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Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ιδρύθηκε
το 2019 σύμφωνα με τον Νόμο 4610/07.05.2019, που αφορά

τις Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΦΕΚ υπ’ Αριθμ.

4610/07.05.2019, Τεύχος 70, Άρθρο 13, Παρ. 1, α).

Δριτσάκη Χάϊδω (Πρόεδρος)

Πιτόσκα Ηλέκτρα (Αναπληρώτρια Πρόεδρος)
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To Τμήμα παρέχει δύο προγράμματα μεταπτυχιακών
σπουδών, τα οποία έχουν υψηλή ζήτηση και είναι
αναγνωρισμένα από το κράτος, όπως κάθε ΠΜΣ των

ΑΕΙ.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ:

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΙΤΟΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΑ
 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΜΣ:
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΑΦΟΛΑΣ ΣΥΜΕΩΝ
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  Το ΠΜΣ "Λογιστικής και Ελεγκτικής" είναι
αναγνωρισμένο από το κράτος όπως κάθε ΠΜΣ των ΑΕΙ
και απονέμει τον τίτλο του Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στο αντικείμενο της "Λογιστικής και
Ελεγκτικής"

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Λογιστική
και Ελεγκτική απευθύνεται σε πτυχιούχους
Οικονομικών Σχολών χωρίς να αποκλείει πτυχιούχους
άλλων ειδικοτήτων Τμημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Η δομή και διάρθρωση
της ελληνικής οικονομίας, με τις πολυάριθμες μικρές
και πολύ μικρές επιχειρήσεις, σε συνδυασμό με τη
κρίση και τους συνεπαγόμενους περιορισμένους
πόρους, έχει οδηγήσει στην αναζήτηση στελεχών της
διοίκησης και οικονομίας που θα καλύπτουν εκτός των
άλλων και ανάγκες της επιχείρησης στον φορολογιστικό
και ελεγκτικό τομέα. Το εν λόγω μεταπτυχιακό
εξοπλισμένο και με τις δυνατότητες που δίνει σε
κατηγορίες πτυχιούχων να εγγραφούν στο Οικονομικό
Επιμελητήριο αποτελεί μια βέλτιστη επιλογή
μετεκπαίδευσης, όχι μόνο για τους πτυχιούχους
οικονομικών σχολών, αλλά και άλλων κατευθύνσεων, οι
οποίοι θα μπορούν να επαυξήσουν τις δυνατότητες του
πρώτου πτυχίου με την επιστημονική εξειδίκευση σε
θέματα λογιστικής και ελεγκτικής και σκοπό την υψηλού
επιπέδου στελέχωση του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα.

Το υψηλό επίπεδο της εκπαιδευτικής και ερευνητικής
διαδικασίας διασφαλίζεται όχι μόνο από το ακαδημαϊκό
προσωπικό, καθώς στο Πρόγραμμα διδάσκουν
εξειδικευμένοι καθηγητές, κάτοχοι διδακτορικού
διπλώματος με αναγνωρισμένη ερευνητική και
εκπαιδευτική εμπειρία, αλλά και από τη λειτουργία της
δανειστικής βιβλιοθήκης, τις άλλες υποστηρικτικές
υποδομές του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Δυτικής Μακεδονίας
όπως και από την συνεργασία του ΠΜΣ με ειδικούς
επιστήμονες και τεχνοκράτες της αγοράς. 

Είμαστε βέβαιοι ότι το ΠΜΣ "Λογιστικής και Ελεγκτικής"

θα αποτελέσει εφαλτήριο για την ένταξη των αποφοίτων
στην όλο και πιο απαιτητική αγορά εργασίας ή τη
συνέχιση της ακαδημαϊκής και επιστημονικής τους
πορείας. 

 

Ηλέκτρα Πιτόσκα
Καθηγήτρια
Διευθύντρια ΠΜΣ "Λογιστικής και Ελεγκτικής"

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών 

Λογιστικής και Ελεγκτικής 
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Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Τραπεζική-

Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική» προσφέρει το
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) στην
Τραπεζική-Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική (Master of

Sciences (M.Sc) in Banking-Insurance and Finance).

Το ΠΜΣ «Τραπεζική-Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική»

είναι το μοναδικό που προσφέρεται με την εξειδίκευση
αυτή στην Ελλάδα. Το ΜΠΣ «Τραπεζική-Ασφαλιστική και
Χρηματοοικονομική» έρχεται ως αποτέλεσμα της ισχυρής
εξειδίκευσης του τμήματος και ειδικότερα των καθηγητών
στον τομέα αυτό. Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα έντονη θα
είναι η συνεργασία εξωτερικών φορέων και συνεργατών,

ακαδημαϊκών και υψηλόβαθμων στελεχών. Την εκτέλεση
του προγράμματος θα διευκολύνει η χρήση εργαστηρίων
όπως διαχείριση ρίσκου, συστημάτων πληροφοριών
διοίκησης, αλλά και η χρήση ειδικευμένων βάσεων
δεδομένων που αφενός προσφέρουν την απαραίτητη
πρακτική εφαρμογή στο θεωρητικό υπόβαθρο, αφετέρου
διευκολύνουν τους σπουδαστές στις ερευνητικές τους
εργασίες.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Τραπεζική-Ασφαλιστική και
Χρηματοοικονομική» απευθύνεται αφενός στα στελέχη των
επιχειρήσεων, των τραπεζών, των ασφαλειών, του
δημοσίου, των συνεταιρισμών, της τοπικής αυτοδιοίκησης,

