ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Ο∆ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

1

Πρόλογος
Η λογιστική/χρηµατοοικονοµική ̟ληροφόρηση ̟αίζει έναν κρίσιµο ρόλο
στον κόσµο των ε̟ιχειρήσεων αλλά και στην κοινωνία γενικά διότι η σωστή
λήψη α̟οφάσεων στηρίζεται στην καλή ̟ληροφόρηση.
Οι σ̟ουδές στο Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του
Πανε̟ιστηµίου Μακεδονίας α̟οσκο̟ούν στην εκ̟αίδευση και υψηλή
κατάρτιση των φοιτητών σε σύγχρονα θέµατα των ̟εδίων της Λογιστικής και
Χρηµατοοικονοµικής, χωρίς να ̟αραβλέ̟ουν την σηµαντικότητα άλλων
̟εδίων ό̟ως των ̟οσοτικών, διοικητικών (management), ̟ληροφοριακών
συστηµάτων και νοµικών.
Το κυριότερο ̟λεονέκτηµα του Τµήµατος βρίσκεται στο ότι ̟ροσφέρει
σύγχρονο, ̟οιοτικό ̟ρόγραµµα σ̟ουδών ικανό να ̟αρέχει στους φοιτητές
εξειδικευµένη ακαδηµαϊκή γνώση και δεξιότητες µε βάση τις σύγχρονες
εξελίξεις στο χώρο της ε̟ιστήµης της Λογιστικής και της
Χρηµατοοικονοµικής.
Συγκεκριµένα, το ̟ρόγραµµα σ̟ουδών ̟εριλαµβάνει µαθήµατα ̟ου
δια̟ραγµατεύονται τα σύγχρονα ̟ροβλήµατα και τις καινοτοµίες στην
λογιστική και στη χρηµατοοικονοµική διαχείριση των ε̟ιχειρήσεων κατά το
̟ρότυ̟ο αντίστοιχων τµηµάτων κορυφαίων ̟ανε̟ιστηµίων του εξωτερικού.
Ε̟ι̟λέον, δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην ̟ρακτική εφαρµογή της
ακαδηµαϊκής γνώσης µε την ενσωµάτωση εργαστηριακών µαθηµάτων, µέσω
εκτενούς χρήσης τεχνολογιών ̟ληροφορικής α̟ό τους φοιτητές αλλά και
µέσω της δυνατότητας συµµετοχής των φοιτητών σε ̟ρακτική άσκηση. Τα
στοιχεία αυτά του ̟ρογράµµατος σ̟ουδών εξηγούν την ιδιαίτερη
ελκυστικότητα του, ό̟ως αυτή α̟οτυ̟ώνεται στην αυξηµένη ζήτηση α̟ό τους
υ̟οψηφίους φοιτητές.
Σκο̟ός του Τµήµατος
Σύµφωνα µε το ιδρυτικό ΦΕΚ, η α̟οστολή του Τµήµατος είναι «η ̟ροαγωγή
και η µετάδοση γνώσεων µε την έρευνα και τη διδασκαλία στο γνωστικό
αντικείµενο της Λογιστικής και της Χρηµατοοικονοµικής και η κατάρτιση
στελεχών υψηλού ε̟ι̟έδου για τις ανάγκες των ε̟ιχειρήσεων και των
οργανισµών του ιδιωτικού και του ∆ηµόσιου Τοµέα».
Στόχοι του Τµήµατος
Οι στόχοι του Τµήµατος είναι:
(a) να ̟ροσφέρει ένα σύγχρονο και ̟οιοτικό ̟ρόγραµµα σ̟ουδών το ο̟οίο
να αντα̟οκρίνεται στις συνεχώς µεταβαλλόµενες συνθήκες της ε̟ιστήµης, της
κοινωνίας και των ε̟ιχειρήσεων.
(b) να ̟ροσφέρει υψηλού ε̟ι̟έδου υ̟ηρεσίες και να ετοιµάσει τους φοιτητές
του να κινηθούν σταδιακά σε ηγετικές θέσεις στα αντικείµενα της λογιστικής
και χρηµατοοικονοµικής.
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(c) να ετοιµάσει τους φοιτητές του να ̟αρακολουθήσουν αργότερα µε
ε̟ιτυχία µετα̟τυχιακά και διδακτορικά ̟ρογράµµατα.
Ε̟ίτευξη των στόχων
Οι στόχοι του Τµήµατος ε̟ιτυγχάνονται µέσα α̟ό το Πρόγραµµα Σ̟ουδών
̟ου ανα̟ροσαρµόζεται συνεχώς σύµφωνα µε τα διεθνή ̟ρότυ̟α σ̟ουδών.
