ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εφαρμοσμένη Οικονομική & Χρηματοοικονομική
ΕΙΔΊΚΕΥΣΗ

Χρηματοοικονομική
Ανάλυση και Πολιτική

1. Γιατί να επιλέξω την ειδίκευση
«Χρηματοοικονομική Ανάλυση
και Πολιτική»;

• για να αποκτήσω ένα μεταπτυχιακό τίτλο από ένα πανεπιστήμιο διεθνούς κύρους και αναγνωρισιμότητας, του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
• γιατί η ειδίκευση αυτή λειτουργεί από το 1996, με προσαρμογές ανάλογες με την επιστημονική πρόοδο και τις
ανάγκες και συγκυρίες της ελληνικής και παγκόσμιας οικονομίας.
• για να συνδέσω τα χρηματοοικονομικά μ’ ένα στέρεο
υπόβαθρο γνώσεων για τη λειτουργία της οικονομίας και
την οικονομική πολιτική.
• γιατί οι γνώσεις που θα αποκτήσω είναι εξειδικευμένες
στα χρηματοοικονομικά θέματα, αλλά ταυτόχρονα δεν με
εγκλωβίζουν σε αποκλειστική απασχόληση στο στενό χρηματοοικονομικό κλάδο.

		2. Σκοπός του προγράμματος
• η προετοιμασία των φοιτητών του για την υψηλού επιπέδου στελέχωση του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα, ή διεθνών οργανισμών.

• αν επιθυμώ, θα διαθέτω το απαραίτητο υπόβαθρο γνώσεων, ώστε να συνεχίσω τις σπουδές μου σε διδακτορικό
επίπεδο.

• η κατάρτιση ειδικευμένων επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πολύπλευρη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

• γιατί είναι ένα πρόγραμμα που έχει σχεδόν καθημερινή
παρακολούθηση-διδασκαλία, εργαστήρια, φροντιστηριακά
μαθήματα.

• το επίπεδο των παρεχόμενων γνώσεων δίνει τη δυνατότητα για συνέχιση των σπουδών σε διδακτορικό επίπεδο.

• διδάσκουν εξειδικευμένοι καθηγητές που διαθέτουν και
επαγγελματική εμπειρία στον χρηματοοικονομικό τομέα
και την οικονομική πολιτική.
• γιατί εκτός από τον κορμό 6 μαθημάτων που είναι υποχρεωτικά, μπορώ να επιλέξω άλλα έξι (ή άλλα τέσσερα
μαζί με την διπλωματική εργασία) από ένα κατάλογο επιλογών.
• γιατί εκτός των καθηγητών του Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών του ΕΚΠΑ διδάσκουν και καθηγητές του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών
Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που εξειδικεύονται σε εντελώς εφαρμοσμένα αντικείμενα της χρηματοοικονομικής.
• το συγκεκριμένο πρόγραμμα, εκτός από τη μετάδοση
γνώσεων, διαμορφώνει συμπεριφορές, ανοίγει ορίζοντες,
δημιουργεί σχέσεις ανθρώπινες, διδάσκει επαγγελματισμό,
συντελώντας στη διαμόρφωση μίας δυναμικής, προσαρμοστικής και ορθολογικά σκεπτόμενης προσωπικότητας.
•
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για τα ανταγωνιστικά δίδακτρα.

3. Σε ποιους απευθύνεται;
• ειδικά σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τμημάτων οικονομικών, κοινωνικοπολιτικών, θετικών επιστημών ή πολυτεχνικών τμημάτων.
• γενικά, σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που
επιθυμούν να εντρυφήσουν στη θεωρία και την πρακτική
της χρηματοοικονομικής.
• σε στελέχη του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα, που
επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους στη χρηματοοικονομική και να επιταχύνουν επαγγελματική τους εξέλιξη.

4. Χρόνος φοίτησης
•

Το πρόγραμμα διαρκεί 3 εξάμηνα πλήρους φοίτησης.

• Παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης προγράμματος μερικής φοίτησης (part time), που διαρκεί έως 6 εξάμηνα.

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική

5. Δίδακτρα
4.800€ που καταβάλλονται σε ισόποσες δόσεις, πριν από
την έναρξη κάθε εξαμήνου.

