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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 
 
1. Εισαγωγή 
 
Η χρηματοοικονομική πληροφόρηση παίζει έναν σημαντικό ρόλο στον κόσμο των επιχειρήσεων αλλά 
και στην κοινωνία γενικά διότι η σωστή λήψη αποφάσεων στηρίζεται στην καλή πληροφόρηση. Οι 
σπουδές στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
αποσκοπούν στην εκπαίδευση και υψηλή κατάρτιση των φοιτητών σε σύγχρονα θέματα των πεδίων 
της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, χωρίς να παραβλέπει την σημαντικότητα άλλων πεδίων 
όπως των ποσοτικών, διοικητικών (management), πληροφοριακών συστημάτων και νομικών.  

Το κυριότερο πλεονέκτημα του τμήματος βρίσκεται στο ότι προσφέρει σύγχρονα, ποιοτικά 
προγράμματα σπουδών ικανά να παρέχουν στους φοιτητές εξειδικευμένη ακαδημαϊκή γνώση και 
δεξιότητες με βάση τις σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο της επιστήμης της Λογιστικής και της 
Χρηματοοικονομικής. Συγκεκριμένα, τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται στο τμήμα 
περιλαμβάνουν μαθήματα που διαπραγματεύονται τα σύγχρονα προβλήματα και τις καινοτομίες στην 
λογιστική και τη χρηματοοικονομική διαχείριση των επιχειρήσεων κατά το πρότυπο αντίστοιχων 
τμημάτων κορυφαίων πανεπιστημίων του εξωτερικού. Επιπλέον, δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην 
πρακτική εφαρμογή της ακαδημαϊκής γνώσης με την ενσωμάτωση πληθώρας εργαστηριακών 
μαθημάτων, μέσω εκτενούς χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής από τους φοιτητές αλλά και μέσω της 
δυνατότητας συμμετοχής των φοιτητών σε πρακτική άσκηση. Τα στοιχεία αυτά των προγραμμάτων 
σπουδών που προσφέρονται από το τμήμα εξηγούν την ιδιαίτερη ελκυστικότητα τους, όπως αυτή 
αντικατοπτρίζεται στην αυξημένη ζήτηση από τους υποψηφίους φοιτητές. 
 
2. Στόχοι του προγράμματος 
 
Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι η προαγωγή και εξειδικευμένη 
διδασκαλία της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, η σύνδεση με την επιχειρηματική 
δραστηριότητα και φυσικά, η κατάρτιση στελεχών που ικανοποιούν το πρότυπο του σύγχρονου 
οικονομικού στελέχους ή διευθυντή.  

Οι αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες επιτρέπουν στους πτυχιούχους μας να λειτουργήσουν ως:  
 αποτελεσματικά στελέχη,  
 φορείς αλλαγής και  
 δυνητικοί ηγέτες  

στις επιχειρήσεις και οργανισμούς που θα δραστηριοποιηθούν.  
 
Η πραγματοποίηση αυτών των στόχων επιτυγχάνεται με τη διδασκαλία μαθημάτων που παρέχουν: 

 εξειδικευμένη γνώσεις στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική 
γνώσεις στους τομείς  
 της Διοίκησης των Επιχειρήσεων (management, marketing), 
 των Ποσοτικών Μεθόδων,  
 των Οικονομικών Επιστημών,  
 των Πληροφοριακών Συστημάτων-Ηλεκτρονικού Εμπορίου και  
 των Νομικών των Επιχειρήσεων.   

 
Η διδασκαλία ποσοτικών μεθόδων επιτρέπει την ποσοτική - μαθηματική μελέτη προβλημάτων που 
ανακύπτουν στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον λειτουργίας των επιχειρήσεων με απώτερο στόχο 
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την καλλιέργεια της αναλυτικής και κριτικής σκέψης, τη εκτίμηση και αξιολόγηση οικονομετρικών 
υποδειγμάτων που αποτυπώνουν και περιγράφουν τις σχέσεις οικονομικών μεγεθών, τις  δεξιότητες 
που επιτρέπουν στους φοιτητές να προβαίνουν σε μελέτες με τη χρήση διαφόρων λογισμικών.  