Το Πρόγραµµα Σ̟ουδών, το ̟εριεχόµενο των µαθηµάτων καθώς και ο
τρό̟ος διδασκαλίας ανα̟ροσαρµόζονται συνεχώς, λαµβάνοντας υ̟όψη τις
εξελίξεις της ε̟ιστήµης, τις νέες τεχνολογίες και τις ανάγκες της αγοράς
εργασίας. Ειδικότερα, η ̟ραγµατο̟οίηση των στόχων ε̟ιτυγχάνεται:
(α) µε τη διδασκαλία µαθηµάτων γενικής και βασικής εκ̟αίδευσης, ό̟ως:
• ∆ιοίκηση των Ε̟ιχειρήσεων (Μάνατζµεντ, Μάρκετινγκ, Στρατηγικό
Μάνατζµεντ),
• Ποσοτικές Μέθοδοι,
• Οικονοµικά,
• Πληροφοριακά Συστήµατα- Ηλεκτρονικό Εµ̟όριο και
• ∆ίκαιο των Ε̟ιχειρήσεων.
(β) µε τη διδασκαλία µαθηµάτων εµβάθυνσης στα γνωστικά αντικείµενα
Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής
(γ) µε την έµφαση σε εργαστηριακά µαθήµατα
(δ) µε την ανά̟τυξη της έρευνας σε θέµατα ̟ου α̟ασχολούν τις ε̟ιχειρήσεις
και οργανισµούς, ανεξάρτητα α̟ό νοµική µορφή και ιδιοκτησιακό καθεστώς.
Η διδασκαλία ̟οσοτικών µεθόδων ε̟ιτρέ̟ει την ̟οσοτική µαθηµατική µελέτη ̟ροβληµάτων ̟ου ανακύ̟τουν στο σύγχρονο οικονοµικό
̟εριβάλλον λειτουργίας των ε̟ιχειρήσεων µε α̟ώτερο στόχο την καλλιέργεια
της αναλυτικής και κριτικής σκέψης, τη εκτίµηση και αξιολόγηση
οικονοµετρικών υ̟οδειγµάτων ̟ου α̟οτυ̟ώνουν και ̟εριγράφουν τις
σχέσεις οικονοµικών µεγεθών, τις δεξιότητες ̟ου ε̟ιτρέ̟ουν στους φοιτητές
να ̟ροβαίνουν σε µελέτες µε τη χρήση διαφόρων λογισµικών.
Η διδασκαλία της ∆ιοίκησης των Ε̟ιχειρήσεων και του Μάρκετινγκ
συµβάλλει στην ανά̟τυξη της κριτικής σκέψης και ικανότητας των φοιτητών
ως ̟ρος την ανάλυση, διάγνωση και ε̟ίλυση στρατηγικών και διοικητικών
ζητηµάτων ̟ου αντιµετω̟ίζουν οι κερδοσκο̟ικές ή µη ε̟ιχειρήσεις στο
σύγχρονο ̟ολύ̟λοκο εξωτερικό (και εσωτερικό) ̟εριβάλλον τους. Ε̟ι̟λέον,
ενισχύει την ε̟ιστηµονική/δηµιουργική µέθοδο σκέψης των φοιτητών ως
̟ρος τις καθηµερινές αλλαγές ̟ου λαµβάνουν χώρα στον ̟αγκόσµιο χάρτη
των ε̟ιχειρήσεων και οργανισµών, µε κύριο σκο̟ό την ενδυνάµωση της
κρίσης τους και την εµβάθυνση του νου τους εµ̟ρός των ̟ροκλήσεων ̟ου
βιώνουν στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ‘χώρο’ και ‘τό̟ο’ ̟ου ζούνε και
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δραστηριο̟οιούνται ̟ροσω̟ικά και ε̟αγγελµατικά, ιδιαίτερα δε στο χώρο
της χρηµατοοικονοµικής ε̟ιστήµης.
Προο̟τικές α̟ασχόλησης
Οι α̟οκτηθέντες γνώσεις και δεξιότητες ε̟ιτρέ̟ουν στους ̟τυχιούχους µας
να λειτουργήσουν ως:
• α̟οτελεσµατικά στελέχη,
• φορείς αλλαγής και
• δυνητικοί ηγέτες
στις ε̟ιχειρήσεις και οργανισµούς ̟ου θα δραστηριο̟οιηθούν. Ειδικότερα οι
̟τυχιούχοι έχουν τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες να α̟ασχοληθούν
ε̟ιτυχώς:
• στον τοµέα των χρηµατοοικονοµικών υ̟ηρεσιών ό̟ως σε εµ̟ορικές
και ε̟ενδυτικές τρά̟εζες, χρηµατιστηριακές εταιρίες, ασφαλιστικές
εταιρίες, εταιρίες συµβούλων ε̟ιχειρήσεων,
•

