Η φοίτηση για τις κατευθύνσεις «Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων και των Αγορών» και
της «Διεθνούς Οικονομίας και Οικονομικής Πολιτικής», είναι μονοετής και κατανέμεται σε δύο
συνεχόμενα εξάμηνα. Το πρώτο εξάμηνο αφιερώνεται στην παρακολούθηση μαθημάτων κορμού, το
δεύτερο στην παρακολούθηση μαθημάτων κατεύθυνσης και στην εκπόνηση της διπλωματικής
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εργασίας.
Για την κατεύθυνση της «Εφαρμοσμένης Λογιστικής και Ελεγκτικής» το μεταπτυχιακό δίπλωμα
διαρκεί δύο έτη και κατανέμεται σε 4 εξάμηνα. Τα 3 εξάμηνα αφιερώνονται στην παρακολούθηση
μαθημάτων, ενώ κατά το τέταρτο παρακολουθούνται μαθήματα και εκπονείται διπλωματική εργασία.
1.5.

Σκοπός του ΜΠΣ

Επιδίωξη του Προγράμματος είναι η επιστημονική εξειδίκευση σε θέματα εφαρμοσμένης οικονομικής,
χρηματοοικονομικής, ελεγκτικής και λογιστικής. Το Πρόγραμμα αποβλέπει στην προετοιμασία των
σπουδαστών για την υψηλού επιπέδου στελέχωση του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα ή διεθνών
οργανισμών.
ΑΡΘΡΟ 2: Τα Όργανα για τη Λειτουργία του ΜΠΣ
Τα αρμόδια όργανα για την οργάνωση και λειτουργία του ΜΠΣ είναι:
(α)

η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης του ΕΚΠΑ

(β)

η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

(γ)

η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του ΤΟΕ του ΕΚΠΑ

(δ)

η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου

Αιγαίου
(ε)

Ειδικότερα, για τις κατευθύνσεις «Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων και των

Αγορών» και «Διεθνούς Οικονομίας και Οικονομικής Πολιτικής» αρμόδιο όργανο αποτελεί η
Ειδική

Διατμηματική

Επιτροπή

(ΕΔΕ)

του

ΜΠΣ

«Εφαρμοσμένης

Οικονομικής

και

Χρηματοοικονομικής».
Η ΕΔΕ αποφασίζει για θέματα που αφορούν το πρόγραμμα σπουδών για τις δύο κατευθύνσεις, την
οικονομική διαχείριση ή κάθε άλλο ειδικότερο θέμα διοίκησης και λειτουργίας του προγράμματος. Η
ΕΔΕ είναι αρμόδια για τον ορισμό επιμέρους επιτροπών. Η ΕΔΕ αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών καθώς και μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μαθηματικών του
Πανεπιστημίου Αιγαίου που ορίζονται από την ΓΣΕΣ αντίστοιχα για κάθε Ίδρυμα. Η ΕΔΕ
συγκροτείται σε σώμα και ορίζει Διευθυντή και Αναπληρωτή Διευθυντή, οι οποίοι έχουν τριετή
θητεία. Μετά το τέλος της πρώτης τριετίας αντικαθίστανται, εφόσον οι ΓΣΕΣ κρίνουν, τα 3 από τα 6
μέλη της Επιτροπής ενώ μετά το τέλος της επόμενης τριετίας αντικαθίστανται και τα άλλα 3 μέλη. Η
μέγιστη διάρκεια συνεχούς θητείας δεν υπερβαίνει τα 6 έτη. Ο Διευθυντής του ΜΠΣ δεν μπορεί να
διατηρήσει τη θέση του εφόσον εκλεγεί σε θέση Προέδρου του ΤΟΕ. Η ΕΔΕ συνεδριάζει τακτικώς, αν
υπάρχουν θέματα, μια φορά κάθε 15 μέρες και εκτάκτως, όταν κρίνεται αναγκαίο. Η επιτροπή
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συγκαλείται εκτάκτως έπειτα από αίτηση του Διευθυντή ή τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών. Τα
πρακτικά της ΕΔΕ τηρούνται από τη Γραμματεία, και υπογράφονται από το Διευθυντή και το
Γραμματέα του ΜΠΣ. Η ΕΔΕ μπορεί να αναθέσει σε ένα μέλος ή επιτροπή να εισηγηθεί ένα
συγκεκριμένο θέμα. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία, η οποία γίνεται ονομαστικά ή
με ανάταση της χειρός, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με
πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας βαρύνει η ψήφος του Διευθυντή. Ως απαρτία
θεωρείται η παρουσία πέντε (5) τουλάχιστον μελών της Επιτροπής, ενώ πρέπει απαραίτητα να είναι
παρών ο Διευθυντής του ΜΠΣ. Σε περίπτωση κωλύματος, ο Διευθυντής αντικαθίσταται από τον
Αναπληρωτή του. Για την παύση ή την αναστολή λειτουργίας του ΜΠΣ απαιτείται απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του ΤΟΕ με ενισχυμένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων,
εφόσον εξασφαλισθεί η ομαλή διαδικασία περάτωσης των σπουδών των ήδη φοιτούντων. Στις
συνεδριάσεις της ΕΔΕ μπορούν – κατά την κρίση της ΕΔΕ – να συμμετέχουν εκπρόσωποι των
μεταπτυχιακών φοιτητών.
(στ)

Η ΕΔΕ αποφασίζει για θέματα που αφορούν το πρόγραμμα σπουδών, την οικονομική

διαχείριση ή κάθε άλλο ειδικότερο θέμα διοίκησης και λειτουργίας της κατεύθυνσης «Εφαρμοσμένης
Λογιστικής και Ελεγκτικής», συμπεριλαμβανομένης της εισήγησης περί επιβολής τελών
παρακολούθησης όπως και του προσδιορισμού του ύψους τους στη Γενική Συνέλευση Ειδικής
Σύνθεσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών.
Συμβουλευτικό όργανο της ΕΔΕ, το οποίο γνωμοδοτεί για θέματα που αφορούν το πρόγραμμα
σπουδών, τη διοίκηση και την οργάνωση της κατεύθυνσης «Εφαρμοσμένης Λογιστικής και
Ελεγκτικής», ορίζεται η Ειδική Συμβουλευτική Επιτροπή Λογιστικής Ελεγκτικής (ΕΣΕΛΕ). Η
ΕΣΕΛΕ αποτελείται από 6 μέλη εκ των οποίων 3 είναι μέλη ΔΕΠ, μεταξύ των οποίων είναι και ο
διευθυντής του ΜΠΣ, και 3 που υποδεικνύονται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ο.Ε.Λ.
Η ΕΣΕΛΕ συνεδριάζει τακτικώς, αν υπάρχουν θέματα, μια φορά κάθε μήνα και εκτάκτως, όταν
κρίνεται αναγκαίο. Η επιτροπή συγκαλείται εκτάκτως έπειτα από αίτηση του Διευθυντή του
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ή τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών της. Τα πρακτικά της
ΕΣΕΛΕ τηρούνται από τη Γραμματεία, και υπογράφονται από το Διευθυντή και το Γραμματέα του
ΜΠΣ. Η ΕΣΕΛΕ μπορεί να αναθέσει σε ένα μέλος ή επιτροπή να εισηγηθεί ένα συγκεκριμένο θέμα.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας βαρύνει η
ψήφος του Διευθυντή. Ως απαρτία θεωρείται η παρουσία τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών της
Επιτροπής, ενώ πρέπει απαραίτητα να είναι παρών ο Διευθυντής του ΜΠΣ. Σε περίπτωση
κωλύματος, ο Διευθυντής αντικαθίσταται από τον Αναπληρωτή του. Στις συνεδριάσεις της ΕΣΕΛΕ
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μπορούν – κατά την κρίση της ΕΣΕΛΕ – να συμμετέχουν εκπρόσωποι των μεταπτυχιακών φοιτητών.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 3: Εκπαιδευτική Διαδικασία

3.1 Πρόγραμμα Σπουδών
Το ΜΠΣ απονέμει ενιαίο πτυχίο που ονομάζεται "Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην
Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική". Το Πρόγραμμα αρχίζει στις αρχές Οκτωβρίου και
δίνει την δυνατότητα επιλογής τριών κατευθύνσεων.
Α)

Η φοίτηση για τις κατευθύνσεις «Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων και των

