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Στα Ελληνικά και Αποκλειστικά στο American College!
Αξιολογημένος‐πιστοποιημένος από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης‐Πιστοποίησης (ΣΕΚΑΠ)
Κρατική χορηγία μέχρι €3.420 για κάθε έτος σπουδών
Άριστες προοπτικές για άμεση εργοδότηση
Μάθε όλα όσα γνωρίζουν οι επαγγελματίες του χώρου μέσα σε δύο χρόνια μόνο!

Εισαγωγή
Όλες οι εταιρείες, από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη είτε έχουν μηχανογραφημένο λογιστήριο είτε αγοράζουν
υπηρεσίες μηχανογραφημένου λογιστηρίου από εταιρείες παροχής λογιστικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, ο ειδικός
Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου είναι ολοένα και περισσότερο απαραίτητος. Το διετές Δίπλωμα στη
Μηχανογραφημένη Λογιστική παρέχει στους φοιτητές του με ένα πολύ πρακτικό τρόπο όλες τις απαραίτητες γνώσεις
και δεξιότητες για να μπορέσουν να εργαστούν αυτόνομα σε ένα μηχανογραφημένο λογιστήριο.
Επαγγελματικές προοπτικές
•
•
•
•
•
•

Εταιρίες πάσης φύσεως
Εταιρείες παροχής λογιστικών υπηρεσιών
Τράπεζες
Δημόσια υπηρεσία
Ημιδημόσιοι οργανισμοί
Ελεύθεροι επαγγελματίες πάροχοι λογιστικών υπηρεσιών

Στόχοι
Οι στόχοι του προγράμματος είναι:
1.

2.
3.

4.

Να παρέχει στους φοιτητές μια ολοκληρωμένη και σε βάθος αντίληψη των αρχών, των πολιτικών και των θεωριών
της τήρησης λογιστικών βιβλίων, της επιστήμης της Γενικής Λογιστικής, Λογιστικής Εταιρειών και Λογιστική
Κόστους, καθώς και το σχετικό δίκαιο που άπτεται αυτών;
Να εφοδιάσει τους φοιτητές με τους κανόνες και διατάξεις της Λογιστικής, καθώς και τις διατάξεις της
φορολογικής, ασφαλιστικής, εργατικής και εταιρικής νομοθεσίας;
Να κατανοηθούν ευρέως τα δημοφιλή προγράμματα που χρησιμοποιούνται και απαιτούνται για την τήρηση
λογιστικών βιβλίων αλλά και για την ολοκληρωμένη και σωστή διεκπεραίωση της εργασίας στο σύνολό της, όπως
τα Sage 50, Payroll Pro, Excel, Word, Internet, Outlook, Adobe PDF Reader καθώς και το λειτουργικό σύστημα των
Windows στο οποίο όλα είναι βασισμένα, και
Να εξειδικεύσει τους φοιτητές με τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και εργαλείων, που χρειάζονται για να
ξεκινήσουν την σταδιοδρομία τους και να έχουν ευκαιρίες για ανέλιξη στον τομέα των επιχειρήσεων και της
λογιστικής γενικότερα.

Απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες για αποφοίτηση
Το πρόγραμμα απαιτεί για αποφοίτηση την συμπλήρωση 120 πιστωτικών μονάδων ως ακολούθως:
Credits
General Education Requirements
Major Requirements
Free Electives
Total

18
90
12
120

Μαθήματα

ENG101 English Communication (6)
ENG102 English Writing (6)
ENG201 Advanced English (6)

ACC208 Managerial Accounting I (6)
CSC124 Computer Applications (6)
CSC125 Spreadsheets (6)
LAW102 Company and Labor Law (6)
MTH105 Financial Mathematics (6)

Major Requirements

Free Electives

ACC112 Accounting I (12)
ACC203 Accounting II (12)
ACC204 Computerized Book‐Keeping (12)
ACC205 Book‐Keeping Applications (18)
ACC206 Taxation (6)

Ο φοιτητής είναι ελεύθερος να πάρει οποιοδήποτε
μάθημα

General Education Requirements

Ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων του κάθε μαθήματος φαίνεται
στην παρένθεση μετά από τον τίτλο του μαθήματος.

40 Χρόνια Γνώση, Αναγνώριση, Εργοδότηση.
Λεωφόρος Ομήρου 3, Τ.Θ. 22425, 1521 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: +357 22661122, Φαξ: +357 22665458, Email admissions@ac.ac.cy
www.ac.ac.cy