σε δηµόσιες υ̟ηρεσίες και υ̟ουργεία ως λογιστές, ελεγκτές, αναλυτές
και αξιολογητές ε̟ενδυτικών ̟ρογραµµάτων,

•

σε κάθε είδους οικονοµική µονάδα η ο̟οία έχει ανάγκη της οργάνωσης
και διαχείρισης ενός σύγχρονου λογιστηρίου, σε κάθε ε̟ιχείρηση ̟ου
έχει την ανάγκη κατάρτισης και σχεδιασµού ̟ροϋ̟ολογισµών,
σχεδιασµού
και
ανάλυσης
χρηµατοοικονοµικών
σχεδίων,
χρηµατοοικονοµικών ̟ροβλέψεων, ανάλυσης χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων, διαχείρισης κινδύνου.

Ε̟ι̟λέον, οι ̟τυχιούχοι µέσω όλων των ανωτέρω µαθηµάτων α̟οκτούν όλες
εκείνες τις γνώσεις ̟ου τους ε̟ιτρέ̟ει να αντα̟οκριθούν µε ε̟ιτυχία σε
̟ρογράµµατα µετα̟τυχιακών και διδακτορικών σ̟ουδών του εσωτερικού και
του εξωτερικού.
Συµµετοχή του Τµήµατος σε διάφορα ̟ρογράµµατα
Το Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής ̟ροσφέρει τρία
̟ρογράµµατα µετα̟τυχιακών σ̟ουδών (ΠΜΣ):
• ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική,
• ΠΜΣ στην Εφαρµοσµένη Λογιστική και Ελεγκτική, και
• ΠΜΣ στη Στρατηγική ∆ιοικητική Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική
∆ιοίκηση.
Το Τµήµα συµµετέχει στο ∆ιϊδρυµατικό Μετα̟τυχιακό Πρόγραµµα
«Προηγµένα Συστήµατα Υ̟ολογιστών και Ε̟ικοινωνιών», σε τρία
∆ιατµηµατικά Προγράµµατα Μετα̟τυχιακών Σ̟ουδών:
• στη Οικονοµική Ε̟ιστήµη,
• στη ∆ιοίκηση Ε̟ιχειρήσεων, και
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•

στα Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης.

