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Ειδικός Εισηγητής Λογιστικής

Κριτήρια επιλογής ενός μεταπτυχιακού προγράμματος
Η επιλογή ενός μεταπτυχιακού προγράμματος είναι από τα πιο δύσκολα και σημαντικά θέματα
στον τομέα της επαγγελματικής σταδιοδρομίας για κάθε φοιτητή, αφού θα πρέπει να
συνυπολογιστούν μια πληθώρα θεμάτων εκτός από το πολύ απλό: «τι μου αρέσει να κάνω».
Ένας βασικός λόγος στην απόφαση αυτή θα είναι εάν το αντικείμενο που ενδιαφέρει το φοιτητή
είναι συνέχεια του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, οπότε αφορά περαιτέρω εξειδίκευση, ή
πρόκειται για ένα νέο αντικείμενο που δεν σχετίζεται άμεσα με τις προπτυχιακές σπουδές, καθώς
διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν ενδιαφέρον για το φοιτητή.
Σε ποια ηλικία να κάνω το μεταπτυχιακό μου?
Αυτό είναι αδιάφορο στην ουσία του. Καλό θα ήταν να υπάρχει μια επαγγελματική
προϋπηρεσία ενός έως τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωση του πρώτου πτυχίου, προκειμένου ο
φοιτητής να μπορεί να καταλήξει στο αντικείμενο εργασίας που θα του άρεσε να ασχοληθεί και να
σταδιοδρομήσει, αλλά ταυτόχρονα να εμπλουτίσει και το βιογραφικό του.
Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η βασική δυσκολία στο να είναι κάποιος συνεπής στις
μεταπτυχιακές σπουδές μεγαλώνοντας είναι οι επιπρόσθετες ευθύνες που φέρνει η ηλικία, όπως ο
μεγάλος φόρτος εργασίας ή η ύπαρξη οικογενειακών υποχρεώσεων. Από πλευράς θέλησης και
διάθεσης, όλες οι ηλικίες είναι καλές για να ξεκινήσει κάποιος το μεταπτυχιακό του!
Πώς θα επιλέξω ένα μεταπτυχιακό?
Πάντα το βασικό κριτήριο για την επιλογή ενός μεταπτυχιακού προγράμματος είναι το
επιστημονικό αντικείμενο του φοιτητή, δηλαδή τι του αρέσει να μάθει και κατ’ επέκταση να το
κάνει επάγγελμα. Σε συνήθη πλαίσια, ο φοιτητής θα γνωρίζει καθώς έχει έρθει σε επαφή με όλα τα
μαθήματα του προπτυχιακού επιπέδου, συνεπώς θα έχει διακρίνει ποιο από αυτά του φάνηκε πιο
ενδιαφέρον ή τουλάχιστον θα έχει αποκλείσει αυτά που δεν του αρέσουν.
Ακόμα και στην περίπτωση που στον φοιτητή δεν άρεσε το πρώτο του πτυχίο και διαπίστωσε
ότι τελικά δεν θα μπορούσε να εργαστεί πάνω σε αυτό το αντικείμενο, τουλάχιστον, κατέληξε να
αποκλείσει τα επαγγέλματα που δεν του αρέσουν και επομένως θα πρέπει να στρέψει το ενδιαφέρον
του προς αντίθετη κατεύθυνση, σε επίπεδο μεταπτυχιακού.
Άλλοι παράγοντες που θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτή την απόφαση είναι οι κάτωθι:



Η αγορά εργασίας συναρτήσει του μεταπτυχιακού. Είναι αλήθεια ότι η εξειδίκευση σε επίπεδο

μεταπτυχιακού σχετίζεται με το πόσο εύκολα και άμεσα μπορεί ένας τελειόφοιτος να πιάσει
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δουλειά. Επομένως, θα πρέπει να ανατρέξει στη ζήτηση που εμφανίζει το αντικείμενο του
μεταπτυχιακού στην υπάρχουσα διαμορφωμένη αγορά εργασίας. Ακόμα και στην περίπτωση που
δεν υπάρχει αντίστοιχη ζήτηση, γιατί, για παράδειγμα το αντικείμενο του μεταπτυχιακού προϋποθέτει
έρευνα και εργαστήρια που δεν υπάρχουν στη χώρα, ο υποψήφιος μεταπτυχιακός φοιτητής θα
πρέπει να αναζητήσει ποιες χώρες προσφέρουν θέσεις εργασίας στο αντικείμενο αυτό και να κινηθεί
ανάλογα.



Η άμεση σύνδεση του μεταπτυχιακού με την αγορά εργασίας, δηλαδή κατά πόσο το

πανεπιστημιακό ίδρυμα συνεργάζεται με μεγάλες επιχειρήσεις ώστε να αποστέλλει απευθείας
φοιτητές για πρακτική άσκηση ή να στελεχώνει το ανθρώπινο δυναμικό τους με τελειόφοιτους του
προγράμματος.