10. Αιτήσεις
Οι αιτήσεις καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, από το site του προγράμματος
(www.mscfinance-uoa.gr).

6. Πού και πότε

11. Απαραίτητα

γίνονται τα μαθήματα;

Ευριπίδου 14, 4ος όροφος και σε άλλα κτίρια και υποδομές
του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ.
Τα μαθήματα διεξάγονται απογεύματα, μετά τις 5:00μ.μ.,
τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα.

7. Διδάσκοντες
• Την κύρια ευθύνη της διδασκαλίας έχουν τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ.

• Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Φοιτητές, που δεν
έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, με την προϋπόθεση ότι για την επιτυχή περάτωση των σπουδών τους δεν υπολείπονται περισσότερα
μαθήματα από το 1/6 του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος στο οποίο φοιτούν και επίσης ότι θα έχουν πάρει το
πτυχίο τους πριν εγγραφούν στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
•
•
•
•

• Εξειδικευμένα μαθήματα χρηματοοικονομικής διδάσκονται και από καθηγητές του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου του Αιγαίου.

8. Συνεργασίες
Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, έχει την διοικητική ευθύνη καθώς και την κύρια ευθύνη διδασκαλίας
του Προγράμματος. Στη συγκεκριμένη ειδίκευση, το Τμήμα
Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνεργάζεται σε
επίπεδο διοίκησης και εκπαίδευσης.

9. Δυνατότητες απασχόλησης
Τράπεζες, χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, επιχειρήσεις,
οικονομικά τμήματα φορέων του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα, διεθνείς οργανισμοί. Οι απόφοιτοι του προγράμματος είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί στο επαγγελματικό
πεδίο καθώς το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει καταξιωθεί
στην αγορά εργασίας, μέσω των επιδόσεων των αποφοίτων

δικαιολογητικά

Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
Δύο συστατικές επιστολές.
Πίνακας μαθημάτων και βαθμολογίας από
προηγούμενες σπουδές.
Συμπληρωμένη αίτηση.

12. Κριτήρια αξιολόγησης
των υποψηφίων:

•

Πτυχίο και βαθμός πτυχίου.

•

Προσωπική συνέντευξη.

• Πρόσθετα προσόντα όπως εργασιακή εμπειρία, επιπρόσθετοι τίτλοι σπουδών ή πτυχία, GMAT, συμμετοχή σε σεμινάρια, μετεκπαιδευτικά προγράμματα, δημοσιεύσεις, γνώσεις Η/Υ.

13. Επικοινωνία
Τηλ.: 210 3689805
email: mkolom@econ.uoa.gr
Ευριπίδου 14, 4ος όρ., 10559, Αθήνα.
site: www.mscfinance-uoa.gr

του, από το 1996.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εφαρμοσμένη Οικονομική & Χρηματοοικονομική
ΕΙΔΊΚΕΥΣΗ

Εφαρμοσμένη Λογιστική
και Ελεγκτική

1. Γιατί να επιλέξω την ειδίκευση
«Εφαρμοσμένη Λογιστική
Ελεγκτική»;

•

για να μάθω καλά λογιστική και ελεγκτική.

• για να συνδέσω την λογιστική-ελεγκτική μ’ ένα στέρεο
υπόβαθρο γνώσεων για τη λειτουργία της οικονομίας καθώς και γνώσεις για το θεσμικό πλαίσιο.
• οι διδάσκοντες είναι καθηγητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, έμπειροι επαγγελματίες μέλη
του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) και εξειδικευμένοι επιστήμονες με πολυετή επαγγελματική και διδακτική προϋπηρεσία.
• η συνεργασία με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) είναι μοναδική και






επίσης το Πρόγραμμα

αποτελεί την γέφυρα του προγράμματος με την
αγορά εργασίας.
αναδεικνύει τον εφαρμοσμένο χαρακτήρα του
Προγράμματος
εδραιώνει την καταξίωσή του στον επαγγελματικό  
χώρο της ελεγκτικής-λογιστικής και χρηματοοικονομικής.
έχει αναδείξει  την ειδίκευση «Εφαρμοσμένη
Λογιστική και Ελεγκτική» σε κορυφαία επιλογή
μεταξύ των υποψηφίων, σε πανελλήνιο επίπεδο.