Συµµετέχει ε̟ίσης:
• στο ̟ρόγραµµα “Πρακτική Άσκηση Φοιτητών”
• στο ̟ρόγραµµα "Σωκράτης-Erasmus”
• στα διάφορα ̟ρογράµµατα εξειδίκευσης ̟ου ̟ροσφέρονται α̟ό την
Εταιρία Αξιο̟οίησης και ∆ιαχείρισης της Περιουσίας του
Πανε̟ιστηµίου
• στα διάφορα ̟ρογράµµατα ̟ου ̟ροσφέρει το Ερευνητικό
Πανε̟ιστηµιακό Ίδρυµα (Ε.Π.Ι.).
Πρακτική άσκηση των φοιτητών
Η ̟ρακτική άσκηση των φοιτητών είναι ̟ροαιρετική και χρηµατοδοτείται
α̟ό κονδύλια του ΕΣΠΑ. Το ενδιαφέρον των φοιτητών κινητο̟οιείται µέσα
α̟ό τακτικές ενηµερώσεις ̟ου γίνονται α̟ό στελέχη του Γραφείου Πρακτικής
Άσκησης (ΓΠΑ) στις αίθουσες διδασκαλίας. Η Πρακτική Άσκηση δεν
α̟οτελεί υ̟οχρεωτική ε̟ιλογή για τους φοιτητές. Η ̟ρακτική άσκηση
στοχεύει στην εφαρµογή των εξειδικευµένων γνώσεων Λογιστικής και
Χρηµατοοικονοµικής ̟ου έχουν α̟οκτήσει οι φοιτητές µας κατά την διάρκεια
των σ̟ουδών τους, η σύνδεσή τους µε την ε̟ιχειρηµατική δραστηριότητα της
χώρας και η κατάρτισή τους µε εκείνες τις δεξιότητες και ικανότητες ̟ου να
αντα̟οκρίνονται στο ̟ρότυ̟ο του σύγχρονου οικονοµικού στελέχους.
Οργάνωση και εφαρµογή του διδακτικού έργου
Το ακαδηµαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σε̟τεµβρίου και λήγει την 31η
Αυγούστου του ε̟όµενου έτους. Το διδακτικό έργο κάθε ακαδηµαϊκού
έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάµηνα.
Ο φοιτητής εγγράφεται στο Τµήµα στην αρχή κάθε εξαµήνου σε
ηµεροµηνίες ̟ου ορίζονται α̟ό την ̟ρυτανεία και δηλώνει τα µαθήµατα ̟ου
ε̟ιλέγει. Αν δεν εγγραφεί για δύο συνεχόµενα εξάµηνα, διαγράφεται
αυτοδικαίως α̟ό το τµήµα.
Η γνωστο̟οίηση στους φοιτητές της ύλης των µαθηµάτων γίνεται κάθε
φορά στην αρχή του εξαµήνου µε τους εξής τρό̟ους:
•

µέσω του ̟εριγράµµατος του µαθήµατος (syllabus) το ο̟οίο αναρτάται
στο Compus στην αρχή του εξαµήνου