Παράλληλα, επιδιώκεται η ανάπτυξη της έρευνας σε θέματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις 
και οργανισμούς, ανεξάρτητα από νομική μορφή και ιδιοκτησιακό καθεστώς. Στόχος τους είναι να 
παρακολουθήσουν την εξέλιξη της επιστήμης και προσπαθούν να προσαρμοστούν με τα αντίστοιχα 
τμήματα των «μεγάλων» ξένων πανεπιστημίων. 

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. Ειδικότερα οι πτυχιούχοι έχουν τις 
γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες να απασχοληθούν επιτυχώς: 

 στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών όπως σε εμπορικές και επενδυτικές 
τράπεζες, χρηματιστηριακές εταιρίες, εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων, 

 
 σε δημόσιες υπηρεσίες και υπουργεία ως λογιστές, ελεγκτές, αναλυτές και αξιολογητές 

επενδυτικών προγραμμάτων, 
 

 σε κάθε είδους οικονομική μονάδα η οποία έχει ανάγκη της οργάνωσης και διαχείρισης ενός 
σύγχρονου λογιστηρίου, σε κάθε επιχείρηση που έχει την ανάγκη κατάρτισης και σχεδιασμού 
προϋπολογισμών, σχεδιασμού και ανάλυσης χρηματοοικονομικών σχεδίων, 
χρηματοοικονομικών προβλέψεων, ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 
διαχείρισης κινδύνου. 

 
3. Τα μαθησιακά αποτελέσματα  

  3.1 Γνώση και κατανόηση 
Με το πέρας του Προγράμματος Σπουδών οι πτυχιούχοι πρέπει να έχουν αποκτήσει τις ακόλουθες 
γνώσεις. 
Πεδίο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

 Λογιστικές Αρχές 
 Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο 
 Έννοια και περιεχόμενο λογαριασμών 
 Λογιστικός κύκλος 
 Εγγραφές τέλους χρήσης 
 Κατάρτιση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
 Λογιστική Εταιριών (Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Αφανής Εταιρία, 

Κοινοπραξία, ΕΠΕ, Α.Ε.) 
 Λογιστικά θέματα της τιτλοποίησης απαιτήσεων 
 Αξιολόγηση του συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 
 Στατιστική δειγματοληψία για σκοπούς ελέγχου 
 Έλεγχος σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα 
 Εκθέσεις ελέγχου - πιστοποιητικά ελέγχου-συμπεράσματα ελεγκτών 
 Εισαγωγή στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
 Τραπεζική Λογιστική-Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών 
 Εισαγωγή στη Λογιστική των Χρηματοοικονομικών Μέσων 
 Εισαγωγή στη Λογιστική των Μισθώσεων (Leasing) 
 Εισαγωγή στη Λογιστική της Εκχώρησης Απαιτήσεων (Factoring) 
 Τήρηση –καταγραφή παρακολούθηση όλων των κατηγοριών βιβλίων(Αγορών, Εσόδων-

Εξόδων, Τρίτης Κατηγορίας) του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ΚΒΣ π.δ 186/92 
 Φορολογία εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων ν. 2238/94 και ανάλυση ΚΒΣ 
 Φορολογικές Δηλώσεις όλων των κατηγοριών νομικών προσώπων και φυσικών προσώπων 
 Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική: όλα τα μοντέλα κοστολόγησης κλασσικά και 

νεότερα, συμπεριλαμβανομένης και της ομάδας 9 του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου 
ΓΛΣ 
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 Βασικές Έννοιες Χρηματοοικονομικής Διοίκησης στα Πλαίσια της Επιχειρηματικής 
Δραστηριότητας 

 Μέθοδοι και εργαλεία χρηματοοικονομικής ανάλυσης 
 Επιχειρηματικό Πλάνο Δράσης, Προϋπολογιστικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
 Βραχυπρόθεσμος Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός όσον αφορά: τη διαχείριση Κεφαλαίου 

Κίνησης, Αποθεμάτων, Απαιτήσεων, Μετρητών και Χρεογράφων και γενικά τη διαχείριση 
Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων και απαιτήσεων. 

