Παρουσίαση του ΠΜΣ στη «Χρηµατοοικονοµική Λογιστική και ∆ιοίκηση» και
αξιολόγησή του.
1. Ανταπόκριση στις κοινωνικές-ακαδηµαϊκές ανάγκες
Με τη δηµοσίευση του Νόµου3685/2008 «Θεσµικό πλαίσιο για τις µεταπτυχιακές σπουδές»,
το ΠΜΣ εγκρίθηκε από τη ΓΣΕΣ του Τµήµατος, υποβλήθηκε στο ΥΠΕΠΘ και εγκρίθηκε (ΦΕΚ
1810/01.09.2009). Το ΠΜΣ ξεκίνησε τη λειτουργία του, Α΄ Κύκλος κατά το εαρινό εξάµηνο
του ακαδ. έτους 2009-2010. Στο ΦΕΚ 2725/18.11.2011 δηµοσιεύτηκε η τροποποίηση της µε
αριθµ. 63838/Ε5/20−08−2009 (ΦΕΚ 1810 τ. Β΄/01−09−2009) υπουργικής απόφασης
«Έγκριση Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Λογιστικής του Τ.Ε.Ι.
Σερρών µε τίτλο «Χρηµατοοικονοµική Λογιστική και ∆ιοίκηση», µε την οποία «το Π.Μ.Σ. θα
λειτουργήσει µέχρι και 31−12−2012, οπότε θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της
λειτουργίας του». Στη συνέχεια παρατάθηκε η λειτουργία του µε τα ΦΕΚ Β 3570/31/12/2012
και 734/29-03-2013 και 876/08-04-2014.
Το ΠΜΣ επανιδρύθηκε µε το ΦΕΚ Β 1765/17-05-2018 και προσαρµόστηκε στο νέο θεσµικό
πλαίσιο λειτουργίας των ΠΜΣ. Μέχρι το ακ. έτος 2016-17 λειτούργησαν έξι κύκλοι σπουδών
στο ΠΜΣ
Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χρηµατοοικονοµική Λογιστική και ∆ιοίκηση»
(ΠΜΣ-ΧΛ&∆) του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής της Σχολής ∆ιοίκησης και
Οικονοµίας του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, απονέµει Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης
στη «Χρηµατοοικονοµική Λογιστική και ∆ιοίκηση». Η διάρκεια του Προγράµµατος είναι
τρία (3) διδακτικά εξάµηνα, εκ των οποίων το τρίτο αποτελεί χρόνο για την εκπόνηση
διπλωµατικής εργασίας.
Σκοπός του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηµατοοικονοµικής Λογιστικής και
∆ιοίκησης (ΠΜΣ-ΧΛ&∆) είναι η εµβάθυνση και προαγωγή των γνώσεων στα γνωστικά
αντικείµενα της Χρηµατοοικονοµικής Λογιστικής και ∆ιοίκησης
µε τη χρήση νέων
τεχνολογιών, η εξειδίκευση των φοιτητών σε αυτά και η διαµόρφωση στελεχών ικανών να
ανταποκριθούν στον επαγγελµατικό χώρο των επιχειρήσεων, των οργανισµών και του
δηµόσιου τοµέα και να προωθήσουν την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρµογών της στα
προαναφερόµενα αντικείµενα.
Ως εκ τούτου, το ΠΜΣ αποτελεί εξέλιξη του προπτυχιακού προγράµµατος του Τµήµατος και
ανταποκρίνεται, µε βάση το περιεχόµενό του και την παρεχόµενη εξειδίκευση, στους σκοπούς
του Τµήµατος και στις ανάγκες των επιχειρήσεων, των οργανισµών και γενικότερα της
κοινωνίας. Από τη µέχρι τώρα λειτουργία του το ΠΜΣ έχει σηµαντική συµβολή στη βελτίωση
των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων στελεχών δηµοσίων φορέων και επιχειρήσεων
κυρίως των Σερρών και δευτερευόντως της Θεσσαλονίκης.
2. ∆ράσεις προώθησης και συνεργασίες του ΠΜΣ
Το Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής, στο πλαίσιο της αποστολής του, επιδιώκει και
προωθεί την ανάπτυξη και ενδυνάµωση συνεργασιών και συνεργειών µε τους τοπικούς
αυτοδιοικητικούς, επιχειρηµατικούς, αναπτυξιακούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς και άλλους
φορείς της τοπικής κοινωνίας. Η Στρατηγική Συνεργασιών του Τµήµατος µε τους δηµόσιους,
ιδιωτικούς και κοινωνικούς φορείς της περιοχής προωθείται µέσω:
- Συµφωνιών Συνεργασίας µε τους φορείς.
