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Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  

Σχ ο λ ή  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν  κ α ι  Δ ι ο ι κ η τ ι κ ώ ν  Ε π ι σ τ η μ ώ ν  

 

 

Ο κύριος σκοπός του Τμήματος είναι η προαγωγή γνώσης και έρευνας στα 

γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής. 

Οι φοιτητές του Τμήματος αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με τα ελληνικά 

και διεθνή λογιστικά πρότυπα και την λειτουργία των αγορών χρήματος και 

κεφαλαίου. Τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος διακρίνονται 

σε υποχρεωτικά μαθήματα και σε μαθήματα επιλογής. Τα δύο πρώτα έτη του 

προγράμματος σπουδών περιλαμβάνουν 5 υποχρεωτικά μαθήματα λογιστικής και 

χρηματοοικονομικής ανά εξάμηνο. Τα δύο τελευταία έτη του προγράμματος 

περιλαμβάνουν ένα μίγμα από 3 υποχρεωτικά μαθήματα και 2 μαθήματα επιλογής 

ανά εξάμηνο. Τα υποχρεωτικά μαθήματα περιλαμβάνουν γνωστικά αντικείμενα 

όπως: λογιστική και χρηματοοικονομική υποβάθρου, δίκαιο, οικονομικά, στατιστική 

και οικονομετρία, οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων, οικονομικά 

μαθηματικά, πληροφοριακά συστήματα, κ.ά., και θέτουν την θεωρητική και πρακτική 

βάση για την καλύτερη κατανόηση του περιβάλλοντος των επιχειρήσεων. Τα 

μαθήματα επιλογής συνδέουν την θεωρία με την πράξη και προσφέρουν την 

δυνατότητα εμβάθυνσης σε εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα της λογιστικής και 

της χρηματοοικονομικής. 

Για τη λήψη του πτυχίου στο Τμήμα απαιτείται επιτυχής εξέταση σε 40 μαθήματα 

συνολικά, από τα οποία τα 32 είναι υποχρεωτικά και τα 8 είναι επιλογής.  

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν σε οικονομικές 

υπηρεσίες, λογιστήρια ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων, ελεγκτικές εταιρείες, 

τράπεζες, χρηματιστηριακές, επενδυτικές και ασφαλιστικές εταιρείες. Οι πτυχιούχοι 

του Τμήματος θα μπορούν επίσης να εκπονούν υψηλής ποιότητας 

χρηματοοικονομικές μελέτες και να χρησιμοποιούν σύνθετα χρηματοοικονομικά 

εργαλεία. Η επιστημονική επάρκεια που παρέχει το Τμήμα θα επιτρέψει τους 

πτυχιούχους να παρακολουθήσουν προγράμματα μεταπτυχιακών και διδακτορικών 

σπουδών του εσωτερικού και του εξωτερικού και να ασχοληθούν περαιτέρω με την 

επιστημονική έρευνα. 
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Το Τμήμα δεσμεύεται να διασφαλίζει την ποιότητα σε όλες τις πολιτικές και 

δραστηριότητές του καθώς και σε ότι αφορά στη λειτουργία του. Δεσμεύεται να 

παρέχει στους φοιτητές του ποιοτικά προγράμματα εκπαίδευσης και έρευνας 

πλήρως εναρμονισμένα με τις εξελίξεις και τις ανάγκες της αγοράς, καθώς και 

χρήσιμες υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών της ακαδημαϊκής κοινότητας 

και της κοινωνίας. Για το σκοπό αυτό, το Τμήμα παρέχει, στη βάση διεθνών προτύπων 

ποιότητας, ένα Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) διαμορφωμένο με 

επίκεντρο τον άνθρωπο, το οποίο είναι προσβάσιμο σε όλους, ισότιμο και χωρίς 

αποκλεισμούς. 

 

 

http://www.uth.gr/administration/regulations-procedures/ethics
http://www.uth.gr/administration/regulations-procedures/ethics
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Η Πολιτική Ποιότητας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την Πολιτική Ποιότητας του 

Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας. Βασικός μηχανισμός προώθησης της πολιτικής του 

Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας σε όλους τους 

τομείς δραστηριότητάς αποτελεί το «Σχέδιο Δράσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

2015- 2018», το οποίο κατατέθηκε από την Πρυτανεία και οριστικοποιείται μέσα από 

συμμετοχικές διαδικασίες που ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 2015. Το σχέδιο δράσης 

βασίζεται στη φιλοσοφία της Ποιότητας και της Αριστείας και περιλαμβάνει πολιτικές 

