ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ
«ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ, ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ
ΤΣΗΜΑΣΑ»

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΩΝ ΕΙΑΓΩΓΗ
Σο Σμιμα Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ του Αλεξάνδρειου ΣΕΙ Θεςςαλονίκθσ
ανακοινϊνει τθν ζναρξθ λειτουργίασ του 1ου κφκλου του Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν
πουδϊν (Π.Μ..) "Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ, Λογιςτικι και Πλθροφοριακά
υςτιματα" από το εαρινό εξάμθνο του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2015-2016 και προςκαλεί τουσ
ενδιαφερόμενουσ να υποβάλουν αίτθςθ υποψθφιότθτασ για ειςαγωγι.
Σο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν (Π.Μ..), με τίτλο «Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ,
Λογιςτικι και Πλθροφοριακά υςτιματα», είναι εγκεκριμζνο από το Τπουργείο Παιδείασ
(ΦΕΚ1069/08-06-2015).
κοπόσ
κοπόσ του παρόντοσ Π.Μ.. είναι μζςα από τθν εμβάκυνςθ και προαγωγι των γνϊςεων
ςτα γνωςτικά αντικείμενα τθσ Χρθματοοικονομικισ Διοίκθςθσ, τθσ Λογιςτικισ και των
Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων, θ εξειδίκευςθ των πτυχιοφχων του Σμιματοσ, των ομολόγων
Σμθμάτων, αλλά και των πτυχιοφχων οικονομικϊν ςχολϊν άλλων Πανεπιςτθμίων και ΣΕΙ, θ
διαμόρφωςθ ςτελεχϊν ικανϊν να ανταποκρικοφν ςτον επαγγελματικό χϊρο των
επιχειριςεων, των οργανιςμϊν αλλά και του δθμόςιου τομζα κακϊσ επίςθσ και θ
προϊκθςθ τθσ ανάπτυξθσ τθσ ζρευνασ, τθσ κεωρίασ και των εφαρμογϊν ςτα
προαναφερόμενα αντικείμενα.
Επαγγελματικζσ προοπτικζσ
Οι απόφοιτοι του προγράμματοσ κα μποροφν να εργαςκοφν ωσ Οικονομικοί αναλυτζσ,
φμβουλοι επιχειριςεων, Αξιολογθτζσ επενδφςεων, Χρθματοοικονομικοί ςφμβουλοι,
φμβουλοι κατάρτιςθσ επενδυτικϊν ςχεδίων, Τπεφκυνοι Εςωτερικοφ ελζγχου επιχειριςεων
και οργανιςμϊν, Εξωτερικοί ελεγκτζσ, Τπεφκυνοι Διοικθτικισ Λογιςτικισ και Κοςτολόγθςθσ,
φμβουλοι Επιχειρθςιακϊν και Πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και με κάκε άλλθ
δραςτθριότθτα που ζχει ςχζςθ με τουσ τομείσ τθσ Χρθματοοικονομικισ, τθσ Λογιςτικισ και
των Επιχειρθςιακϊν υςτθμάτων των επιχειριςεων ι τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ. Επίςθσ τουσ
δίνεται θ δυνατότθτα να προωκιςουν τθν ανάπτυξθ τθσ ζρευνασ ςτα προαναφερόμενα
γνωςτικά πεδία, ςυνεχίηοντασ τισ ςπουδζσ τουσ για απόκτθςθ διδακτορικοφ διπλϊματοσ
είτε ςτο οικείο Σμιμα (όταν το κεςμικό πλαίςιο το επιτρζψει), είτε ςε άλλο Ανϊτατο
Εκπαιδευτικό Κδρυμα τθσ χϊρασ ι του εξωτερικοφ.
Κατθγορίεσ Πτυχιοφχων οι οποίοι γίνονται δεκτοί
το Π.Μ.. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογι πτυχιοφχοι:
α)Σμθμάτων Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ,
β)Σμθμάτων Οικονομικϊν Επιςτθμϊν των Πανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι αναγνωριςμζνων
άλλων Σμθμάτων τθσ αλλοδαπισ,
γ) άλλων Σμθμάτων Πανεπιςτθμίων και ΣΕΙ με ςυναφι γνωςτικά αντικείμενα,
δ) Σμθμάτων Κοινωνικϊν, Θετικϊν και Πολυτεχνικϊν χολϊν τθσ θμεδαπισ ι τθσ
αλλοδαπισ με τουλάχιςτον 2 χρόνια επαγγελματικι εμπειρία ςυναφι με το γνωςτικό
αντικείμενο του ΠΜ.

