ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ
(Α Έκδοση 11/07/2019: Θα ακολουθήσει νέα έκδοση εάν προκύψουν ερωτήσεις
που δεν απαντώνται στην παρούσα)
Προκειμένου οι φοιτητές του προγράμματος σπουδών Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής του πρώην ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας να ενημερωθούν για
να αποφασίσουν για το Πτυχίο που θα λάβουν, για τη σχετική διαδικασία και τις
προϋποθέσεις, δίδονται στη συνέχεια απαντήσεις σε σχετικές ερωτήσεις που
έχουν υποβληθεί.
Ερώτηση 1: Ποιοι Φοιτητές του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
δικαιούνται να λάβουν Πτυχίο Πανεπιστημιακό του Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών;
Απάντηση 1: Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν. 4610/2019, οι
προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη
πτυχίου υποχρεωτικά και μαθήματα επιλογής του πρώτου κύκλου σπουδών του
Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, χωρίς να έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων
που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό
πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα. Επόμενα,
δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει όλες τις
υποχρεώσεις που αφορούν σε όλα τα μαθήματα (Υ και ΕΥ), την Πτυχιακή Εργασία
και την Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής μέχρι
την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους και βρίσκονται στα 8+4 εξάμηνα των
σπουδών τους. Δηλαδή, ο κανόνας του 8 +4 ισχύει τον Σεπτέμβριο του έτους που
συμπληρώνονται 6 έτη ακαδημαϊκής παρουσίας στο Τμήμα. Οι εισαχθέντες τον
Σεπτέμβριο 2013-2014 συμπληρώνουν τα 8+4 εξάμηνα τον Σεπτέμβριο του 20182019. Οι εισαχθέντες τον Σεπτέμβριο 2014-2015 συμπληρώνουν τα 8+4 εξάμηνα τον
Σεπτέμβριο του 2019-2020 κ.ο.κ.
Ερώτηση 2: Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω;
Απάντηση 2: Οι ενδιαφερόμενοι Φοιτητές με αίτηση, που καταθέτουν στη
γραμματεία του Τμήματος, αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι., θα
παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Οι
αντιστοιχίσεις μαθημάτων και τα επί πλέον μαθήματα είναι αναρτημένα στην
ιστοσελίδα του Τμήματος στο: http://accounting.teicm.gr/index.php?cat_id=73.
Ερώτηση 3: Μέχρι πότε μπορώ να υποβάλλω την αίτηση;
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Απάντηση 3: Η αίτηση υποβάλλεται έως τις 15.9.2019, διαφορετικά μέσα σε
εξήντα (60) ημέρες από την ανάρτηση της βαθμολογίας στο τελευταίο μάθημα της
εξεταστικής του Σεπτεμβρίου 2019 (θα ανακοινωθεί η σχετική ημερομηνία μετά την
ανάρτηση της βαθμολογίας του τελευταίου μαθήματος). Η αίτηση υποβάλλεται
υπογεγραμμένη σε έντυπη μορφή στη γραμματεία του Τμήματος, σύμφωνα με το
υπόδειγμα που έχει αναρτηθεί στο: http://accounting.teicm.gr/index.php?id=1368.
Βλέπε και απάντηση με α/α 18.
Ερώτηση 4: Εάν μετά την υποβολή της αίτησης αλλάξω γνώμη για υποκειμενικούς
ή αντικειμενικούς λόγους;
Απάντηση 4: Παρέχεται η δυνατότητα να ανακληθεί η αίτηση, με νέα αίτηση του
ενδιαφερομένου, που υποβάλλεται το αργότερο έξι (6) μήνες μετά την κατάθεση
της αρχικής αίτησης.
Ερώτηση 5: Πόσα και ποια μαθήματα του προγράμματος Σπουδών του Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών θα πρέπει να διδαχθώ και να εξεταστώ επιτυχώς για να
λάβω το Πτυχίο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΔΙΠΑΕ αντί το πτυχίο
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ.