και μέτρα που αφορούν όλους τους Τομείς Λειτουργίας του Πανεπιστήμιου 

Θεσσαλίας. Η πολιτική της Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας 

αφορά στους τομείς:  

✓ Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών  
✓ Μεταπτυχιακές Σπουδές  
✓ Αριστεία στην Εκπαίδευση και την Έρευνα  
✓ Εξωστρέφεια και διεθνοποίηση  
✓ Συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη  
✓ Αποτελεσματική διοικητική λειτουργία 

Σε απόλυτη εναρμόνιση με το πλαίσιο της πολιτικής ποιότητας του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η στόχευση της πολιτικής ποιότητας του Τμήματος είναι 

η ύπαρξη μηχανισμών και δράσεων που θα εγγυόταν την ποιοτική παροχή 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Ειδικότερα, η 

υιοθετούμενη πολιτική από το Τμήμα περιλαμβάνει καλώς προσδιοριζόμενες 

κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες ορίζουν διαδικασίες και δομές διασφάλισης 

ποιότητας, ως επέκταση των πολιτικών ποιότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 

ώστε να εξασφαλιστεί η διεθνή ανταγωνιστικότητα του Προπτυχιακoύ 

Προγράμματος Σπουδών.  

Το Τμήμα στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικών υπηρεσιών και 

στην άριστη κατάρτιση των φοιτητών του. Η κουλτούρα ποιότητας του Τμήματος 

εκδηλώνεται με τη δέσμευση του ακαδημαϊκού, ερευνητικού και διοικητικού 

προσωπικού, καθώς και των φοιτητών του, προς το σκοπό αυτό. Τα μέλη του 

Τμήματος εργάζονται σύμφωνα με τις αξίες και τους στόχους του Τμήματος, 

υιοθετούν κοινές πολιτικές και πρακτικές, και συμμετέχουν σε διαδικασίες συνεχούς 

βελτίωσης. Το Τμήμα επιδιώκει να ανταποκρίνεται διαρκώς τόσο στις διεθνείς 

προκλήσεις εκπαιδευτικής αριστείας, όσο και στις προσδοκίες των φοιτητών, των 

αποφοίτων, του διδακτικού, ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού του. 

 

 

 

http://old.uth.gr/administration/diaxeirisi-poiotitas/politiki-poiotitas
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Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος διαρθρώνεται γύρω από τους 

παρακάτω άξονες δράσης, οι οποίοι είναι εναρμονισμένοι με τους στόχους του 

Τμήματος, όπως αποτυπώνονται στον Στρατηγικό του Σχεδιασμό αλλά και την 

Στρατηγική του Ιδρύματος: 

✓ Τη διατήρηση και ενίσχυση της ακαδημαϊκής φυσιογνωμίας και αποστολής 

του Τμήματος, καθώς και του προσανατολισμού και της οργάνωσης του 

Προγράμματος Σπουδών του. 

✓ Τον εκσυγχρονισμό και διεθνοποίηση του προγράμματος σπουδών, μέσω α) 

δρομολόγησης πιστοποίησης προγράμματος σπουδών από διεθνείς 

οργανισμούς και επαγγελματικές ενώσεις, β) διοργάνωσης διεθνών 

συνεδρίων με προσκεκλημένους ομιλητές επιστήμονες αναγνωρισμένου 

κύρους και γ) δυναμικής συμμετοχής σε προγράμματα κινητικότητας 

φοιτητών/τριών και διδακτικού προσωπικού. 

✓ Την παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου με βάση τις διεθνείς 

προδιαγραφές.  

μέσω της προώθησης των ερευνητικών συνεργασιών και αξιοποίηση και  

διάθεση των αποτελεσμάτων προς όφελος της κοινωνίας. 

✓ Την προώθηση της αριστείας και της καινοτομίας, μέσω της ενίσχυσης και 

της επιβράβευσης των επιτευγμάτων των μελών της πανεπιστημιακής 

κοινότητας στη διδασκαλία και την έρευνα. 

✓ Τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μέσω α) αύξησης της 

συμμετοχής φοιτητών/τριών στις παραδόσεις και στην αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου, β) διαρκής επικαιροποίηση του περιεχομένου των 

μαθημάτων, γ) συμμόρφωσης με τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής 

αξιολόγησης των μαθημάτων από τους φοιτητές και τα μέλη ΔΕΠ, δ) 

προσκλήσεις επιχειρηματιών, στελεχών επιχειρήσεων, δημόσιων λειτουργών 

για διαλέξεις και επισκέψεις φοιτητών/τριών σε επαγγελματικούς χώρους 

και ε) βελτίωσης του μέσου όρου βαθμολογίας των φοιτητών/τριών. 