 Μακροχρόνιος χρηματοοικονομικός σχεδιασμός βιωσιμότητας και επένδυσης επέκτασης, 
βραχυχρόνιος χρηματοοικονομικός σχεδιασμός βιωσιμότητας και προϋπολογιστικές 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 Επενδυτικές αποφάσεις για πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 Μέθοδοι αποτίμησης επιχειρήσεων 
 Ανάλυση χρηματορροών μιας επένδυσης σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδυτικών Προτάσεων. (Μέθοδοι Προεξοφλημένων Καθαρών 

Χρηματορροών,  Εσωτερικού Επιτοκίου Απόδοσης, Ισοδυναμίας κτλ). 
 Επιχειρηματική Χρηματοδότηση:  πηγές βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης 

χρηματοδότησης, χρηματοδοτικές αποφάσεις, προσδιορισμός του κόστους κεφαλαίου και της 
βέλτιστης κεφαλαιακής δομής της επιχείρησης 

 Θεωρίες και στρατηγικές μερισματικής πολιτικής 
 Λειτουργία και εφαρμογή των Leasing,  το Factoring, Forfaiting, Franchising, και Venture 

Capital. 
 Εξαγορές και συγχωνεύσεις. Προσδιορισμός της συνολικής αξίας της εξαγοραζόμενης 

επιχείρησης. Αξιολόγηση και αναδιοργάνωση επιχειρήσεων, Οικονομική δυσπραγία και 
πτώχευση. 

 Οργάνωση, χαρακτηριστικά, και λειτουργίες των χρηματαγορών και κεφαλαιαγορών 
 Χρηματιστηριακή αγορά, αγορά ομολόγων, Αγορά παραγώγων 
 Θεμελιώδης και τεχνική ανάλυση μετοχών 
 Δημιουργία και διαχείριση χαρτοφυλακίων 
 Αγορά συναλλάγματος, μέτρηση και τεχνικές διαχείρισης του συναλλαγματικού κινδύνου,  
 Ο ρόλος και οι λειτουργίες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων  
 Άσκηση Νομισματικής Πολιτικής-στόχοι-στρατηγική-προβλήματα 
 Θεωρίες που αφορούν τον προσδιορισμό των επιτοκίων 
 Θεωρία της εθνικής κατανάλωσης και εθνικής επένδυσης, πληθωρισμός, ανεργία, ανάλυση των 

εννοιών των Εθνικών λογαριασμών 
 Γενικές αρχές διαχείρισης ενεργητικού και παθητικού τραπεζών 
 Κίνδυνοι πιστωτικών ιδρυμάτων, υποδείγματα μέτρησης των  και στρατηγικές αντιμετώπισης 

τραπεζικών κινδύνων 
 Μορφές οργάνωσης τραπεζικής λειτουργίας στην διεθνή τραπεζική, Διεθνή τραπεζικά κέντρα 

και η λειτουργία τους, Ανάλυση κινδύνων διεθνούς τραπεζικής, Θεωρία των διεθνών 
τραπεζικών κρίσεων, Ο ρόλος και η λειτουργία των Διεθνών Τραπεζικών Οργανισμών 

 
Πεδίο ποσοτικών μεθόδων 

 Κατανοούν τις βασικές έννοιες και τα εργαλεία της σύγχρονης περιγραφικής και επαγωγικής 
στατιστικής επιστήμης και πρακτικής, όπως αυτή εφαρμόζεται σε προβλήματα διοίκησης 
επιχειρήσεων. 

 Χρησιμοποιούν τις εφαρμογές λογισμικού (Excel, SPSS) για την επεξεργασία και επίλυση 
στατιστικών προβλημάτων που άπτονται των αναγκών των στελεχών διοίκησης επιχειρήσεων 
και σχετίζονται με τη διοίκηση επιχειρήσεων και τη λήψη αποφάσεων. 

