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ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

Γιατί να επιλέξω το συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα; 

▪ Βελτιώνει σημαντικά τις επαγγελματικές προοπτικές, 

▪ Επιταχύνει την απόκτηση πιστοποιητικών διεθνών Οργανισμών όπως του 

ACCA και του ICA.  

▪ Ειδικά για το ACCA, το μεταπτυχιακό χορηγεί 8 εξαιρέσεις μαθημάτων. [δείτε 

αναλυτική παρουσίαση του πλαισίου συνεργασίας με τον ACCA στο 

σύνδεσμο: ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ACCA ] 
▪ Παρέχει πιστοποιημένη γνώση από διδάσκοντες που αξιολογούνται συνεχώς 

από τους φοιτητές, 

▪ Συνδέει τη θεωρία με την επαγγελματική πρακτική, με βάση τη νέα λογιστική 

και τις νέες αρχές του σύγχρονου μάνατζμεντ,  

▪ Ενημερώνει για τις κρίσιμες αλλαγές στο χώρο της οικονομίας και της αγοράς, 

από διδάσκοντες του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, αλλά και 

υψηλόβαθμα στελέχη της οικονομίας προερχόμενα κυρίως από τους χώρους της 

λογιστικής, της ελεγκτικής και της χρηματοοικονομικής/ τραπεζικής, 

▪ Προωθεί τον επαγγελματισμό και την αριστεία, 

▪ Υποστηρίζει ένα νέο τύπο κουλτούρας χρηστής διοίκησης με βάση τις αρχές της 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της διαφάνειας, οι οποίες κερδίζουν συνεχώς 

έδαφος σε ένα περιβάλλον κρίσεων και απροσδόκητων αλλαγών.  

 

Πόση είναι η χρονική διάρκεια του Προγράμματος; 

Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος είναι δύο (2) εξάμηνα. 

 

Μπορεί να υπάρξει επιμήκυνση της χρονικής διάρκειας του Προγράμματος; 

• Προβλέπεται και η δυνατότητα μερικής φοίτησης (part-time) τεσσάρων 

εξαμήνων (δύο έτη). 

• Στο πλαίσιο της πλήρους φοίτησης των 2 εξαμήνων, μόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, και ύστερα από γραπτό και αιτιολογημένο αίτημα του 
ενδιαφερόμενου, μπορεί να δοθεί αναστολή φοίτησης μέχρι δώδεκα (12) 
μήνες, σε δύο συνεχόμενα εξάμηνα. 

 

Πότε πρέπει να υποστηρίξω τη διπλωματική μου εργασία; 

• Η διπλωματική εργασία είναι υποχρεωτική, ισοδυναμεί με 12 πιστωτικές 

μονάδες (ECTS) και είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα του 2. εξαμήνου.  

• Θα πρέπει να υποστηριχτεί με επιτυχία μετά το πέρας του 2. εξαμήνου, είτε το 

Σεπτέμβριο, είτε εναλλακτικά το Δεκέμβριο του ιδίου έτους. 

 

Πόσα είναι τα μαθήματα του Προγράμματος; 

• Τα μαθήματα του Προγράμματος είναι οκτώ (8).  

https://mscaccount.bma.upatras.gr/images/anakoinoseis/pms_acca09032022.pdf


2 
 

• Υπάρχουν πέντε (5) μαθήματα στο α’ εξάμηνο και τρία (3) μαθήματα στο β’ 

εξάμηνο. 

• Από τα 5 μαθήματα του α’ εξαμήνου, τα 4 είναι υποχρεωτικά και το 1 είναι 

επιλογής.  

• Από τα 3 μαθήματα του β’ εξαμήνου, το 1 είναι υποχρεωτικό, και τα άλλα 2 

είναι επιλογής. Σ’ αυτά προστίθεται και η διπλωματική εργασία. 

 

Σε τι γλώσσα γίνεται η διδασκαλία του Προγράμματος; 

Τα μαθήματα γίνονται στα ελληνικά. 

Η διπλωματική εργασία μπορεί εκτός από τα ελληνικά, να γραφτεί και στα αγγλικά 

με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος καθηγητή. 

 

Πως πληρώνονται τα τέλη φοίτησης; 

Τα τέλη φοίτησης είναι 1.500 € ανά εξάμηνο. 

Πληρώνονται κάθε φορά το αργότερο μέσα στην πρώτη εβδομάδα του αντίστοιχου 

εξαμήνου. 

