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Εισαγωγή
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Λογιστική και στα Χρηματοοικονομικά (MBA in
Accounting and Finance) έχει σχεδιασθεί από το International Telematic University

Uninettuno με σκοπό να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες σε υψηλά στελέχη
και μάνατζερ στον τομέα της λογιστικής και των χρηματοοικονομικών. Δίνεται ιδιαίτερη
έμφαση στη διαχείριση των λογιστικών και χρηματοοικονομικών θεμάτων σε εθνικό, αλλά
και διεθνές επίπεδο, καθώς το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα περιλαμβάνει πληροφορίες
και εμπειρίες από νεοεμφανιζόμενες πηγές γνώσης, επιτρέποντας τις συγκριτικές μελέτες
μεταξύ διαφορετικών χωρών και συστημάτων.
Το

σύγχρονο,

διεθνές

περιβάλλον

προωθεί

την

ιδέα

ενός

αναδομημένου

χρηματοοικονομικού τομέα που θα αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην διατήρηση αλλά
και τη βελτίωση των αντίστοιχων υπηρεσιών. Η πολιτική αυτή απαιτεί ισχυρή ηγεσία και
την ανάπτυξη του οράματος αλλά και των πρακτικών που θα αποτελέσουν τη βάση για την
αναδιοργάνωση των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στον 21 ο αιώνα. Το Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα Σπουδών στη Λογιστική και στα Χρηματοοικονομικά θα προσπαθήσει να δώσει
στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια για να ανταπεξέλθουν στο δυναμικό αυτό
περιβάλλον. Δίνεται έμφαση στην έρευνα και σε μεθόδους διδασκαλίας εξασφαλίζοντας ότι
οι απόφοιτοι θα είναι ικανοί να διαχειριστούν λογιστικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
στη βάση μίας βαθιάς κατανόησης των θεωριών και της πρακτικής της διευθυντικής.
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα προσφέρει έναν πολυδιάστατο και αναλυτικό τρόπο
προσέγγισης του αντικειμένου και των προκλήσεων και θεμάτων που ανακύπτουν στη
διαχείριση, το σχεδιασμό και τις τακτικές που ακολουθούν όσοι εργάζονται στον τομέα των
λογιστικών – χρηματοοικονομικών και άλλων συναφών υπηρεσιών.
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες της λογιστικής και μάνατζερ
μεσαίας

και

ανώτερης

βαθμίδας

που

εργάζονται

ή

έχουν

την

ευθύνη

χρηματοοικονομική διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών δημόσιων ή ιδιωτικών.

4

για

τη

Στόχοι και Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχοι:
Το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες του χώρου της λογιστικής
ή απόφοιτους με ή χωρίς εμπειρία στη διοίκηση που επιθυμούν να ανέλθουν στις ανώτατες
βαθμίδες του χρηματοοικονομικού τομέα. Το Πρόγραμμα αναφέρεται κυρίως στις δημόσιες
και ιδιωτικές λογιστικές υπηρεσίες, χωρίς όμως να παραβλέπει τους ΜΚΟ (μη κυβερνητικούς
οργανισμούς), τους διεθνείς οργανισμούς και τους ιδιωτικούς φορείς. Αναμένεται ότι οι
μαθητές θα μπορέσουν να αντλήσουν εμπειρία από τις δικές τους γνώσεις οικονομικής
διαχείρισης στην τάξη και τις εργασίες και οι αιτούντες που δε διαθέτουν παρόμοια σχετική
εμπειρία θα πρέπει συνήθως να την αποκτήσουν προτού ξεκινήσουν το μεταπτυχιακό
πρόγραμμα.
Το Πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην καλλιέργεια της αναλυτικής σκέψης για την
αντιμετώπιση διοικητικών και αναπτυξιακών ζητημάτων που προκύπτουν καθημερινά σε
μάνατζερς μεσαίας και ανώτερης βαθμίδας του χρηματοοικονομικού τομέα. Αυτά
περιλαμβάνουν την δομή και οργάνωση, τη διαχείριση και τη διάθεση πόρων, την
αξιολόγηση υπηρεσιών και την κατανόηση των τοπικών/εθνικών παραγόντων αλλά και των
διεθνών συνθηκών που διαμορφώνουν το χρηματοοικονομικό περιβάλλον.
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Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Για να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος, αναπτύχθηκαν οι ακόλουθοι σκοποί:


Να παρέχει στους απόφοιτους μια άρτια κατανόηση των σύνθετων λογιστικών
συστημάτων σε όλο τον κόσμο



Να αναπτύξουν τις γνώσεις τους στη διαχείριση συγκεκριμένων τομέων μαζί με τις
τεχνικές και διαχειριστικές δεξιότητες για την επιτυχή άσκηση μίας σταδιοδρομίας
στον τομέα της λογιστικής και του χρηματοπιστωτικού τομέα



Να υποστηρίξει την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς ανώτερων στελεχών και ηγετών
στον τομέα της λογιστικής και του χρηματοπιστωτικού τομέα



Να υποστηρίξει την ανάπτυξη ενός συνόλου δεξιοτήτων για τη διαχείριση της
επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της αλλαγής



Να επιτρέψει στους σπουδαστές να αποκτήσουν δεξιότητες κριτικής αξιολόγησης για
τη λήψη αποφάσεων βάσει στοιχείων

Μετά το πέρας των σπουδών τους, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:


Επιδείξουν γνώση και κατανόηση στον τομέα της λογιστικής και χρηματοοικονομικής
διαχείρισης και στον σχεδιασμού και στη χάραξης πολιτικής, με ιδιαίτερη αναφορά
στον κυβερνητικό και τον ιδιωτικό τομέα,



Προσδιορίσουν,
διαχείρισης,

περιγράψουν

σχεδιασμού

και

και

αναλύσουν

πολιτικής

στο

κριτικά
πεδίο

της

τα

βασικά

λογιστικής

ζητήματα
και

του

χρηματοπιστωτικού τομέα,


Προσδιορίσουν και εξηγήσουν το πλαίσιο, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που
συνδέονται με τη διαμόρφωση και την εφαρμογή της δημοσιονομικής πολιτικής,



Ανασκοπήσουν τύπους πολιτικών, καταστάσεων και ζητημάτων στον τομέα της
χρηματοοικονομικής διαχείρισης, του σχεδιασμού και της χάραξης πολιτικής,