- Συµµετοχής των φορέων σε ερευνητικά προγράµµατα που σχεδιάζει και υλοποιεί το
Επιστηµονικό Ερευνητικό Προσωπικό του Τµήµατος.
- Συµµετοχής του Τµήµατος σε αναπτυξιακές δοµές και πρωτοβουλίες που προωθούν την
τοπική και γενικότερη οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη.
- Συνεργασίας του Τµήµατος µε τους ιδιωτικούς, δηµόσιους και κοινωνικούς φορείς της
περιοχής για τον σχεδιασµό, υποβολή και υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων και διάθεση σε αυτούς των αποτελεσµάτων των
ερευνητικών προγραµµάτων.
- Συµµετοχής του Επιστηµονικού Ερευνητικού Προσωπικού του Τµήµατος σε µελέτες και
έρευνες των φορέων για τα ειδικότερα προβλήµατα που τους απασχολούν, καθώς και σε
εµπειρογνωµοσύνες σε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
- Εκπόνησης Πτυχιακών και ∆ιπλωµατικών Εργασιών των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών
φοιτητών σε αντικείµενα που απασχολούν τους φορείς και µελέτες περιπτώσεων που
αναφέρονται σε αυτούς.
Λαµβάνοντας υπόψη το νεοσύστατο του ΠΜΣ, δεν έχουν αναπτυχθεί µέχρι σήµερα διεθνείς
συνεργασίες.
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Από τη µέχρι σήµερα λειτουργία του ΠΜΣ (2010-2017) και µε βάση τα ερευνητικά
αποτελέσµατα των ∆ιπλωµατικών εργασιών, έχουν γίνει οι 14 δηµοσιεύσεις σε περιοδικά και
ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια µε κριτές:
3. ∆ράσεις αξιολόγησης του Προγράµµατος
Στο ΠΜΣ εφαρµόστηκαν σε όλους τους κύκλους οι προβλεπόµενες διαδικασίες αξιολόγησης.
Ειδικότερα:
Στο τέλος κάθε εξαµήνου, πραγµατοποιείται αξιολόγηση κάθε µαθήµατος και κάθε
διδάσκοντος από τους µεταπτυχιακούς φοιτητές, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον Κανονισµό
Μεταπτυχιακών Σπουδών. Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων ενός µαθήµατος, οι
µεταπτυχιακοί φοιτητές αξιολογούν αυτό, µε βάση ερωτηµατολόγιο που συµπληρώνουν. Το
σχετικό έντυπο καλύπτει το µάθηµα ως προς το περιεχόµενο, τον τρόπο διδασκαλίας του
διδάσκοντος αυτό, τον βαθµό συσχέτισής του µε την πράξη, τις αρχές και την φιλοσοφία του
Μεταπτυχιακού Προγράµµατος. Η αξιολόγηση του διδάσκοντος από τους µεταπτυχιακούς
φοιτητές γίνεται µε βάση τα κριτήρια για τις γνώσεις και την ικανότητα µετάδοσής τους
στους φοιτητές, την προετοιµασία του, τη χρησιµοποίηση σύγχρονης διεθνώς καθιερωµένης
βιβλιογραφίας, την προθυµία του να απαντά σε ερωτήσεις, την έγκαιρη βαθµολόγηση
εργασιών και γραπτών εξετάσεων, καθώς και την τήρηση των ωρών διδασκαλίας του
µαθήµατος, των ωρών γραφείου κ.λπ.
Ο µέσος όρος της βαθµολογίας των διδασκόντων στο χειµερινό εξάµηνο 2015-2016 σε όλα τα
µαθήµατα ήταν 4,18, ενώ στο εαρινό ό εξάµηνο 4,23, µε άριστα το πέντε (5). Ο µέσος όρος
της βαθµολογίας των διδασκόντων στο χειµερινό εξάµηνο 2016-2017 σε όλα τα µαθήµατα
είναι 4,24, ενώ στο εαρινό ό εξάµηνο 4,11, µε άριστα το πέντε (5).
4. Αναπτυξιακός σχεδιασµός του Προγράµµατος
Οι στόχοι του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηµατοοικονοµικής Λογιστικής
και ∆ιοίκησης (ΠΜΣ-ΧΛ&∆) του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής της Σχολής
∆ιοίκησης και Οικονοµίας του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας είναι:
- Η εµβάθυνση και προαγωγή των γνώσεων στα γνωστικά αντικείµενα της
Χρηµατοοικονοµικής Λογιστικής και ∆ιοίκησης, µε τη χρήση νέων τεχνολογιών.