Αγορών» και της «Διεθνής Οικονομίας και Οικονομικής Πολιτικής», είναι μονοετής και
κατανέμεται σε 2 συνεχόμενα εξάμηνα. Το πρώτο εξάμηνο αφιερώνονται στην παρακολούθηση
τεσσάρων υποχρεωτικών μαθημάτων, ενώ το δεύτερο διατίθεται για την παρακολούθηση τεσσάρων
μαθημάτων κατεύθυνσης και τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας.
Κατεύθυνση Α: Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων και των Αγορών
Α΄ Εξάμηνο (Οκτώβριος - Ιανουάριος)
Σ' αυτό το εξάμηνο ομογενοποιείται το επίπεδο γνώσεων των φοιτητών και παρέχεται το απαραίτητο
υπόβαθρο σε Μικρο- και Μακροοικονομική. Επίσης διδάσκονται τα αναλυτικά εργαλεία ποσοτικών
και οικονομετρικών μεθόδων. Σε όλα τα μαθήματα αναδεικνύεται η εφαρμοσμένη κατεύθυνση του
προγράμματος με την ενσωμάτωση παραδειγμάτων και μελέτης περιπτώσεων. Τα μαθήματα
"κορμού" του Α΄ εξαμήνου είναι:
¾ Εφαρμοσμένη Στατιστική - Οικονομετρία
¾ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Ποσοτικές Μέθοδοι
¾ Μικροοικονομική Ανάλυση
¾ Μακροοικονομική Ανάλυση
Β΄ Εξάμηνο (Φεβρουάριος - Μάιος)
Τα μαθήματα αυτής της διδακτικής ενότητας παρέχουν εξειδικευμένη γνώση σε δύο κατευθύνσεις:
¾ Οικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων
¾ Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Αποφάσεις
¾ Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές
¾ Χρηματοοικονομική Ανάλυση Αγορών και Τραπεζικών Διαδικασιών
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¾ Μαθηματική Θεωρία Τιμολόγησης Δικαιωμάτων
Άλλα Μαθήματα Υποστήριξης: Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου αυτού παρέχονται και άλλα μαθήματα
που στοχεύουν στην πρακτική εκμάθηση ή στην εφαρμογή ειδικότερων θεμάτων:
¾ Ηλεκτρονικό Εμπόριο
¾ Εργαστήρια (ποσοτικής ανάλυσης και οικονομετρικών εφαρμογών)
¾ Επιλογές μαθημάτων από άλλα Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Ο κύκλος σπουδών του μεταπτυχιακού προγράμματος ολοκληρώνεται με την παράδοση της γραπτής
εργασίας στο τέλος Σεπτεμβρίου. Αν η ΕΔΕ το κρίνει απαραίτητο, δίδεται παράταση κατάθεσης της
διπλωματικής εργασίας μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου. Η παράταση αφορά μόνον τους φοιτητές που
ακολουθούν πρόγραμμα πρακτικής άσκησης – εγκεκριμένο από την ΕΔΕ - κατά τους θερινούς μήνες.
Εξειδίκευση
Η παρακολούθηση τουλάχιστον τριών μαθημάτων κατεύθυνσης κατά το Β΄ εξάμηνο σπουδών, σε
συνδυασμό με το θέμα της διπλωματικής εργασίας συνιστούν επιλογή της συγκεκριμένης
εξειδίκευσης γνωστικού αντικειμένου, η οποία αναγράφεται και στον τίτλο που δίδεται με την
ολοκλήρωση των σπουδών. Η ΕΔΕ στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους αναπροσαρμόζει την ύλη των
μαθημάτων ανάλογα με τις εξελίξεις της επιστήμης, τις ανάγκες των φοιτητών και τη διαθεσιμότητα
του διδακτικού προσωπικού.
Κατεύθυνση Β: Διεθνής Οικονομία και Οικονομική Πολιτική
Α΄ Εξάμηνο (Οκτώβριος - Ιανουάριος)
Σ' αυτό το εξάμηνο ομογενοποιείται το επίπεδο γνώσεων των φοιτητών και παρέχεται το απαραίτητο
υπόβαθρο σε Μικρο-και Μακροοικονομική. Επίσης διδάσκονται τα αναλυτικά εργαλεία ποσοτικών
και οικονομετρικών μεθόδων. Σε όλα τα μαθήματα αναδεικνύεται η εφαρμοσμένη κατεύθυνση του
προγράμματος με την ενσωμάτωση παραδειγμάτων και μελέτης περιπτώσεων. Τα μαθήματα
"κορμού" του Α΄ εξαμήνου είναι:
¾ Εφαρμοσμένη Στατιστική - Οικονομετρία
¾ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Ποσοτικές Μέθοδοι
¾ Μικροοικονομική Ανάλυση
¾ Μακροοικονομική Ανάλυση
Β΄ Εξαμήνου (Φεβρουάριος - Μάιος)
Τα μαθήματα αυτής της διδακτικής ενότητας είναι:
¾ Οικονομική Πολιτική: Θεωρία και Πρακτική
¾ Ανάλυση Κόστους – Οφέλους
6
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¾ Αναπτυξιακή Οικονομική
¾ Νομισματική Πολιτική και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση
¾ Οικονομικά της Παγκοσμιοποιημένης Αγοράς
Άλλα μαθήματα υποστήριξης: Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου αυτού παρέχονται και άλλα μαθήματα
που στοχεύουν στην πρακτική εκμάθηση ή στην εφαρμογή ειδικότερων θεμάτων:
¾ Ηλεκτρονικό Εμπόριο
¾ Εργαστήρια (ποσοτικής ανάλυσης και οικονομετρικών εφαρμογών)
¾ Επιλογές μαθημάτων από άλλα Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Ο κύκλος σπουδών του μεταπτυχιακού προγράμματος ολοκληρώνεται με την παράδοση της γραπτής
εργασίας στο τέλος Σεπτεμβρίου. Αν η ΕΔΕ το κρίνει απαραίτητο, δίδεται παράταση κατάθεσης της
διπλωματικής εργασίας μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου. Η παράταση αφορά μόνον τους φοιτητές που
ακολουθούν πρόγραμμα πρακτικής άσκησης – εγκεκριμένο από την ΕΔΕ - κατά τους θερινούς μήνες.
Εξειδίκευση
Η παρακολούθηση τουλάχιστον τριών μαθημάτων κατεύθυνσης κατά το Β΄ εξάμηνο σπουδών, σε
συνδυασμό με το θέμα της διπλωματικής εργασίας συνιστούν επιλογή της συγκεκριμένης
εξειδίκευσης γνωστικού αντικειμένου, η οποία αναγράφεται και στον τίτλο που δίδεται με την
ολοκλήρωση των σπουδών. Η ΕΔΕ στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους αναπροσαρμόζει την ύλη των
μαθημάτων ανάλογα με τις εξελίξεις της επιστήμης, τις ανάγκες των φοιτητών και τη διαθεσιμότητα
του διδακτικού προσωπικού.
Β)

Επιλέγοντας την τρίτη κατεύθυνση, αυτή της «Εφαρμοσμένης Λογιστικής και Ελεγκτικής»,

το Πρόγραμμα αρχίζει στις αρχές Οκτωβρίου και διαρκεί 24 μήνες.
Η δομή και η ύλη των μαθημάτων της κατεύθυνσης έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα τόσο με την όγδοη
Κοινοτική Οδηγία 84/253/ΕΟΚ όσο και με το ΠΔ 226/1992 «Περί συστάσεως οργανώσεως και
λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και περί των όρων εγγραφής σε Ειδικό Μητρώο
και ασκήσεως του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή», όπως αυτό ισχύει.
Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες θεματικές ενότητες: Λογιστική 1 (Γενική Λογιστική και
Λογιστική Εταιριών), Ελεγκτική 1 (Αρχές και μέθοδοι της Ελεγκτικής), Φορολογία 1 (Κώδικας
Φορολογικών Στοιχείων), Στοιχεία Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, Μαθηματικά και Στατιστικές
Μέθοδοι, Οικονομική των επιχειρήσεων, πολιτική οικονομία και χρηματοοικονομικά, Βασικές αρχές
της οικονομικής διαχείρισης των επιχειρήσεων, Λογιστική 2 (Βιομηχανική και Διοικητική λογιστική),
Λογιστικά Πρότυπα και Σχέδια (Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο, Κλαδικά Εθνικά Λογιστικά Σχέδια,
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα) Δίκαιο Εταιριών και Πτωχευτικό Δίκαιο, Λογιστικές Εφαρμογές στη
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Πληροφορική Ελεγκτική 2 (Εσωτερικός Έλεγχος), Ελεγκτική 2 (Διαμόρφωση και διατύπωση
πορισμάτων ελέγχου, ειδικοί έλεγχοι, επαγγελματική δεοντολογία) Λογιστική 3 (Ανάλυση
οικονομικών καταστάσεων), Φορολογία 2 (Εξειδικευμένα θέματα φορολογίας εισοδήματος και λοιποί
φόροι), Εργατικό Δίκαιο (συμπεριλαμβανομένου του δικαίου της κοινωνικής ασφαλίσεως), Λογιστική
4 (Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις). Η ύλη των εν λόγω μαθημάτων συμπεριλαμβάνεται στο
πρόγραμμα σπουδών της κατεύθυνσης όπως αυτή παρουσιάζεται στο παράρτημα Α.
Το πρόγραμμα σπουδών αναπτύσσεται σε 4 εξάμηνα. Κάθε σπουδαστής υποχρεούται να πάρει
δεκατέσσερα μαθήματα. Κατά τα πρώτα τρία εξάμηνα, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν
δεκατρία μαθήματα εκ των οποίων τα πέντε είναι υποχρεωτικά και τα οκτώ κατεύθυνσης. Στο πρώτο
εξάμηνο διδάσκονται τέσσερα μαθήματα, στο δεύτερο εξάμηνο πέντε και στο τρίτο εξάμηνο τέσσερα.
Στο τέταρτο εξάμηνο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν ένα μάθημα και εκπονούν
διπλωματική εργασία. Τα μαθήματα της κατεύθυνσης αυτής μπορούν να εκτελούνται και μέσω
μεθόδων εκπαίδευσης που υποστηρίζονται από το διαδίκτυο. Η παρακολούθηση των
μαθημάτων

που

πραγματοποιούνται

δια

ζώσης

είναι

υποχρεωτική.

