Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
στη Λογιστική & Ελεγκτική,
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
του Δρ. Θεόδωρου Σταματόπουλου

Από το ακαδημαϊκό έτος 2009-10 λειτουργεί στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης, από το Τμήμα
Λογιστικής, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.), αυτοδύναμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ),
εγκεκριμένο από το ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ
1919/Β/8-9-09 & 2222/Β/2-10-09), σύμφωνα με το ενιαίο για τα Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας
των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα
(νόμος 3685/08).
Το επίθετο αυτοδύναμο σημαίνει ότι τον
ακαδημαϊκό τίτλο «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Λογιστική
και Ελεγκτική» (http://www.teicrete.gr
/msc-accaud/) τον απονέμει αποκλειστικά
το Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Αυτό συμβαίνει για πρώτη
φορά στο Ίδρυμα και είναι πράγματι σημαντική επιτυχία και αναγνώριση της προσπάθειας μας για συνεχή ακαδημαϊκή
πρόοδο.
• Γιατί μεταπτυχιακές σπουδές;
Δεν είναι μόνο ένας επιπλέον τίτλος, ο
οποίος βελτιώνει το βιογραφικό σημείωμα
του υποψηφίου στην αγορά εργασίας, και
επομένως τον κάνει περισσότερο ελκυστικό για πρόσληψη στη μελλοντική του
επιχείρηση ή οργανισμό.
Οι μεταπτυχιακές σπουδές δεν είναι
χρήσιμες μόνο για τους φοιτητές, γιατί
απλά δεν είναι μόνο αυτοί οι ωφελημένοι
από αυτές ή έστω οι μοναδικοί χρήστες
τους.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές (ΜΦ) είναι,
ας μου επιτραπεί η έκφραση, η κύρια «εργατική δύναμη» της ακαδημαϊκής κοινό-

τητας (Τμήμα), μέσα στην οποία καλλιεργείται, με στόχο να προωθηθεί, η επιστημονική
έρευνα στα αντικείμενα του ΠΜΣ.
Οι διδάσκοντες και παράλληλα ερευνητές είναι η άλλη κρίσιμη συνιστώσα αυτής
της εργατικής δύναμης του υπόψη Τμήματος. Οι διδάσκοντες στα ΠΜΣ δεν είναι απλά
επιφορτισμένοι με τη μεταβίβαση της πλέον
σύγχρονης γνώσης στους ΜΦ, αλλά κυρίως
οφείλουν να τους εξοικειώσουν με τις ερευνητικές μεθόδους που είναι απαραίτητες για
να μπορούν να κάνουν και οι ίδιοι μόνοι
τους πρωτογενή η εφαρμοσμένη έρευνα
στα γνωστικά αντικείμενα του υπόψη ΠΜΣ.
Οι απαντήσεις σε ερωτήματα, που ξεκινούν με «γιατί», «πώς», «πότε», «πόσο»,
«από ποιους» κλπ. μπορούν συνολικά να
συνιστούν «νέα τεχνολογία» παραγωγής
αγαθών ή υπηρεσιών που ικανοποιούν τις
άπειρες ανθρώπινες ανάγκες με τη χρήση
των περιορισμένων παραγωγικών συντελεστών. Η νέα αυτή τεχνολογία θα είναι προτιμότερη από την προηγούμενη εφόσον έχει
μικρότερο κόστος είτε σε χρόνο είτε σε
χρήμα είτε επιβαρύνει λιγότερο το φυσικό
μας περιβάλλον, ενώ, σε κάθε περίπτωση,
πρέπει να είναι ανθρωποκεντρική.
Ο τελικός στόχος της επιστημονικής
έρευνας, εξάλλου, είναι η βελτίωση των
συνθηκών όχι φυσικά μόνο της επιβίωσης
αλλά κυρίως της «ζωής» των ανθρώπων.
Έτσι, τα μεταπτυχιακά προγράμματα, με αυτούς τους υλοποιήσιμους στόχους, ωφελούν όχι μόνο το Ίδρυμα στο οποίο
αναπτύσσονται, αφού συμβάλλουν στην
επίτευξη του κύριου στόχου του που είναι η
παραγωγή «νέας» γνώσης, αλλά και την
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κοινωνία ως σύνολο, αφού οι απόφοιτοί
του είναι πλέον ικανοί να κινητοποιήσουν
αποτελεσματικότερα τους πόρους της για
τη βελτίωση της ζωής όλων.

