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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
Αυτό το Παράρτημα Διπλώματος ακολουθεί το πρότυπο που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης
και η UNESCO/CEPES. Στόχος του Παραρτήματος είναι να παράσχει επαρκή ανεξάρτητα στοιχεία για τη βελτίωση της
διεθνούς «διαφάνειας» και της δίκαιης ακαδημαϊκής και επαγγελματικής αναγνώρισης των τίτλων σπουδών (διπλώματα,
πτυχία, πιστοποιητικά κ.λ.π.). Σχεδιάστηκε για να δίνει περιγραφή της φύσης, του επιπέδου, του υποβάθρου, του
περιεχόμενου και του καθεστώτος των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, από το άτομο που αναγράφεται
ονομαστικά στο πρωτότυπο του τίτλου, στον οποίο επισυνάπτεται αυτό το παράρτημα. Στο παράρτημα αυτό δεν κρίνεται η
αξία και δεν υπάρχουν δηλώσεις ισοτιμίας ή προτάσεις σχετικά με την αναγνώριση του τίτλου. Σε αυτό υπάρχουν
πληροφορίες και στα οκτώ τμήματά του. Όπου δεν υπάρχουν πληροφορίες δίδεται η σχετική εξήγηση.

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.1
1.2
1.3
1.4
1.4

Επώνυμο (α) : ___________________________
Όνομα (τα) :
___________________________
Τόπος, Χώρα γέννησης: ________________________
Ημερομηνία γέννησης (ημέρα/μήνας/έτος):
__________________
Αριθμός φοιτητικής ταυτότητας ή αριθμός μητρώου ή κωδικός: __________________

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

Ονομασία του τίτλου σπουδών και (αν υπάρχει) ο συγκεκριμένος τίτλος (στην πρωτότυπη γλώσσα):
ΠΤΥΧΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ και ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Τ.Ε)
Κύριος τομέας σπουδών για την απόκτηση του τίτλου:
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Ονομασία και καθεστώς απονέμοντος Ιδρύματος (στην πρωτότυπη γλώσσα):
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, Δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)
Ονομασία και καθεστώς του Ιδρύματος (αν διαφέρει από το σημείο 2.3) που παρέχει τις σπουδές (στην
πρωτότυπη γλώσσα):
Όπως το 2.3
Γλώσσα (-ες) διδασκαλίας/ εξετάσεων:
Ελληνική

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
3.1
3.2
3.3

Επίπεδο του τίτλου:
Προπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης (1ος Κύκλος Σπουδών)
Επίσημη διάρκεια του προγράμματος:
4 Έτη, 240 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
Απαιτήσεις εισαγωγής :
Πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις για κατόχους απολυτηρίου λυκείου ή ως υπαγόμενοι σε
ειδικές κατηγορίες ή με κατατακτήριες εξετάσεις.

4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΑΝ
4.1
4.2

Τρόπος σπουδών :
ΠΛΗΡΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ
Απαιτήσεις του προγράμματος:
Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος απαιτείται η φοίτηση επί 8 εξάμηνα σπουδών, πρακτική άσκηση (στο
ο
8 Εξάμηνο Σπουδών), η επιτυχής εξέταση σε 39 μαθήματα, 35 υποχρεωτικών και 4 κατ’ επιλογήν, η επιτυχής
υποβολή πτυχιακής εργασίας και η συγκέντρωση 240 πιστωτικών μονάδω (ECTS)
Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος του Τμήματος ανακηρύσσεται «Πτυχιούχος Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής» και διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις στα πεδία της Οικονομίας και ειδικά της
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, καθώς και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες για να μπορεί να
δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως
στέλεχος λογιστηρίου επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, είτε ως
αυτοαπασχολούμενος.
Ειδικότερα ο πτυχιούχος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας:
Τηρεί λογιστικά βιβλία και στοιχεία όλων των κατηγοριών σύμφωνα με την κείμενη φορολογική νομοθεσία, το
Ε.Γ.Λ.Σ και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ).
Συντάσσει και αναλύει ισολογισμούς και αναλυτικές καταστάσεις, καταρτίζει προϋπολογισμούς επιχειρήσεων και
οργανισμών.
Εφαρμόζει αρχές και μεθόδους κοστολόγησης και αποτίμησης, καθώς και χρηματοδότησης και διαχείρισης
επενδύσεων, αξιοποίησης εθνικών και κοινοτικών πόρων για τη χρηματοδότησή τους.
Εκπονεί χρηματοοικονομικές μελέτες και παρέχει χρηματοοικονομικές συμβουλές.
Εφαρμόζει διαδικασίες εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, καθώς και τη νομοθεσία που αφορά σε λογιστικά,
φορολογικά, εργατικά και εμπορικά θέματα.
Είναι γνώστης των σύγχρονων εφαρμογών των Η/Υ στη Λογιστική και στη Χρηματοοικονομική και γενικότερα των
Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων.
Ερμηνεύει και αναλύει τα λογιστικά και χρηματοοικονομικά δεδομένα των επιχειρήσεων και οργανισμών στο
γενικότερο εγχώριο και διεθνές μακροοικονομικό και μικροοικονομικό περιβάλλον και συντάσσει σχετικές εκθέσεις
και μελέτες.
Αξιοποιεί τις σύγχρονες στατιστικές και οικονομικές μεθόδους μελέτης και έρευνας των θεμάτων που έχουν σχέση
με τη Λογιστική, την οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων, την παραγωγική διαδικασία, την έρευνα αγοράς,
καθώς και τις τεχνολογικές εφαρμογές τους.

