
 
 
 
 

ΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ  
ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν «Λογιςτικι και Ελεγκτικι» 

 
ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

για τον Αϋ Κφκλο  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2019‐2020 
 

Σο Σμιμα Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ 
Μακεδονίασ προςκαλεί υποψιφιουσ φοιτθτζσ για υποβολι αιτιςεων 

ςτο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν  (ΦΕΚ 4620/τ. B’/13-12-2019) 
 

με τίτλο: 
«Λογιςτικι και Ελεγκτικι» 

«MSc in Accounting and Auditing» 

 
Διάρκεια ςπουδϊν: Σρία (3) εξάμθνα 

 
Σο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν Λογιςτικι και Ελεγκτικι του Σμιματοσ Λογιςτικισ 
Και Χρθματοοικονομικισ του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ ζχει ωσ ςκοπό τθν 
Εξειδίκευςθ επιςτθμόνων ςτον τομζα τθσ Λογιςτικισ και Ελεγκτικισ. 
 
Οι επιμζρουσ ςτόχοι του προγράμματοσ είναι οι εξισ: 
• Η παροχι εξειδικευμζνων γνϊςεων και δεξιοτιτων ςτο γνωςτικό αντικείμενο τθσ 
Λογιςτικισ και Ελεγκτικισ, ϊςτε οι απόφοιτοι να είναι κατά το δυνατόν κατάλλθλα 
προετοιμαςμζνοι για να ςτελεχϊνουν οικονομικζσ υπθρεςίεσ, λογιςτιρια επιχειριςεων του 
ιδιωτικοφ και δθμόςιου τομζα, λογιςτικζσ-ελεγκτικζσ εταιρείεσ και χρθματοοικονομικοφσ 
οργανιςμοφσ. 
• Η προαγωγι τθσ ζρευνασ και τθσ γνϊςθσ ςτο ευρφτερο γνωςτικό πεδίο τθσ 
χρθματοοικονομικισ μζςο τθσ εκπόνθςθσ διπλωματικϊν, μελετϊν, επιςτθμονικϊν 
δθμοςιεφςεων, ςυγγραμμάτων και ευρωπαϊκϊν/εκνικϊν προγραμμάτων. 
• Η ανάπτυξθ ςχζςεων και ςυνεργαςιϊν με οικονομικοφσ, κοινωνικοφσ, πολιτιςτικοφσ και 
παραγωγικοφσ φορείσ με ςκοπό όχι μόνο τθν προϊκθςθ τθσ γνϊςθσ, αλλά και τθν 
αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ, με προςιλωςθ ςτισ αρχζσ 
τθσ επιςτθμονικισ δεοντολογίασ, τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ και τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ. 
 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΠΣΤΧΙΟΤΧΩΝ 
Σο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν Λογιςτικι και Ελεγκτικι απευκφνεται κυρίωσ, αλλά 
όχι αποκλειςτικά, ςε πτυχιοφχουσ τμθμάτων Λογιςτικισ, Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, 
Χρθματοοικονομικισ, Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και εφαρμοςμζνων επιςτθμονικϊν 
αντικειμζνων Ανϊτατων Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων τθσ θμεδαπισ ι/ και αναγνωριςμζνων 
ομοταγϊν ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ. 
 



ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΤΔΩΝ & ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Η διάρκεια του ΠΜ που οδθγεί ςτο Δίπλωμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν (Δ.Μ..)  ςτθ 
Λογιςτικι και Ελεγκτικι κα είναι 3 εξάμθνα, εκ των οποίων το 3ο εξάμθνο διατίκεται για τθν 
εκπόνθςθ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ. 
Σο ΠΜ ςτθ Λογιςτικι και Ελεγκτικι κα λειτουργιςει ςτισ εγκαταςτάςεισ του Πανεπιςτθμίου 
Δυτικισ Μακεδονίασ (πρϊθν ΣΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ) ςτα Κοίλα Κοηάνθσ, τα μακιματα κα 
αρχίςουν τον Μάρτιο 2020 και κα γίνονται ςε δφο θμζρεσ, Παραςκευι μετά τισ 17:00 και 
άββατο μετά τισ 9:00. 
 
ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΑΚΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΣΡΑ 
Κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2019‐2020 κα ειςαχκοφν ςτο Π.Μ.. ζωσ ςαράντα (40) 
μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ ανά τμιμα. ε περίπτωςθ ιςοβακμίασ των υποψθφίων φοιτθτϊν 
ακολουκείται ότι προβλζπεται ςτον εςωτερικό κανονιςμό των μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν του 
Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ.  
Σα δίδακτρα ανζρχονται ςτο ποςό των 2.900€. Για τθ διευκόλυνςθ των φοιτθτϊν γίνεται 
δεκτι θ τμθματικι καταβολι των διδάκτρων. ε περίπτωςθ διακοπισ τθσ φοίτθςθσ, το ποςό 
των διδάκτρων το οποίο ζχει ιδθ καταβλθκεί, δεν επιςτρζφεται. 
Απαλλάςςονται από τα τζλθ φοίτθςθσ οι φοιτθτζσ του ΠΜ ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ 
προχποκζςεισ που προβλζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία (άρ. 35, παρ. 2, Ν.4485/17). 
 