Εφαρμόσουν γνώσεις και δεξιότητες σε επιλεγμένους τομείς της οικονομικής
διαχείρισης, του σχεδιασμού και της πολιτικής στις τοπικές συνθήκες,



Συμμορφώνονται με αποδεκτούς τρόπους επαγγελματικής συμπεριφοράς και να
εργάζονται ως μέλη μιας ομάδα με τον κατάλληλο ρόλο, να βασίζονται στις έννοιες
και τις μεθοδολογίες που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια του προγράμματος με την
ολοκλήρωση μιας διατριβής,
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Αξιολογήσουν τις οικονομικές δραστηριότητες που έχουν ως κύριο σκοπό την
προώθηση, αποκατάσταση ή τήρηση των λογιστικών υπηρεσιών,



Περιγράψουν τον ρόλο και εφαρμόσουν επιλεγμένες τεχνικές οικονομικών για τον
χρηματοοικονομικό προγραμματισμό,



Αναπτύξουν

και

χρησιμοποιήσουν

μία

μεθοδολογία

διαχείρισης

και

προγραμματισμού για ένα αποκεντρωμένο σύστημα λογιστικής και χρηματοδότησης,


Περιγράψουν και χρησιμοποιήσουν τις έννοιες της οργάνωσης και της δομής, των
μεθόδων σχεδιασμού και διαχείρισης πόρων και των συστημάτων αναθεώρησης και
αξιολόγησης των υπηρεσιών,



Αναλύσουν και αναπτύξουν τις πολιτικές των λογιστικών υπηρεσιών στο σχετικό
τοπικό και εθνικό πλαίσιο,



Διεξάγουν

συγκριτική

μελέτη

των

εθνικών

και

διεθνών

ζητημάτων

χρηματοοικονομικής πολιτικής και διαχείρισης,


Καταδείξουν την κατανόηση των αρχών της χρηστής διακυβέρνησης και της
επαγγελματικής δεοντολογίας,



Επικοινωνούν αποτελεσματικά, εργάζονται σε ομάδες, καθορίζουν προτεραιότητες
και διαχειρίζονται αποτελεσματικά το φόρτο εργασίας,



"Να αναπτύξουν την ικανότητά τους για ανεξάρτητη μάθηση και συνεχή
επαγγελματική ανάπτυξη,



Περιγράψουν και αναλύσουν κριτικά τα σύγχρονα ζητήματα των μεταρρυθμίσεων
του

λογιστικού

τομέα

και

τη

συνάφειά

τους

με

την

ανάπτυξη

των

χρηματοοικονομικών πόρων,


Αναλύσουν τις σύγχρονες προσεγγίσεις για τη διαχείριση των οικονομικών πόρων
και αναπτύξουν μια στρατηγική προσέγγιση για την ανάπτυξη του λογιστικού τομέα,



Κατασκευάσουν ένα πλαίσιο ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού που περιλαμβάνει
τις λειτουργίες σχεδιασμού, κατάρτισης και διαχείρισης στη λογιστική,



Διεξάγουν πρωτογενή και δευτερογενή έρευνας για την κατανόηση και την
ανάπτυξη πρακτικών βασισμένων σε αποδεικτικά στοιχεία,



Αξιολογήσουν κριτικά τις διαφορετικές στρατηγικές κατάρτισης και οργανώσουν μια
στρατηγική κατάρτισης για το λογιστικό προσωπικό σε μια αποκεντρωμένη
οργανωτική δομή,



Περιγράψουν και κριτικάρουν τις έννοιες της αξιολόγησης του έργου και να
σχεδιάσουν ένα πλαίσιο για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση ενός έργου ή
προγράμματος,



Περιγράψουν και κριτικάρουν τις τρέχουσες έννοιες, μοντέλα και θεωρίες
διασφάλισης ποιότητας,



Κατασκευάσουν μια πολιτική διαχείρισης της ποιότητας για τα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα,
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Καταδείξουν την κατανόηση των θεωριών και των πρακτικών των οργανισμών του
δημόσιου τομέα, της διοίκησης και της ηγεσίας τους,



Καταδείξουν την κατανόηση των θεωριών και των πρακτικών που στηρίζουν
αποτελεσματικές, επαρκείς και δίκαιες χρηματοοικονομικές πολιτικές και πρακτικές,



Κατανοήσουν τους ρόλους της διευθυντικής και της ηγεσίας στη λογιστική και στα
χρηματοοικονομικά,



Κατέχουν μία εννοιολογική κατανόηση της διευθυντικής και της ηγετικής σκέψης
που επιτρέπει στους φοιτητές να προβληματιστούν και να αξιολογήσουν κριτικά την
τρέχουσα έρευνα και την εφαρμογή της στην πρακτική της ηγεσίας στη λογιστική
και στα χρηματοοικονομικά,



Βελτιώσουν την κατανόηση της διοίκησης και της ηγεσίας στο χώρο εργασίας με την
πρακτική της διδασκαλίας με γνώμονα την έρευνα,



Κατανοήσουν τους βασικούς επιστημονικούς κλάδους που συμβάλλουν στις
σύγχρονες λογιστικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Πρόγραμμα Σπουδών
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Λογιστική και στα Χρηματοοικονομικά
MBA in Accounting and Finance) έχει διάρκεια που αντιστοιχεί σε

90 ECTS

ευρωπαϊκών πιστωτικών διδακτικών μονάδων.
Για την απόκτηση μίας ECTS ακαδημαϊκής μονάδας, σύμφωνα με τους ισχύοντες
κανονισμούς ένας φοιτητής θα πρέπει να ολοκληρώσει 25 ώρες δραστηριοτήτων. Αυτές
είναι διαρθρωμένες σε μαθήματα βίντεο, ασκήσεις, τηλεδιασκέψεις, διδακτικές και
ερευνητικές δραστηριότητες σε συνδυασμό σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης. Το Μεταπτυχιακό περιλαμβάνει 7 θεματικές / διδακτικές ενότητες και μία
Ερευνητική Διατριβή.
Ο τίτλος σπουδών που απονέμεται σύμφωνα με την νομοθεσία για την ανώτατη εκπαίδευση
στην Ιταλία είναι Master Universitario. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το
Πρόγραμμα Σπουδών επισκεφθείτε το σύνδεσμο:
https://www.uninettunouniversity.net/en/mba-master-in-accounting-and-financepresentation.aspx
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Πρόγραμμα Πρακτικής και Δυνατότητα για Erasmus Mundus
Opportunities
Οι φοιτητές μπορούν επίσης να κάνουν χρήση του προγράμματος κινητικότητας Erasmus
Mundus, το οποίο συντονίζεται από το International Mobility Office του Διεθνούς
Τηλεματικού Πανεπιστημίου UNINETTUNO. Το Γραφείο είναι υπεύθυνο για την προώθηση
της κινητικότητας ανταλλαγών για τους φοιτητές και το ακαδημαϊκό προσωπικό, τόσο στην
Ευρώπη όσο και σε μη ευρωπαϊκές χώρες. Το Γραφείο συντονίζει τις τοπικές δραστηριότητες
Erasmus και τα έργα του Erasmus Mundus στα οποία έχει συμμετοχή το Πανεπιστήμιο.

