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Το Τμήμα

Το Τμήμα παρέχει:
Εκπαίδευση και υψηλή κατάρτιση των φοιτητών σε σύγχρονα θέματα των πεδίων της Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής
Γνώση για τις πλέον σύγχρονες τάσεις που επικρατούν αυτή τη στιγμή στον επιστημονικό χώρο της
Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής
Καλλιέργεια της σφαιρικής γνώσης του χώρου της Eφαρμοσμένης Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Ανάλυσης τόσο στην Ελληνική όσο και στη Διεθνή πραγματικότητα.
Εξοικείωση με τα εργαλεία της πληροφορικής για τη διαρκή ενημέρωσή τους και παρακολούθηση των
ταχύτατα μεταβαλλόμενων χώρων της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής.

Πρόγραμμα Σπουδών

Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος διακρίνονται σε μαθήματα υποχρεωτικά και μαθήματα
επιλογής.
Τα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος, στο 1ο και 2ο έτος, περιλαμβάνουν γνωστικά αντικείμενα όπως:
Μάρκετινγκ, Μάνατζμεντ, Μαθηματικά – Στατιστική, Επιστήμη των Υπολογιστών κ.α.
Τα μαθήματα στο 3ο και 4ο έτος σπουδών, προσφέρουν εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις στα γνωστικά αντικείμενα
της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής όπως: Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Διοικητική Λογιστική, Λογιστική ΚόστουςΚοστολόγηση, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Χρηματοοικονομική Οικονομετρία κ.α.
Τα μαθήματα αυτά παρέχουν τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές εφαρμογές για την πληρέστερη
κατανόηση του περιβάλλοντος που λειτουργούν οι επιχειρήσεις.
Δείτε το Πρόγραμμα Σπουδών ΕΔΩ

Φοιτητική Εμπειρία Erasmus+

Το πρόγραμμα Erasmus+ είναι το πιο γνωστό ευρωπαϊκό πρόγραμμα που δίνει στους φοιτητές την ευκαιρία να
πραγματοποιήσουν:
Μια περίοδο των σπουδών τους σε ένα Πανεπιστήμιο του εξωτερικού ή
Την πρακτική τους άσκηση σε μία εταιρεία ή ένα φορέα υποδοχής μιας άλλης χώρας.
Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής συνεργάζεται με 36 Πανεπιστήμια της Ευρώπης.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:
Universita di Bologna Italy
Neapolis University Pafos,
Universite de Lille , France
Hochschule Karlsruhe, Germany
University of Catalunya, Spain
University Lusiada, Portugal
Vaasan University, Finland

Έρευνα

Το Τμήμα, στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγει, αποσκοπεί σε:
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.
Διαρκή ενημέρωση και παρακολούθηση των ταχύτατα μεταβαλλόμενων χώρων
της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Υποδομές

Λειτουργικές, σύγχρονες αίθουσες, πλήρως εξοπλισμένες με σύγχρονα μέσα
διδασκαλίας και νέες τεχνολογίες
Διαλέξεις υποστηριζόμενες από οπτικοακουστικά και ψηφιακά μέσα
Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
Άμεση ανταπόκριση στην ανάγκη για εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Σύνδεση με το μέλλον

Το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής στοχεύει στην ουσιαστική και τυπική παροχή των δεξιοτήτων και εξειδικευμένων γνώσεων, που
ανταποκρίνονται στις εξειδικευμένες ανάγκες των λογιστικών-φοροτεχνικών, ελεγκτικών, χρηματοοικονομικών, χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών, τόσο στα εξειδικευμένα ιδρύματα και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις όσο και στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα και την τοπική
αυτοδιοίκηση, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Συνεχής προσαρμογή του προγράμματος σπουδών του, στη γεμάτη προκλήσεις και συνέχεια μεταλλασσόμενη κοινωνία - αγορά εργασίας.
Δυνατότητα πραγματοποίησης πρακτικής εξάσκησης. Η πρακτική εξάσκηση προσφέρει την ευκαιρία σε φοιτητές να εργαστούν σε εταιρίες
του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα στα πλαίσια απόκτησης του τίτλου σπουδών. Η σύνδεση της εκπαίδευσης με την απασχόληση – εργασία
αποτελεί βασικό παράγοντα δόμησης και ρύθμισης του κοινωνικού ιστού.
Ψηλό ποσοστό άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης αποφοίτων, λόγω του ότι, ο φοροτεχνικός κ ο σύμβουλος επενδύσεων, είναι
απαραίτητος όχι μόνο για μια επιχείρηση αλλά και για κάθε οικογένεια.
Στο πλαίσιο της μεταλιγνιτικής περιόδου και της ομαλής- δίκαιης χωρίς αποκλεισμούς ενεργειακής μετάβασης, το Τμήμα δηλώνει δυναμικά
την παρουσία του.
Με την ένταξη τριών νέων μαθημάτων: Περιβαλλοντική/ Αειφόρος Λογιστική, Περιβαλλοντικοί Θεσμοί & Ευρωπαϊκή Πολιτική, Θεσμική
Διαχείριση Υδάτινων Πόρων, οι φοιτητές του τμήματος προετοιμάζονται για τη νέα αυτή εποχή και αντιλαμβάνονται τη σημαντικότητα της
πράσινης ανάπτυξης.

Μετά το πτυχίο, τί;

Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να επιλέξουν καριέρα, ενδεικτικά, στις παρακάτω
ειδικότητες:
Εσωτερικός Ελεγκτής
Επαγγελματίας Λογιστής, Φοροτεχνικός
Στέλεχος Χρηματιστηριακής Εταιρείας
Επενδυτικός Σύμβουλος − Διαχειριστής Χαρτοφυλακίου
Συμμετοχή σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ ή σε άλλες, με την ειδικότητα ΠΕ Οικονομικού
Σύμβουλος Επιχειρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα
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