
ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

Σ∆Ο 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Τροποποίηση του Προγράµµατος Σπουδών (ΠΣ) 

 

Με τη σύµφωνη γνώµη της πενταµελούς Επιτροπής του ΠΣ που διατυπώθηκε στην 

συνεδρίασή της στις 04.06.2014, την έγκριση της Συνέλευσης του Τµήµατος µε την 

υπ΄ αριθ. 7/25.06.2014 απόφασή της και της ∆ιεύθυνσης της Σ∆Ο µε την υπ΄ αριθ. 

10/30.06.2014 απόφασή της, η Συνέλευση του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας µε την 

υπ΄αριθ. 257/28/03.07.2014, ενέκρινε την τροποποίηση του ΠΣ του Τµήµατος 

Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής, ως εξής: 

 1. Καταργείται το µάθηµα Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Υ, Γ΄ Εξάµηνο). Στη θέση 

του µεταφέρεται το µάθηµα Επιχειρησιακή Έρευνα (Υ, Γ΄ Εξάµηνο), από το (∆΄ 

Εξάµηνο Επιλογής) και στο ∆΄ εξάµηνο µένουν δύο (2) µαθήµατα επιλογής, αντί 

τριών (3). Η Επιχειρησιακή Έρευνα, µεταφέρεται µε τις ίδιες ώρες και ∆/Μ της 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, δηλαδή 3 Θ, 1 ΑΠ, σύνολο 4, ΦΕ 10 και ∆/Μ 6. 

2. Καταργείται το µάθηµα Λογιστική και ∆ιαχείριση ΦΠΑ (Υ/Ε, ΣΤ΄ Εξάµηνο) και 
στο ΣΤ Εξάµηνο µένουν δύο (2) µαθήµατα επιλογής, αντί (3) τριών. 

3. Τροποποιούνται όλα τα περιγράµµατα των µαθηµάτων, σύµφωνα µε το υπόδειγµα 

της Πρότασης Ακαδηµαϊκής Πιστοποίησης της Α∆ΙΠ, χωρίς µεταβολές στο 

περιεχόµενο των µαθηµάτων. 

4. Μεταβατικές διατάξεις για τους φοιτητές 
4.1 Όσοι έχουν δηλώσει το µάθηµα Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, εξετάζονται σε 
αυτό έως και τον Σεπτέµβριο του 2014 και κατοχυρώνουν το µάθηµα. Στη συνέχεια 

στη θέση του δηλώνεται το µάθηµα Επιχειρησιακή Έρευνα (Υ, Γ΄ Εξάµηνο). 

4.2 Όσοι έχουν περάσει, επιτυχώς και τα δύο µαθήµατα Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

(Υ, Γ΄ Εξάµηνο) και Επιχειρησιακή Έρευνα (∆΄ Εξάµηνο Επιλογής) τα 

κατοχυρώνουν και δεν δηλώνουν άλλο µάθηµα επιλογής στο ∆΄ Εξάµηνο. 

4.3 Όσοι δεν περάσουν το µάθηµα Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Υ, Γ΄ Εξάµηνο) έως 

τον Σεπτέµβριο του 2014  και έχουν περάσει την Επιχειρησιακή Έρευνα (∆΄ Εξάµηνο 

Επιλογής), η Επιχειρησιακή Έρευνα κατοχυρώνεται ως (Υ, Γ΄ Εξάµηνο) και 

υποχρεούνται να δηλώσουν και να εξεταστούν σε άλλο µάθηµα επιλογής στο ∆΄ 

Εξάµηνο, προκειµένου να συµπληρώσουν 39 µαθήµατα. 

4.4 Οι Φοιτητές που έχουν περάσει το µάθηµα Λογιστική και ∆ιαχείριση ΦΠΑ (Υ/Ε, 

ΣΤ΄ Εξάµηνο) το κατοχυρώνουν και δεν δηλώνουν άλλο µάθηµα επιλογής στο ΣΤ 

Εξάµηνο. 

5. Με βάση τις αλλαγές 1 και 2, αντίστοιχα, τροποποιούνται: 

5.1 Οι τοµείς, ως προς τα µαθήµατα. 

5.2 Τα συνοπτικά στοιχεία, Κατηγορίες Μαθηµάτων, Αναλογίες. 

5.3 Το Πρόγραµµα Μαθηµάτων σε 3
ο
 εξάµηνο και ως προς τα Υ Επιλογής στο 4

ο
 και 

6
ο
 εξάµηνο. 

5.4 Ο Οδηγός Σπουδών, στα αντίστοιχα πεδία. 

 

Σέρρες 07.07.2014 

Η Γραµµατεία του Τµήµατος 

 