 Αποκτήσουν το υπόβαθρο των γνώσεων που απαιτούνται για την παρακολούθηση σειράς 
μαθημάτων του προγράμματος σπουδών 

 Εξειδικεύουν ένα οικονομετρικό υπόδειγμα. 
 Εκτιμούν ένα κλασσικό γραμμικό υπόδειγμα. 
 Ελέγχουν και αξιολογούν ένα οικονομετρικό υπόδειγμα. 
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 Αντιμετωπίζουν προβλήματα που άπτονται παραβιάσεων των υποθέσεων εξειδίκευσης ενός 
υποδείγματος. 

 
 
Πεδίο marketing-management  

 Έννοια, ορισμός και ιστορική εξέλιξη του μάρκετινγκ 

 Μάρκετινγκ και εξωτερικό/εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης 

 Έρευνα συμπεριφοράς καταναλωτή, Μέθοδοι και πολιτικές τμηματοποίησης της αγοράς, 
Εφαρμογή έλεγχος και αξιολόγηση της πολιτικής μάρκετινγκ 

 Βασικές έννοιες,  λειτουργίες και επίπεδα προγραμματισμού του μάνατζμεντ 

 Διαχείριση των αλλαγών της οργάνωσης 

 Κοινωνική ευθύνη του μάνατζμεντ  

 Διεθνές μάνατζμεντ και  διαχείριση της επιχειρησιακής κουλτούρας 

 Βασικές έννοιες και διαδικασίες του στρατηγικού μάνατζμεντ 

 Ανάλυση εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης  

 Στρατηγικό μάνατζμεντ και επιχειρησιακή κουλτούρα 

 

Πεδίο ηλεκτρονικό εμπορίου-πληροφοριακών συστημάτων  

 Τεχνολογίες Ιστού, η γλώσσα HTML και το πρωτόκολλο HTTP. 
 Οι γλώσσες script πλευράς διακομιστή και οι γλώσσες script πλευράς φυλλομετρητή. 
 Το πρόγραμμα συγγραφής ιστοσελίδων Dreamweaver. 
 Διακομιστές Ιστοσελίδων και δικτυακοί τόποι, ο διακομιστής Apache.  
 Χρήση της PHP για την ανάπτυξη απλών εφαρμογών Ιστού με δυναμικές ιστοσελίδες. 
 Το ηλεκτρονικό εμπόριο, το Internet και το Web.  
 Πώς χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις τα Πληροφοριακά Συστήματα, η λειτουργία των 

Πληροφοριακών Συστημάτων στις επιχειρήσεις, συστήματα επιχειρησιακής κλίμακας,. 
Ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων 

 Επίτευξη επιχειρησιακής αριστείας και σχέσεων με τους πελάτες, επιχειρησιακές εφαρμογές, 
συστήματα διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, συστήματα διαχείρισης σχέσεων με τους 
πελάτες. 

 Να κατανοεί την αρχιτεκτονική των Διαδικτυακών εφαρμογών και μπορεί να σχεδιάσει 
εφαρμογές για τη βελτίωση της επικοινωνίας, της προώθησης και των πωλήσεων σε ένα 
οργανισμό.  

 Να κατανοεί τη δομή και τις δυνατότητες των σύγχρονων Δικτυακών Τόπων, καθώς και τις 
μεθόδους και διαδικασίες διαχείρισης και υποστήριξης αυτών.  

 
 
Πεδίο νομικών 

 Αστικό δίκαιο 
 Θεωρίες που αφορούν τη χρησιμότητα των εμπορικών συμβάσεων 
 Λειτουργία των εμπορικών συμβάσεων 
 Ερμηνεία και εννοιολογικές διαφορές των εμπορικών συμβάσεων 
 Πρακτική σημασία των εμπορικών συμβάσεων 
 Συμβάσεις Υπηρεσιών 
 Συμβάσεις διεθνώς πώλησης εμπορευμάτων 

 
Στρατηγικές διδασκαλίας, μάθησης και αξιολόγησης, που διευκολύνουν την επίτευξη και εμφάνιση 
των παραπάνω αποτελεσμάτων  
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Η διδασκαλία στο Τμήμα λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στοχεύει στη σύνθεση της θεωρίας με 
την πράξη, στην ενεργή συμμετοχή των φοιτητών στα αμφιθέατρα και τις αίθουσες. Για την κάλυψη 
των εκπαιδευτικών του αναγκών το Τμήμα χρησιμοποιεί αίθουσες, αμφιθέατρα και εργαστήρια που 
διαθέτουν τον εξοπλισμό και την υλικοτεχνική υποδομή για την διεξαγωγή των μαθημάτων. 