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
1. Αίτθςθ ςυμπλθρωμζνθ (Κατεβάστε την αίτηση). 
2. Αντίγραφο τίτλου ςπουδϊν. 
3. Φωτοαντίγραφο τθσ Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ. 
4. Αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα. 
 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
1. Δυο ςυςτατικζσ επιςτολζσ, οι οποίεσ προζρχονται είτε από τον ακαδθμαϊκό, είτε από τον 
επαγγελματικό χϊρο. 
2. Πιςτοποιθτικά γνϊςθσ τθσ Αγγλικισ/Γαλλικισ/Γερμανικισ. Προχπόκεςθ για τθν επιλογι 
αποτελεί θ επαρκισ γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ, θ οποία κα διαπιςτϊνεται είτε με τθν 
κατοχι πιςτοποιθτικοφ επιπζδου Lower, είτε με εξετάςεισ που κα πραγματοποιοφνται με 
ευκφνθ τθσ υντονιςτικισ Επιτροπισ. 
3. Επιςτθμονικζσ Δθμοςιεφςεισ. 
4. Άλλοι τίτλοι ςπουδϊν. 
5. Αποδεικτικά επαγγελματικισ εμπειρίασ. 
6. Οτιδιποτε μπορεί να ενιςχφςει τθν υποψθφιότθτα για το ςυγκεκριμζνο  αντικείμενο 
ςπουδϊν. 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ 
Η επιλογι των ειςακτζων ςτο Π.Μ.. γίνεται από τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ και Επιλογισ με 
βάςθ τα παρακάτω κριτιρια, ςε κλίμακα από 0 μζχρι 100: 
● Βακμόσ βαςικοφ τίτλου ςπουδϊν π.χ. βακμόσ πτυχίου 8 ιςοδυναμεί με 8 μόρια. Μζγιςτοσ 
αρικμόσ μορίων 10. 
● Αρικμόσ προπτυχιακϊν μακθμάτων ςχετικϊν με το αντικείμενο του ΠΜ. Μζγιςτοσ 
αρικμόσ μορίων 5. 

  0 μακιματα = 0 μόρια 



  1 ζωσ 3 μακιματα = 2 μόρια 
 4 και άνω μακιματα = 5 μόρια 

● Αποδεδειγμζνθ Επαγγελματικι προχπθρεςία ςχετικι με το ευρφτερο αντικείμενο του 
ΜΠ. Μζγιςτοσ αρικμόσ μορίων 30. 

 0 μινεσ = 0 μόρια 
 Ζωσ 2 μινεσ = 2 μόρια 
 Πάνω από 2 μινεσ ζωσ και 12 μινεσ = 10 μόρια 
 Πάνω από 12 μινεσ ζωσ και 36 μινεσ = 20 μόρια 
 Πάνω από 36 μινεσ = 30 μόρια 

● Γνϊςθ Ξζνθσ Γλϊςςασ (Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά). Μζγιςτοσ αρικμόσ μορίων 10. 
 Επαρκισ γνϊςθ (Lower ι αντίςτοιχο του Lower) 5 μόρια 
 Άριςτθ γνϊςθ (Proficiency ι αντίςτοιχο του Proficiency) 10 μόρια 

● Δθμοςιεφςεισ ςε επιςτθμονικά περιοδικά με κριτζσ ι διεκνι ςυνζδρια. Μζγιςτοσ αρικμόσ 
μορίων 25. 

  1 δθμοςίευςθ = 10 μόρια 
  2 και άνω δθμοςιεφςεισ = 25 μόρια 

● Δεφτερο πτυχίο ανϊτατου εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ 10 μόρια. Μζγιςτοσ αρικμόσ μορίων 
10. 
● Δεφτερο μεταπτυχιακό ανϊτατου εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ 10 μόρια. Μζγιςτοσ αρικμόσ 
μορίων 10. 
 
Τποβολι δικαιολογθτικϊν: 
Σα δικαιολογθτικά υποψθφιότθτασ γίνονται δεκτά από 13-01-2020 ζωσ 13-02-2020 (με 
ενδεχόμενθ παράταςθ των αιτιςεων αν κρικεί αναγκαίο) κακθμερινά, τισ εργάςιμεσ θμζρεσ 
και ϊρεσ, ςτισ παρακάτω γραμματείεσ (Ο φάκελοσ κα περιζχει τθν ζνδειξθ: Για το ΜΠ 
«Λογιςτικι και Ελεγκτικι»). 
 
Γραμματεία Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ Λογιςτικισ και Ελεγκτικισ 
Ϊρεσ: 9:00 – 13:00 - Σθλ: 6970379495 
E-mail: mscauditing@gmail.com 
Γραμματεία Σμιματοσ Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ 
Ϊρεσ: 9:00 – 14:00- Σθλ: 2461068222 
Η αίτθςθ και τα δικαιολογθτικά μποροφν να αποςταλοφν και θλεκτρονικά ςτθ 
Διεφκυνςθ: mscauditing@gmail.com 
 
Πρόςκετεσ πλθροφορίεσ παρζχονται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: https://mle.uowm.gr/ 
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