•

µε γρα̟τή ανακοίνωση σε ειδικό χώρο ανακοινώσεων

•

κατά τη διάρκεια των διαλέξεων.
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Στην ̟εριγραφή του µαθήµατος ̟εριγράφονται οι µαθησιακοί στόχοι
των µαθηµάτων καθώς και τα ̟ροσδοκώµενα α̟οτελέσµατα. Η διαδικασία
µέτρησης της ε̟ίτευξης των µαθησιακών στόχων γίνεται µέσω ασκήσεων,
εργασιών και εξετάσεων.
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∆ιαδικασία Αξιολόγησης των ̟ρο̟τυχιακών φοιτητών
Οι τελικές εξετάσεις διενεργούνται α̟οκλειστικά µετά το ̟έρας του
χειµερινού και του εαρινού εξαµήνου για τα µαθήµατα ̟ου διδάχθηκαν
στα εξάµηνα αυτά, αντίστοιχα. Ο φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί στα
µαθήµατα και των δύο εξαµήνων ̟ριν α̟ό την έναρξη του χειµερινού
εξαµήνου. Ειδική µέριµνα λαµβάνεται για την ̟ροφορική εξέταση
φοιτητών µε α̟οδεδειγµένη ̟ριν α̟ό την εισαγωγή τους στο ίδρυµα
δυσλεξία, σύµφωνα µε διαδικασία ̟ου ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισµό
του ιδρύµατος.
Η βαθµολογία σε κάθε µάθηµα καθορίζεται α̟ό τον διδάσκοντα, ο
ο̟οίος µ̟ορεί να οργανώσει κατά την κρίση του γρα̟τές ή και ̟ροφορικές
εξετάσεις ή και να στηριχθεί σε εργασίες ή εργαστηριακές ασκήσεις. Γενικά
οι διάφοροι τρό̟οι αξιολόγησης ̟ου χρησιµο̟οιούνται είναι:
•

Γρα̟τή Εξέταση στο τέλος του εξαµήνου,

•

Προφορική Εξέταση στο τέλος του εξαµήνου,

•

Πρόοδος (ενδιάµεση εξέταση),

•

Κατ’ οίκον εργασία, Προφορική ̟αρουσίαση εργασίας,

•

Εργαστήριο ή ̟ρακτικές ασκήσεις.