Ένα σημαντικό στοιχείο ως προς την ποιότητα της διδακτικής λειτουργίας είναι η ύπαρξη 
εργαστηριακών μαθημάτων και η ευρεία χρήση τεχνολογιών της πληροφορικής είτε ως μέσα 
διδασκαλίας (πχ το σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, COMPUS) είτε ως εκπαιδευτικά 
αντικείμενα (πχ. εκπαίδευση φοιτητών στην χρήση λογισμικού λογιστικών εφαρμογών η στατιστικών 
πακέτων). Η καλή επάρκεια σε εξοπλισμό και μέσα διδασκαλίας (Η/Υ, video projectors, κλιματισμό 
αιθουσών) συντελούν στην αποτελεσματικότερη διδασκαλία.  
Εφαρμόζονται διάφοροι τρόποι αξιολόγησης των φοιτητών όπως εργασίες (ατομικές και ομαδικές), 
παρουσιάσεις, πρόοδοι, και εξετάσεις στο τέλος του κάθε εξαμήνου. Ανακοινώνονται 
προκαθορισμένες ώρες και μέρες γραφείου κατά τις οποίες μπορούν οι φοιτητές να συζητούν κατ ιδίαν 
με το διδακτικό προσωπικό.  
 
 
3.2 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  

3.2.1 Δεξιότητες πεδίου 

Με το πέρας του Προγράμματος Σπουδών ο πτυχιούχος να έχει αποκτήσει τις ακόλουθες δεξιότητες. 
Να είναι σε θέση να: 

 πραγματοποιεί λογιστικές εγγραφές -Λογιστικού Κυκλώματος και να κάνει λογιστική 
παρακολούθηση εταιριών (ΟΕ, ΕΕ, Αφανούς, Κοινοπραξίας, ΕΠΕ, ΑΕ) με τη χρήση 
σχετικών πακέτων λογιστικού λογισμικού 

 Καταρτίζει Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσης, 
Κατάστασης Ταμειακών Ροών, Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων) 

 Παρακολουθεί λογιστικά ειδικά θέματα (Leasing, Factoring, Ομολόγων) 
 Σχεδιάζει και να αναλύει διαδικασίες ελέγχου για μια εταιρία 
 Έχει την κριτική ικανότητα ανάλυσης σύγχρονων θεμάτων στη Λογιστική και την Ελεγκτική 
 Ανταποκριθεί στις ανάγκες της αγοράς εργασίας: μικρών, μεσαίων αλλά και  
 μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών, τόσο στην τήρηση των Βιβλίων και Στοιχείων που 

ορίζονται από την νομοθεσία, στα κοστολογικά προβλήματα και στην διαμόρφωση της 
στρατηγικής των επιχειρήσεων και οργανισμών και στην φορολογία των επιχειρήσεων και 
οργανισμών 

 συντάξει ένα επιχειρηματικού σχέδιο υλοποίησης  επενδυτικού προγράμματος.  
 να πραγματοποιεί πλήρη χρηματοοικονομική ανάλυση εταιρείας και να προσδιορίζει τις 

ταμειακές ροές που συνεπάγονται τα επενδυτικά προγράμματα 
 να χρησιμοποιεί τις μεθόδους οικονομικής αξιολόγησης των επενδυτικών προγραμμάτων 
 να συγκεντρώνει δεδομένα από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των εταιριών και να 