- Η επιστηµονική εξειδίκευση των φοιτητών σε αυτά τα γνωστικά αντικείµενα.
- Η διαµόρφωση των απαραίτητων συνθηκών για την ανάδειξη νέων ερευνητών.
- Η ενίσχυση της συνεργασίας µε τοπικούς ιδιωτικούς και δηµόσιους φορείς, µέσω της
εκπόνησης των ∆ιπλωµατικών Εργασιών των µεταπτυχιακών φοιτητών σε αντικείµενα που
απασχολούν τους φορείς αυτούς και η αξιοποίηση και από αυτούς των ερευνητικών τους
αποτελεσµάτων.
- Η διαµόρφωση στελεχών ικανών να ανταποκριθούν στον επαγγελµατικό χώρο των
επιχειρήσεων, των οργανισµών και του δηµόσιου τοµέα και να προωθήσουν την ανάπτυξη της
έρευνας και των εφαρµογών της στα προαναφερόµενα αντικείµενα.
- Η ενίσχυση της θεµελιακής προϋπόθεσης για την τοπική, περιφερειακή και γενικότερη
ανάπτυξη, που είναι η βελτίωση της ποιότητας του ανθρώπινου δυναµικού µε την υψηλή
εξειδίκευσή του.
- Η προσέγγιση του στόχου ακαδηµαϊκής ολοκλήρωσης του Τµήµατος και µε τη λειτουργία
προγράµµατος Γ΄ κύκλου σπουδών (διδακτορικών) οψέποτε το επιτρέψει το θεσµικό πλαίσιο.
5. Συµπέρασµα
γνώσεων
Από επιστηµονική άποψη, το ΠΜΣ συµβάλλει στην εµβάθυνση και προαγωγή των
στα γνωστικά αντικείµενα της Χρηµατοοικονοµικής Λογιστικής και ∆ιοίκησης µε τη χρήση
νέων τεχνολογιών, στην εξειδίκευση των φοιτητών σε αυτά και στην ανάπτυξη της έρευνας
και των εφαρµογών της στα προαναφερόµενα αντικείµενα.
Από κοινωνική άποψη, το ΠΜΣ θα συµβάλλει στην παροχή εξειδικευµένου υψηλής
ποιότητας ανθρώπινου δυναµικού στους δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς και γενικότερα
στην κοινωνία και ειδικότερα στους τοµείς των λογιστικών, χρηµατοοικονοµικών και
διοικητικών υπηρεσιών.
Συνοψίζοντας:
α. Το ΠΜΣ αποτελεί εξέλιξη του προπτυχιακού προγράµµατος του Τµήµατος.
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β. Ανταποκρίνεται, µε βάση το περιεχόµενό του και την παρεχόµενη εξειδίκευση, στους
σκοπούς του Τµήµατος και στις ανάγκες των επιχειρήσεων, των οργανισµών και γενικότερα
της τοπικής κοινωνίας. Ειδικότερα στο διαρκώς µεταβαλλόµενο οικονοµικό και
επιχειρηµατικό περιβάλλον και στην αναζήτηση νέων µέσων και µεθόδων λογιστικής και
χρηµατοοικονοµικής διοίκησης, η ανάγκη εξειδίκευσης καθίσταται επιτακτική.
γ. Ήδη µε τη λειτουργία οκτώ (8) κύκλων του ΠΜΣ, το Τµήµα Λογιστικής και
Χρηµατοοικονοµικής έχει δηµιουργήσει τις βάσεις, έχει αναπτύξει την αναγκαία τεχνογνωσία
και έχει συγκεντρώσει σηµαντική εµπειρία, που επιτρέπουν τη συνέχεια και µε καλύτερους
όρους της λειτουργίας του ΠΜΣ.
δ. Από τη µέχρι τώρα λειτουργία του το ΠΜΣ έχει σηµαντική συµβολή στη βελτίωση των
τυπικών και ουσιαστικών προσόντων στελεχών δηµοσίων φορέων και επιχειρήσεων κυρίως
των Σερρών και δευτερευόντως της Θεσσαλονίκης.
ε. Το Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής και ειδικά το ΠΜΣ έχουν αξιολογηθεί
θετικά από την έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης.
στ. Στο ΠΜΣ εφαρµόστηκαν σε όλους τους κύκλους οι προβλεπόµενες διαδικασίες
αξιολόγησης.
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