Εκ̟αιδευτικά βοηθήµατα
Ο κατάλογος των διδακτικών συγγραµµάτων ̟εριλαµβάνει τουλάχιστον
ένα ̟ροτεινόµενο διδακτικό σύγγραµµα ανά υ̟οχρεωτικό ή ε̟ιλεγόµενο
µάθηµα, το ο̟οίο ̟ροέρχεται α̟ό τα δηλωθέντα συγγράµµατα στο
Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστηµα (Κ.Π.Σ.) ΕΥ∆ΟΞΟΣ και συντάσσεται
ύστερα α̟ό εισηγήσεις των οικείων διδασκόντων ή υ̟ευθύνων για καθένα
α̟ό αυτά, καθώς και των λοι̟ών καθηγητών ̟ου κατέχουν θέση του ιδίου
ή συναφούς γνωστικού αντικειµένου µε το γνωστικό αντικείµενο του
µαθήµατος.
Οι ̟αραδόσεις-σηµειώσεις των µαθηµάτων ̟ου διδάσκουν οι
καθηγητές όλων των βαθµίδων αναρτώνται στο διαδίκτυο (COMPUS).
Κάθε διδάσκων οφείλει να διανέµει σε όλους τους φοιτητές ̟ου έχουν
εγγραφεί στο µάθηµα, κατά την ̟ρώτη εβδοµάδα των µαθηµάτων,
αναλυτικό διάγραµµα µελέτης στο ο̟οίο ̟εριλαµβάνει τη διάρθρωση της
ύλης του µαθήµατος, σχετική βιβλιογραφία, άλλη τεκµηρίωση και συναφή
̟ληροφόρηση.
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∆ιαθέσιµα µέσα και υ̟οδοµές
Το Τµήµα διαθέτει δύο αµφιθέατρα και τέσσερις αίθουσες διδασκαλίας ̟ου
είναι τεχνολογικά καλά εξο̟λισµένες. Το Τµήµα διαθέτει δύο εργαστήρια.
Το Εργαστήριο Τµήµατος Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής είναι
χωρητικότητας 40 ατόµων και το Εργαστήριο Χρηµατοοικονοµικών,
Τρα̟εζικών και Χρηµατιστηριακών Εργασιών του Τµήµατος Λογιστικής &
Χρηµατοοικονοµικής τα ο̟οίο είναι χωρητικότητας 20 ατόµων. Τα
εργαστήρια καλύ̟τουν όλες τις ̟ροδιαγραφές.
Το Τµήµα έχει ήδη
̟ροµηθευτεί τις βάσεις δεδοµένων COMPUSTAT and BLOOMBERG.
Τα εργαστήρια είναι ̟άντα διαθέσιµα και εκτός ωρών διδασκαλίας
διότι υ̟άρχει ̟άντα κά̟οιος υ̟εύθυνος φοιτητής ο ο̟οίος έχει το εργαστήριο
ανοικτό ̟ρος χρήση σε όλους τους φοιτητές, ̟ρο̟τυχιακούς και
µετα̟τυχιακούς, ̟έραν των ̟ρογραµµατισµένων ωρών.
Το ̟ρόγραµµα σ̟ουδών
Το ̟ρόγραµµα σ̟ουδών διαρθρώνεται συνολικά σε οκτώ εξάµηνα. Η
διδασκαλία των µαθηµάτων είναι οργανωµένη σε εξαµηνιαία βάση µε
διάκριση σε χειµερινά και εαρινά εξάµηνα.
Το ̟ρόγραµµα σ̟ουδών, ̟εριλαµβάνει µαθήµατα ̟ου αντιστοιχούν
σε 240 ̟ιστωτικές µονάδες και ολοκληρώνεται µε την α̟ονοµή τίτλου
σ̟ουδών. Ο συνολικός αριθµός των µαθηµάτων ̟ου ̟ρέ̟ει να ̟εράσει ο
φοιτητής για τη λήψη του ̟τυχίου είναι 46 και στις δύο κατευθύνσεις. Α̟ό
αυτά τα 38 είναι υ̟οχρεωτικά, ̟εριλαµβανοµένης της ξένης γλώσσας (4), ενώ
τα υ̟όλοι̟α οκτώ (8) είναι µαθήµατα τα ο̟οία ε̟ιλέγονται υ̟οχρεωτικά α̟ό
µια σειρά 28 και 23 ̟ροσφεροµένων µαθηµάτων για τις κατευθύνσεις
λογιστικής και χρηµατοοικονοµικής, αντίστοιχα. Η ε̟ιλογή αυτή των
µαθηµάτων ̟ρέ̟ει να δηλωθεί α̟ό τους φοιτητές κατά την διάρκεια των δύο
̟ρώτων εβδοµάδων α̟ό την έναρξη του κάθε εξαµήνου.
Στο Τµήµα λειτουργούν δύο κατευθύνσεις: α) η Λογιστική και β) η
Χρηµατοοικονοµική. Τα τέσσερα ̟ρώτα εξάµηνα σ̟ουδών είναι κοινά για
όλους τους φοιτητές/τριες, ενώ α̟ό το Ε’ εξάµηνο οι φοιτητές ̟ρέ̟ει να
ε̟ιλέξουν µια α̟ό τις δύο κατευθύνσεις. Οι δύο κατευθύνσεις ε̟ιτρέ̟ουν
στους φοιτητές να ̟άρουν ε̟ι̟λέον µαθήµατα µέσω των ο̟οίων θα
εµβαθύνουν ̟εραιτέρω τις γνώσεις τους στο αντικείµενο ̟ου τους ελκύει
̟ερισσότερο χωρίς βεβαίως η ε̟ιλογή αυτή να ̟εριορίζει τις ε̟αγγελµατικές
τους δυνατότητες.
Το ̟ρόγραµµα σ̟ουδών ̟εριέχει τους τίτλους των υ̟οχρεωτικών,
των κατ’ ε̟ιλογή υ̟οχρεωτικών µαθηµάτων, το ̟εριεχόµενό τους, τις
εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις ο̟οίες ̟εριλαµβάνεται το κάθε
µορφής ε̟ιτελούµενο διδακτικό έργο, και τη χρονική αλληλουχία ή
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αλληλεξάρτηση των µαθηµάτων. Το Πρόγραµµα Σ̟ουδών δηµοσιεύεται
στην ιστοσελίδα του Τµήµατος στο διαδίκτυο.
Συνο̟τική ̟αρουσίαση του ̟ρογράµµατος σ̟ουδών
Παρακάτω δίνεται µια συνο̟τική εικόνα του ̟ρογράµµατος σ̟ουδών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