αξιολογεί την οικονομική της επίδοσης 
 γνωρίζει την διαδικασία που ακολουθείται στις Αρχικές δημόσιες εγγραφές. Πόσα χρήματα 

θα αντληθούν, πόσες μετοχές και σε ποια τιμή θα εκδοθούν. Πως εξασφαλίζεται η επιτυχία 
μιας Δημόσιας Εγγραφής 

 γνωρίζει πως γίνεται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μιας εισηγμένης εταιρίας. Πόσες και σε 
ποια τιμή θα εκδοθούν οι νέες μετοχές. Πως διαμορφώνεται η τιμή της μετοχής και η τιμή του 
δικαιώματος στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 

 αποτιμά την αξία μιας επιχείρησης και διαφόρων χρεογράφων όπως ομόλογα και μετοχές  
 δημιουργεί και  να διαχειρίζεται χαρτοφυλάκια, να εφαρμόζει στρατηγικές αντιστάθμισης, να 

εφαρμόζει τις μεθόδους της θεμελιώδους και τεχνικής ανάλυσης για την επιλογή μετοχών    
 κατανοεί και εφαρμόζει τα εργαλεία αντιμετώπισης κινδύνων (swaps, futures, options) 
 κατανοεί και εφαρμόζει τις μεθόδους διαχείρισης του ενεργητικού και του παθητικού των 

τραπεζών 



 

8

 Κατανοεί τις βασικές έννοιες και τα εργαλεία της σύγχρονης περιγραφικής και επαγωγικής 
στατιστικής επιστήμης και πρακτικής, όπως αυτή εφαρμόζεται σε προβλήματα διοίκησης 
επιχειρήσεων. 

 Χρησιμοποιεί τις εφαρμογές λογισμικού (Excel, SPSS) για την επεξεργασία και επίλυση 
στατιστικών προβλημάτων που άπτονται των αναγκών των στελεχών διοίκησης επιχειρήσεων 
και σχετίζονται με τη διοίκηση επιχειρήσεων και τη λήψη αποφάσεων. 

 να χρησιμοποιεί στατιστικά και οικονομετρικά πακέτα όπως φύλλα εργασίας (Excel) και E-
views μέσω των οποίων μπορεί να κάνει ομαδοποίηση και παρουσίαση στατιστικών 
στοιχείων και υπολογισμό στατιστικών μεγεθών περιγραφικής στατιστικής, εύρεση 
συσχέτισης μεταβλητών και εκτίμηση υποδείγματος με γραμμική παλινδρόμηση. 

 Εκτιμά γραμμικά και μη-γραμμικά υποδείγματα των αποδόσεων των περιουσιακών 
στοιχείων. 

 Κατασκευάζει υποδείγματα (modeling) για την ερμηνεία της στοχαστικής μεταβλητότητας 
(volatility) των αγορών και  των ροπών ανωτέρας τάξεως.  

 Να κάνει ελέγχους υποθέσεων της αποτελεσματικότητας των αγορών και των υποδειγμάτων 
αποτίμησης των  περιουσιακών στοιχείων.  

 Εφαρμόζει παραμετρικές και  μη-παραμετρικές μεθόδους εκτίμησης της συνάρτησης 
πυκνότητας πιθανότητας ουδετέρου ρίσκου (risk neutral density).  

 Να εκτιμά υποδείγματα συνεχούς χρόνου που εφαρμόζονται στα χρηματοοικονομικά. 
 να χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα Dreamweaver για να αναπτύξει Δικτυακούς Τόπους με 

στατικό περιεχόμενο. 
 να χρησιμοποιεί τις γνώσεις του για να σχεδιάσει και να οργανώσει  Διαδικτυακές εφαρμογές 

για την εσωτερική οργάνωση ενός οργανισμού καθώς και την οργάνωση των σχέσεων του με 
τους εμπορικούς του εταίρους. 

