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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
 

Αριθμός και τρόπος επιλογής των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. 

Στο Π.Μ.Σ. «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ» γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή 
κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, πτυχιούχοι Τμημάτων Λογιστικής, Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικής, Οικονομικών Επιστημών και συναφών 
επιστημονικών αντικειμένων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων 
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.  

Η επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. του 
Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής που συγκροτείται με απόφαση της 
Συνέλευσης. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. 
 

Διαδικασία επιλογής εισακτέων στο Π.Μ.Σ. 
 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων φοιτητών, που έχουν προσκομίσει εμπρόθεσμα τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά γίνεται σε τρεις φάσεις: 

 

1η Φάση 

Προκριματική επιλογή 

Η Επιτροπή ελέγχει όλα των απαιτούμενα δικαιολογητικά και διατηρεί το 

δικαίωμα να ζητήσει διευκρινιστικά στοιχεία σχετικά με τα δικαιολογητικά που 

έχουν κατατεθεί ή / και να ζητήσει την πιστοποίηση γνώσεων που θεωρούνται 

απαραίτητες για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ.. (βλέπε σημείωση 1) 
 

2η Φάση 

Κριτήρια μοριοδότησης (συντελεστής στάθμισης 80%) 

Κατάταξη των υποψηφίων με βάση τον αριθμό μορίων που συγκεντρώνουν, όπως 
περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα με τα αντίστοιχα κριτήρια.  

α/α κριτήριο Μέγιστος 
αριθμός 
μορίων 

1 Επίδοση (βαθμός πτυχίου) σε προπτυχιακές σπουδές 
Λογιστικής ή Οικονομικών 

35 

2 Επίδοση (βαθμός πτυχίου) σε προπτυχιακές σπουδές άλλης 
κατεύθυνσης ή και κατοχή δεύτερου πτυχίου 

15 

3 Διαθέσιμη επαγγελματική εμπειρία σχετική σε θέματα 
Λογιστικής 

15 

4 Επιστημονικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων σχετικό 
με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος 

15 

5 Κατοχή πτυχίου αγγλικής γλώσσας ανώτερου επιπέδου από 
το απαιτούμενο της πρώτης φάσης ή κατοχή πτυχίου άλλης 
ξένης γλώσσας 

10 

6 Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών 10 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΟΡΙΩΝ 100 
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Το σύνολο των μορίων κάθε υποψηφίου, όπως προκύπτει από τη δεύτερη φάση, 
πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 0,8. 
Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους 

εντός χρονικού διαστήματος 5 εργάσιμων ημερών, από την ανάρτηση των 

αποτελεσμάτων της 2ης Φάσης στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.. 

 

3η Φάση 

Συνέντευξη (συντελεστής στάθμισης 20%) 

Η φάση αυτή περιλαμβάνει την προσωπική συνέντευξη κατά την οποία 
αξιολογείται ο κάθε υποψήφιος από τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής, για τα 
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, την ευρύτητα γνώσεων, τη διάθεση για 
ατομική και συλλογική εργασία.  

Στη φάση αυτή προκρίνονται οι υποψήφιοι που κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις 
στη 2η φάση, και αντιστοιχούν περίπου στον διπλάσιο αριθμό θέσεων των 
εισακτέων.  

Κάθε υποψήφιος αξιολογείται με βαθμό από 0 έως 100. Η βαθμολογία αυτή 
πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 0,2 και προστίθεται στη βαθμολογία της 2ης 
φάσης, οπότε προκύπτει και η συνολική βαθμολογία του υποψηφίου. 

Μετά την εξέταση των ενστάσεων η Επιτροπή καταρτίζει τον τελικό πίνακα 
αξιολόγησης με βάση τη συνολική βαθμολογία. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι 
καλούνται να απαντήσουν γραπτώς, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, αν 
αποδέχονται ή όχι την ένταξη τους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η μη 
απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο/α, μέσα στην παραπάνω προθεσμία, 
ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η Γραμματεία 
ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από το σχετικό 
κατάλογο επιτυχίας. Η όλη διαδικασία επιλογής και εγγραφής υποψηφίων θα 
ολοκληρωθεί  εντός του μηνός Ιουνίου 2023. 

Σε κάθε Π.Μ.Σ. επιπλέον του αριθμού εισακτέων (με μέγιστο όριο τους 30 
μεταπτυχιακούς φοιτητές ανά έτος), μπορεί να γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος 
του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό 
μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και 
ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους. Με απόφαση της 
Συνέλευσης  ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αυξηθεί.  

Σημείωση 1.Αποδεικτικό Γλωσσομάθειας Αγγλικής Γλώσσας ένα από τα παρακάτω: 
α) Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας για την αγγλική γλώσσα επιπέδου 
τουλάχιστον B2.  
β) First Certificate in English του Πανεπιστημίου Cambridge (Lower).  
γ) International English Language Testing System (IELTS) του Cambridge, Local 
Examinations Syndicate (UCLES)-The British Council – IDP Education Australia IELTS.   
δ) Business English Certificate-Vantage (BEC Vantage) του Cambridge, Local 
Examinations Syndicate (UCLES).  
ε) Michigan Certificate of Competency in English (MCCE) του Πανεπιστημίου 
Michigan. στ) London Tests of English Level 3-Upper Intermediate Communication 
του EDEXCEL.  
ζ) Certificate in Integrated Skills in English ISE II του Trinity College London.  
η) Πιστοποιητικό TOEFL.  
θ) Πτυχίο από αγγλόφωνο πανεπιστήμιο ή πτυχίο αγγλικής φιλολογίας 