✓ Τη μέριμνα για επαγγελματική σταδιοδρομία των φοιτητών/τριών, μέσω 

διοργάνωσης και συμμετοχής του Τμήματος σε εκδηλώσεις σταδιοδρομίας 

και διοργάνωσης και συμμετοχής του Τμήματος σε εκδηλώσεις 

σταδιοδρομίας. 

✓ Την ποσοτική και ποιοτική ανάπτυξη του δημοσιευμένου και ερευνητικού 

έργου, μέσω α) συνεχούς ανάπτυξης του ερευνητικού αποτυπώματος των 

μελών ΔΕΠ (citations, h-index, πλήθος δημοσιευμένων σε έγκριτα 

επιστημονικά περιοδικά), β) επιβράβευσης και προβολής των πρωτοβουλιών 

και επιστημονικών επιτευγμάτων των μελών ΔΕΠ και του λοιπού 

εκπαιδευτικού και ερευνητικού προσωπικού του τμήματος, γ) αύξησης του 

αριθμού των συμμετεχόντων μελών ΔΕΠ σε ερευνητικά προγράμματα και δ) 
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αύξησης του αριθμού των ερευνητικών προγραμμάτων του τμήματος που 

χρηματοδοτούνται από Εθνικούς και Ευρωπαϊκού Πόρους.  

✓ Την παρακολούθηση της επαγγελματικής πορείας των αποφοίτων, μέσω του 

δικτύου αποφοίτων και της διεξαγωγής σχετικών μελετών. 

✓ Την αύξηση της αναλογίας διδασκόντων/διδασκομένων. 

✓ Την αδιάληπτη συλλογή και ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων 

με στόχο τη μέτρηση των επιδόσεων του Τμήματος. 

✓ Στην αποτελεσματική λειτουργία της Γραμματείας με την ενίσχυση του ρόλου 

της στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του ΠΠΣ. 

✓ Στη λειτουργία και το ρόλο που διαδραματίζουν οι διάφορες επιτροπές (π.χ. 

Πρακτικής άσκησης, Επιτροπή Δεοντολογίας, Επιτροπή διεξαγωγής 

κατατακτηρίων εξετάσεων). 
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Με στόχους την ενσωμάτωση των αρχών της ποιότητας στην οργανωτική 

κουλτούρα του τμήματος και την ανάδειξή τους ως καθοριστικό παράγοντα 

συμπεριφοράς σε κάθε εκπαιδευτική, ερευνητική και διοικητική δράση, οι παρακάτω 

ενέργειες, αναλαμβάνονται συστηματικά, όπως αυτές αποτυπώνονται και στον 

Στρατηγικό Σχεδιασμό του Ιδρύματος: 

✓ Η Δήλωση Πολιτικής Ποιότητας του τμήματος εγκρίνεται από την  Γενική 

Συνέλευση του τμήματος και αναρτάται στην ιστοσελίδα του τμήματος. 

✓ Σε όλες τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές δράσεις του 

τμήματος προβάλλεται και  αξιολογείται ο στόχος της ποιότητας. 

✓ Oι ετήσιες εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης (αυτοαξιολόγηση) του 

τμήματος, που εστιάζουν κύρια στα αποτελέσματα της εφαρμογής της 

πολιτικής ποιότητας στην βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών, 

υποβάλλονται κατ' έτος στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του ιδρύματος και αναρτώνται στην 

ιστοσελίδα του τμήματος. 

✓ Οι εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης του τμήματος που περιλαμβάνουν 

τις αξιολογικές κρίσεις και προτάσεις βελτίωσης των προγραμμάτων 

σπουδών του τμήματος από τους εξωτερικούς αξιολογητές αναρτώνται 

κάθε τετραετία στην ιστοσελίδα του τμήματος. 

✓ Σε κάθε μηνιαία Γενική Συνέλευση του Τμήματος μια από τις ενότητες 

θεμάτων είναι και αυτή της ‘Θέματα Ποιότητας/ Αξιολόγησης’, όπου ο 

Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας σε συνεργασία με τα άλλα δυο μέλη 

της ΟΜΕΑ παρουσιάζουν προς συζήτηση, ενημέρωση, απόφαση και 

προγραμματισμό ζητήματα που σχετίζονται με την Πολιτική Ποιότητας 

του τμήματος. 