• θα αποκτήσω Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Master) με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική. Ταυτόχρονα,

θα ολοκληρώσω τις απαιτήσεις εκπαιδευτικής
επάρκειας για την άσκηση του επαγγέλματος του ορκωτού
ελεγκτή-λογιστή, εφ’ όσον  παράλληλα λαβαίνω μέρος στις
επαγγελματικές εξετάσεις για την απόκτηση του τίτλου του
Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή,

θα έχω κατοχυρώσει  12 από τα 15 γνωστικά αντικείμενα  που οδηγούν στην απόκτηση του διεθνώς αναγνωρισμένου επαγγελματικού τίτλου  Association of Chartered
Accountants (ACA) του Institute of Chartered Accountants of
England and Wales (ΙCAEW).

		
		 2. Σκοπός του προγράμματος

• η εκπαίδευση ολοκληρωμένων επιστημόνων που ως
πολίτες αλλά και στελέχη επιχειρήσεων, εταιρειών ή οργανισμών θα διαθέτουν σύγχρονες τεχνικές και δεξιότητες
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για τη λήψη και την πραγματοποίηση αποτελεσματικών
αποφάσεων στο σύγχρονο, παγκοσμιοποιημένο και έντονα
ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον.



προετοιμάζει τους φοιτητές του για την υψηλού
επιπέδου στελέχωση φορέων του ιδιωτικού ή
δημοσίου τομέα, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.



δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις ηθικές, διοικητικές και
κοινωνικές ευθύνες των στελεχών των επιχειρήσεων και οργανισμών.



προσφέρει στο φοιτητή νέες δυνατότητες σκέψης,
κρίσης, δράσης, κατανόησης και αντιμετώπισης
επιχειρησιακών θεμάτων.

3. Σε ποιους απευθύνεται;
• σε πτυχιούχους κυρίως οικονομικών σχολών, ή, διοίκησης επιχειρήσεων, ή, λογιστικής, ή, μαθηματικών.
• σε κατόχους πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που
σκοπεύουν να κάνουν καριέρα ως ορκωτοί ελεγκτές- λογιστές, ή, επιθυμούν να αναλάβουν θέσεις ευθύνης σε οικονομικές διευθύνσεις επιχειρήσεων ή οργανισμών και γενικότερα έχουν πάθος και μεράκι για το αντικείμενο.

4. Χρόνος φοίτησης
•

Το πρόγραμμα διαρκεί 4 εξάμηνα πλήρους φοίτησης.

		

		 5. Δίδακτρα
7.400 ευρώ. Καταβάλλονται σε ισόποσες δόσεις στην αρχή
κάθε εξαμήνου.

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική

6. Πού και πότε

		

γίνονται τα μαθήματα;

Ευριπίδου 14, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και Καποδιστρίου 28, στις εγκαταστάσεις
του Σ.Ο.Ε.Λ.
Τα μαθήματα διεξάγονται απογεύματα, μετά τις 5:00μ.μ.,
σχεδόν σε καθημερινή βάση και ορισμένα πρωϊνά Σαββάτου.

7. Διδάσκοντες
• Την κύρια ευθύνη της διδασκαλίας έχουν τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ.
• Τα μαθήματα Λογιστικής και Ελεγκτικής διδάσκονται
κυρίως από μέλη του Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. που είναι εξειδικευμένοι
επιστήμονες αλλά κυρίως έμπειροι επαγγελματίες στα συγκεκριμένα αντικείμενα.
• Διδάσκουν επίσης εξειδικευμένοι επιστήμονες με πολυετή επαγγελματική και διδακτική προϋπηρεσία.

8. Συνεργασίες
Το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνεργάζεται σε επίπεδο διοίκησης με το Τμήμα Οικονομικών
Επιστημών του ΕΚΠΑ, που έχει την διοικητική ευθύνη καθώς και την κύρια ευθύνη διδασκαλίας για το Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών Εφαρμοσμένης Οικονομικής και
Χρηματοοικονομικής.