Οι κάτοχοι τίτλου Πανεπιςτθμίου ι ΣΕΙ τθσ αλλοδαπισ οφείλουν να προςκομίςουν τθν
αναγνϊριςθ του τίτλου τουσ από τον ΔΟΑΣΑΠ.
Επίςθσ μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ και τελειόφοιτοι των Σμθμάτων αυτϊν, που πριν τθν
Β’ φάςθ αξιολόγθςθσ των υποψθφίων εκκρεμεί μόνο θ ορκωμοςία τουσ, προςκομίηοντασ
βεβαίωςθ ολοκλιρωςθσ των ςπουδϊν, με αναφορά ςτο βακμό πτυχίου τουσ.
Χρονικι Διάρκεια πουδών
Σο ΠΜ είναι πλιρουσ φοίτθςθσ και θ ελάχιςτθ χρονικι διάρκεια ςπουδϊν για τθν
απονομι του Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ ορίηεται ςε τρία (3) διδακτικά εξάμθνα, εκ των
οποίων το τρίτο εξάμθνο ςπουδϊν αφιερϊνεται αποκλειςτικά ςτθν εκπόνθςθ τθσ
διπλωματικισ εργαςίασ.
Διδαςκόμενα Μακιματα
Σα δφο πρϊτα εξάμθνα περιλαμβάνουν διδαςκαλία των εξισ μακθμάτων:
Α’ Εξάμηνο
 Ειδικά Θζματα Ελεγκτικισ
 Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ
 Διοίκθςθ Μικρομεςαίων Επιχειριςεων και Επιχειρθματικότθτα
 Λογιςτικά Πλθροφοριακά υςτιματα
 Επιχειρθςιακζσ Διαδικαςίεσ με το ςφςτθμα ERP τθσ SAP
Β’ Εξάμηνο
 Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ
 Ειδικά Θζματα Διοικθτικισ Λογιςτικισ
 φγχρονεσ Μορφζσ Χρθματοδότθςθσ
 Χρθματοοικονομικζσ Αγορζσ
 Αναλυτικι των Επιχειριςεων
Σο Γ’ εξάμθνο είναι αφιερωμζνο ςτθν εκπόνθςθ τθσ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ.
Η διδαςκαλία των μακθμάτων κα γίνεται τρεισ μζρεσ τθν εβδομάδα από τισ 16.00 και για
πζντε διδακτικζσ ϊρεσ θμερθςίωσ.
Δίδακτρα
Σα δίδακτρα για το ΠΜ ανζρχονται ςε 3.000 ευρϊ και κα καταβάλλονται ςε τρεισ (3)
δόςεισ ωσ εξισ:
α) 1.500 ευρϊ, εκ των οποίων τα 500 ευρϊ με τθν εγγραφι και τα υπόλοιπα 1.000 ευρϊ
μζςα ςτο πρϊτο 15ιμερο από τθν ζναρξθ του 1ου εξαμινου
β) 1.000 ευρϊ μζςα ςτο πρϊτο 15ιμερο από τθν ζναρξθ του 2ου εξαμινου
γ) 500 ευρϊ μζςα ςτο πρϊτο 15ιμερο από τθν ζναρξθ του 3ου εξαμινου.
Αρικμόσ Ειςακτζων
Ο ελάχιςτοσ αρικμόσ ειςακτζων ςτο ΠΜ ορίηεται ςε τριάντα (30) και μπορεί να ανζλκει
κατ΄ ανώτατο όριο ςε ςαράντα (40). Επιπλζον γίνονται δεκτοί: ζνασ (1) υπότροφοσ του ΙΚΤ
που πζτυχε ςτο ςχετικό διαγωνιςμό μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν εςωτερικοφ του γνωςτικοφ
αντικειμζνου του ΠΜ και ζνασ (1) αλλοδαπόσ υπότροφοσ του Ελλθνικοφ Κράτουσ,
ςφμφωνα με το νόμο 3685/2008, άρκρο 4, παρ. 3.