εκπαίδευση

• Γιατί μεταπτυχιακές σπουδές στη Λογιστική και Ελεγκτική;
Καταρχάς, τα αντικείμενα της λογιστικής
και ελεγκτικής είναι τα μόνα των οικονομικών σχολών, που από μόνα τους συνιστούν επαγγέλματα, των οποίων η ζήτηση
συνεχώς αυξάνεται. Ειδικά στην Ελλάδα
όπου η οργάνωση της παραγωγής με την

γραφή της οικονομικής δραστηριότητας,
όσο και κυρίως οι αξιόπιστοι μηχανισμοί
εποπτείας και ελέγχου της ανθρώπινης συμπεριφοράς, στην οποία παρατηρείται η
τάση να τίθεται πάνω από το κοινωνικό το
ατομικό συμφέρον (moral hazard), δηλαδή
ακριβώς τα γνωστικά αντικείμενα της λογιστικής και ελεγκτικής, θα συνιστούν, τουλάχιστον
μεσοπρόθεσμα,
απαραίτητη
προϋπόθεση αποτελεσματικής λειτουργίας
επιχειρήσεων και οργανισμών σε εθνικό, περιφερειακό ή και παγκόσμιο επίπεδο.

ευρεία της έννοια είναι ακόμα σε πρώιμο
στάδιο, οι ανάγκες για Λογιστικά και Ελεγκτικά συστήματα είναι πολύ σημαντικές.
Αλλά και διεθνώς, μετά την χρηματοπιστωτική κρίση που ξεκίνησε το 2007 και η
οποία οδηγεί σταδιακά σε ριζική αναδιάρθρωση όχι μόνο της παραγωγής αλλά κυρίως του τρόπου οργάνωσης και διάθεσής
της, δηλ. μετεξελίχθηκε σε παγκόσμια οικονομική κρίση του ισχύοντος συστήματος.
Στο διαμορφούμενο νέο αυτό περιβάλλον
τόσο η ακριβής, έγκαιρη και έγκυρη, κατα-

• Γιατί μεταπτυχιακές σπουδές στη Λογιστική και Ελεγκτική στην Ελλάδα;
Ένας λόγος αν και όχι ο κυριότερος, στην
περίπτωσή μας τουλάχιστον, είναι το θέμα
του χρηματικού κόστους των σπουδών.
Αυτές στο εξωτερικό είναι πολλαπλάσια δαπανηρές των αντίστοιχων στο εσωτερικό,
όταν η σύγκριση γίνεται αφενός στην ίδια
ποιότητα και μονάδα χρόνου (ακαδημαϊκό
εξάμηνο), και αφετέρου σε κοινό νόμισμα.
Εξάλλου, επιμέρους θέματα στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και Ελε-
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γκτικής διαφέρουν από χώρα σε χώρα,
εξαιτίας των πολλών ιδιαιτεροτήτων στα
νομικά, φορολογικά και άλλα συστήματα
που υπάρχουν διεθνώς, αλλά ακόμα και
εντός της Ε.Ε. Έτσι, εάν κάποιος θέλει να
εργαστεί στην Ελλάδα ως λογιστής, οικονομικός διευθυντής, εσωτερικός ελεγκτής,
ορκωτός ελεγκτής λογιστής, φοροτεχνικός
και στις λοιπές ειδικότητες Λογιστικής και
Ελεγκτικής, είναι προτιμότερο να σπουδάσει εδώ. Εντούτοις, τα τελευταία χρόνια και
ειδικά στην τρέχουσα συγκυρία της οικονομικής κρίσης, υπάρχει έντονη κινητικότητα στην Ε.Ε. αλλά και διεθνώς, έτσι ώστε,
τουλάχιστον οι χώρες-μέλη των ενώσεων
να φροντίσουν για τη σύγκλιση των επιμέρους οικονομικών τους συστημάτων, με
προφανείς συνέπειες για τον παραπάνω
περιορισμό.