9. Δυνατότητες απασχόλησης

Ελεγκτικές εταιρείες, λογιστικές εταιρείες-γραφεία, χρηματοοικονομικός τομέας επιχειρήσεων, οικονομικά τμήματα φορέων του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα. Οι απόφοιτοι του προγράμματος είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί στο
επαγγελματικό πεδίο καθώς το συγκεκριμένο πρόγραμμα
έχει καταξιωθεί στην αγορά εργασίας, μέσω των επιδόσεων αποφοίτων του, από το 2005.

		
		 10. Αιτήσεις
Οι αιτήσεις καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, από το site του προγράμματος
(www.mscfinance-uoa.gr).

11. Απαραίτητα

δικαιολογητικά

• Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Φοιτητές, που δεν
έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, με την προϋπόθεση ότι για την επιτυχή περάτωση των σπουδών τους δεν υπολείπονται περισσότερα
μαθήματα από το 1/6 του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος στο οποίο φοιτούν και επίσης ότι θα έχουν πάρει το
πτυχίο τους πριν εγγραφούν στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
•
•
•
•

Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
Δύο συστατικές επιστολές.
Πίνακας μαθημάτων και βαθμολογίας από
προηγούμενες σπουδές.
Συμπληρωμένη αίτηση.

Συνεργασίες με επαγγελματικούς φορείς:
• Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.), συνεργασία που χρονολογείται από το 2005. Εξειδικεύεται στην
ανάθεση διδασκαλίας αντικειμένων της ελεγκτικής και λογιστικής σε έμπειρους, εξειδικευμένους, επιστήμονες, που
προτείνονται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ο.Ε.Λ. Επίσης, οι κάτοχοι του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» λαμβάνουν
εκπαιδευτική επάρκεια ως προς τα αντικείμενα που προβλέπονται για την άσκηση του ελεγκτικού επαγγέλματος,
εφ’ όσον συμμετέχουν επιτυχώς στις αντίστοιχες επαγγελματικές εξετάσεις.
• Institute of Chartered Accountants of England and Wales
(ICAEW). Συνεργασία στο επίπεδο εκπαιδευτικών σεμιναρίων και αναγνώρισης γνωστικών αντικειμένων. Συγκεκριμένα αναγνωρίζονται 12 από τα 15 γνωστικά αντικείμενα
που απαιτούνται για την απόκτηση του διεθνώς αναγνωρισμένου επαγγελματικού τίτλου Association of Chartered
Accountants (ACA).

12. Κριτήρια αξιολόγησης
των υποψηφίων:

•

Πτυχίο και βαθμός πτυχίου.

•

Προσωπική συνέντευξη.

• Πρόσθετα προσόντα όπως εργασιακή εμπειρία, , επιπρόσθετοι τίτλοι σπουδών ή πτυχία, GMAT, συμμετοχή σε
σεμινάρια, μετεκπαιδευτικά προγράμματα, δημοσιεύσεις,
γνώσεις Η/Υ.

13. Επικοινωνία
Τηλ.: 210 3689821
email: gchatzin@econ.uoa.gr
Ευριπίδου 14, 4ος όρ., 10559, Αθήνα.
site: www.mscfinance-uoa.gr
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εφαρμοσμένη Οικονομική & Χρηματοοικονομική
ΕΙΔΊΚΕΥΣΗ

Δημόσια Ελεγκτική

1. Γιατί να επιλέξω την ειδίκευση
«Δημόσια Ελεγκτική»;

• για να αποκτήσω ένα μοναδικό, στην Ελλάδα, μεταπτυχιακό τίτλο με ουσιαστικό περιεχόμενο.
• για να αποκτήσω μεταπτυχιακό τίτλο από ένα πανεπιστήμιο διεθνούς κύρους και αναγνωρισιμότητας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
• για την πρωτοποριακή, συνεργασία με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.), με διδάσκοντες που
προσφέρουν την εμπειρία και τεχνογνωσία τους.
• για να μάθω την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων του Δημοσίου Τομέα (Δ.Λ.Π.Δ.Τ. (IPSAS)) και των
Διεθνών Προτύπων Ελέγχου, των οποίων η σταδιακή εφαρμογή έχει ήδη ξεκινήσει στο ελληνικό Δημόσιο.
• αν είμαι ήδη απασχολημένος στο Δημόσιο Τομέα θα αποκτήσω ένα μοναδικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους συναδέλφους μου: γνώση και εφαρμογή των Δ.Λ.Π.Δ.Τ. και Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και επίσης θα γίνω κάτοχος ενός
μοναδικά εξειδικευμένου μεταπτυχιακού τίτλου.
• αν σκοπεύω να συνεργαστώ, ή, στοχεύω να απασχοληθώ στον δημόσιο τομέα, τότε το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών στη Δημόσια Ελεγκτική θα μου προσδώσει μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα σχετικά με τη γνώση των
Δ.Λ.Π.Δ.Τ. και των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου στο δημόσιο τομέα.
• το πρόγραμμα των μαθημάτων έχει σχεδιαστεί για εργαζόμενους.
• εργαζόμενοι και εκτός Αθηνών μπορούν να το παρακολουθήσουν.