Διαδικαςία Τποβολισ Αίτθςθσ και Δικαιολογθτικών
Η διαδικαςία υποβολισ τθσ αίτθςθσ και των δικαιολογθτικϊν κα γίνει με τθν κατάκεςθ από
μζρουσ των ενδιαφερόμενων ςτθ Γραμματεία του ΠΜ των παρακάτω δικαιολογθτικϊν ςε
δφο φάςεισ ωσ ακολοφκωσ:
Φάςθ Α (Ηλεκτρονικι Τποβολι, από τισ 15 Οκτωβρίου ζωσ τισ 21 Δεκεμβρίου 2015)
1. Αίτθςθ εγγραφισ
Τποβολι ΜΟΝΟ τθσ ςυμπλθρωμζνθσ αίτθςθσ ςτθν Γραμματεία του ΠΜ μζςω του
ακόλουκου e-mail: msc-info@acf.teithe.gr. Κανζνα άλλο δικαιολογθτικό δεν κα υποβλθκεί
μαηί με τθν αίτθςθ.
ΠΡΟΟΧΗ: Η αίτθςθ αυτι επζχει κζςθ Τπεφκυνθσ Διλωςθσ για τθν φπαρξθ των
αναγραφομζνων ςε αυτι προςόντων και για τθν φπαρξθ των ςχετικϊν τίτλων και
αποδεικτικϊν ςτοιχείων των προςόντων αυτϊν, τα οποία (τίτλοι και δικαιολογθτικά) κα
προςκομιςκοφν κατά τθ δεφτερθ φάςθ αξιολόγθςθσ των υποψθφίων.
Φάςθ Β (Τποβολι ςε ζντυπθ μορφι, κα ακολουκιςει ςχετικι ανακοίνωςθ μετά τθν 21 θ
Δεκεμβρίου για το πότε πρζπει να υποβλθκοφν)
1. Αντίγραφο πτυχίου (ςτθν περίπτωςθ που ο τίτλοσ ζχει αποκτθκεί ςτθν
αλλοδαπι κα πρζπει να ςυνοδεφεται από αντίγραφο πιςτοποιθτικοφ ιςοτιμίασ
και αντιςτοιχίασ από τον ΔΟΑΣΑΠ) ι βεβαίωςθ τθσ γραμματείασ του Σμιματοσ
ςτο όπου φοιτοφν, θ οποία αναφζρει ότι ο υποψιφιοσ ζχει περατϊςει τισ
ςπουδζσ του, τον βακμό πτυχίου και ότι εκκρεμεί μόνο θ διαδικαςία τθσ
ορκωμοςίασ
2. Πιςτοποιθτικό αναλυτικισ βακμολογίασ
3. Αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα
4. Πιςτοποιθτικά τεκμθρίωςθσ τθσ καλισ γνϊςθσ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ (και για
τουσ αλλοδαποφσ τθσ πολφ καλισ γνϊςθσ τθσ Ελλθνικισ γλϊςςασ)
5. Επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ ι διακρίςεισ (εάν υπάρχουν)
6. Αποδεικτικά επαγγελματικισ ι/και ερευνθτικισ εμπειρίασ (εάν υπάρχουν)
7. Λοιποί τίτλοι ςπουδϊν (εάν υπάρχουν)
8. Φωτοαντίγραφο αςτυνομικοφ δελτίου ταυτότθτασ ι διαβατθρίου
9. Δφο (2) ςυςτατικζσ επιςτολζσ ςε φάκελο ςφραγιςμζνο και υπογεγραμμζνο από
τον ςυντάκτθ τθσ επιςτολισ (υπόδειγμα ςυςτατικισ επιςτολισ). Οι ςυςτατικζσ
επιςτολζσ μπορεί να προζρχονται είτε από τον ακαδθμαϊκό χϊρο, είτε από τον
επαγγελματικό χϊρο, είτε και από τουσ δφο χϊρουσ.
Αξιολόγηση Υποψηφίων
Η αξιολόγθςθ των υποψθφίων περιλαμβάνει τρεισ (3) φάςεισ:
τθν πρώτθ φάςθ υποβάλλεται θλεκτρονικά θ αίτθςθ ςτθν Γραμματεία του ΠΜ.