αφετέρου στους αποφοίτους που έχουν ένα υπόβαθρο
οικονομικό, (αλλά και όχι απαραίτητα μόνο οικονομικό). Οι
νέοι μέθοδοι, εργαλεία και θεωρίες που αναπτύσσονται στα
γνωστικά αυτά αντικείμενα κάνουν έντονη την ανάγκη
ειδικευμένων στελεχών στην αγορά εργασίας. Ειδικά για τα
στελέχη, η απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου θα
προσφέρει άμεσες δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης. Ο
μεταπτυχιακός τίτλος διευκολύνει στην εγγραφή στο
Οικονομικό Επιμελητήριο μειώνοντας και το χρόνο
άσκησης του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού. Η
απόκτηση γνώσεων στα ασφαλιστική μαθήματα βοηθούν
στις εξετάσεις Πιστοποίησης σχετικά με τα Ασφαλιστικά
προϊόντα. Παράλληλα το μεταπτυχιακό πρόγραμμα
προσφέροντας το θεωρητικό υπόβαθρο ειδίκευσης
φιλοδοξεί να δει αποφοίτους του να προχωρούν σε
διδακτορικό επίπεδο.

Εργαζόμενοι σε ένα περιβάλλον κατάλληλο για
μεταπτυχιακές σπουδές με ολιγομελή τμήματα, με άμεση
επαφή με τους σπουδαστές και την αγορά εργασίας,

φιλοδοξούμε να επιτύχουμε στο στόχο μας που είναι η
αποφοίτηση σπουδαστών υψηλής ειδίκευσης που θα
αποτελέσουν και τους καλύτερους πρεσβευτές του
μεταπτυχιακού προγράμματος
.

Συμεών Καραφόλας
Καθηγητής
Διευθυντής ΜΠΣ 

«Τραπεζική-Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών 

Τραπεζικής-Ασφαλιστικής και
Χρηματοοικονομικής
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Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Τμήμα Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής, παρέχει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
και τους εσωτερικούς κανονισμούς, τη δυνατότητα διεξαγωγής
Διδακτορικής Διατριβής και Μεταδιδακτορικής Έρευνας (Μ.Ε.), σε
τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα και στα
γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος αλλά και σε συγγενή πεδία. 

Διεξαγωγή
Διδακτορικής Διατριβής 

και
Μεταδιδακτορικής Έρευνας

 



Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου και το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Μακεδονίας ανακοινώνουν την πιστοποίηση , από τον Φορέα
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη
Εκπαίδευση (ΔΙΠΑΕ) της Κυπριακής Δημοκρατίας (πλήρες μέλος
του Ευρωπαϊκού Δικτύου Φορέων Διασφάλισης Ποιότητας στην
Ανώτερη Εκπαίδευση – ENQA και του Ευρωπαϊκού Μητρώου
Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση – EQAR), του
Διδακτορικού Προγράμματος Εκπόνησης Διατριβών σε
συνεπίβλεψη , το οποίο οδηγεί στην απονομή ενιαίου
διδακτορικού διπλώματος από τα δύο ιδρύματα στη «Λογιστική
και Χρηματοοικονομική».

Μετά από μία ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία πιστοποίησης ,

στην οποία συμμετείχαν έγκριτοι , διεθνούς κύρους
πανεπιστημιακοί από το Copenhagen Business School , το
Queensland University of Technology και το Universitat Jaume

I , το πρόγραμμα πιστοποιήθηκε στην ελληνική και αγγλική
γλώσσα πληρώντας στο έπακρο το σύνολο των κριτηρίων
διασφάλισης ποιότητας .

Το Διδακτορικό Πρόγραμμα Εκπόνησης Διατριβών αφορά τα
τμήματα Οικονομικών και Διοίκησης και Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου και
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας .

Τα δύο Πανεπιστημιακά ιδρύματα , μέσα από αυτή την
πρωτοποριακή συνεργασία , αναδεικνύουν την δέσμευση τους
για υψηλής στάθμης πρωτογενή ακαδημαϊκή έρευνα . Παράλληλα ,

κάνουν πράξη τον σταθερό προσανατολισμό τους για την
περαιτέρω διεθνοποίησή τους με την προσέλκυση άριστων
φοιτητών από όλο τον κόσμο .

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ  ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ  ΣΕ
ΣΥΝΕΠΙΒΛΕΨΗ  – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΝΕΑΠΟΛΙΣ  ΠΑΦΟΥ  –

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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Διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων, για την εκπαίδευση και υψηλή κατάρτιση
των φοιτητών, των αποφοίτων και κάθε ενδιαφερόμενου, σε σύγχρονα θέματα
των πεδίων της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Γνώση για τις σύγχρονες τάσεις που επικρατούν αυτή τη στιγμή στον
επιστημονικό χώρο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Διαρκεί ενημέρωση και παρακολούθηση των ταχύτατα μεταβαλλόμενων χώρων 

 της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

 
Διοργάνωση σεμιναρίων/ημερίδων

 για τις εξελίξεις στον τομέα της Λογιστικής και του
Χρηματιστηρίου

 

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ PWC GREECE, ΕΝΟΣ
WEBINAR, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΤΩΝ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ
ΟΜΑΔΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ
ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ
ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ.

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑDECCO, ΕΝΟΣ
WEBINAR, ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΥΝΤΕΝΤΕΥΞΗΣ.



@accfinuowm

Ακουλουθήστε τη σελίδα του τμήματος στο facebook, 

 για να ενημερώνεστε για τις εκδηλώσεις και τα νέα του τμήματος .

ΣΕΛ ΙΔΑ  ΣΤΟ  F A C E B O O K
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