Απάντηση 5: Οι αντιστοιχίσεις μαθημάτων και τα επί πλέον μαθήματα είναι
αναρτημένα
στην
ιστοσελίδα
του
Τμήματος
στο:
http://accounting.teicm.gr/index.php?cat_id=73
Ερώτηση 6: Ο αριθμός των επί πλέον μαθημάτων είναι ίδιος και στα άλλα
Τμήματα του ΤΕΙ;
Απάντηση 6: Όχι δεν είναι ίδιος. Ο αριθμός των μαθημάτων είναι μικρότερος όταν
δεν έχει αλλάξει το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος. Στο δικό μας Τμήμα, το
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ μετεξελίχθηκε σε Τμήμα Οικονομικών
Επιστημών του ΔΙΠΑΕ και γι΄αυτό τα επί πλέον μαθήματα είναι περισσότερα άλλων
Τμημάτων.
Ερώτηση 7: Εάν υποβάλλω αίτηση για τη λήψη Πανεπιστημιακού Πτυχίου, πότε
θα μπορέσω να διδαχθώ και να εξεταστώ στα επί πλέον μαθήματα;
Απάντηση 7: Η βούληση και η επιδίωξη του Τμήματος είναι να διευκολυνθούν οι
φοιτητές κατά το δυνατόν στη συντόμευση του αναγκαίου χρόνου για να διδαχθούν
και εξεταστούν στα επί πλέον μαθήματα. Τα μαθήματα στο Τμήμα Οικονομικών
Επιστημών που θα διδαχθούν και θα εξεταστούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20
είναι αυτά του Α Εξαμήνου (χειμερινό) και του Β Εξαμήνου (εαρινό), σύμφωνα με το
πρόγραμμα μαθημάτων που έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Για
τυχόν μαθήματα επόμενων εξαμήνων που θα διδάσκονται και θα εξετάζονται κάθε
εξάμηνο, θα αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, μετά
από σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου
Ελλάδας, σε συνδυασμό με τον αριθμό μελών ΔΕΠ και Έκτακτου Προσωπικού που
θα διατίθενται στο Τμήμα, και θα εκδίδεται σχετική ανακοίνωση μαζί με το
ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων κάθε εξαμήνου.
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Ερώτηση 8: Έχω τελειώσει με όλα τα μαθήματα και τις υποχρεώσεις και έχω
πάρει τη βεβαίωση και περιμένω την ορκωμοσία. Για να συνεχίσω πρέπει να
παρακολουθήσω όλα τα μαθήματα που δεν αντιστοιχούνται;
Απάντηση 8: Τα επί πλέον μαθήματα και σχετικές διευκρινήσεις είναι αναρτημένα
στην ιστοσελίδα του Τμήματος στο: http://accounting.teicm.gr/index.php?cat_id=73
Οι φοιτητές του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής που έχουν
ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις για τη λήψη του πτυχίου ΤΕΙ, θα πρέπει να
παρακολουθήσουν τα 12 Υποχρεωτικά (Υ), με εξαίρεση εκείνο το οποίο θα
αναγνωριστεί σε αντιστοίχιση με την Πρακτική Άσκηση και την Πτυχιακή Εργασία, η
οποία θα πρέπει να έχει παρουσιαστεί και βαθμολογηθεί πριν την υποβολή της
αίτησής τους. Από τα 11 Επιλογής Υποχρεωτικά (ΕΥ), ένα για κάθε εξάμηνο από το
4ο έως το 8ο, είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν μόνο εκείνα τα οποία θα
προκύψουν μετά την αντιστοίχιση των μαθημάτων Επιλογής του Τμήματος
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και μόνο εάν εξακολουθούν να οφείλουν
μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά.
Ερώτηση 9: Οι φοιτητές που έχουν πάρει το πτυχίο από το Τμήμα Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ πώς μπορούν να το αναβαθμίσουν;
Απάντηση 9: Για τους ήδη πτυχιούχους όλων των Τμημάτων των ΤΕΙ δεν υπάρχει
καμία πρόβλεψη στον νόμο. Το θέμα δεν μπορεί να ρυθμισθεί και δεν εξαρτάται
μεμονωμένα από τα Τμήματα ή και τα Πανεπιστήμια. Είναι αρμοδιότητα και
υπόθεση του Υπουργείου Παιδείας η σχετική νομοθετική ρύθμιση.