 

Στρατηγικές διδασκαλίας, μάθησης και αξιολόγησης, που διευκολύνουν την επίτευξη και εμφάνιση 
των παραπάνω αποτελεσμάτων  
 
Οι παραπάνω δεξιότητες αποκτούνται μέσω της υποχρέωσης των φοιτητών  

 να λύσουν ασκήσεις,  
 να αναλύσουν cases,  
 να κάνουν παρουσιάσεις, 
 να εκπονήσουν εργασίες  
 

Μέσω των οποίων καλούνται να:  
 Συλλέξουν δεδομένα, να τα επεξεργαστούν, να τα αξιολογήσουν 
 Να εφαρμόσουν στατιστικές και οικονομετρικές μεθόδους και να φθάσουν σε συμπεράσματα 
 Δείξουν ότι είναι σε θέση να επιλύουν προβλήματα 
 Δείξουν ότι έχουν την αναλυτική και κριτική σκέψη και γενικά εφαρμόσουν στην πράξη όσα 

έχουν διδαχθεί. 
 

3.2.2 Γενικές δεξιότητες 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής, οι πτυχιούχος του θα πρέπει να διαθέτει: 

 Ικανότητα για την αξιοποίηση του διαδικτύου ως μέσο συλλογής πληροφοριών 
 Ικανότητα να εργάζεται ατομικά ή ομαδικά για την παραγωγή αποτελέσματος υπό χρονικό 

περιορισμό 
 Ικανότητα να συγκεντρώνει δεδομένα από πηγές και να τα ταξινομεί 
 Ικανότητα στην παρουσίαση μελετών/έρευνας σε ακροατήριο 

 Η ικανότητα να αναπτύξει κριτική σκέψη ως προς την ανάλυση, διάγνωση και επίλυση 
στρατηγικών ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στο σύγχρονο πολύπλοκο 
εξωτερικό (και εσωτερικό) περιβάλλον τους.  
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 Η ικανότητα να διεισδύσει βαθύτερα στην διαδικασία αναζήτησης νέων πηγών 
πληροφόρησης και περαιτέρω ενημέρωσης επάνω στα αιτήματα της διοίκησης 

 Η ικανότητα αναζήτησης πρωτογενών και δευτερογενών ερευνητικών στοιχείων σχετικών με 
την διοικητική επιστήμη και την πρακτική εφαρμογή της 

 Η ικανότητα επίγνωσης της σημασίας του ‘μανθάνειν’ έναντι του μανθάνω 
 Η ικανότητα ενδυνάμωσης της κρίσης τους και την εμβάθυνση του νου τους εμπρός των 

προκλήσεων που βιώνουν στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ‘χώρο’ και ‘τόπο’ που ζούνε και 
δραστηριοποιούνται προσωπικά και επαγγελματικά 

 Η ικανότητα να αναγνωρίζουν και ‘αξιοποιούν’ τα χαρακτηριστικά της  προσωπικότητας τους 
 Η ικανότητα να καταλαβαίνουν τον εαυτό τους και την σκέψη του και παράλληλα να 

καταλαβαίνουν τον τρόπο που σκέπτονται οι άλλοι  
 Η ικανότητα ανάπτυξης της δημιουργικής σκέψης τους ως προς τις καθημερινές αλλαγές που 

λαμβάνουν χώρα στον παγκόσμιο χάρτη των επιχειρήσεων και οργανισμών 
 Η ικανότητα να αντιλαμβάνονται κριτικά και να διαπραγματεύονται προβλήματα που το 

σύγχρονο παγκόσμιο οικονομικό, τεχνολογικό, πολιτικό και οικολογικό περιβάλλον  διαρκώς 
αναδύει. 

 
Στρατηγικές διδασκαλίας και δομή προγράμματος  
Το πρόγραμμα σπουδών και η οργάνωση της διδασκαλίας μεταβάλλονται ώστε να προσαρμόζονται 
στις αλλαγές και απαιτήσεις της επιστήμης, της οικονομίας και της κοινωνίας. Το πρόγραμμα σπουδών 
διαρθρώνεται συνολικά σε οκτώ εξάμηνα. Η διδασκαλία των μαθημάτων είναι οργανωμένη σε 
εξαμηνιαία βάση με διάκριση σε χειμερινά και εαρινά εξάμηνα. Το σύνολο των εξαμήνων για την 
απόκτηση του πτυχίου ανέρχεται σε οκτώ. Τα μαθήματα που διδάσκονται διακρίνονται σε 
υποχρεωτικά και σε μαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά. 

