ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν ςτθ «Λογιςτικι και Ελεγκτικι»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ – ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
ΓΙΑ ΣΟΝ Δϋ Κφκλο του ΜΠ Λογιςτικισ και Ελεγκτικισ
To Σμιμα Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ του ΣΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ
προςκαλεί υποψήφιουσ φοιτητζσ για υποβολή αιτήςεων
ςτο εγκεκριμζνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν (ΠΜΣ)
(ΦΕΚ 295/27.02.2015 και 3607/12.10.2017)
με τίτλο:

«Λογιςτικι και Ελεγκτικι»
«MSc in Accounting and Auditing»
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Π.Μ.Σ.) γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιοφχοι
όλων των Ιδρυμάτων Ανϊτατησ Εκπαίδευςησ τησ ημεδαπήσ ή ομοταγϊν Ιδρυμάτων τησ
αλλοδαπήσ αφοφ προςκομίςουν ιςοτιμία του τίτλου τουσ από το αρμόδιο όργανο.
Το Π.Μ.Σ. απονζμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςησ (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Λογιστική και
Ελεγκτική (MSc in Accounting and Auditing)»
Το ΠΜΣ ςτη Λογιςτική και Ελεγκτική θα λειτουργήςει ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΤΕΙ Δυτικήσ
Μακεδονίασ ςτην Κοηάνθ, τα μαθήματα θα αρχίςουν τον Μάρτιο του 2018 και θα γίνονται ςε
δφο εργάςιμεσ ημζρεσ.
Απαραίτθτα δικαιολογθτικά που πρζπει να κατατεκοφν υποχρεωτικά ςτθν Γραμματεία για
να εξεταςκεί θ υποψθφιότθτα είναι:
1. Αίτηςη ειςαγωγήσ ςυμπληρωμζνη (κατεβάςτε την ΑΙΤΗΣΗ)
2. Αντίγραφο τίτλου ςπουδϊν και αναλυτική βαθμολογία.
3. Φωτοαντίγραφο τησ Αςτυνομικήσ Ταυτότητασ ή του Διαβατηρίου.
4. Αναλυτικό βιογραφικό ςημείωμα.
Προαιρετικά δικαιολογθτικά:
1. Δυο ςυςτατικζσ επιςτολζσ, οι οποίεσ προζρχονται είτε από τον ακαδημαϊκό, είτε από τον
επαγγελματικό χϊρο.
2. Πιςτοποιητικά γνϊςησ τησ Αγγλικήσ/Γαλλικήσ/Γερμανικήσ.
3. Δημοςιεφςεισ.
4. Άλλοι τίτλοι ςπουδϊν.
5. Αποδεικτικά επαγγελματικήσ εμπειρίασ.
6. Οτιδήποτε μπορεί να ενιςχφςει την υποψηφιότητα για το ςυγκεκριμζνο αντικείμενο ςπουδϊν.
Διάρκεια ςπουδϊν:
Η διάρκεια των ςπουδϊν είναι τρία εξάμθνα (2 διδακτικά και 1 για τη ςυγγραφή τησ
διπλωματικήσ εργαςίασ).
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Δίδακτρα:
Σφνολο 2.900€. Για τη διευκόλυνςη των φοιτητϊν γίνεται δεκτή η εξαμηνιαία καταβολή των
διδάκτρων. Συγκεκριμζνα, θα πρζπει να καταβληθοφν 1.000€ κατά την εγγραφή ςτο Α' εξάμηνο,
1.000€ κατά την ανανζωςη εγγραφήσ ςτο Β' εξάμηνο, και 900€ κατά την ανανζωςη εγγραφήσ ςτο
Γ' εξάμηνο.
Σα κριτιρια μοριοδότθςθσ των υποψθφίων είναι:
 Προπτυχιακή Επίδοςη (15 %).
o Για βαθμό από 5 ζωσ 6,5 (5 %)
o Για βαθμό από 6,5 ζωσ 8 (10 %)
o Για βαθμό από 8 ζωσ 9,5 (15 %)
 Συνζντευξη (25 %).
 Επιςτημονικζσ Εργαςίεσ (15 %).
 Άλλοι τίτλοι προπτυχιακοφ επιπζδου (2ο πτυχίο κλπ) (5 %).
 Άλλοι τίτλοι ςπουδϊν μεταπτυχιακοφ επιπζδου (10 %).
 Καλή γνϊςη τησ Αγγλικήσ/ Γαλλικήσ/ Γερμανικήσ (10 %).
o το επίπεδο Lower βαθμολογείται με 5 %
o το επίπεδο proficiency με 10 %.
 Επαγγελματική εμπειρία ςυναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ, μετά την απόκτηςη του
βαςικοφ τίτλου ςπουδϊν, και η οποία αποδεικνφεται νομίμωσ (τουλάχιςτον 2 ζτη) (15 %).
 Συςτατικζσ επιςτολζσ, οι οποίεσ προζρχονται είτε από ακαδημαϊκοφσ δαςκάλουσ και οι
δφο (2), είτε η μία (1) τουλάχιςτον από τον ακαδημαϊκό χϊρο, ενϊ η άλλη από τον
επαγγελματικό (5%).
Τποβολι δικαιολογθτικϊν:
Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητασ γίνονται δεκτά από 20-01-2018 ζωσ 15-02-2018
καθημερινά, τισ εργάςιμεσ ημζρεσ και ϊρεσ, ςτισ παρακάτω γραμματείεσ:
Γραμματεία Μεταπτυχιακϊν πουδϊν του ΣΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ
Ώρεσ: 9:00-15:00 - Τηλ: 2461068204
E-mail: akagkaris@teiwm.gr

Γραμματεία Σμιματοσ Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ
Ώρεσ: 9:00 – 14:00- Τηλ: 2461068222 E-mail
Γραμματεία Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ Λογιςτικισ και Ελεγκτικισ
Ώρεσ: 9:00 – 13:00 - Τηλ: 2461068038
E-mail: msaudit@grad.teiwm.gr
mscauditing@gmail.com
Πρόςκετεσ πλθροφορίεσ κακϊσ και τα απαιτοφμενα ζντυπα παρζχονται ςτθν θλεκτρονικι
διεφκυνςθ: http://mle.teiwm.gr
Ο Πρφτανθσ του ΣΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ,

Δρ. Στζργιοσ Γκανάτςιοσ
Καθηγητήσ
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