Ερώτηση 10: Βρίσκομαι στο 8ο εξάμηνο και έχω εξετασθεί επιτυχώς στα
απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και μαθήματα επιλογής του
πρώτου κύκλου σπουδών, πλην της πτυχιακής εργασίας και της πρακτικής
άσκησης. Έχω το δικαίωμα να ολοκληρώσω την πτυχιακή μου εργασία το
ερχόμενο εξάμηνο και έπειτα να κάνω την αίτηση, δεδομένου ότι δεν θα έχω
υπερβεί τα ν+2 έτη;
Απάντηση 10: Ναι έχεις το δικαίωμα να υποβάλλεις αίτηση όταν ολοκληρώσεις
όλες τις προβλεπόμενες για τη λήψη του πτυχίου υποχρεώσεις, με την προϋπόθεση
να μην έχεις υπερβεί τα 8+4 εξάμηνα.
Ερώτηση 11: Τελικά η πρόσφατη ανακοίνωση ισχύει μόνο για αυτούς που θα
λάβουν πτυχίο σύντομα - για αυτούς που θα ορκιστούν;
Απάντηση 11: Η προθεσμία 15/09/2019 ή μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την
ανάρτηση της βαθμολογίας στο τελευταίο μάθημα της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου
2019, αφορά στους φοιτητές που θα έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις για
τη λήψη του πτυχίου. Βλέπε και απάντηση με α/α 18.
Ερώτηση 12: Τι ακριβώς ισχύει για τους φοιτητές που το ακ. έτος 2019-2020 θα
βρίσκονται στο 3ο και 5ο εξάμηνο των σπουδών τους; Θα κάνουν αίτηση στα
επόμενα χρόνια; Θα υπάρξει περαιτέρω πληροφόρηση ή θα πρέπει και αυτοί να
δηλώσουν την αίτηση μέχρι την προθεσμία 15.9.2019.
Απάντηση 12: Όσοι φοιτητές εισήχθησαν στο Τμήμα Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής μέχρι και την ακαδημαϊκή χρονιά 2018–19 θα πρέπει
υποχρεωτικά να ολοκληρώσουν το ισχύον πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος
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Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ στο οποίο εισήχθησαν,
συμπεριλαμβανομένης της Πτυχιακής Εργασίας και της Πρακτικής Άσκησης. Τα
μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θα
διδάσκονται και θα εξετάζονται κάθε εξάμηνο, εκτός εκείνων των εξαμήνων που δεν
υπάρχουν εισακτέοι, για παράδειγμα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 δεν θα
διδαχθούν τα μαθήματα του Α Εξαμήνου (χειμερινό) και του Β Εξαμήνου (εαρινό),
αλλά θα εξεταστούν στις αντίστοιχες εξεταστικές περιόδους. Στη συνέχεια μπορούν
να υποβάλλουν αίτηση για τη λήψη του πτυχίου Οικονομικών Επιστημών, με την
προϋπόθεση η διάρκεια των σπουδών τους να μην υπερβαίνει τα 8+4 εξάμηνα και
να διδαχθούν και εξεταστούν επιτυχώς στα προβλεπόμενα επί πλέον μαθήματα του
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. Σχετική πληροφόρηση θα παρέχεται από τη
Γραμματεία του Τμήματος. Βλέπε και απάντηση με α/α 18.
Ερώτηση 13: Οι φοιτητές που οι σπουδές τους υπερβαίνουν τα 8+4 εξάμηνα, αλλά
και εκείνοι που δεν θα κάνουν αίτηση για τη λήψη πανεπιστημιακού πτυχίου, τι
πτυχίο θα πάρουν;
Απάντηση 13: Οι φοιτητές αυτοί θα λάβουν το πτυχίο Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), αφού ολοκληρώσουν όλες τις
προβλεπόμενες υποχρεώσεις στο τρέχον πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος
(μαθήματα Υ, ΕΥ, Εργαστήρια, Πτυχιακή Εργασία και Πρακτική Άσκηση).
Ερώτηση 14: Έχω τελειώσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα μου, πρακτική άσκηση
τελειώνω τον Σεπτέμβριο και πτυχιακή περιμένω για να την παρουσιάσω. Θα
ήθελα να ρωτήσω εάν μπορώ να συνεχίσω της σπουδές μου στο Διεθνές
Πανεπιστήμιο; Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω ποσό καιρό διαρκούν οι σπουδές για
τους προπτυχιακούς του ΤΕΙ που μπαίνουν στο Διεθνές Πανεπιστήμιο και σε
περίπτωση πτυχιούχου ΤΕΙ ποια διαδικασία χρειάζεται ώστε να μπορέσει να
αναβαθμίσει το πτυχίο του σε διεθνές πανεπιστήμιο;
Απάντηση 14: Βλέπε απαντήσεις με α/α 10, 7, 9 και 18.