Οι

μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να απουσιάσουν μέχρι το 20% του συνόλου
των διδακτικών ωρών. Εάν ξεπεράσουν το ποσοστό αυτό, χάνουν το δικαίωμα
της

εξέτασης

στο

εν

λόγω

μάθημα

και

είναι

υποχρεωμένοι

να

το

ξαναπαρακολουθήσουν. Οι εξετάσεις ελέγχου προόδου είναι πάντοτε γραπτές και
πραγματοποιούνται πάντοτε δια της προσωπικής παρουσίας του εξεταζόμενου.
Ο

τελικός

βαθμός

των

μαθημάτων

διαμορφώνεται

κατά

40%

από

τα

διαγωνίσματα αξιολόγησης και κατά 60% από τις τελικές εξετάσεις, εφόσον
έχει λάβει βαθμό τουλάχιστον πέντε, για τα μαθήματα που διεξάγονται εξ
αποστάσεως. Η αντίστοιχη αναλογία για τα μαθήματα που πραγματοποιούνται
δια ζώσης είναι 30% - 70%.
Κατεύθυνση Γ: Εφαρμοσμένης Λογιστικής και Ελεγκτικής
Α΄ Εξάμηνο (Οκτώβριος – Ιανουάριος)
Σ' αυτό το εξάμηνο ομογενοποιείται το επίπεδο γνώσεων των φοιτητών και παρέχεται το απαραίτητο
υπόβαθρο στη Μικροοικονομική Ανάλυση. Επίσης, διδάσκονται χρηματοοικονομικά μαθηματικά και
τα αναλυτικά εργαλεία ποσοτικών και οικονομετρικών μεθόδων. Τέλος, αναπτύσσονται θέματα
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γενικής λογιστικής και λογιστικής εταιριών. Τα μαθήματα του Α΄ εξαμήνου είναι:
¾ Μικροοικονομική Ανάλυση
¾ Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά
¾ Στατιστική και Ποσοτικές Μέθοδοι
¾ Γενική Λογιστική και Λογιστική Εταιριών
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Β΄ Εξάμηνο (Φεβρουάριος – Μάιος)
Στο δεύτερο εξάμηνο παρέχεται το αναγκαίο υπόβαθρο γνώσεων σε θέματα μακροοικονομικής
ανάλυσης, διεθνούς οικονομικής, χρηματοοικονομικής των επιχειρήσεων και των αγορών. Τα
υπόλοιπα μαθήματα αυτού του εξαμήνου προσφέρουν εξειδικευμένη γνώση στη διοικητική λογιστική,
στην κοστολόγηση, στην ελεγκτική, στη λογιστική τυποποίηση και στα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Τα
μαθήματα του Β΄ εξαμήνου είναι:
¾ Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων και των Αγορών
¾ Μακροοικονομική Ανάλυση και Διεθνής Οικονομική
¾ Ελεγκτική
¾ Διοικητική Λογιστική και Κοστολόγηση
¾ Λογιστική Τυποποίηση
Γ΄ Εξάμηνο (Οκτώβριος – Ιανουάριος)
Στο εξάμηνο αυτό δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση οικονομικών καταστάσεων, στις
καταστάσεις ταμειακών ροών, στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, σε ειδικά θέματα
λογιστικής καθώς και στα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα. Επίσης, διδάσκονται λογιστικές εφαρμογές
στην πληροφορική, το δίκαιο των εταιριών, το εργατικό δίκαιο και οι κοινωνικές ασφαλίσεις. Πιο
αναλυτικά, τα μαθήματα που διδάσκονται στο συγκεκριμένο εξάμηνο είναι:
¾ Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα & Δεοντολογία
¾ Ειδικά Θέματα Λογιστικής
¾ Λογιστικές Εφαρμογές στη Πληροφορική
¾ Δίκαιο των Εταιριών, Εργατικό Δίκαιο και Κοινωνικές Ασφαλίσεις
Δ΄ Εξάμηνο (Φεβρουάριος – Μάιος)
Ο κύκλος σπουδών του μεταπτυχιακού προγράμματος ολοκληρώνεται με την παρακολούθηση
θεμάτων που αφορούν τη φορολογική νομοθεσία. Το εξάμηνο ολοκληρώνεται με την παράδοση της
γραπτής εργασίας στο τέλος Σεπτεμβρίου του δεύτερου ακαδημαϊκού έτους.
Πιο αναλυτικά, το μάθημα που διδάσκονται στο συγκεκριμένο εξάμηνο είναι:
¾ Φορολογική Νομοθεσία
Εξειδίκευση
Η παρακολούθηση των μαθημάτων αυτής της κατεύθυνσης, σε συνδυασμό με το θέμα της
διπλωματικής εργασίας συνιστούν εξειδίκευση στο αντικείμενο της ελεγκτικής και της λογιστικής, η
οποία και αναγράφεται και στον τίτλο που δίδεται με την ολοκλήρωση των σπουδών. Η ΕΣΕΛΕ στην
αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους, γνωμοδοτεί για θέματα που αφορούν την αναπροσαρμογή της ύλης
των μαθημάτων, σύμφωνα με τις εξελίξεις της επιστήμης, τις ανάγκες των φοιτητών και τη
διαθεσιμότητα του προσωπικού στελέχωσης.
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3.2 Διαδικασία Επιτυχούς Ολοκλήρωσης των Σπουδών και Κριτήρια Απόκτησης
Μεταπτυχιακού Τίτλου
Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών είναι απαραίτητο να περάσει ο φοιτητής όλα
τα μαθήματα του προγράμματος με βαθμό τουλάχιστον πέντε (5) και να συγκεντρώσει για το σύνολο
των μαθημάτων μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον έξι και μισό (6,5). Στο μέσο όρο βαθμολογίας
περιλαμβάνεται και ο βαθμός της μεταπτυχιακής εργασίας. Επίσης, ο φοιτητής αναλαμβάνει να
συγγράψει μεταπτυχιακή εργασία σε θέμα που θα επιλέξει ο ίδιος σε συνεργασία με τους
επιβλέποντες καθηγητές. Η εξέταση του κάθε μαθήματος γίνεται μόνο μία φορά. Αποτυχία σε
περισσότερα από ένα μαθήματα συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος συνέχισης των σπουδών.
Κατ' εξαίρεση για τις κατευθύνσεις Α και Β, αν ο φοιτητής αποτύχει σ' ένα μόνο μάθημα, τότε
δικαιούται να εξεταστεί στο μάθημα αυτό μία ακόμη φορά. Αν και αυτή την φορά αποτύχει τότε χάνει
το δικαίωμα συνέχισης των σπουδών. Στην περίπτωση της Γ κατεύθυνσης ο φοιτητής μπορεί να
αποτύχει σε 3 μαθήματα και δικαιούται να εξεταστεί σε αυτά μια ακόμα φορά.
Ειδικά για την κατεύθυνση Γ΄«Εφαρμοσμένης Λογιστικής και Ελεγκτικής» η διαδικασία της
διεξαγωγής των εξετάσεων καθώς και η αναλυτική τους ύλη θα καθορίζεται έπειτα από
εισήγηση της ΕΣΕΛΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 226/92, όπως ισχύει κάθε φορά.
Ειδικότερα, οι δευτεροετείς της κατεύθυνσης αυτής θα έχουν τη δυνατότητα
επιπλέον εξεταστικής το ∆εκέμβριο του ίδιου έτους για τα μαθήματα του
τετάρτου εξαμήνου που οφείλουν. Για την εξετεταστική αυτή θα υπάρχουν
εξέταστρα και ο ανώτατος βαθμός του γραπτού θα είναι το 7.
Γραπτή Εργασία:
Για τις κατευθύνσεις «Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων και των Αγορών» και της
«Διεθνούς Οικονομίας και Οικονομικής Πολιτικής» το αργότερο έως τους πρώτους τρεις μήνες του
β' εξαμήνου ο φοιτητής προτείνει γραπτώς στην ΕΔΕ το θέμα της εργασίας του - που πρέπει να είναι
σχετικό με την κατεύθυνση που ακολουθεί - και έναν επιβλέποντα καθηγητή από τα μέλη του
Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. Η επιτροπή
αφού εγκρίνει το θέμα προτείνει και δεύτερο επιβλέποντα καθηγητή από τα μέλη ΔΕΠ. Η αξιολόγηση
και η βαθμολόγηση της εργασίας γίνεται από τους επιβλέποντες καθηγητές με γραπτή εισήγησή τους
στην ΕΔΕ. Η τελευταία ημερομηνία υποβολής της γραπτής εργασίας είναι η 30η Σεπτεμβρίου. Αλλαγή
θέματος διπλωματικής εργασίας μπορεί να γίνει μετά από αίτηση του υποψηφίου και με απόφαση
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της ΕΔΕ, αλλά όχι αργότερα από το τέλος του τέταρτου μήνα του β' εξαμήνου φοίτησης.
Για την κατεύθυνση της «Εφαρμοσμένης Λογιστικής και Ελεγκτικής» έως την αρχή του γ΄ εξαμήνου
ο φοιτητής προτείνει γραπτώς στην ΕΔΕ το θέμα της εργασίας του - που πρέπει να είναι σχετικό με
την κατεύθυνση της εφαρμοσμένης λογιστικής και ελεγκτικής - και έναν επιβλέποντα καθηγητή από τα
μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.
Η ΕΔΕ εγκρίνει το θέμα της διπλωματικής εργασίας αφού πρώτα γνωμοδοτήσει για αυτό η ΕΣΕΛΕ.
Αλλαγή θέματος διπλωματικής εργασίας μπορεί να γίνει μετά από αίτηση του υποψηφίου και με
απόφαση της ΕΔΕ αλλά όχι αργότερα από το τέλος του γ΄ εξαμήνου. Η εργασία θα πρέπει να είναι
επί ενός επίκαιρου θέματος της Ελεγκτικής ή της Λογιστικής, το περιεχόμενο της οποίας θα πρέπει να
αναπτύσσεται και σε προφορική εξέταση του υποψηφίου από το μέλος ΔΕΠ.
Η διπλωματική εργασία παραδίνεται μέχρι της 30 Σεπτεμβρίου. Εφόσων
συντρέχουν σοβαροί λόγοι και υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη του υπευθύνου
επιβλέποντα καθηγητή, δύναται να δοθεί βραχεία παράταση όχι πάντως
παραπάνω του ενός μηνός. Η παράταση αυτή θα είναι οριστική και αμετάκλητη.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ: Η κλίμακα βαθμολογίας είναι από το μηδέν έως το δέκα με βάση το πέντε και βήμα
0,5. Κάθε μάθημα βαθμολογείται χωριστά. Η βαθμολογία της μεταπτυχιακής εργασίας αντιστοιχεί σε
τρία μαθήματα. Η συνολική βαθμολογία του πτυχίου είναι ο μέσος όρος των βαθμών όλων των
μαθημάτων που πήρε ο φοιτητής, με την εργασία υπολογιζόμενη για τρία μαθήματα. Στο πτυχίο που
παίρνει ο φοιτητής αναγράφεται η εξειδίκευση που ακολούθησε. Αν ο φοιτητής συγκεντρώνει μέσο
όρο βαθμολογίας πάνω από οκτώ και μισό (8,5) αναγράφεται στο πτυχίο του η "διάκριση".
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ΑΡΘΡΟ 4: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΜΠΣ
4.1 Προκήρυξη