Τα μαθήματα της λογιστικής αποβλέπουν όχι μόνο να εξοικειώσουν τους φοιτητές με τις θεωρίες, 
τεχνικές και πρακτικές που χρησιμοποιούνται στη λογιστική αλλά και να αναπτύξει την ικανότητά 
τους να κριτικάρουν και να αξιολογούν τις τρέχουσες πρακτικές και τεχνικές που ακολουθούνται. 
Χρηματοοικονομική λογιστική, διοικητική λογιστική, λογιστική κόστους, μηχανογραφημένη 
λογιστική, διεθνή λογιστικά πρότυπα είναι μερικά από τα μαθήματα στην περιοχή της λογιστικής τα 
οποία εκπαιδεύουν και ετοιμάζουν τον φοιτητή να αντιμετωπίσει τον κόσμο των επιχειρήσεων και να 
λαμβάνει τις σωστές αποφάσεις.  Τα μαθήματα της χρηματοοικονομικής και τραπεζικής (π.χ. 
χρηματοοικονομική διοίκηση, διαχείριση κινδύνων, ανάλυση επενδύσεων και διαχείριση 
χαρτοφυλακίου, παράγωγα, τραπεζική, διεθνή χρηματοδότηση), παρέχουν στους φοιτητές ένα 
ολοκληρωμένο υπόβαθρο θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, αλλά και δεξιοτήτων να 
ανταποκριθούν με επιτυχία σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.   

Πέρα από τα μαθήματα της λογιστικής και χρηματοοικονομικής προσφέρονται ποσοτικά 
μαθήματα (μαθηματικά, στατιστική, οικονομετρία), μαθήματα marketing και management, μαθήματα 
πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικού εμπορίου και μαθήματα νομικής φύσεως.  

Καθ όλη τη διάρκεια σπουδών του προγράμματος, οι φοιτητές καλούνται να συγγράψουν εργασίες 
τόσο ατομικές όσο και ομαδικές, οι οποίες αποσκοπούν στο να τους δώσουν την ευκαιρία να εξασκηθούν 
στον γραπτό λόγο, να παρουσιάσουν μεθοδικά τις σκέψεις και τις αναλυτικές τους. Μέσω των 
συζητήσεων στις αίθουσες και τα αμφιθέατρα οι φοιτητές εξασκούνται στον προφορικό λόγο και την 
αντιπαράθεση των απόψεων.   

Από τον Σεπτέμβριο του 2001 στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής υπάρχουν δύο 
κατευθύνσεις από το 5ο εξάμηνο: μία κατεύθυνση Λογιστικής-Φοροτεχνικής και μία κατεύθυνση 
Χρηματοοικονομικής. Και στις δύο κατευθύνσεις ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων που πρέπει να 
περάσει ο φοιτητής για τη λήψη του πτυχίου είναι 54 και διακρίνονται σε υποχρεωτικά και κατ 
επιλογήν υποχρεωτικά. Η επιλογή αυτή των μαθημάτων πρέπει να δηλωθεί από τους φοιτητές κατά 
την διάρκεια των δύο πρώτων εβδομάδων από την έναρξη του κάθε εξαμήνου.   
 

5.  Σύστημα διασφάλισης ποιότητας  
Η αξιολόγηση των μαθημάτων και του προγράμματος σπουδών εκ μέρους των φοιτητών επιδιώκεται 
σε τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ακολουθεί το Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας. Πιο συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων κάθε εξαμήνου, σε 
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κατάλληλη χρονική στιγμή (ως προς την εξέλιξη του μαθήματος και την προσέλευση των φοιτητών), 
διανέμεται ερωτηματολόγιο στους φοιτητές, που περιλαμβάνει ερωτήσεις αξιολόγησης του μαθήματος 
και της διδασκαλίας του 

Οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος εγκρίνονται από την 
ΓΣ.  

 