Στην περίπτωση της μερικής φοίτησης (part-time) των τεσσάρων εξαμήνων, απαιτείται η 
επιπλέον καταβολή αντιτίμου 20% ως επιπλέον κόστος λόγω διαχειριστικής επιβάρυνσης, 

οπότε τα τέλη ανέρχονται στα 1.800 € ανά εξάμηνο.  

 

Πως μπορώ να κάνω αίτηση στο Πρόγραμμα; 

Εδώ στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος, πατώντας την επιλογή «αίτηση 

εισαγωγής». 

 

Τι δικαιολογητικά πρέπει να καταθέσω στο πλαίσιο της αίτησής μου στο 

Πρόγραμμα; 

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:  

Υποχρεωτικά 

1. Ηλεκτρονική αίτηση στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος (ή εναλλακτικά 

απευθείας στην ιστοσελίδα: 

https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm# 

2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα 

3. Αντίγραφο Πτυχίου / Διπλώματος (αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από το 

ΔΟΑΤΑΠ για τους κατόχους τίτλου ιδρυμάτων της αλλοδαπής) 

4. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας 

5. Επίσημο Αποδεικτικό Γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας (Proficiency Cambridge 

ή Michigan, Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Proficiency Γ2 ή 

οτιδήποτε άλλο αυτού του επιπέδου έχει επίσημα αναγνωρισθεί από τον ΑΣΕΠ). 

(σε περίπτωση που δεν υπάρχει αποδεικτικό γλωσσομάθειας πραγματοποιείται 

σχετική εξέταση). 

https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm
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Προαιρετικά 

1. Επιστημονικές δημοσιεύσεις/διακρίσεις  

2. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας, η οποία αποδεικνύεται με 

πιστοποιητικά/βεβαιώσεις επίσημου ασφαλιστικού φορέα. Στα πιστοποιητικά/βε                                                                                                                                                                                                                                             

βαιώσεις θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του εργοδότη, το είδος της 

εργασίας και το ακριβές διάστημα απασχόλησης. 

3. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.). Για κατόχους 

τίτλου ιδρυμάτων της αλλοδαπής απαιτείται πιστοποιητικό αντιστοιχίας του 

βαθμού πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ  

4. Αλλα πτυχία ΑΕΙ, μεταπτυχιακοί τίτλοι, ξένες γλώσσες εκτός της αγγλικής, 

πιστοποιητικά ειδικών σεμιναρίων (π.χ. γνώσεις Η/Υ κ.α.), διδακτικό έργο, 

υποτροφίες και βραβεία 

5. Συστάσεις από άτομα με ακαδημαϊκή ή υψηλόβαθμη επαγγελματική θέση 

(ονοματεπώνυμο, είδος θέσης, στοιχεία επικοινωνίας). 

 

Ποιοι πτυχιούχοι μπορούν να κάνουν αίτηση εισαγωγής στο Πρόγραμμα; 

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των τμημάτων Πανεπιστημίων της 
ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, 
πτυχιούχοι τμημάτων των πρώην ΤΕΙ, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΑΣΕΙ. 
Υποψηφιότητα  δεν μπορούν να θέσουν τελειόφοιτοι φοιτητές/τριες. 

 

Πως συνεργάζεται το μεταπτυχιακό με τους Διεθνείς Οργανισμούς ACCA & ICA; 

To τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων συνεργάζεται τόσο με το μεγαλύτερο 

επαγγελματικό Σώμα εγκεκριμένων Λογιστών-Ελεγκτών στο κόσμο ACCA 

(Association of Chartered Certified Accountants UK) όσο και με το Διεθνή Οργανισμό 

Διεθνής Συμμόρφωσης ICA (International Compliance Association). Στο πλαίσιο 

αυτών των συνεργασιών, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, βάσει του προγράμματος 

μαθημάτων του, χορηγεί απαλλαγές σε συγκεκριμένες ενότητες των Πιστοποιήσεων 

του ACCA και του ICA. Ειδικότερα, οι πιστοποιήσεις ανά Οργανισμό για τις οποίες το 

μεταπτυχιακό χορηγεί απαλλαγές είναι: 

Για το ACCA: 

• ACCA Qualified Professional Accountant [8 εξαιρέσεις, ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΕ ACCA] 

 

Για το ICA: 

• Compliance 

• Corporate Governance 

• Anti-money laundering 

• Anti-bribery corruption. 
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