4.1.2 Κατευθύνσεις «Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων και των Αγορών» και «Διεθνής
Οικονομία και Οικονομική Πολιτική»
Η προκήρυξη του προγράμματος γίνεται στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους, με δημοσίευση στον
τύπο, σχετικές ανακοινώσεις, κλπ. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών των
υποψηφίων λήγει στις 31 Μαρτίου. Οι εισαγωγικές εξετάσεις διεξάγονται περί τα μέσα Μαΐου. Τα
αποτελέσματα της διαδικασίας κρίσης ανακοινώνονται μέχρι το τέλος Μαΐου. Οι επιτυχόντες
υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν την αποδοχή τους έως το μέσον του Σεπτεμβρίου.
4.1.2 Κατεύθυνση «Εφαρμοσμένης Λογιστικής και Ελεγκτικής»

Η προκήρυξη του προγράμματος γίνεται τον Μάιο, με δημοσίευση στον τύπο, σχετικές ανακοινώσεις,
κλπ για την έναρξη των μαθημάτων του Οκτωβρίου. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και
δικαιολογητικών των υποψηφίων λήγει στις 15 Ιουνίου. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας κρίσης
ανακοινώνονται μέχρι το τέλος Ιουλίου. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν την αποδοχή
τους έως το μέσον του Σεπτεμβρίου.
4.2 Κατηγορίες Εισακτέων
Στο ΜΠΣ γίνονται δεκτοί υποψήφιοι που διαθέτουν πτυχίο οικονομικών, νομικών, κοινωνικοπολιτικών, θετικών επιστημών ή πολυτεχνικών τμημάτων ή τμημάτων ιστορίας από αναγνωρισμένα
Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Απ’ αυτούς γίνονται δεκτοί
μέχρι 90. Η επιλογή των υποψηφίων ακολουθεί αυστηρώς αξιοκρατικά κριτήρια.
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4.3 Διαδικασία και κριτήρια αποδοχής φοιτητών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

4.3.1. Κατευθύνσεις «Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων και των Αγορών» και «Διεθνής
Οικονομία και Οικονομική Πολιτική»
Για την τυπική αποδοχή προς εξέταση των αιτήσεων για τις κατευθύνσεις «Χρηματοοικονομική των
Επιχειρήσεων και των Αγορών» και «Διεθνής Οικονομία και Οικονομική Πολιτική», από την
Επιτροπή του ΜΠΣ οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
¾ Να έχουν πτυχίο ελληνικού ΑΕΙ ή ισοδύναμο πτυχίο εξωτερικού. Φοιτητές εσωτερικού που δεν
έχουν τελειώσει τις σπουδές τους κατά την περίοδο αίτησης, μπορούν να κάνουν αίτηση με την
προϋπόθεση ότι δεν τους μένουν περισσότερα από τέσσερα (4) μαθήματα για την λήψη
πτυχίου. Όσον αφορά αποφοίτους ΤΕΙ, ισχύει η σχετική απόφαση του Πανεπιστημίου
Αθηνών.
¾ Απαραίτητη γνώση της αγγλικής γλώσσας και επιθυμητή η γνώση μιας δεύτερης γλώσσας.
¾ Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίου.
¾ Συμπλήρωση ειδικής αιτήσεως που χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών ή τη Γραμματεία του ΜΠΣ.
¾ Υποβολή πλήρους πίνακα μαθημάτων και βαθμολογίας από όλες τις προηγούμενες σπουδές.
¾ Αντίγραφο πτυχίου. Για πτυχία του εξωτερικού απαιτείται επίσημη μετάφραση καθώς και η
αναγνώριση του πτυχίου από το ΔΙΚΑΤΣΑ. (Η αναγνώριση είναι προϋπόθεση για την εγγραφή
αν η αίτηση αποδοχής στο μεταπτυχιακό έχει εγκριθεί). Για φοιτητές εσωτερικού που δεν
έχουν τελειώσει τις σπουδές τους κατά την περίοδο αίτησης και στη συνέχεια γίνουν δεκτοί
στο ΜΠΣ, απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή τους στο ΜΠΣ είναι η επιτυχής περάτωση
των σπουδών τους κατά την περίοδο Ιουνίου πριν από το Φθινοπωρινό εξάμηνο της έναρξης
των μαθημάτων του ΜΠΣ.
4.3.2. Κατεύθυνση «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική»
Αντίστοιχα η αποδοχή των φοιτητών για την κατεύθυνση «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» θα
γίνεται σύμφωνα με τα προσόντα τους, τα οποία και θέτονται από την ΕΔΕ, έπειτα από εισήγηση της
ΕΣΕΛΕ, ενώ επιπλέον θα πρέπει να διαθέτουν και τα τυπικά προσόντα που αναφέρονται παρακάτω:
¾ Να έχουν πτυχίο ελληνικού ΑΕΙ ή ισοδύναμο πτυχίο εξωτερικού. Φοιτητές εσωτερικού που δεν
έχουν τελειώσει τις σπουδές τους κατά την περίοδο αίτησης, μπορούν να κάνουν αίτηση με την
προϋπόθεση ότι δεν τους μένουν περισσότερα από τέσσερα (4) μαθήματα για την λήψη
πτυχίου. Όσον αφορά αποφοίτους ΤΕΙ, ισχύει η σχετική απόφαση του Πανεπιστημίου
Αθηνών.
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¾ Απαραίτητη γνώση της αγγλικής γλώσσας και επιθυμητή η γνώση μιας δεύτερης γλώσσας.
¾ Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίου.
¾ Υποβολή πλήρους πίνακα μαθημάτων και βαθμολογίας από όλες τις προηγούμενες σπουδές.
¾ Συμπλήρωση ειδικής αιτήσεως που χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών ή τη Γραμματεία του ΜΠΣ.
¾ Αντίγραφο πτυχίου. Για πτυχία του εξωτερικού απαιτείται επίσημη μετάφραση καθώς και η
αναγνώριση του πτυχίου από το ΔΙΚΑΤΣΑ. (Η αναγνώριση είναι προϋπόθεση για την εγγραφή
αν η αίτηση αποδοχής στο μεταπτυχιακό έχει εγκριθεί). Για φοιτητές εσωτερικού που δεν
έχουν τελειώσει τις σπουδές τους κατά την περίοδο αίτησης και στη συνέχεια γίνουν δεκτοί
στο ΜΠΣ, απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή τους στο ΜΠΣ είναι η επιτυχής περάτωση
των σπουδών τους κατά την περίοδο Ιουνίου πριν από το Φθινοπωρινό εξάμηνο της έναρξης
των μαθημάτων του ΜΠΣ.
4.4.