Γλώσσες Διδασκαλίας
Στο

Διεθνές

Τηλεματικό

Πανεπιστήμιο

UNINETTUNO

οι

φοιτητές

μπορούν

να

παρακολουθούν τα Προγράμματα του σε όποια από τις γλώσσες διδασκαλίας αυτά
προσφέρονται. Οι επίσημες γλώσσες προσφοράς των Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου
είναι:
Ιταλικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Αραβικά, Πολωνικά και Ελληνικά
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Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Λογιστική και στα Χρηματοοικονομικά
MBA in Accounting and Finance) προσφέρεται στα Αγγλικά και στα Ελληνικά. Στο
προσεχές μέλλον στις επίσημες γλώσσες του Διεθνούς Τηλεματικού Πανεπιστημίου
UNINETTUNO θα προστεθούν η Ρωσική και η Κινεζική γλώσσα.

10

Διδακτική Οργάνωση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ *
Διδακτική Ενότητα 1
Παγκοσμιοποίηση και Οικονομική Πολιτική - 9 ECTS

Διδακτική Ενότητα 2
Ελεγκτική και Διασφάλιση -12 ECTS

Διδακτική Ενότητα 3
Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων - 12 ECTS

Διδακτική Ενότητα 4
Προηγμένες Τεχνολογίες Διαδικτύου - 6 ECTS

Διδακτική Ενότητα 5
Στρατηγική Διαχείριση Κόστους - 12 ECTS

Διδακτική Ενότητα 6
Μάθημα Επιλογής / Λοιπές Δραστηριότητες (δεξιότητες Η/Υ, πρακτικές ασκήσεις,
πρόσθετες γλώσσες, κλπ) - 3 ECTS

Διδακτική Ενότητα 7
Ερευνητικές Μέθοδοι - 12 ECTS

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ
Διδακτική Ενότητα 8
Διπλωματική Διατριβή - 24 ECTS

Για να αποκτήσει ο φοιτητής τον μεταπτυχιακό τίτλο, που απονέμει το International
Telematic University UNINETTUNO, θα πρέπει να εκπονήσει μία διπλωματική διατριβή
15.000 λέξεων σε θέμα που θα εγκριθεί από την Επιστημονική Επιτροπή του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος.
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ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΑΛΛAΓΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ

*Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΩΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ CERTIFICATE ΑΠΟΝΕΜΟΝΤΑΣ
ECTS.

Διδακτικό Προσωπικό
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Λογιστική και στα Χρηματοοικονομικά
MBA in Accounting and Finance) εντάσσεται στα Προγράμματα Σπουδών της Σχολής
Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / Faculty of Economics. Η Σχολή διαθέτει Πτυχιακά
και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ενώ οι φοιτητές της μπορούν να εκπονήσουν
Διδακτορικές Διατριβές και να διεξάγουν Μεταδιδακτορική Έρευνα.
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Διδακτικό Μοντέλο
Η διδακτική δραστηριότητα πραγματοποιείται μέσω του διαδικτύου, στην ενότητα «Master»
της ιστοσελίδας: www.uninettunouniversity.net , το πρώτο παγκοσμίως portal όπου η
διδασκαλία πραγματοποιείται σε έξι γλώσσες: Ιταλικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Αραβικά,
Πολωνικά και Ελληνικά. Η υιοθέτηση του ψυχοπαιδαγωγικού μοντέλου είναι αρωγός στην
μετεξέλιξη:


Από τον κεντρικό ρόλο του καθηγητή σε αυτόν του φοιτητή



Από την απλή μετάδοση της γνώσης στην οικοδόμηση της γνώσης



Από το παθητική και ανταγωνιστική γνώση στην ενεργητική και γνώση
συνεργασίας.

Οι φοιτητές έχουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην διαδικασία εκμάθησης και μπορούν να
διαβάσουν όποτε και όπου και αν επιθυμούν. Κατά την διάρκεια των σπουδών τους οι
φοιτητές καθοδηγούνται από το ενεργό διαδικτυακό σύστημα, το οποίο παρέχει
δυνατότητες εκμάθησης που βασίζονται στο σύνολο των σύγχρονων διαδικτυακών
εφαρμογών. Εμπλουτίζεται η φοίτησή τους με εργαλεία που θα τους είναι αρωγοί στην
σπουδή του επιλεγμένου τους αντικειμένου. Η διαδικτυακή βοηθητική διδασκαλία είναι
οργανωμένη σε ομάδες φοιτητών, με ένα εξελιγμένο σύστημα ημερολογίου, που είναι σε
θέση να αντιλαμβάνεται κάθε φοιτητή ως ξεχωριστή μονάδα, έτσι ώστε να εντοπίζονται οι
διδακτικές δραστηριότητες, καθώς και οι ποσοτικές και ποιοτικές αξιολογήσεις της
διαδικτυακής διδασκαλίας για κάθε φοιτητή ξεχωριστά.