•



το πρόγραμμα προσφέρεται και ως μερικής
φοίτησης (part time), σε 4 εξάμηνα.



τα μαθήματα διεξάγονται κάθε Παρασκευή
απόγευμα και Σάββατο πρωί.



για τις ανάγκες των μαθημάτων χρησιμοποιούνται
σύγχρονες μέθοδοι εκπαίδευσης. Μέρος της διδασκαλίας προσφέρεται εξ αποστάσεως, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίας.

για τα ανταγωνιστικά δίδακτρα.

		 2. Σκοπός του προγράμματος
Ο σκοπός είναι η δημιουργία στελεχών που θα συμβάλουν
στον εκσυγχρονισμό και την εξυγίανση του Δημόσιου τομέα. Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην
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• διεύρυνση των ικανοτήτων και δυνατοτήτων των στελεχών που θα το παρακολουθήσουν, για επιτυχή σταδιοδρομία και εξέλιξη στον στενό ή ευρύτερο δημόσιο τομέα.
• κατάρτιση εξειδικευμένων στελεχών με γνώσεις και
δεξιότητες στους επιμέρους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης και ειδικότερα στον τομέα των Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων και των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου, όπως επιβάλλεται να εφαρμοστούν.

3. Σε ποιους απευθύνεται;
Το Πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε στελέχη με προϋπηρεσία στον οικονομικό έλεγχο των φορέων του Δημόσιου
Τομέα, όσο και σε νέους πτυχιούχους με παρόμοιο επαγγελματικό προσανατολισμό. Ενδεικτικά, το Πρόγραμμα απευθύνεται:
• σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που στοχεύουν συνεργαστούν ή να απασχοληθούν στο στενό ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, σε διεθνείς οργανισμούς ή φορείς
που συνεργάζονται με το δημόσιο όπως μη κυβερνητικές
οργανώσεις (Υπουργεία, Ελεγκτικούς Μηχανισμούς, Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, Τοπική Αυτοδιοίκηση,
Κοινωνικές Υπηρεσίες, Νοσοκομεία, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, Πανεπιστήμια, Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς
κ.α.)
• σε στελέχη που ασκούν διοικητικά, ελεγκτικά και όχι
μόνο, καθήκοντα στο Δημόσιο Τομέα και τους ενδιαφέρει η
επαγγελματική τους ανέλιξη και η προσωπική τους ανάπτυξη και εξέλιξη.

4. Χρόνος φοίτησης
• Το Πρόγραμμα προσφέρεται ως μερικής φοίτησης (part
time) με διάρκεια τέσσερα εξάμηνα. Το Πρόγραμμα πλήρους
φοίτησης διαρκεί τρία εξάμηνα.

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: Δημόσια Ελεγκτική

		

5. Δίδακτρα

4.800 ευρώ που καταβάλλονται σε ισόποσες δόσεις, πριν
από την έναρξη κάθε εξαμήνου.

6. Πού και πότε

γίνονται τα μαθήματα;

Ευριπίδου 14, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και Καποδιστρίου 28 στις εγκαταστάσεις
του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.).
Οι διαλέξεις των μαθημάτων διεξάγονται αποκλειστικά Παρασκευή απογευματινές ώρες και Σάββατο πρωινές ώρες.