Διαδικασία Αξιολόγησης των Υποψηφίων

4.4.1. Κατευθύνσεις «Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων και των Αγορών» και «Διεθνής
Οικονομία και Οικονομική Πολιτική»
Για τις κατευθύνσεις «Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων και των Αγορών» και «Διεθνής
Οικονομία και Οικονομική Πολιτική» οι διαδικασίες αξιολόγησης των υποψηφίων είναι οι εξής:
¾ Δύο γραπτές εξετάσεις: Στις εξετάσεις προσκαλούνται οι πρώτοι 200 (ή όλοι αν δεν υπάρχουν
παραπάνω από 200 αιτήσεις) από τους αιτούντες, ανάλογα με τον βαθμό πτυχίου ή τον μέσο
όρο των βαθμών των μαθημάτων μέχρι το χρόνο αίτησης αν δεν έχουν πάρει ακόμα πτυχίο.
Ισοβαθμούντες υποψήφιοι με βαθμό πτυχίου (ή μέσο όρο των βαθμών των μαθημάτων) ίσο με
αυτόν του 200ού υποψηφίου, ή ο αντίστοιχος μέσος όρος μαθημάτων αν ο 200ός υποψήφιος
δεν έχει τελειώσει ακόμα τις σπουδές του, αποτελούν ένα κατώτατο όριο βαθμολογίας για τα
πτυχία αυτών που δεν έχουν ακόμα συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για την λήψη πτυχίου.
Συγκεκριμένα αν ο τελικός βαθμός του πτυχίου κάποιου υποψηφίου που δεν έχει
συμπληρώσει τις υποχρεώσεις του για το πτυχίο κατά την περίοδο της αίτησης, είναι κάτω
από το κατώτατο αυτό όριο βαθμολογίας, τότε ο υποψήφιος αυτός δεν γίνεται δεκτός στο ΜΠΣ,
ανεξάρτητα από τις επιδόσεις του σε άλλα στάδια της αξιολόγησης.
Οι εξετάσεις θα είναι:
(ι) Στα γνωστικά αντικείμενα της Οικονομικής Θεωρίας και Ιστορίας
(ιι) Στις ποσοτικές μεθόδους.
Επίσης στις εξετάσεις θα διαπιστώνεται η ικανότητα κατανόησης αγγλικού κειμένου. Στο
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Παράρτημα Β΄ αναγράφεται η ύλη στην οποία θα εξετασθούν οι υποψήφιοι και περιλαμβάνεται
ενδεικτικός κατάλογος βιβλίων και εγχειριδίων. Τα ονόματα των συμμετεχόντων στις εξετάσεις
είναι καλυμμένα με ειδικό μαύρο αυτοκόλλητο και ανοίγονται μόνον από την ΕΔΕ κατά την
καταχώριση των βαθμών.
Τα ονόματα όσων δικαιούνται να λάβουν μέρος στις εξετάσεις θα ανακοινωθούν σε δεκαπέντε
ημέρες μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Η σχετική ανακοίνωση θα
αναρτηθεί στα γραφεία τις Γραμματείας, στην οδό Πεσματζόγλου 8, 3ος όροφος, στη Γραμματεία
του ΜΠΣ, Ευριπίδου 14, 4ος όροφος καθώς και στην ιστοσελίδα του ΜΠΣ.
¾ Όσοι υποψήφιοι πέρασαν επιτυχώς τις εξετάσεις (δηλαδή συγκεντρώσουν βαθμό ίσο ή
μεγαλύτερο του 5 σε κάθε εξέταση) καλούνται για προσωπική συνέντευξη από τριμελή
επιτροπή του ΜΠΣ.
¾ Μετά την συνέντευξη η Επιτροπή του ΜΠΣ συντάσσει κατάλογο επιτυχόντων με βάση την
τελική βαθμολογία εξετάσεων. Για τους φοιτητές που δεν έχουν συμπληρώσει τα μαθήματα του
πτυχίου κατά τον χρόνο αίτησης στο ΜΠΣ, αλλά που κατά τα άλλα πληρούν τις προϋποθέσεις
αίτησης, αντί για τη βαθμολογία πτυχίου υπολογίζεται ο μέσο όρος των βαθμών των
μαθημάτων που ο υποψήφιος έχει συμπληρώσει επιτυχώς μέχρι τον χρόνο αίτησης.
¾ Απαλλάσσονται των εξετάσεων όσοι έχουν λάβει υποτροφία από το ΙΚΥ. Η βαθμολογία των
υποτρόφων θα ανάγεται στην κλίμακα του 10. Επιπλέον απαλλάσσονται των εξετάσεων οι
αριστούχοι απόφοιτοι των σχολών.
¾ Από τον κατάλογο επιτυχίας γίνονται αποδεκτοί κατά σειρά συνολικής βαθμολογίας έως 30
φοιτητές. Για όσους γίνονται δεκτοί αλλά δεν έχουν συμπληρώσει επιτυχώς τα μαθήματα
πτυχίου, η αποδοχή γίνεται με την προϋπόθεση ότι θα επιτύχουν τις εξετάσεις του επόμενου
Ιουνίου τελικό βαθμό πτυχίου πάνω από το κατώτατο όριο βαθμολογίας που προαναφέρθηκε.
Σε περίπτωση που δεν γίνει αυτό, γίνονται δεκτοί άλλοι υποψήφιοι, κατά σειρά
προτεραιότητας, ανάλογα με τη συνολική βαθμολογία κατάταξης, από τον κατάλογο
επιλαχόντων. Από τον ίδιο κατάλογο συμπληρώνεται ο αριθμός των 30, σε περίπτωση που
μερικοί υποψήφιοι δεν αποδεχθούν την προσφορά του ΜΠΣ για φοίτηση.
4.4.2. Κατεύθυνση «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική»
Για τη κατεύθυνση «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» οι διαδικασίες αξιολόγησης των
υποψηφίων είναι οι εξής:
¾ Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν δείγμα διπλωματικής ή άλλης ερευνητικής ή
επαγγελματικής εργασίας.
¾ Οι υποψήφιοι καλούνται για προσωπική συνέντευξη.
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Η επιλογή γίνεται με βάση τον βαθμό πτυχίου τους, την βαθμολόγηση από την προσωπική
συνέντευξη, και σύμφωνα με τις διατάξεις που θέτει η ΕΔΕ, έπειτα από εισήγηση της ΕΣΕΛΕ.
4.5 Σημαντικές Ημερομηνίες
¾ Πρόσκληση υποψηφιοτήτων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, με σχετικές
ανακοινώσεις στον τύπο
o για τις κατευθύνσεις «Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων και των Αγορών» και
«Διεθνής Οικονομία και Οικονομική Πολιτική»: Εντός Φεβρουαρίου και Μαρτίου
o για την κατεύθυνση «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική»: Εντός Φεβρουαρίου και
Μαΐου
¾ Εισαγωγικές Εξετάσεις για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών μόνο για τις κατευθύνσεις
«Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων και των Αγορών» και «Διεθνής Οικονομία και
Οικονομική Πολιτική»: Εντός Μαΐου
¾ Ανακοίνωση

επιτυχόντων

στις

γραπτές

εξετάσεις

μόνο

για

τις

κατευθύνσεις

«Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων και των Αγορών» και «Διεθνής Οικονομία και
Οικονομική Πολιτική»: Εντός Ιουνίου
¾ Ανακοίνωση εισακτέων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
o για τις κατευθύνσεις «Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων και των Αγορών»
και «Διεθνής Οικονομία και Οικονομική Πολιτική»: Εντός Ιουνίου
o για την κατεύθυνση «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική»: Εντός Ιουλίου.
¾ Έναρξη μαθημάτων Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών:
o για τις κατευθύνσεις «Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων και των Αγορών»
και «Διεθνής Οικονομία και Οικονομική Πολιτική»: Αρχές Οκτωβρίου
o για την κατεύθυνση «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική»: Αρχές Οκτωβρίου
ΑΡΘΡΟ 5: Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Φοιτητών

5.1 Δικαιώματα και Υποχρεώσεις
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν τα προνόμια, τις διευκολύνσεις και τις υποχρεώσεις των
προπτυχιακών φοιτητών, τα οποία ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις των ισχυόντων Νόμων (π.χ.
συμμετοχή σε πανεπιστημιακά όργανα, τη Πανεπιστημιακή Σύγκλητο, ΓΣΕΣ, εκλογές Πρυτανικών
Αρχών, εκλογές Προέδρων Τμημάτων, παροχές όπως η φοιτητική ταυτότητα, το φοιτητικό εισιτήριο, η
υγειονομική περίθαλψη, η σίτιση καθώς και υποχρέωση σεβασμού προς τις εγκαταστάσεις και τον
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εξοπλισμό λειτουργίας του ΜΠΣ). Ακόμη, η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.
5.2 Υποτροφίες – Απασχόληση
Για «Βραβεία – Υποτροφίες» βλ. Άρθρο του Ν. 2327/95, Άρθρο 41, παρ. 5 του Ν΄. 2413/96 και Άρθρο
23 του Ν. 2083/92. Το ύψος και η διαδικασία της χορήγησης υποτροφιών, καθορίζεται για κάθε
ακαδημαϊκό έτος ανάλογα με την διαθεσιμότητα των πόρων σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας,
της αξιοκρατίας και τους ειδικούς σκοπούς του Προγράμματος.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν υποχρέωση εφόσον τους ζητηθεί από την Επιτροπή να παρέχουν
υπηρεσίες κατά την διάρκεια της φοίτησης τους πλην από το ΤΟΕ ως βοηθοί μαθημάτων ή
εργαστηρίων ή να προσφέρουν έργο στη Βιβλιοθήκη, στο Εργαστήριο Πληροφορικής ή να επιτηρούν
προπτυχιακούς φοιτητές κατά τη διάρκεια εξετάσεων. Για όλα τα παραπάνω θα καταβάλλεται αμοιβή
εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι. Η απασχόληση αυτή πραγματοποιείται με την εποπτεία και
καθοδήγηση της ΕΔΕ.
5.3 Αποχώρηση / αναστολή από το πρόγραμμα
5.3.1.