τθ δεφτερθ φάςθ αξιολογοφνται οι υποψιφιοι με βάςθ τα παρακάτω κριτιρια
αξιολόγθςθσ, που ζχουν ςυνολικό ςυντελεςτι βαρφτθτασ 80%:
 Βακμόσ πτυχίου (συντελεστής 35%)
 Επίπεδο γνϊςθσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ (συντελεστής 20%)
 υναφισ επαγγελματικι εμπειρία ι/και ερευνθτικι δραςτθριότθτα (συντελεστής 15%)
 Υπαρξθ άλλου τίτλου ςπουδϊν (πτυχίου ι μεταπτυχιακοφ) (συντελεστής 10%)
Μετά τθν αξιολόγθςθ όλων των αιτιςεων, κα ςυνταχκεί και κα ανακοινωκεί ο προςωρινόσ
πίνακασ μοριοδότθςθσ με φκίνουςα βακμολογικι ςειρά. Οι υποψιφιοι που
ςυμπεριλαμβάνονται ςτον προςωρινό πίνακα κα πρζπει να προςκομίςουν όλουσ τουσ

αναφερκζντεσ ςτθν αίτθςθ τίτλουσ και δικαιολογθτικά, κακϊσ και τα υπόλοιπα
απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα αυτϊν. Η
προςκόμιςθ κα πρζπει να γίνει εντόσ τθσ προκεςμίασ που κα οριςτεί ϊςτε να γίνει ο
ζλεγχοσ πλθρότθτασ των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν, που αποτελεί προχπόκεςθ
πρόκριςθσ ςτθν τρίτθ φάςθ. Επί του πίνακα αυτοφ κα υπάρχει εφλογοσ χρόνοσ για υποβολι
ενςτάςεων, οι οποίεσ και κα εξεταςκοφν.
Κατά τθν τρίτθ φάςθ, αρχικά κα γίνει θ εξζταςθ των ενςτάςεων, αλλά και των πικανϊν
αποκλειςμϊν υποψθφίων λόγω μθ υποβολισ των επικαλοφμενων δικαιολογθτικϊν και
εφόςον ο ςυνολικόσ αρικμόσ των υποψθφίων τθσ δεφτερθσ φάςθσ υπερβαίνει τουσ 60, τότε
προκρίνονται ςτθν τρίτθ φάςθ οι 60 υποψιφιοι οι οποίοι ςυγκζντρωςαν τθ μεγαλφτερθ
βακμολογία. τθ ςυνζχεια πραγματοποιείται προςωπικι ςυνζντευξθ των εναπομεινάντων
υποψθφίων, θ οποία ζχει ςυντελεςτι βαρφτθτασ 20%, και από τθν τελικι βακμολογία που
κα προκφψει καταρτίηεται τελικόσ πίνακασ επιτυχόντων και επιλαχόντων με φκίνουςα
βακμολογικι ςειρά και επιλζγονται οι πρϊτοι 40. Επί του τελικοφ πίνακα κατάταξθσ κα
υπάρχει εφλογοσ χρόνοσ για υποβολι ενςτάςεων, οι οποίεσ και κα εξεταςκοφν.
Με το πζρασ τθσ εξζταςθσ των ενςτάςεων επί του τελικοφ πίνακα επιτυχόντων και
επιλαχόντων και τθν οριςτικοποίθςθ αυτοφ, κα ηθτθκεί, με επιςτολι, από τουσ επιτυχόντεσ
να δθλϊςουν αν επικυμοφν να παρακολουκιςουν το πρόγραμμα. ε περίπτωςθ άρνθςθσ
αποδοχισ τθσ κζςθσ, θ κζςθ κα καλυφκεί από τον πρϊτο επιλαχόντα του πίνακα. Σζλοσ,
από τουσ επιτυχόντεσ οι οποίοι αποδζχκθκαν τθ κζςθ, κα ηθτθκεί, ςε ςυγκεκριμζνεσ
θμερομθνίεσ, να καταβάλουν τα δίδακτρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο κανονιςμό
ςπουδϊν του ΠΜ.
Ζναρξθ Διδαςκαλίασ
Η διδαςκαλία των μακθμάτων του πρϊτου κφκλου του ΠΜ κα ξεκινιςει το εαρινό
εξάμθνο του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2015-2016 (Φεβρουάριοσ 2016).
Τποβολι αιτιςεων
Η υποβολι των αιτιςεων κα αρχίςει τθν 15θ Οκτωβρίου και κα ολοκλθρωκεί τθν 21θ
Δεκεμβρίου 2015. θμειϊνεται ότι θ υποβολι τθσ αίτθςθσ των υποψθφίων, κατά τθν
περίοδο αυτι, κα γίνεται μόνο θλεκτρονικά ςτο mail τθσ Γραμματείασ του Π.Μ.., mscinfo@acf.teithe.gr.
Πλθροφορίεσ
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ανατρζχουν ςτθν
ιςτοςελίδα του Π.Μ.. http://msc.acf.teithe.gr/ ι να επικοινωνοφν με τθ Γραμματεία του
Π.Μ.. ςτο τθλζφωνο 2310-013203 ι ςτο mail: msc-info@acf.teithe.gr.