• Γιατί το ΠΜΣ «Λογιστική και Ελεγκτική»
στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης ;
Ας σημειωθεί καταρχάς, ότι το ίδιο περίπου πρόγραμμα σπουδών σε μεταπτυχιακό
επίπεδο στην Ελλάδα, γίνεται σήμερα μόνο
σε 2 άλλες περιπτώσεις από τα Πανεπιστήμια Αθηνών και Μακεδονίας, ενώ δεν
υπάρχει ανάλογο σε άλλο Τ.Ε.Ι.
Η διαφορά του ΠΜΣ μας από τα 2 άλλα
πανεπιστημιακά εντοπίζεται κυρίως στη
φύση και κατεύθυνση των σπουδών στα
Τ.Ε.Ι., όπου δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση
στις μεθόδους παραγωγής, δηλ. εδώ στην
τεχνολογία της παραγωγής υπηρεσιών Λογιστικής και Ελεγκτικής, αφού απαντάμε
ποιο συχνά στο ερώτημα «πως» αν και δεν
υστερούμε στο ερώτημα «γιατί». Ο τρόπος
που γίνεται αυτό, όπως θα εξηγήσουμε παρακάτω στο «Πρόγραμμα Σπουδών», είναι
ότι συνδυάζουμε την ακαδημαϊκή διδασκαλία-έρευνα με τις εμπεριστατωμένες πρακτικές εφαρμογές των έγκριτων
εμπειρογνωμόνων, πολύπειρων
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών,
Δικαστών, και εν γένει υψηλόβαθμων στελεχών του ιδιωτικού
και δημόσιου τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό στα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ
Λογιστική και Ελεγκτική.
Η μικρή αλλά κρίσιμη μάζα
διδασκόντων-ερευνητών του
Τμήματος Λογιστικής του Τ.Ε.Ι.
Κρήτης, που μπορούν και έχουν
αναλάβει μεταπτυχιακό έργο στο
ΠΜΣ, έχει επιδείξει τέτοια αφοσίωση που προσέλκυσε διεθνώς
καταξιωμένους συναδέλφους
Α.Ε.Ι. ή πολύπειρους-έγκυρους
εμπειρογνώμονες, και όλοι μαζί
εργάζονται στην ανάπτυξη νέων
ερευνητικών εργαλείων, τα
οποία θα τεθούν σε κρίση από
τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, με σκοπό την αξιοποίησή
τους καταρχάς στις ανάγκες της
Κρήτης.
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γνώστης μπορεί να ενημερωθεί από την
ιστοσελίδα του ΠΜΣ
http://www.teicrete.gr/msc-accaud/.
Το υπόψη πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα
απαιτητικό δεδομένου ότι ένας από τους
στόχους του είναι να δώσει στους αποφοίτους του την επάρκεια για την εγγραφή τους
στα μητρώα των ορκωτών ελεγκτών λογιστών. Έτσι, η διδασκαλία δεν είναι η συνήθης των 30 ή 33 ακαδημαϊκών ωρών ανά
εξαμηνιαίο μάθημα (βλ. σχετικά στην ιστοσελίδα «Πρόγραμμα Μαθημάτων»). Για παράδειγμα, για τα 5 μαθήματα του Α’
εξαμήνου του 1ου κύκλου σπουδών (200910Ε) έγιναν 273 ώρες διδασκαλίας από 15

Α' Εξάμηνο:

(1) Λογιστική Ι, (2) Δίκαιο για Λογιστές και Ελεγκτές, (3) Στατιστικές και
Οικονομετρικές Μέθοδοι, (4) Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ι, (5) Διοικητική Οικονομική.

Β' Εξάμηνο:

(1) Λογιστική ΙΙ, (2) Ελεγκτική Ι, (3) Λογιστικά Πρότυπα, (4) Χρηματοοικονομική Ανάλυση ΙΙ, (5) Μακροοικονομική και Διεθνής Χρημα- τοοικονομική Διοίκηση.

Γ' Εξάμηνο:

(1) Ειδικά Θέματα Λογιστικής, (2) Ελεγκτική ΙΙ, (3) Φορολογικά Θέματα,
(4) Εφαρμογές Πληροφορικής για Λογιστές και Ελεγκτές.

Δ' Εξάμηνο:

Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.

προβλέπονται είτε από το νόμο είτε από τις
σχετικές αποφάσεις του Ιδρύματος ή του
Τμήματος.
Στα πρώτα τρία εξάμηνα, κάθε διετούς
κύκλου σπουδών, γίνεται η διδασκαλία και
εκπονούνται εργασίες σε κάθε ένα από τα
παρακάτω 14 μαθήματα, ενώ το 4ο εξάμηνο αφιερώνεται για τη συγγραφή και
υποστήριξη της διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας, στην οποία δίδεται ιδιαίτερη
βαρύτητα.
Ας σημειωθεί ότι αυτά τα 14 μαθήματα
περιλαμβάνουν 37 γνωστικά αντικείμενα ή
θεματικές ενότητες για τις οποίες ο ανα-

διδάσκοντες, δηλαδή περίπου 65,5%
(=273/165) επιπλέον διδακτικό έργο άλλων
συναφών ΠΜΣ.
Ακολουθώντας το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, τα μαθήματα γίνονται κάθε Παρασκευή απόγευμα, Σάββατο
και Κυριακή πρωί, συνήθως για 18 ώρες
εβδομαδιαίως, εκτός ορισμένων περιπτώσεων όπου προστίθενται 2 ακόμα απογεύματα στην εβδομάδα.
Για τον 1ο κύκλο σπουδών υποβλήθηκαν 130 αιτήσεις στο πρόγραμμα, ενώ επελέγησαν τελικά, έκαναν εγγραφή και
φοιτούν 45 μεταπτυχιακοί φοιτητές (ΜΦ).
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εκπαίδευση