∆ιαδικασία αποχώρησης

Εάν κάποιος φοιτητής θελήσει να διακόψει την παρακολούθηση του προγράμματος,
ισχύει ο παρακάτω κανόνας:


εάν ο φοιτητής δεν έχει παρακολουθήσει καθόλου μαθήματα, παρακρατείται
το 15% των καταβαλλόμενων διδάκτρων.



εάν ο φοιτητής έχει παρακολουθήσει μαθήματα μεταξύ δευτέρου και τρίτου
μήνα, παρακρατείται το 50% των καταβαλλόμενων διδάκτρων.



εάν ο φοιτητής έχει παρακολουθήσει μαθήματα που ξεπερνούν το 50% του
συνόλου των μαθημάτων, παρακρατείται το 100% των καταβαλλόμενων
διδάκτρων, δηλαδή δεν γίνεται επιστροφή.

5.3.2.

∆ιαδικασία αναστολής

Εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, για το οποίο αποφαίνεται η Επιτροπή, ο
φοιτητής μπορεί να ζητήσει την αναστολή των σπουδών του για ένα χρόνο.
Απαιτείται όμως η καταβολή αντιτίμου ίσου με το 25% του ετήσιου πληρωτέου
ποσού ως επιπλέον κόστος στο σύνολο των διδάκτρων. Σε έναν φοιτητή δύναται να
18
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δοθεί μία και μόνο αναστολή.
ΑΡΘΡΟ 6: Τίτλος Σπουδών
Το ΜΠΣ οδηγεί στην απονομή «Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη
Οικονομική και Χρηματοοικονομική». Το πτυχίο απονέμεται μετά την επιτυχή συμπλήρωση όλου του
προγράμματος σπουδών. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μετά την περάτωση των σπουδών τους δίνουν
προ του Πρυτάνεως του ΕΚΠΑ ή του νομίμου αναπληρωτή του, τη σχετική καθομολόγηση, το κείμενο
της οποίας παρατίθεται στο Παράρτημα Γ. Ο τύπος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος παρατίθεται στο
Παράρτημα Δ.
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΡΘΡΟ 7: Απασχόληση Μελών ΔΕΠ – Ανάθεση Διδακτικού Έργου
Τη διδασκαλία των μαθημάτων και την επιστημονική καθοδήγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών
αναλαμβάνουν τα μέλη ΔΕΠ του ΤΟΕ, που ανήκουν στις τρεις ανώτερες βαθμίδες και οι μόνιμοι
λέκτορες ή οι λέκτορες των οποίων έχει ανανεωθεί η θητεία. Επιπροσθέτως, για την κατεύθυνση
«Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική», τη διδασκαλία μπορούν να αναλαμβάνουν
εμπειρογνώμονες και στελέχη που θα προτείνονται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ο.Ε.Λ.
Επιπλέον για όλες τις κατευθύνσεις μπορεί να προσκαλούνται να διδάξουν και να επιβλέψουν την
εκπαιδευτική διαδικασία, α) μέλη ΔΕΠ, ή, ομότιμοι καθηγητές από ΑΕΙ της Ελλάδας, ή του
εξωτερικού, β) ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της Ελλάδας ή του εξωτερικού
που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν επαρκή επιστημονική ή ερευνητική ή
συγγραφική δραστηριότητα γ) επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν
εξειδικευμένες

γνώσεις

ή

σχετική

εμπειρία

σε

θέματα

εφαρμοσμένης

οικονομικής,

χρηματοοικονομικής, ελεγκτικής και λογιστικής. Τέλος, μέλη ΔΕΠ που βρίσκονται σε εκπαιδευτική
άδεια δύνανται να διδάξουν στο ΜΠΣ.
Η ΕΔΕ εισηγείται στη ΓΣΕΣ την έγκριση του καταλόγου των διδασκόντων για κάθε ακαδημαϊκό έτος.
ΑΡΘΡΟ 8: Χρηματοδότηση
Οι οικονομικοί πόροι του προγράμματος, για την κατεύθυνση «Εφαρμοσμένη Ελεγκτική και
Λογιστική» προέρχονται από την καταβολή τελών παρακολούθησης.
Οι οικονομικοί πόροι του προγράμματος, για τις κατευθύνσεις «Χρηματοοικονομική των
Επιχειρήσεων και των Αγορών» και της «Διεθνούς Οικονομίας και Οικονομικής Πολιτικής»
προέρχονται από δημόσιες επενδύσεις, εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, τον τακτικό
προϋπολογισμός, χορηγήσεις ελληνικών και ξένων βιομηχανιών, δωρεές κ.τ.λ.
Οι πάσης φύσεως οικονομικοί πόροι κατατίθενται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του
ΕΚΠΑ και αξιοποιούνται από την ΕΔΕ για τις δαπάνες εκπαίδευσης των μεταπτυχιακών φοιτητών και
την εν γένει λειτουργία του προγράμματος των τριών κατευθύνσεων.
Σε περίπτωση καταβολής τελών παρακολούθησης, παρέχεται η δυνατότητα για την ολική ή μερική
απαλλαγή μεταπτυχιακών φοιτητών από την υποχρέωση καταβολής, είτε με την παροχή κάποιου
έργου, είτε με εξασφάλιση της υποχρέωσης καταβολής των διδάκτρων από άλλο φορέα, είτε για
λόγους (αποδεδειγμένα) οικονομικούς ή οικογενειακούς.
Επίσης, η ΕΔΕ ελέγχει τις δαπάνες για την εν γένει λειτουργία του προγράμματος που γίνεται μέσω
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του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου με γνώμονα τη νομιμότητα, τη
διαφάνεια και τη συνέπεια αυτών προς τους σκοπούς του ΜΠΣ.
ΑΡΘΡΟ 9: Υλικοτεχνική Υποδομή
Το ΜΠΣ λειτουργεί σε κατάλληλα προσαρμοσμένες κτιριακές εγκαταστάσεις στην Ευριπίδου 14 όπου
είναι και η έδρα του και οι οποίες έχουν παραχωρηθεί από το ΕΚΠΑ. Ένα μέρος των μαθημάτων της
κατεύθυνσης «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» θα πραγματοποιείται στις κτιριακές
εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί της
οδού Καποδιστρίου 28. Συμπληρωματικά, χρησιμοποιείται η κτιριακή υποδομή του Τμήματος, η
βιβλιοθήκη, οι εγκαταστάσεις Η/Υ, καθώς και οι προσβάσεις σε δίκτυα βάσεων δεδομένων,
λογισμικό, ψηφιακές βιβλιοθήκες κ.λ.π. Ο εξοπλισμός και η υλικοτεχνική υποδομή που έχει
προμηθευτεί και θα προμηθευτεί στο μέλλον το ΤΟΕ για την εν γένει λειτουργία του προγράμματος,
καταγράφονται στο κτηματολόγιό του με την προϋπόθεση της παραχώρησης της χρήσης του στο
ΜΠΣ για την εύρυθμη λειτουργία του.
ΑΡΘΡΟ 10: Διοικητική Υποστήριξη
Η Γραμματεία του ΜΠΣ έχει ως αντικείμενο την παροχή γραμματειακής υποστήριξης με σκοπό την
ομαλή λειτουργία του Προγράμματος. Τα καθήκοντά της περιλαμβάνουν για όλες τις κατευθύνσεις:
την οργάνωση των συναντήσεων της ΕΔΕ και της ΕΣΕΛΕ αντίστοιχα, την τήρηση των πρακτικών των
Συνελεύσεων τους καθώς και της ΓΣΕΣ, την παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης του
Προγράμματος, την τήρηση αρχείων φοιτητών και βαθμολογίας, την έκδοση πιστοποιητικών, τις
δημόσιες σχέσεις με εξωτερικούς φορείς, την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος, την
τήρηση του οδηγού σπουδών, την διαμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος και του προγράμματος
εξετάσεων.
ΑΡΘΡΟ 11: Προγράμματα Συνεργασίας με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 10, του Ν. 2083/92 «Για την περαιτέρω προώθηση και ενίσχυση
των ΜΠΣ», τα ΑΕΙ μπορούν να συνεργάζονται με αναγνωρισμένα ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής
ή της αλλοδαπής, τα οποία έχουν επαρκές επιστημονικό προσωπικό και διαθέτουν την αναγκαία
υλικοτεχνική υποδομή. Μεταξύ των ΑΕΙ και του ερευνητικού ιδρύματος καταρτίζεται πρόγραμμα
συνεργασίας, στο οποίο μπορεί να ορίζεται και η μερική φοίτηση ή η πρακτική άσκηση
μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και μέρος ή το σύνολο της απαιτούμενης εργασίας για την απονομή
του μεταπτυχιακού τίτλου. Επίσης, έχει συναφθεί συμφωνία συνεργασίας με το LONDON SCHOOL
OF ECONOMICS για σεμιναριακά μαθήματα διάρκειας μιας εβδομάδας για δύο (2) φορές ετησίως. Η
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εκάστοτε συμφωνία υπογράφεται από τον Αντιπρύτανη του ΕΚΠΑ και Πρόεδρο της Επιτροπής
Ερευνών και από τον εντεταλμένο του αντίστοιχου εκπαιδευτικού ή ερευνητικού ιδρύματος. Επίσης,
για τα έτη 2005 – 2010 έχει συναφθεί συμφωνία συνεργασίας με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών, σύμφωνα με την οποία οι κάτοχοι του τίτλου του ΜΠΣ με κατεύθυνση «Εφαρμοσμένη
Λογιστική και Ελεγκτική» υποχρεούνται μόνο σε εξέταση, στα, σύμφωνα με την
σχετική απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου (∆119/7/15.2.2006) γνωστικά
αντικείμενα στις εξετάσεις που προβλέπονται από το Π∆ 226/1992. Εξαιρούνται η
Φορολογία Ι, η Φορολογία 2, το ∆ίκαιο Εταιριών (ν.2190/1920) και το Εργατικό
∆ίκαιο όπου θα είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση των μαθημάτων του ΙΕΣΟΕΛ
προκειμένου να επικαιροποιηθεί η ύλη των εξετάσεων. Είναι δυνατή εφόσον είναι
επιθυμητή, η παρακολούθηση όλων των γνωστικών αντικειμένων.
ΑΡΘΡΟ 12: Χρήση Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού του Πανεπιστημίου
Η χρησιμοποίηση από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές των ειδικά διαμορφωμένων χώρων και των
υπολοίπων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του Τμήματος γίνεται για την ικανοποίηση των αναγκών
του ΜΠΣ. Οι διδάσκοντες και οι επιστημονικοί υπεύθυνοι των ερευνητικών εργασιών καθώς και οι
υπεύθυνοι για τους χώρους που χρησιμοποιούνται από το ΜΠΣ οφείλουν σε περίπτωση
καταστροφής ή απώλειας εκπαιδευτικού υλικού ή άλλου εξοπλισμού να αναφέρουν το γεγονός στον
Διευθυντή του Προγράμματος, ο οποίος επιλαμβάνεται του θέματος σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 13: Έναρξη Ισχύος του Κανονισμού – Τροποποίηση Διατάξεων
Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από της εγκρίσεως του από τη ΓΣΕΣ του ΤΟΕ σύμφωνα με
το Νόμο. Ως ημερομηνία έναρξης της θητείας της ΕΔΕ και της ΕΣΕΛΕ ορίζεται η …………….
Αποφάσεις που αφορούν στη λειτουργία του ΜΠΣ λαμβάνονται, στο πλαίσιο του ισχύοντος
κανονισμού σπουδών, από την εκάστοτε ΕΔΕ ή ΕΣΕΛΕ. Η τροποποίηση διατάξεων του κανονισμού
προτείνεται από την ΕΔΕ και εγκρίνεται από την ΓΣΕΣ.
ΑΡΘΡΟ 14: Αξιολόγηση του Προγράμματος
Η συνολική αξιολόγηση του Προγράμματος πραγματοποιείται κάθε 3 χρόνια με ευθύνη της ΕΔΕ.
Για την αξιολόγηση, η ΕΔΕ συνεργάζεται με την ΕΣΕΛΕ, με το διδακτικό προσωπικό, τους
αποφοίτους και τους φοιτητές, με σκοπό την αναπροσαρμογή του Προγράμματος, τις ανάγκες των
συμμετεχόντων, στην εξέλιξη της επιστήμης και τις απαιτήσεις της αγοράς
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Η αξιολόγηση των επιμέρους μαθημάτων γίνεται από τους φοιτητές στο τέλος κάθε εξαμήνου ή κατά
τη διάρκεια του εξαμήνου με τη χρήση δειγματοληπτικών ερευνών, ερωτηματολογίων και άλλων
μέσων.
Στο τέλος της τριετίας, η ΕΔΕ ορίζει ομάδα αξιολόγησης αποτελούμενη από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.
Για μεγαλύτερη διαφάνεια και αντικειμενικότητα, στην ομάδα αξιολόγησης περιλαμβάνονται και μέλη
ΔΕΠ που δεν συμμετέχουν στο ΜΠΣ, αλλά είναι σχετικά με το αντικείμενο διδασκαλίας. Η ομάδα
αξιολόγησης αφού λάβει υπ’ όψη τη ροή του προγράμματος διδασκαλίας, τις παρατηρήσεις των
διδασκόντων, την αξιολόγηση των φοιτητών του Προγράμματος και γενικά όλους τους δείκτες, που
υποδεικνύει η ΕΔΕ, συντάσσει και υποβάλλει στην Επιτροπή, έκθεση με τα πορίσματα και τις
εισηγήσεις σχετικά με την βελτίωση του Προγράμματος.