Ερώτηση 15: Χρωστάω μόνο δύο μαθήματα, θα τελειώσω τους υπόλοιπους
σχεδόν 2,5 μήνες την πρακτική μου και να ολοκληρώσω την πτυχιακή μου
εργασία. Σε μια τέτοια περίπτωση οι φοιτητές όπως εγώ τι κάνουν; Κάνουμε και
εμείς αίτηση; Πρέπει να βιαστούμε και να ολοκληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας
μέσα στο διάστημα των 8 συν 4 εξαμήνων; Εάν δεν προλάβουμε να τελειώσουμε
τις υποχρεώσεις μας μέχρι τον Σεπτέμβρη, πότε και αν μπορούμε μπαίνουμε στο
πανεπιστήμιο; Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω (εάν δεν χρειάζεται να κάνουμε
κάποια από τις παραπάνω ενέργειες) κάνουμε εισαγωγή αυτόματα στο
πανεπιστήμιο μπαίνοντας στον έναν επιπλέον χρόνο με τα 12 νέα μαθήματα; Και
τέλος, εάν εισαχθούμε στο πανεπιστήμιο και πάρουμε τα μαθήματα, θα σπάσουν
αυτά τα μαθήματα σε 2 ή παραπάνω εξάμηνα;
Απάντηση 15: Βλέπε απαντήσεις με α/α 10, 11, 12 και 7.
Ερώτηση 16: Το 2016 αποφοίτησα από το Τμήμα «Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής» του ΤΕΙ Σερρών. Με ενδιαφέρει να κάνω αίτηση για
εισαγωγή στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, στο Τμήμα «Οικονομικών
Επιστημών». Μπορώ να υποβάλλω αίτηση;
4

Απάντηση 16: Όχι δεν μπορείς, βλέπε απάντηση με α/α 9.
Ερώτηση 17: Είμαστε στο Β εξάμηνο του τμήματος Λογιστικής &
χρηματοοικονομικής, πότε θα δηλώσουμε στη γραμματεία ότι θέλουμε να
μεταβούμε στον νέο οδηγό σπουδών και να φοιτήσουμε στο νέο τμήμα
Οικονομικών επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου;
Απάντηση 17: Βλέπε απάντηση με α/α 12.
Ερώτηση 18: Πού εντάσσονται πλέον οι φοιτητές του Τμήματος Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ και ποιες επιλογές έχουν;
Απάντηση 18: Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές, των Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., δηλαδή όσοι
κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4610/2019 δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις
απαιτούμενες από το πρόγραμμα σπουδών υποχρεώσεις για τη λήψη πτυχίου του
ΤΕΙ, εντάσσονται αυτοδίκαια στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. με δικαίωμα να ολοκληρώσουν τις
σπουδές τους. Η ένταξη των φοιτητών γίνεται αυτοδίκαια στα Τμήματα του ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Η ακαδημαϊκή λειτουργία των Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. συνεχίζεται μεταβατικά μέχρι
την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου,
φοιτητών, οι οποίοι συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του
Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. και λαμβάνουν τον
αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι., εκτός εκείνων που με αίτησή τους θα
ζητήσουν να λάβουν πτυχίο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (βλέπε
απάντηση με α/α 1). Για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών, την παροχή
τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης αποφοίτους του Τμήματος
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής αρμόδια είναι τα όργανα του Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής έως τον
Σεπτέμβριο 2018 έχουν δύο επιλογές:
Α. Να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο πρόγραμμα σπουδών Λογιστικής
και Χρηματοοικονομικής και να υποβάλλουν αίτηση ορκωμοσίας για να λάβουν
πτυχίο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (ΤΕ).
Β. Να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο πρόγραμμα σπουδών Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής και αντί για αίτηση ορκωμοσίας, να υποβάλλουν αίτηση για να
λάβουν πτυχίο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, με την προϋπόθεση να μην
έχουν υπερβεί τα 8+4 εξάμηνα στη διάρκεια των σπουδών τους.
Σέρρες 11/07/2019
Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Γιώργος Ν. Μαγούλιος
Καθηγητής
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