• Πρόγραμμα Σπουδών του «ΜΔΕ Λογιστική και Ελεγκτική», Τμήματος Λογιστικής, Σ.Δ.Ο., Τ.Ε.Ι. Κρήτης .
Πρόκειται για ΠΜΣ πλήρους φοίτησης
διετούς διάρκειας ή 4 ακαδημαϊκών εξαμήνων. Γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με τυπικά προσόντα, αφενός πτυχίο οικονομικών σχολών Ελληνικών ή ξένων Α.Ε.Ι.
(Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.), και αφετέρου
καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Τα
κριτήρια (προπτυχιακή επίδοση, άλλοι τίτλοι σπουδών, συναφής επαγγελματική
εμπειρία, 2 συστατικές επιστολές και συνέντευξη) και η διαδικασία επιλογής δίνονται
στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ του Τμήματος
(http://www.teicrete.gr/msc-accaud/), και

Αυτοί έχουν ήδη καταβάλει το ένα τέταρτο
των διδάκτρων (€ 1.750) για το Α’ εξάμηνο σπουδών τους. Τη διαχείριση του
ΠΜΣ, σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου
3685/08 όπως ισχύει, έχει ο ΕΛΚΕ/Τ.Ε.Ι.
Κρήτης για τον οποίο γίνονται κρατήσεις
10% του προϋπολογισμού του ΠΜΣ. Επιπλέον 25% του προϋπολογισμού απορ-

με Ελληνικά Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.)
διδάσκοντες των οποίων έχουν ήδη αναλάβει μεταπτυχιακό έργο στο υπόψη ΠΜΣ,
ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη και συνεργασίες
με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του
εξωτερικού.
Επιπλέον, το Τμήμα έχει ήδη υπογράψει
δύο συμβάσεις συνεργασίας με το Σώμα

ροφάται από το Ίδρυμα, σύμφωνα με τον
προαναφερθέντα νόμο, και σχετική απόφαση της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης
του Τ.Ε.Ι. Κρήτης (26-3-2010).

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος, το
εποπτικό συμβούλιο του οποίου παραχωρεί για διδακτικό επικουρικό έργο εμπειρογνώμονες που ζητά το Τμήμα.
Εξάλλου, στο πλαίσιο των κοινωνικών
παρεμβάσεων του Τμήματος στην Κρήτη,
έχουν επίσης υπογραφεί μνημόνια συνεργασίας με επαγγελματικούς και κοινωνικούς

• Συνεργασίες του «ΠΜΣ Λογιστική και
Ελεγκτική», Τ.Ε.Ι. Κρήτης .
Το Τμήμα Λογιστικής ήδη συνεργάζεται
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φορείς του νησιού, συναφείς με τα αντικείμενα του ΠΜΣ. Στόχος των συνεργασιών
αυτών είναι η ανάλυση και επεξεργασία
προβλημάτων των υπόψη φορέων από το
ΠΜΣ, το οποίο ζητείται να δώσει την κατάλληλη επιστημονική απάντηση, στα συναφή με τα αντικείμενά του θέματα, για την
οικονομική τους ανάπτυξη.

εκπαίδευση

• Προοπτικές τ ου «ΠΜΣ Λογιστική και
Ελεγκτική», Τ.Ε.Ι. Κρήτης.
Καταρχάς, για τους αποφοίτους του
ΠΜΣ βασικές προοπτικές είναι:

τού Ελεγκτή-Λογιστή, είτε ως ελεύθεροι
επαγγελματίες, είτε ως στελέχη των αντίστοιχων εταιριών.
3. Να διδάξουν σε διάφορες βαθμίδες της
εκπαίδευσης θέματα που σχετίζονται με
τα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής
και Ελεγκτικής.
4. Να εργαστούν ως εμπειρογνώμονες σε
θέματα συναφή με τη Λογιστική και Ελεγκτική.
5. Να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο με βάση το οποίο θα
μπορούσαν να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή καριέρα.

1. Υψηλού επιπέδου θέσεις εργασίας Λογιστικής ή Ελεγκτικής στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό, σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς, του δημόσιου ή ιδιωτικού
τομέα και ανεξαρτήτως κλάδου παραγωγής.
2. Έχοντας την επάρκεια επιτυχίας στις επαγγελματικές εξετάσεις πιστοποίησης για
την εγγραφή τους στα μητρώα των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών θα μπορούν
να ασκήσουν το επάγγελμα του Ορκω-

Στη συνέχεια, οι προοπτικές ακαδημαϊκής ανέλιξης του Τμήματος Λογιστικής αναμένονται σημαντικές από το ΠΜΣ, τόσο ως
προς την παραγωγή εφαρμοσμένου ερευνητικού έργου, όσο και ως προς την προσέλκυση νέων επιστημόνων για την
κατάλληλη στελέχωσή του, ώστε να συνεχίσει την πρόοδο που ακολουθεί στην πορεία του.
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