ΑΡΘΡΟ 15: Μεταβατική Διάταξη
Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών σύμφωνα με το ΠΔ 226/1992, όπως αυτό ισχύει, μπορούν να γίνουν
κάτοχοι του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένη Οικονομική και
Χρηματοοικονομική» με κατεύθυνση «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» εφόσον:
¾ Έχουν επιτύχει στις εξετάσεις που προσδιορίζονται στο ΠΔ 226/1992, όπως αυτό ισχύει.
¾

Έχουν επιτύχει στις εξετάσεις που προσδιορίζονται στο ΠΔ 226/1992, όπως αυτό ισχύει, με

μέσο όρο τουλάχιστον ίσο με αυτόν που προσδιορίζει η ΕΔΕ, έπειτα από εισήγηση της ΕΣΕΛΕ.
¾ Εξετασθούν επιτυχώς στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:
1. Μικροοικονομική Ανάλυση
2. Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά
3. Στατιστική και Ποσοτικές Μέθοδοι
4. Μακροοικονομική Ανάλυση
5. Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων και των Αγορών
6. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
7. Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα
8. Ελεγκτική Δεοντολογία
Η ύλη των παραπάνω γνωστικών αντικειμένων θα προσδιορίζεται από την ΕΔΕ, έπειτα από
εισήγηση της ΕΣΕΛΕ, και θα συνοδεύει την προκήρυξη του ΜΠΣ. Η παρακολούθηση στα
παραπάνω μαθήματα είναι υποχρεωτική με εξαίρεση τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα
και την Ελεγκτική ∆εοντολογία όπου η παρακολούθηση είναι προαιρετική.

23

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ –ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

24

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»

24

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

25

Η διδακτέα ύλη της κατεύθυνσης «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» έχει διαμορφωθεί
σύμφωνα με τα γνωστικά αντικείμενα και τους τομείς γνώσεων που προβλέπονται από το ΠΔ
226/1992 (άρθρο 11), όπως ισχύει
Συγκεκριμένα:

Μάθημα
1
2
3
4
5
6
7

Μικροοικονομική Ανάλυση
Στατιστική και Ποσοτικές Μέθοδοι
Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά
Γενική Λογιστική και Λογιστική
Εταιριών
Διοικητική Λογιστική και
Κοστολόγηση
Μακροοικονομική Ανάλυση, Διεθνής
Οικονομική
Χρηματοοικονομική των
Επιχειρήσεων και των Αγορών

8

Λογιστική Τυποποίηση

9

Ελεγκτική

10

Ειδικά Θέματα Λογιστικής

11

Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και
Δεοντολογία

12

Λογιστικές Εφαρμογές στη
Πληροφορική
Δίκαιο των Εταιριών, Εργατικό Δίκαιο
και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

13

14

Φορολογική Νομοθεσία

Τομείς Γνώσεων
Μικροοικονομική Ανάλυση
Στατιστικές Μέθοδοι
Μαθηματικά
Λογιστική 1(Γενική Λογιστική και Λογιστική
Εταιριών)
Λογιστική 2 (Βιομηχανική και Διοικητική Λογιστική)
(1) Πολιτική Οικονομία
(2) Διεθνής Οικονομία
(1) Βασικές Αρχές Διαχείρισης Επιχειρήσεων
(2) Οικονομική της Επιχείρησης
(3) Επενδύσεις, νέα χρηματοπιστωτικά μέσα
(1) ΕΓΛΣ
(2) ΚΛΣ Τραπεζών
(3) ΚΛΣ Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων
(4) ΚΛΣ Λοιπά
(5) Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
(1) Ελεγκτική 1 (Γενικές Αρχές και Μέθοδοι)
(2) Ελεγκτική 2 (Εσωτερικός Έλεγχος)
(1) Λογιστική 3 (Ανάλυση Οικονομ. Κατ/σεων)
(2) Καταστάσεις Ταμειακών Ροών
(3) Ειδικά θέματα Λογ. Ναυτιλιακών επιχ/σεων
(4) Ειδικά θέματα Λογ. Τεχνικών επιχ/σεων
(5) Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
(1) Ελεγκτική 3: Διαμόρφωση και διατύπωση
πορισμάτων - Ειδικός έλεγχος - Δεοντολογία ΕΕΠ
(2) Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα
Λογιστικές Εφαρμογές στη Πληροφορική
(1) Στοιχεία Αστικού και Εμπορικού Δικαίου
(2) Δίκαιο Εταιριών και Πτωχευτικό
(3) Ειδικές διατάξεις Κ.Ν. 2190/1920
(4) Εργατικό Δίκαιο και Κοινωνικές Ασφαλίσεις
(1) Φορολογία 1 Κ.Β.Σ.
(2) ΦΦΠ
(3) ΦΝΠ
(4) ΦΠΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΥΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΠΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
«ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ»
&
«ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ»

26

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

27

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ
A. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
Α.1 Θεωρία κόστους και παραγωγής των επιχειρήσεων
Α.2. Θεωρία καταναλωτή και ζήτησης
Α.3 Ισορροπία και Θεωρία αγορών
Α.4. Οικονομίες κλίμακος
Α.5. Θεωρίες μονοπωλίων και ολιγοπωλίων
Α.6. Εξωτερικές επιδράσεις και δημόσια αγαθά
Α.7. Οικονομική ευημερίας
Ενδεικτικά Εγχειρίδια


Hal Varian: Μικροοικονομική: Μια σύγχρονη προσέγγιση, Τόμοι Α και Β,
εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, 1993.