4.3
Λεπτομέρειες του προγράμματος (π.χ. ενότητες μαθημάτων ή μαθήματα) και οι ατομικοί βαθμοί / διδακτικές
μονάδες / πιστωτικές μονάδες που ελήφθησαν (αν αυτές οι πληροφορίες παρέχονται μέσω επίσημου πιστοποιητικού
αναλυτικής βαθμολογίας, αυτές πρέπει να αναφέρονται εδώ):
Τα μαθήματα στα οποία ο πτυχιούχος έχει εξεταστεί και έχει πάρει προαγωγικό βαθμό, καθώς και τα μαθήματα για
τα οποία έχει τύχει αναγνώρισης ή απαλλαγής, είναι τα :
Τίτλος
Μαθήματος
___
___
___
___
___

Κωδικός
___
___
___
___
___

Ώρες
Διδασκαλίας
____
____
____
____
____

Δ.Μ.

ECTS Credits

Βαθμός

Εξεταστική

____
____
____
____
____

____
____
____
____
____

____
____
____
____
____

____
____
____
____
____

Κατάταξη
ECTS
____
____
____
____
____

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας: ________________________________________________(Η πτυχιακή Εργασία υποστηρίχθηκε
ενώπιον τριμελούς επιτροπής).
Η Πρακτική Άσκηση (6 μήνες) πραγματοποιήθηκε στην
ΕΤΑΙΡΕΙΑ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ________________
_______________________________
Η κατάταξη ECTS έχει ως εξής:
Κλίμακα ECTS
grading

Α
B

% ποσοστό φοιτητών
που κανονικά
λαμβάνουν το βαθμό
αυτό
___
___

Ορισμοί

ΠΡΟΒΙΒΑΣΙΜΟΣ
ΠΡΟΒΙΒΑΣΙΜΟΣ

C
D
E
FX
F

___
___
___

ΠΡΟΒΙΒΑΣΙΜΟΣ
ΠΡΟΒΙΒΑΣΙΜΟΣ
ΠΡΟΒΙΒΑΣΙΜΟΣ
ΜΗ ΠΡΟΒΙΒΑΣΙΜΟΣ
ΜΗ ΠΡΟΒΙΒΑΣΙΜΟΣ

Για την υλοποίηση της κλίμακας κατάταξης ECTS χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες πηγές:
Crocker, L. & Algina, J. (1986). “Introduction to classical and modern test theory.” New York: Harcourt Brace Jovanovich
College Publishers
http://en.Wikipedia.org/wiki/Percintile_rank
4.4

Σύστημα Βαθμολογίας και, αν υπάρχει, κλίμακα κατανομής των βαθμών:
Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Ιδρύματος, ο φοιτητής/τρια θεωρείται ότι έχει επιτύχει σε ένα μάθημα,
εφόσον η τελική βαθμολογία του σε αυτό είναι ίση ή μεγαλύτερη του 5 σε κλίμακα από 0 έως 10.
Ο βαθμός του πτυχίου συνοδεύεται από χαρακτηρισμό ως εξής:
α) «Άριστα», για βαθμό από 8,50 έως 10
β) «Λίαν Καλώς», για βαθμό από 7,00 έως 8,49
γ) «Καλώς», για βαθμό από 5,00 έως 6,99
4.5 Γενική ταξινόμηση του τίτλου (στην πρωτότυπη γλώσσα):

___________________

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ
5.1

5.2

Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές:
Πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές σε οποιοδήποτε Ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού, σύμφωνα με τους
αντίστοιχους κανονισμούς.
Επαγγελματικό καθεστώς (αν υπάρχει):
Οι πτυχιούχοι του τμήματος λαμβάνουν ειδική άδεια επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Π.Δ.340/98 το οποίο εκδόθηκε κατ΄επιταγή του Ν. 2515/97

6. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1
6.2

Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Δεν υπάρχουν
Άλλες πηγές πληροφοριών:

http://www.europa.eu.int, the webpage of European Union educations issues
http://www.ypepth.eu, the webpage of the Greek Ministry of Education

7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
7.1

Ημερομηνία:

_______________________

7.2

Όνομα και Υπογραφή:

(Με εντολή Πρoέδρου)

7.3

Ιδιότητα:

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

7.4

Επίσημη Σφραγίδα:

8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