13

Μεθοδολογία
Η διδακτική δραστηριότητα στο Internet λαμβάνει χώρα εντός της διαδικτυακής μάκροπεριοχής, γνωστής και ως Διδακτικός Κυβερνοχώρος. Στον Διδακτικό Κυβερνοχώρο η
εκμάθηση και η διαδικασία εξέλιξης ολοκληρώνεται καθώς και διαφοροποιείται μέσα από
την χρήση ονομάτων χρήστη και μοναδικών κωδικών ασφαλείας σε βάση τριών κύριων
ρόλων: Φοιτητών, Καθηγητών και Βοηθών Καθηγητών (Tutors). Οι τρεις κατηγορίες
μπορούν αυτόνομα να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες και να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα
και πληροφορίες που είναι συνδεδεμένα σε κάθε διδακτική θεματική ενότητα.
Πιο συγκεκριμένα, ο Καθηγητής και ο Βοηθός Καθηγητή έχουν την δυνατότητα να
διαφοροποιήσουν ή να αντικαταστήσουν διδακτικό υλικό και μπορούν να προσθέσουν
καινούριο, κατά την διάρκεια της διαδικτυακής διδακτικής περιόδου, καθώς οι Φοιτητές
μπορούν να πλοηγηθούν στον δικό τους προσωπικό χώρο όπου δεδομένα, πληροφορίες και
προσωπικές σημειώσεις μπορούν να εισαχθούν κατά την βούλησή τους. Οι Φοιτητές έχουν
πρόσβαση στα εξής:


Στην σελίδα του καθορισμένου Καθηγητή



Στην σελίδα του καθορισμένου Βοηθού Καθηγητή

Ανάμεσα σε αυτές τις διαδικτυακές σελίδες το Διδακτικό Περιβάλλον προστίθεται και έχει
εφαρμογή σε:

 Διδακτέο Υλικό
Τα επόμενα συνιστούν το περιεχόμενο των μαθημάτων: ψηφιοποιημένα μαθήματα μέσω
μαγνητοσκοπημένων μαθημάτων με σημειώσεις, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με υπέρ συνδέσεις σε κείμενα βιβλίων, επιλεγμένη βιβλιογραφία, εκφωνήσεις ασκήσεων και
λίστες επιλεγμένων ιστοσελίδων. Ένα σύστημα δυναμικών συνδέσμων προσδίδει στα
διαδικτυακά

μαθήματα

έναν

χαρακτήρα

εμπλουτισμένου

κειμένου

επιτρέποντας

διαφορετικά επίπεδα πλοήγησης: από το ένα μάθημα σε άλλο, ανάμεσα στις θεματικές
ενότητες του ιδίου μαθήματος, ανάμεσα σε υλικό για την ίδια θεματική ενότητα
διαδικτυακής διδασκαλίας.
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 Καθοδηγητική διδασκαλία εξ αποστάσεως
Οι Φοιτητές που εγγράφονται στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα έχουν την δυνατότητα να
έχουν συνεχή αρωγή και υποστήριξη σε κάθε βήμα της ολοκλήρωσης των σπουδών τους,
από τους Telematic Καθηγητές και Βοηθούς Καθηγητών, που αντιπροσωπεύει ένα οδηγό
καθώς και μια συνεχή παρουσία στο σύνολο της διαδικασίας εκμάθησης. Η Καθοδηγητική
Διδασκαλία εξ αποστάσεως πραγματοποιείται με δύο τρόπους:
•

Με την μορφή ενός σύγχρονου τρόπου επικοινωνίας, μέσω διαδικτυακών
συζητήσεων – chat roomς, μέσω βίντεο κλήσεων, μέσω διαδικτυακών
οπτικοακουστικών συνευρέσεων – video conference, ακόμα και μέσω
Τρισδιάστατων Αιθουσών Διδασκαλίας, όπως αυτές έχουν δημιουργηθεί στο
ιδιόκτητο Νησί της Γνώσης του UTIU στο διαδικτυακό πρόγραμμα Second
Life.

•

Με μια διαχρονική μορφή, μέσω εργαλείων όπως τα ηλεκτρονικά μηνύματα
και οι σελίδες συζητήσεων – forum, στο Διαδικτυακό portal. Οι σελίδες
συζητήσεων, σχετικά με την διδακτέα θεματολογία επιτρέπουν στον χρήστη
να επεκτείνει τον διάλογο και να ενεργοποιήσει έναν τρόπο εκμάθησης
συνδυασμένο, καθώς και να οργανώσει τις σκέψεις που αφορούν το θέμα
συζήτησης όπως και να μελετήσει κατά πιο ολοκληρωμένο τρόπο το
αντικείμενο σπουδών του.

 Τρισδιάστατη Αίθουσα Διδασκαλίας στο Ιδιόκτητο Νησί της Γνώσης του
UNINETTUNO στο διαδικτυακό πρόγραμμα Second Life
Στο UNINETTUNO (International Telematic University) Νησί της Γνώσης, ο χρήστης
μπορεί να επισκεφθεί ένα Αμφιθέατρο που είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στο
Μεταπτυχιακό του πρόγραμμα. Σε αυτό το χώρο, Φοιτητές και Καθηγητές / Βοηθοί
Καθηγητών επικοινωνούν διαδραστικά στον τρισδιάστατο κόσμο του UNINETTUNO,
συνομιλώντας από τον υπολογιστή τους, μέσω μικροφώνων. Εργαστήρια και πρακτικές
καθώς και εξετάσεις σε θεματικές ενότητες αλλά και οπτικοακουστικές συναντήσεις με
τους πρωταγωνιστές της Ενωμένης Ευρώπης να παρακολουθούν από τις θέσεις/ έδρανά
τους πραγματοποιούνται και εξελίσσονται μπροστά στα μάτια των Φοιτητών σε
πραγματικό χρόνο. Επίσης σε αυτό το Τρισδιάστατο Αμφιθέατρο Γνώσης οι Καθηγητές /
Βοηθοί Καθηγητών δίνουν διαλέξεις και καθοδηγούν το ακροατήριο των Φοιτητών.
Στην Νησί της Γνώσης εντός της ψηφιακής αίθουσας διδασκαλίας του UNINETTUNO
(International Telematic University), οι Φοιτητές και οι Καθηγητές/ Βοηθοί Καθηγητών,
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διδάσκουν και μαθαίνουν σε μία σχέση συνεργασίας και εμπιστοσύνης, καθώς χτίζουν
και μοιράζονται γνώσεις με άτομα και προσωπικότητες που ανήκουν σε ποικίλα πολιτικά
και κοινωνικά γίγνεσθαι. Επικοινωνούν άμεσα, καθώς οι πολιτιστικές τους διαφορές
γίνονται πηγή εποικοδομητικής συζήτησης και μάθησης, ενώ αποκτούν πολύτιμες
γνώσεις και εμπειρίες.