Μ. Χαχολιάδης: Μικροοικονομική: 2 τόμοι, εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ.

B. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Β.1 Έννοιες του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος
(ΑΕΠ) και λογιστική εθνικών λογαριασμών
Β.2 Θεωρίες μακροοικονομικής προσφοράς και ζήτησης
Β.3 Θεωρίες κατανάλωσης
Β.4 Θεωρίες επενδύσεων
Β.5 Προσφορά και ζήτηση χρήματος
Β.6 Το υπόδειγμα του Κέυνς (Έλλειψη ισορροπίας, ενεργός ζήτηση, αθέλητη
ανεργία, πολιτική)
Β.7 Το βασικό υπόδειγμα IS-LM (αγορές, αγαθών, χρήματος, εργασίας, ισορροπία,
πολλαπλασιαστές)
Β.8 Ισοζύγιο πληρωμών, συναλλαγματική ισοτιμία, ισορροπία με IS-LM
Β.9 Θεωρίες πληθωρισμού και ανεργίας
Β.10 Μακροοικονομική Πολιτική (δημοσιονομική, νομισματική)
Ενδεικτικά Εγχειρίδια


Branson, W. & J.M. Litvack: Μακροοικονομική θεωρία, τόμοι Α&Β, εκδόσεις
Gutenberg, 1992.



Μακροοικονομική Θεωρία, Gregory Mankiw, Tόμοι Α&Β, εκδόσεις
Gutenberg, 2001.

C. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (Ευρωπαϊκή Οικονομική Ιστορία)
E. J. Hobsbawm Η Εποχή των Επαναστάσεων 1789-1848.
Β. Η Βιομηχανική Επανάσταση.
Θ. Προς ένα βιομηχανικό κόσμο.
E. J. Hobsbawm Η Εποχή του Κεφαλαίου 1848-1875.
Β. Η μεγάλη αναπτυξιακή έκρηξη.
Γ. Η ενοποίηση του κόσμου.
Ιστ. Επίλογος.
E. J. Hobsbawm Η Εποχή των Αυτοκρατοριών 1875-1914.
Β. Η οικονομία αλλάζει ταχύτητα.
Β. Κρεμμυδάς Εισαγωγή στην Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης (16ος-20ος
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αιώνας).
Οι πόλεμοι και οι Οικονομικές Κρίσεις (σ. 356-370)
Ενδεικτικά Εγχειρίδια


B. Κρεμμυδάς: Εισαγωγή στην οικονομική ιστορία της Ευρώπης (16ος 20ος αιώνας), Εκδόσεις Γνώση, 1989.



Ε.J. Hobsbawn:
a. Η εποχή των επαναστάσεων, 1798 - 1875, έκδοση, Μορφωτικό
Ιδρυμα Εθνικής Τράπεζας, 1990.
b. Η εποχή του κεφαλαίου, 1848-1875, έκδοση Μορφωτικό Ιδρυμα
Εθνικής Τράπεζας, 1994.
c. Η εποχή των άκρων. Ο σύντομος 20ος αιώνας, εκδόσεις Θεμέλιο,
1995.

D. ΑΓΓΛΙΚΑ
Κατανόηση αγγλικού κειμένου και απόδοσή του στα Ελληνικά
2. ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ)
A. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Α.1 Παραγώγιση
Α.1.1 Μονομεταβλητές και πλειομεταβλητές συναρτήσεις
Α.1.2 Παραγώγιση (απλή, μερική παράγωγος, διαφορικά, παραγώγιση πεπλεγμένων
συναρτήσεων, παράγωγοι ανώτερης τάξης)
Α.1.3 Ακρότατα συναρτήσεων (συνθήκες μεγιστοποίησης, ελαχιστοποίησης)
Α.1.4 Ομογενείς συναρτήσεις, Θεώρημα Euler
Α.1.5 Δυναμοσειρές Taylor, Maclaurin
Α.2 Ολοκλήρωση
Α.2.1 Αόριστο ολοκλήρωμα
Α.2.2 Ορισμένο ολοκλήρωμα
Α.2.3 Εμβαδά μεταξύ καμπυλών
Α.2.4 Γενικευμένα ολοκληρώματα
Α.2.5 Διπλά ολοκληρώματα
Α.3 Γραμμική Άλγεβρα
Α.3.1 Διανύσματα, διανυσματικοί χώροι
Α.3.2 Ορίζουσες
Α.3.3 Πίνακες
Α.3.4 Γραμμικά συστήματα, μέθοδοι επίλυσης
Α.3.5 Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα, διαγωνιοποίηση, τετραγωνικές μορφές.
Α.3.6 Αριστοποίηση συναρτήσεων πολλών μεταβλητών με την βοήθεια πινάκων,
μέθοδος πολλαπλασιαστών του Lagrange.
Ενδεικτικά Εγχειρίδια


Δασκαλόπουλος, Δ. "Εφαρμοσμένη Γραμμική Αλγεβρα", Τεύχος 1ο, 1972.



Δονάτος, Γ. "Εισαγωγή στα Μαθηματικά της Οικονομικής Ανάλυσης
(Γραμμική Αλγεβρα)", Εκδόσεις Παπαζήση, 1976.
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Κορκοτσίδης, Α.Σ. "Μαθηματικά Οικονομικής ανάλυσης", Τόμοι Α&Β,
Εκδόσεις Παπαζήση, 1994.



Παναγιωτόπουλος, Α.Χ. "Μαθηματικά για Σπουδαστές των Οικονομικών
Σχολών", Τόμοι I, II, III. Εκδόσεις Καραμπερόπουλος, 1980.



Chiang, A.G. "Fundamental Methods of Mathematical Economics", 3rd
edition, McGraw Hill, ISE, 1984. Υπάρχει μεταφρασμένο στην Ελληνική από
τις εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ.



Weber, J.D. "Mathematical Analysis: Business and Economic Applications",
3rd edition, Harper and Row, 1976.



Yamane, T. και Κιντής, Α. "Μαθηματικά Οικονομο-Διοικητικών Επιστημών"
Τόμοι Α και Β, Gutenberg, 1993.

B. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Β.1 Πιθανότητες (έννοιες, πιθανότητες συνθέτων ενδεχομένων, υπό συνθήκη,
κανόνας Bayes).
Β.2 Κατανομές μονομεταβλητές και πολυμεταβλητές (τυχαίες μεταβλητές, αθροιστικές
συναρτήσεις, χαρακτηριστικά μέτρα, αριθμοδείκτες, ροπές, διωνυμική, Poisson,
κανονική, ομοιόμορφη, εκθετική)
Β.3 Δείγματα και Κατανομές Δειγματοληψίας (κατανομές δειγματοληψίας, μέσων,
κατανομή χ2, t, F)
Β.4 Εκτιμητική (Μέθοδοι εύρεσης, εκτίμηση με διάστημα)
Β.4 Έλεγχος Υποθέσεων
Β.5 Ανάλυση Διακύμανσης
Β.6 Απλή και πολλαπλή παλινδρόμηση (γραμμικό υπόδειγμα, εκτίμηση, ανάλυση
συνδιακύμανσης, συντελεστής προσδιορισμού, διαστήματα εμπιστοσύνης, έλεγχος
υποθέσεων των συντελεστών των παραμέτρων, προβλέψεις για το μέσο)
Ενδεικτικά Εγχειρίδια


Αθανασόπουλος, Δ. "Εισαγωγή εις την Επαγωγικήν Στατιστικήν", Πειραιεύς,
1975.



Δονάτος, Γ. και Χομπάς, Β. "Στατιστικές Μέθοδοι", Εκδόσεις Σάκκουλα 1988.



Δρακάτος, Κ. "Περιγραφική Οικονομική Στατιστική", Εκδόσεις Παπαζήση,
1993,



Κεβόρκ, Κ. "Στατιστική", τόμοι I, II, III, 1980.



Hawkins, G and Weber, J. "Statistical Analysis: Applications to Business and
Economics", New York, 1980.



Mills, F. "Statistical Methods", I. Pitman & Sons, London, 1965.



Summers, G. and Armstrong, C., "Basic Statistics in Business and
Economics", 3rd edition, Wadsworth Publishing Company, Belmont, 1981.



Wannacott, J. & Wannacott, R. "Introductory Statistics", 2nd edition, John
Wiley & Sons, New York, 1972.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
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