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Προϋποθέσεις αποφοίτησης

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος καθίστανται πτυχιούχοι, αν ισχύουν αθροιστικά οι
παρακάτω προϋποθέσεις:

1) Έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς (βαθμός ίσος ή άνω του 5) τουλάχιστον 39
μαθήματα. Τα μαθήματα αυτά μπορεί να είναι οποιαδήποτε υποχρεωτικά ή κατ’
επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών (σημειώνεται ότι τα
περισσότερα μαθήματα των παλαιότερων προγραμμάτων σπουδών έχουν αντιστοιχισθεί με
τα μαθήματα του νέου προγράμματος σπουδών)

2) Έχουν συγκεντρώσει από τα μαθήματα που επέτυχαν τουλάχιστον 210 Διδακτικές
Μονάδες (ΔΜ)

3) Έχουν παρουσιάσει επιτυχώς (βαθμός ίσος ή άνω του 5) την Πτυχιακή Εργασία (20 ΔΜ)

4) Έχουν περατώσει την πρακτική άσκηση (10 ΔΜ)

Αντιστοιχίσεις µαθηµάτων
Μαθήματα του προηγούμενου ΠΣ, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο αναθεωρημένο ΠΣ, έχουν
αντιστοιχισθεί με μαθήματα του αναθεωρημένου ΠΣ (Σεπτέμβριος-2014). Ισχύουν οι Διδακτικές
Μονάδες (ΔΜ) του νέου αναθεωρημένου ΠΣ. Για τις λεπτομέρειες δείτε στον πίνακα των
αντιστοιχίσεων.

Το νέο ΠΣ δεν έχει μικτά μαθήματα, δηλαδή μαθήματα με δύο μέρη, εργαστηριακό και θεωρητικό. Ο
βαθμός των μικτών μαθημάτων των προηγουμένων ΠΣ αντιστοιχίζεται ως εξής:

α) Σε περίπτωση που το μικτό μάθημα έχει διασπασθεί σε άλλα δύο αυτόνομα μαθήματα,
ένα θεωρητικό και ένα εργαστηριακό, δηλαδή για τα μαθήματα «Συστήματα
Επιχειρησιακών Πόρων», «Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων» και «Εξόρυξη
Δεδομένων» ισχύουν τα εξής: Ο βαθμός του θεωρητικού και ο βαθμός του εργαστηριακού
μέρους του μικτού μαθήματος μεταφέρεται αντιστοίχως στο καινούριο θεωρητικό ή
εργαστηριακό μάθημα.

β) Σε περίπτωση που το μικτό μάθημα μετετράπη σε αμιγώς θεωρητικό, δηλαδή για τα
μαθήματα «Πληροφορική Τεχνολογία» και «Βάσεις δεδομένων και Υπολογιστικά Φύλλα
Εργασίας» ισχύουν τα εξής: Αν ο φοιτητής έχει περάσει είτε το θεωρητικό είτε το
εργαστηριακό μάθημα θεωρείται ότι πέρασε το νέο θεωρητικό μάθημα με τον αντίστοιχο
βαθμό. Αν έχει περάσει και τα δύο μέρη του μικτού μαθήματος (και Θεωρία και Εργαστήριο)
αντιστοιχίζεται αυτό με τον μεγαλύτερο βαθμό στο καινούριο μάθημα.

Προϋποθέσεις διενέργειας πρακτικής άσκησης

Για τη διενέργεια της πρακτικής άσκησης απαιτούνται αθροιστικά οι παρακάτω
προϋποθέσεις:
1) επιτυχής παρακολούθηση των 2/3 των 39 μαθημάτων του ΠΣ (δηλαδή 26 μαθήματα)
2) επιτυχής παρακολούθηση επτά (7) μαθημάτων ειδικότητας από τα 15 του παρακάτω πίνακα:

Μαθήματα Ειδικότητας Προγραμμάτων Σπουδών παλαιότερα από το Σεπτέμβριο
του 2014 (περιλαμβάνονται και τα μαθήματα ειδικότητας του νέου ΠΣ)
1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι
2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Φ.Π.Α.
4. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
5. ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
6. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓ. ΜΕ Η/Υ (Ε)
7. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ Η/Υ (Ε)
8. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ή ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ )
9. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
10. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
11. ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ή ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ )
12. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
13. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
14. ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ
15. ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ( ή ΑΝΑΛΥΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ)

Προϋποθέσεις ανάληψης Πτυχιακής Εργασίας
Ο φοιτητής/τρια μπορεί να αναλάβει την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, εφόσον
έχει περατώσει το 7ο τυπικό εξάμηνο σπουδών και έχει παρακολουθήσει επιτυχώς το
μάθημα "Μεθοδολογία Έρευνας.

Υποχρεωτικά‐Εξαρτώµενα µαθήµατα
Οι «αλυσίδες» των μαθημάτων (υποχρεωτικά-εξαρτώμενα) του ΠΣ για του φοιτητές του 8ου
τυπικού εξαμήνου συμπεριλαμβανομένου και μετά δεν ισχύουν.
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