Οι οικονομικές απαιτήσεις του μεταπτυχιακού, δηλαδή το χρηματικό ποσό που θα πρέπει

να καταβάλλει ο φοιτητής για να παρακολουθήσει το εν λόγω πρόγραμμα σπουδών συνδυαστικά με
τις παροχές που του προσφέρει από πλευράς υποδομών, όπως για παράδειγμα δωρεάν διανομή
βιβλίων και συγγραμμάτων.



Το χρονικό διάστημα που διαρκεί ένα μεταπτυχιακό. Κατά μέσο όρο οι μεταπτυχιακές

σπουδές διαρκούν ένα χρόνο, χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο, καθώς υπάρχουν προγράμματα που
διαρκούν πάνω από δύο χρόνια, ειδικά αυτά που απευθύνονται σε υποψηφίους που ήδη εργάζονται.
Γιατί να επιλέξω ένα μεταπτυχιακό στη λογιστική?


Ο κλάδος της λογιστικής πάντα θα έχει ζήτηση στην αγορά εργασίας λόγω της αναγκαιότητάς

του στις επιχειρήσεις όσον αφορά την παροχή πληροφόρησης. Αν και οι αμοιβές δεν συνδέονται
πάντα με την ποιότητα εργασίας, ωστόσο, πάντα κάποιος θα αναζητά ένα λογιστή.


Η λογιστική συνδέεται με άλλους κλάδους, συνεπώς τα αντικείμενα εργασίας διευρύνονται,

όπως για παράδειγμα κοστολόγηση προϊόντος, χρηματοοικονομικός αναλυτής επιχειρήσεων,
εσωτερικός ελεγκτής κ.ά.


Είναι ένας κλάδος που προσφέρεται για επαγγελματική σταδιοδρομία και καριέρα ακόμα και

στην Ελλάδα, καθώς η Οικονομική Διεύθυνση στην οποία ανήκει το λογιστήριο είναι ένας από τους
βασικούς πυλώνες του Διοικητικού Συμβουλίου της εκάστοτε επιχείρησης.


Η λογιστική συνδέεται και καταλήγει στην παροχή συμβουλών προς επιχειρηματίες, το

λεγόμενο consulting, που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και δημιουργικό.
Γιατί να επιλέξω ένα μεταπτυχιακό στην ελεγκτική?
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Υπάρχει συνεχή και μεγάλη ζήτηση εργασίας από τις ελεγκτικές εταιρίες για αποφοίτους που

θα ασχοληθούν με τον εξωτερικό έλεγχο των εταιριών.


Στον ελεγκτικό κλάδο ανήκει και ο εσωτερικός έλεγχος των επιχειρήσεων, ένα πολύ

ενδιαφέρον αντικείμενο το οποίο είναι και σημαντικό, καθώς απευθύνεται απευθείας στον Πρόεδρο
τη εταιρίας, χωρίς να μεσολαβεί άλλο τμήμα ενδιάμεσα.


Υπάρχουν προοπτικές εξαιρετικής σταδιοδρομίας ακόμα και στις περιπτώσεις που τα δύσκολα

ωράρια των ελεγκτικών εταιριών, αντικατασταθούν με μια θέση στο λογιστήριο κάποιας εταιρίας.
Πως θα …..πληρωθεί ένα μεταπτυχιακό?
Αυτό ίσως είναι το πιο σημαντικό και ταυτόχρονα δύσκολο σημείο στη λήψη αυτής της
απόφασης, αν και υπάρχουν διάφορες λύσεις:



Ο υποψήφιος φοιτητής μπορεί να εργαστεί για κάποια χρόνια, ακόμα και πιο περιστασιακά,

προκειμένου να συγκεντρώσει όλο ή μέρους του ποσού που απαιτείται για τα δίδακτρα και
ταυτόχρονα εργασιακή προϋπηρεσία.



Μπορεί να επιλέξει μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρουν μερική απασχόληση ή

μερική συγχρηματοδότηση, ειδικά στο εξωτερικό, ώστε να μειωθεί σημαντικά το κόστος των
διδάκτρων.



Υπάρχουν πάντα οι υποτροφίες διαφόρων ιδρυμάτων, επιχειρήσεων ακόμα και τοπικών

συλλόγων που υποστηρίζουν χρηματικά φοιτητές να σπουδάσουν υπό προϋποθέσεις.



Τέλος, υπάρχουν επιχειρήσεις που χρηματοδοτούν τις μεταπτυχιακές σπουδές των

υπαλλήλων τους προκειμένου να λάβουν εξειδικευμένη γνώση και ειδίκευση.
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