9. Δυνατότητες απασχόλησης
Το Πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε όσους ήδη απασχολούνται ή σκοπεύουν να απασχοληθούν σε θέσεις στο
στενό ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, (Δημόσιες Υπηρεσίες, Υπουργεία, Ελεγκτικούς Μηχανισμούς, Επιχειρήσεις
Δημοσίου, Πανεπιστήμια, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Περιφέρειες, Νοσοκομεία, Ασφαλιστικά Ταμεία, Ημικρατικούς Οργανισμούς, Μη-Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς κ.α.)

		
		 10. Αιτήσεις

Οι αιτήσεις καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, από το site του προγράμματος
(www.mscfinance-uoa.gr).

Τα μαθήματα προσφέρονται κυρίως διά ζώσης και ορισμένα
με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που δεν υπερβαίνουν

11. Απαραίτητα

το 35% του εκπαιδευτικού προγράμματος.

7. Διδάσκοντες
•

Την κύρια ευθύνη της διδασκαλίας έχουν τα μέλη Διδα-

κτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ.
•

Τα μαθήματα Λογιστικής και Ελεγκτικής διδάσκονται

κυρίως από μέλη του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης του Σ.Ο.Ε.Λ.
(Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.), που είναι εξειδικευμένοι επιστήμονες αλλά
κυρίως έμπειροι επαγγελματίες στα συγκεκριμένα αντικείμενα.
•

• Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Φοιτητές, που δεν
έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, με την προϋπόθεση ότι για την
επιτυχή περάτωση των σπουδών τους δεν υπολείπονται
περισσότερα μαθήματα από το 1/6 του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος στο οποίο φοιτούν.
•

Αποδεικτικό ς γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

•

Δύο συστατικές επιστολές.

• Πίνακας μαθημάτων και βαθμολογίας από προηγούμενες σπουδές.
•

Διδάσκουν επίσης εξειδικευμένοι επιστήμονες με πολυ-

Συμπλήρωση αίτησης.

12. Κριτήρια αξιολόγησης

ετή επαγγελματική και διδακτική προϋπηρεσία.

8. Συνεργασίες

δικαιολογητικά

των υποψηφίων:

•

Πτυχίο και βαθμός πτυχίου.

Το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονο-

•

Προσωπική συνέντευξη.

μικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνερ-

• Πρόσθετα προσόντα όπως εργασιακή εμπειρία, επιπρόσθετοι τίτλοι σπουδών ή πτυχία, GMAT, συμμετοχή σε σεμινάρια, μετεκπαιδευτικά προγράμματα, δημοσιεύσεις, γνώσεις Η/Υ.

γάζεται σε επίπεδο διοίκησης με το Τμήμα Οικονομικών
Επιστημών του ΕΚΠΑ, που έχει τη διοικητική ευθύνη καθώς και την κύρια ευθύνη διδασκαλίας για το Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών Εφαρμοσμένης Οικονομικής και
Χρηματοοικονομικής.
Η «Δημόσια Ελεγκτική» διεξάγεται σε συνεργασία με το
Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.). Η σύμπραξη
αυτή στοχεύει να μεταδώσει στους συμμετέχοντες φοιτητές την ακαδημαϊκή γνώση των καθηγητών του ΕΚΠΑ και
την πρακτική γνώση και εμπειρία των Ορκωτών Ελεγκτών

13. Επικοινωνία
Τηλ.: 210 3689813
email: cserifi@econ.uoa.gr
Ευριπίδου 14, 5ος όρ., 10559, Αθήνα.
site: www.mscfinance-uoa.gr

Λογιστών του ΣΟΕΛ, του επισήμου ελεγκτικού φορέα της
Ελλάδος, στο οικονομικό, λογιστικό και ελεγκτικό πεδίο.
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Επικοινωνία:
Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική
τηλ.: 210 3689805
email: mkolom@econ.uoa.gr
Ευριπίδου 14, 4ος όρ., 10559, Αθήνα.

Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική
τηλ.: 210 3689821
email: gchatzin@econ.uoa.gr
Ευριπίδου 14, 4ος όρ., 10559, Αθήνα.

Δημόσια Ελεγκτική
τηλ.: 210 3689813
email: cserifi@econ.uoa.gr
Ευριπίδου 14, 5ος όρ., 10559, Αθήνα.