Αξιολόγηση
Για την ολοκλήρωση του Προγράμματος απαιτείται η επιτυχής αξιολόγηση σε όλες τις
Διδακτικές Ενότητες όπως και στην Διπλωματική Διατριβή. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές
αξιολογούνται ως εξής:
•

Για την κάθε Διδακτική Ενότητα:
o

απαιτείται η εκπόνηση γραπτής εργασίας ή εργασιών οι οποίες αξιολογούνται
από

τον

υπεύθυνο

καθηγητή.

Οι

γραπτές

εργασίες

υποβάλλονται

ηλεκτρονικά μέσα από το ειδικό portal που υπάρχει για τον κάθε φοιτητή
ξεχωριστά σε συγκεκριμένη ημερομηνία (ειδικές οδηγίες δίδονται κατά τη
διάρκεια των σπουδών από τους Καθηγητές, ενώ εκπρόθεσμες εργασίες δεν
γίνονται αποδεκτές από το ηλεκτρονικό σύστημα. Σε περίπτωση που οι
φοιτητές επιθυμούν να ζητήσουν παράταση θα πρέπει να υποβάλουν ειδικό
αίτημα και αιτιολόγηση πριν την προθεσμία υποβολής).
o

προφορική ή γραπτή δια ζώσης εξέταση που πραγματοποιείται στις
εγκαταστάσεις του Πανεπιστήμιου στη Ρώμη, ή σε τοποθεσία στο εξωτερικό
που έχει οριστεί για την περίσταση από το Πανεπιστήμιο, ή σε έναν από τους
Τεχνολογικού Πόλους του Πανεπιστημίου στο εξωτερικό, ή σε εγκαταστάσεις
των Ιταλικών Πρεσβειών Η αξιολόγηση των εργασιών και των γραπτών
εξετάσεων όσο και η οργάνωση των εξετάσεων διενεργείται αποκλειστικά
από το Διδακτικό και Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου. Στον
Παρακάτω σύνδεσμο υπάρχει κατάλογος των Τεχνολογικών Πόλων του
Πανεπιστημίου

στο

εξωτερικό:

http://www.uninettunouniversity.net/Portal/en/politecnologicicomunic.asp
x.
Σε περίπτωση αποτυχίας ο φοιτητής έχει δικαίωμα να επαναλάβει την εξέταση.
Οι φοιτητές δεν μπορούν να προχωρήσουν στο τελευταίο στάδιο των σπουδών τους την
εκπόνηση της Διπλωματικής Διατριβής, αν προηγουμένως δεν έχουν αξιολογηθεί με
επιτυχία σε όλες τις εργασίες και τις προφορικές / γραπτές εξετάσεις.
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•

Για τη Διπλωματική Διατριβή:
o

αξιολόγηση

της

Διατριβής

από

τους

επιβλέποντες

καθηγητές

του

Πανεπιστημίου.
o

προφορική διά ζώσης υποστήριξη της Διπλωματικής Διατριβής ενώπιον
Επιτροπής

των

Καθηγητών

του

Πανεπιστημίου

που

επέβλεψαν

και

αξιολόγησαν τις διατριβές και Ειδικής Επιτροπής Εξετάσεων. Η Τελική
Εξέταση πραγματοποιείται στη Ρώμη στην αγγλική γλώσσα ή σε τοποθεσία
στο εξωτερικό που έχει οριστεί για την περίσταση από το Πανεπιστήμιο, ή σε
έναν από τους Τεχνολογικούς Πόλους του Πανεπιστημίου στο εξωτερικό, ή
σε

εγκαταστάσεις

των

Ιταλικών

Πρεσβειών

ή

μέσω

ελεγχόμενης

τηλεδιάσκεψης. Η Επιτροπή των Καθηγητών και η Ειδική Επιτροπή
Εξετάσεων εκτός από την αξιολόγηση της προφορικής υποστήριξης της
Διατριβής έχει τη δικαιοδοσία να προβεί και σε ερωτήσεις που αφορούν όλες
τις διδακτικές ενότητες του Προγράμματος. Μετά την Τελική Εξέταση η Ειδική
Επιτροπή Εξετάσεων επικυρώνει τον τελικό βαθμό αξιολόγησης του φοιτητή.
Για τις γραπτές εργασίες και την Διπλωματική Διατριβή οι φοιτητές θα πρέπει να
χρησιμοποιούν το σύστημα παράθεσης πηγών Harvard, ενώ σε περίπτωση λογοκλοπής ο
φοιτητής αποβάλλεται αυτόματα από το Πρόγραμμα.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Λογιστική και στα Χρηματοοικονομικά
MBA in Accounting and Finance) απευθύνεται σε υποψήφιους φοιτητές που είναι
κάτοχοι πρώτου πτυχίου ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών. Παράλληλα
απαιτείται γνώση της αγγλικής γλώσσας και χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Σχετική
επαγγελματική εμπειρία είναι επίσης επιθυμητή.
Διδακτικές μονάδες που έχουν απονεμηθεί από προγενέστερες σπουδές είναι δυνατόν να
μεταφερθούν στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα μετά από την έγκριση της Επιστημονικής και
Ακαδημαϊκής Επιτροπής του Προγράμματος.
Το Πανεπιστήμιο UNINETTUNO επιμένει στην πολιτική αυστηρής αμεροληψίας απέναντι σε
όλους τους υποψηφίους.
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Διαδικασία Εγγραφής
Η εγγραφή στο Διεθνές Τηλεματικό Πανεπιστήμιο UNINETTUNO μπορεί να ολοκληρωθεί
μόνο μέσω της διαδικτυακής διαδικασίας. Είναι απαραίτητο να έχετε ένα λογαριασμό
ηλεκτρονικής διεύθυνσης (email) ο οποίος και θα σας ζητηθεί για την επικείμενη εγγραφή.
Την εγγραφή σας στο Πρόγραμμα αναλαμβάνει το ίδιο το Πανεπιστήμιο για την αποφυγή
πιθανών λαθών αλλά και για την επίσπευση της διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση ο
υποψήφιος φοιτητής μπορεί να ολοκληρώσει και μόνος του τη διαδικασία ως εξής:
Για να έχετε πρόσβαση στη διαδικασία εγγραφής είναι απαραίτητο να ενεργήσετε ως
ακολούθως:
• Μπείτε στη Διοικητική Γραμματεία
• Κάνετε την εγγραφή του νέου σας λογαριασμού μέσω του συστήματος που σας
καθοδηγεί στη διαδικασία. Στο τέλος της διαδικασίας θα δημιουργηθεί το όνομα χρήστη
και ο κωδικός πρόσβασης αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη "περιορισμένη
περιοχή".
• Πρόσβαση στη "περιορισμένη περιοχή" της φοιτητικής γραμματείας χρησιμοποιώντας το
όνομα χρήστη και το κωδικό πρόσβασης που δημιουργούνται κατά τη διαδικασία
εγγραφής.
• Εκτελέστε τη διαδικασία της διαδικτυακής εγγραφής εισάγοντας τα δεδομένα που
ζητούνται. Όταν εισαχθούν όλα τα δεδομένα θα ερωτηθείτε ποιο τρόπο πληρωμής
προτιμάτε. Γίνεται να πληρώσετε τα δίδακτρα της εγγραφής σας μέσω διαδικτυακής
πληρωμής χρησιμοποιώντας τη πιστωτική σας κάρτα ή με έμβασμα τραπέζης.

Δίδακτρα
Το συνολικό ποσό των διδάκτρων ανέρχεται σε 4.500,00€ και τρόπος καταβολής των
διδάκτρων μπορεί να είναι ένας από τους ακόλουθους:
Μετρητά ή επιταγή, με καταβολή του 20% του συνολικού κόστους με την εγγραφή του στο
πρόγραμμα και τα υπόλοιπα έως και οκτώ (8) προκαθορισμένες δόσεις στη διάρκεια του
προγράμματος, εκ των οποίων η πρώτη ορίζεται στο πρώτο μάθημα του προγράμματος, και
μέσω πιστωτικής κάρτας, 1 έως 10 άτοκες δόσεις.
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Η Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό γίνεται σε:



ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αριθμός Λογαριασμού: 5202-012350-007
IBAN: GR60 0172 2020 0052 0201 2350 007



ΑLPHA BANK
Αριθμός Λογαριασμού: 712 00 2002 003451
IBAN: GR86 0140 7120 7120 0200 2003 451



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Αριθμός Λογαριασμού: 211/470311-12
IBAN: GR23 01 10 2110 0000 2114 7031 112



EUROBANK
Αριθμός Λογαριασμού: 002 600 5189 0200 112 142
IBAN: GR4602600510000890200112142

Το Πανεπιστήμιο UNINETTUNO θα αναγνωρίσει την εγγραφή σας στέλνοντας σας ένα
ηλεκτρονικό μήνυμα που θα σας ενημερώνει για τον αριθμό εγγραφής σας, την ταυτότητα
χρήστη και το κωδικό πρόσβασης για να μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην Ηλεκτρονική
Πλατφόρμα Μάθησης (e-Learning platform). Σε περίπτωση προβλημάτων κατά την
διαδικασία εγγραφής μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική
ταχυδρομική διεύθυνση: info@uninettunouniversity.net - στο toll-free number: 800
333 647 (εντός Ιταλίας), ή στο+39 06.69.20.761 (εκτός Ιταλίας).
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Περιγραφή Διδακτικών Ενοτήτων
1. Παγκοσμιοποίηση και Οικονομική Πολιτική
Περιγραφή Διδακτικής Ενότητας
Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των κύριων παραγόντων που οδηγούν στην
παγκοσμιοποίηση. Μέσω του μαθήματος ερευνώνται τα βασικά γεγονότα του τελευταίου
αιώνα, δίνοντας έμφαση στον ρόλο που έπαιξαν οι ΗΠΑ και αργότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση
στον καθορισμό των κανόνων στην παγκόσμια οικονομία, στο πολιτικό και πολιτιστικό
προσκήνιο. Ένα εξειδικευμένο τμήμα του μαθήματος είναι αφιερωμένο στην ανάλυση της
οικονομικής

και

κοινωνικής

ανάπτυξης

κάποιων

«αναδυόμενων

οικονομιών»

ή

αναπτυσσόμενων χωρών στην Νότιο Ανατολική Ασία και στην Νότια Αμερική.

Στόχοι και Σκοποί
Ο βασικός στόχος αυτού του μαθήματος είναι να διευκολύνει τους εκπαιδευόμενους να
κατανοήσουν τα παγκόσμια οικονομικά και βιομηχανικά φαινόμενα και να ενημερωθούν
σχετικά με τα βασικά αναλυτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στα εφαρμοσμένα
οικονομικά. Ο φοιτητής πρόκειται να μελετήσει τα οικονομικά γεγονότα και τη νέα
κατάσταση ισορροπίας, τους κινδύνους και τις ευκαιρίες τα οποία χαρακτηρίζουν το
σύγχρονο παγκόσμιο προσκήνιο.

Περιεχόμενο
Η διδακτική ενότητα αποτελείται από δυο μέρη. Η πρώτη περιγράφει τα οικονομικά δρώμενα
που απασχόλησαν τον κόσμο κατά τη διάρκεια των δυο τελευταίων δεκαετιών, δίνοντας
έμφαση κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Στο δεύτερο μέρος αναλύονται ορισμένα
εξειδικευμένα θέματα που σχετίζονται με την οικονομική κρίση και της επιπτώσεις της στην
οικονομία της Ευρώπης και στο βιομηχανικό σύστημα.
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2. Ελεγκτική και Διασφάλιση
Περιγραφή Διδακτικής Ενότητας
Η ενότητα αυτή εισάγει τους φοιτητές στις αρχές του εξωτερικού ελέγχου και άλλων
υπηρεσιών ελέγχου και διασφάλισης. Θα ληφθούν υπόψη τόσο η θεωρητική όσο και η
πρακτική πτυχή της διαδικασίας ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων
εξελίξεων στην οργάνωση του επαγγέλματος, του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τους
επαγγελματίες και των παραγόντων που επηρεάζουν τη μελλοντική εξέλιξη της πρακτικής
των ελεγκτικών και άλλων υπηρεσιών ελέγχου και διασφάλισης.

Στόχοι και Σκοποί
Ο φοιτητής θα κατανοήσει τα βασικά προβλήματα ελέγχου και διασφάλισης στα οποία οι
λογιστές/ελεγκτές καλούνται να αντιμετωπίσουν και θα μάθει πώς να εφαρμόζει το
κατάλληλο πλαίσιο και στρατηγική για την παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών . Ο
φοιτητής θα επικεντρωθεί επίσης στις βασικές αρχές της λογιστικής, στις αρχές του
εξωτερικού ελέγχου και των λοιπών υπηρεσιών ελέγχου και διασφάλισης. Η ενότητα
στοχεύει επίσης στην κατανόηση της φύσης της λειτουργίας των ελεγκτικών και των λοιπών
υπηρεσιών ελέγχου και διασφάλισης, καθώς και των αρχών των σχετικών διαδικασιών.

Περιεχόμενο
1. Εισαγωγή στην Ελεγκτική και στις Υπηρεσίες Διασφάλισης
2. Λογική της Ελεγκτικής
3. Αρχές και προϋποθέσεις της Ελεγκτικής
4. Το νομικό και επαγγελματικό περιβάλλον
5. Καθήκοντα και υποχρεώσεις των ελεγκτών
6. Σχεδιασμός και στρατηγική του ελέγχου
7. Διενέργεια ελέγχων και υπηρεσιών διασφάλισης
8. Ηλεκτρονικά συστήματα
9. Η έκθεση των ελεγκτών ή των παρόχων υπηρεσιών διασφάλισης
10. Σύγχρονες εξελίξεις στις υπηρεσίες ελέγχου και διασφάλισης
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3. Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων
Περιγραφή Διδακτικής Ενότητας
Αυτή η ενότητα διερευνά σε μεγαλύτερο βάθος την χρηματοοικονομική αναφορά από την
πλευρά των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων. Η ενότητα έχει σχεδιαστεί για να
προετοιμάσει τους φοιτητές στην ερμηνεία και ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων για
εργασίες όπως ανάλυση και αντιμετώπιση πιστωτικού κινδύνου, αποφάσεις δανεισμού και
επενδύσεων και άλλες αποφάσεις που βασίζονται σε οικονομικά στοιχεία. Οι εκπαιδευόμενοι
αποκτούν άριστη κατανόηση των εννοιών και των διαδικασιών καταγραφής και ως εκ
τούτου είναι σε θέση να ερμηνεύουν διάφορες γνωστοποιήσεις τεκμηριωμένα. Επίσης,
μαθαίνουν να συγκρίνουν τα οικονομικά των εταιρειών, να κατανοούν τις ταμειακές ροές
και να αντιλαμβάνονται τα βασικά ζητήματα αποδοτικότητας και τις έννοιες ανάλυσης
κινδύνου. Τελικά, οι φοιτητές που ολοκληρώνουν αυτή την ενότητα αναπτύσσουν μια πιο
αποτελεσματική και αποδοτική προσέγγιση στην έρευνα, ερμηνεία και ανάλυση των
οικονομικών καταστάσεων.

Στόχοι και Σκοποί
Στο τέλος αυτής της ενότητας, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν: την
αποτελεσματική ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων με την ενσωμάτωση των εννοιών
και των αρχών που αποκτήθηκαν σε προηγούμενες ενότητες της λογιστικής. Επιπλέον, η
ενότητα στοχεύει να παρέχει τα αναλυτικά εργαλεία για την αξιολόγηση των επιδόσεων
μιας επιχείρησης, της έννοιας της ποιότητας των κερδών, των προσεγγίσεων αποτίμησης
και άλλων συναφών θεμάτων.

Περιεχόμενο
1. Εισαγωγή στην ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων
2. Το αναλυτικό πλαίσιο για την αποδοτικότητα και τον κίνδυνο
3. Πρακτικά εργαλεία για την αξιολόγηση των κινδύνων στις εταιρικές οικονομικές
καταστάσεις
4. Ανταγωνιστική δυναμική μέσα σε μια βιομηχανία
5. Εταιρική στρατηγική
6. Ποιότητα λογιστικής και χρηματοοικονομικής αναφοράς
7. Οικονομική ανάλυση
8. Προβλέψεις μελλοντικών κερδών και ταμειακών ροών
9. Λήψη αποφάσεων
10. Εταιρική αποτίμηση και άλλα είδη οικονομικών αποφάσεων
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4. Προηγμένες Τεχνολογίες Διαδικτύου
Περιγραφή Διδακτικής Ενότητας
Στόχος της διδακτικής ενότητας είναι να επιτρέψει στους φοιτητές να αποκτήσουν
δεξιότητες στον τομέα των προηγμένων τεχνολογιών διαδικτύου. Πιο συγκεκριμένα, οι
εκπαιδευόμενοι θα μάθουν πως να χρησιμοποιούν καινοτόμες τεχνολογίες διαδικτύου, τον
τρόπο να χειρίζονται διαδικτυακές πλατφόρμες και να χρησιμοποιούν προηγμένες και
περισσότερο εξελιγμένες διαδικτυακές τεχνολογίες. Με αυτό τον τρόπο, οι εκπαιδευόμενοι
θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν και να εξελίσσουν νέες διαδικτυακές εφαρμογές.

Στόχοι και Σκοποί
Σκοπός του μαθήματος είναι να δημιουργήσει διευθυντικά στελέχη στο πεδίο των
προηγμένων τεχνολογιών διαδικτύου, να αναπτύξει την κατανόηση των δυνατοτήτων και
των προχωρημένων εφαρμογών των προηγμένων τεχνολογιών διαδικτύου και να συμβάλει
στην κατανόηση των υπαρχουσών δημοφιλών τεχνολογιών για διαδικτυακές εφαρμογές.

Περιεχόμενο
Η διδακτική ενότητα διαιρείται σε 3 υποενότητες σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή:
1. Προηγμένες Τεχνολογίες Διαδικτύου, Τεχνολογία του Διαδικτύου, Αρχιτεκτονικές,
γλώσσες, δομές, κινητή πρόσβαση, XaaS (Software/platform/infrastructure as a service),
Ασφαλή

διανομή

συναλλαγών,

Blockchain,

Backfeed,

Crypto-currencies(Bitcoin),

Σημασιολογικός Ιστός, RDF, Linked data, UML Web Engineering (UWE), Model Driven
Development, Webratio.
2. Εργαλεία διαδικτυακής συνεργασίας και διάδοσης κοινού περιεχομένου, Κοινή
αποθήκευση στο Cloud, Dropbox, iCLoud, OneDrive, Amazon Cloud Drive, Mega, GDrive
και GDocs, Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, Google Sites, WordPress, Drupal, Alfresco,
Ontorion, Wiki πλατφόρμες, Stack Overflow, eMule, Torrent, Πλατφόρμες συνεργασίας,
Trello, Slack, Asana, Διαχείριση έργου, Redmine.
3. Προηγμένες τεχνολογίες διαδικτύου, Platform Economy, Sharing economy, Uber,
Airbnb, BlablaCar, Διαδικτυακή μάθηση, MOOCs, Διαδικτυακά επιχειρησιακά παίγνια, Unity,
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης για επιχειρήσεις, LinkedIn, FB, Twitter, G+.
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5. Στρατηγική Διαχείριση Κόστους
Περιγραφή Διδακτικής Ενότητας
Αυτή η ενότητα επικεντρώνεται στη σχέση μεταξύ ανάλυσης κόστους και στρατηγικής και
πώς αυτή διαμορφώνεται χρησιμοποιώντας διαφορετικά εργαλεία στρατηγικής διαχείρισης.
Με βάση τις έννοιες της στρατηγικής διαχείρισης, η ενότητα αναλύει τα επιχειρησιακά
ζητήματα από χρηματοοικονομική προοπτική και προσπαθεί να δημιουργήσει συνδέσεις
μεταξύ της ανάλυσης κόστους και των τομέων στρατηγικής διαχείρισης όπως: την ανάλυση
της αλυσίδας αξίας, την ανάλυση στρατηγικής τοποθέτησης και την ανάλυση των
παραγόντων κόστους, καταλήγοντας έτσι στο θέμα της στρατηγικής διαχείρισης του
κόστους. Η στρατηγική διαχείριση του κόστους παρουσιάζεται επίσης ως εργαλείο
υποστήριξης για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων που εμπλέκονται στο σχεδιασμό και
την εφαρμογή οργανωτικών στρατηγικών.

Στόχοι και Σκοποί
Η ενότητα αποσκοπεί στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι πληροφορίες διαχείρισης
/λογιστικής κόστους μπορούν να υποστηρίξουν τα βασικά ζητήματα στρατηγικής
διαχείρισης και διαδικασιών σε έναν οργανισμό. Η ενότητα μετατοπίζει την προοπτική της
ανάλυσης κόστους από μια τακτική και βραχυπρόθεσμη εστίαση σε στρατηγικά και
μακροπρόθεσμα ζητήματα. Επιπλέον, η ενότητα προσπαθεί να κάνει τους φοιτητές να
εκτιμήσουν τη στρατηγική εναρμόνιση των πληροφοριών λογιστικής κόστους.

Περιεχόμενο
1. Εισαγωγή στη στρατηγική διαχείρισης κόστους
2. Στρατηγική και ανάλυση κόστους
3. Λογιστική κόστους έναντι διαχείρισης κόστους και στρατηγική ανάλυση κόστους έναντι
συμβατικής ανάλυσης.
4. Αλυσίδα αξίας, ανάλυση παραγόντων κόστους και στρατηγική διαχείριση κόστους
5. Στρατηγική τοποθέτηση και στρατηγική διαχείριση του κόστους
6. Κόστος κύκλου ζωής και στρατηγική διαχείριση κόστους
7. Κοστολόγηση βάσει στόχου , αλυσίδα αξίας και κόστος ποιότητας
8. Κοστολόγηση βάσει δραστηριότητας/ διαχείριση/ προϋπολογισμός
9. Ανάλυση διακύμανσης κέρδους: συμβατικό έναντι στρατηγικού πλαισίου
10. Εξισορροπημένη αξιολόγηση και στρατηγικός σχεδιασμός
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6. Διδακτική Ενότητα Επιλογής – Λοιπές Δραστηριότητες
(δεξιότητες Η/Υ, πρακτικές ασκήσεις, πρόσθετες γλώσσες, κλπ)

7. Ερευνητικές Μέθοδοι
Περιγραφή Διδακτικής Ενότητας
H διδακτική ενότητα επικεντρώνεται στην παρουσίαση του πλαισίου των ερευνητικών
μεθόδων. Βασισμένη στα βασικά χαρακτηριστικά της πρωτογενούς και δευτερογενούς
έρευνας, αναλύονται όλες οι σχετικές έννοιες από ερευνητική σκοπιά και προσεγγίζονται
αυστηρά οι ερευνητικές διαδικασίες ενώ προετοιμάζονται οι φοιτητές προκειμένου να
εκπονήσουν μια ερευνητική μεταπτυχιακή διατριβή ή ένα ερευνητικό έργο. Επίσης,
παρουσιάζονται οι ποιοτικές και ποσοτικές προσεγγίσεις ως στρατηγικά μεθοδολογικά
εργαλεία. Τέλος, η διδακτική ενότητα καλύπτει τις απαιτούμενες τεχνικές για κριτική
αξιολόγηση της δημοσιευμένης έρευνας αλλά ταυτόχρονα βοηθά τους φοιτητές να
δημοσιεύσουν τη δική τους προσωπική εργασία.

Στόχοι και Σκοποί
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν
τις βασικές έννοιες της έρευνας. Επίσης, στοχεύει στο να αποκτήσουν οι φοιτητές τις
απαραίτητες δεξιότητες που απαιτούνται για την διεξαγωγή της πρωτογενούς και
δευτερογενούς έρευνας. Επιπρόσθετα, στόχος του μαθήματος είναι να δώσει τη δυνατότητα
στους φοιτητές να εκπονήσουν μια ερευνητική εργασία ή μια ερευνητική διατριβή .

Περιεχόμενο
1.Εισαγωγή στην έρευνα.
2. Ερευνητικός σχεδιασμός και ανάπτυξη μιας ερευνητικής πρότασης.
3.Διαχείρηση έρευνας.
4.Πρωτογενής έρευνα.
5.Δευτερογενης έρευνα.
6.Συλλογή ,παρουσίαση, ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων.
7.Εκπόνηση ερευνητικής διατριβής / ερευνητική εργασία.
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8. Ερευνητική δεοντολογία.
9.Δημοσίευση της έρευνας.
10.Ερευνητική Πρόταση Διπλωματικής Διατριβής

8. Διπλωματική Διατριβή
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