26 Μαθήµατα (στα 4 πρώτα εξάµηνα) εκ των οποίων τα τέσσερα είναι
ξένη γλώσσα.
Στο Ε΄ εξάµηνο οι φοιτητές επιλέγουν µια από τις δύο προσφερόµενες
κατευθύνσεις

Κατεύθυνση
Λογιστικής Φοροτεχνικής

•
•

12 Υποχρεωτικά Μαθήµατα
8 Μαθήµατα Επιλογής

Κατεύθυνση
Χρηµατοοικονοµικής

•
•

12 Υποχρεωτικά Μαθήµατα
8 Μαθήµατα Επιλογής
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Σύνολο µαθηµάτων ανά εξάµηνο
ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤ

(Υ)

(Ε)

ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Α΄

7

-

-

-

Β΄

7

-

-

-

Γ΄

6

-

-

-

∆΄

6

-

-

-

Σύνολο

26

0

-

-

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜ/ΚΗ

Ε΄

3

2

6

7

ΣΤ΄

3

2

6

6

Ζ΄

3

2

6

7

Η΄

3

2

7

8

12 (Υ)

8 (Ε)

23

28

38

8

Σύνολο

10

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υ̟οχρεωτικά Μαθήµατα
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
4. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
5. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ
6. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι
7. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υ̟οχρεωτικά Μαθήµατα
1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ Ι
2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι
3. ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
4. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
5. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
6. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ
7. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υ̟οχρεωτικά Μαθήµατα
1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΙΙ
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2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
4. ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Ι
5. ΑΡΧΕΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
6. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

∆΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υ̟οχρεωτικά Μαθήµατα
1. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
2. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι
3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
5. ∆ΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
6. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Α΄ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ

Β΄ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήµατα
Υ̟οχρεωτικά

Μαθήµατα
Υ̟οχρεωτικά

1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

1. ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ – ΑΝΑΛΥΣΗ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

2. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι
3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ε̟ιλογής (κατ’ ε̟ιλογή 2)
1. ∆ΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ
ΑΓΟΡΕΣ

2. ∆ΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΙ
ΑΓΟΡΕΣ
3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ε̟ιλογής (κατ’ ε̟ιλογή 2)
1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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2. ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ – ΑΝΑΛΥΣΗ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
3. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

2. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι
3. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

4. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

4. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

5. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

5. ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΕΣ
ΕΜΠΟΡΙΟ

6. ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ

6. ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ
7. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Α΄ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ

Β΄ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήµατα
Υ̟οχρεωτικά

Μαθήµατα
Υ̟οχρεωτικά

1. ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΙΙ

1.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ

2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
IV

2. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι

3. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΙΙΙ

∆ΙΟΙΚΗΣΗ

Ε̟ιλογής (κατ’ ε̟ιλογή 2)
Ε̟ιλογής (κατ’ ε̟ιλογή 2)
1. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ
2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ IV

2. ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΙΙ

3. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΙΙΙ
3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι
4. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗ Λ/Χ
5. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ

4. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗ Λ/Χ
5. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ

6. ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ-∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ
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6. ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ – ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ
Α΄ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ

Β΄ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήµατα
Υ̟οχρεωτικά

Μαθήµατα
Υ̟οχρεωτικά

1. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ

1. ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

2. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
2. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ-∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
3. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Ε̟ιλογής (κατ’ ε̟ιλογή 2)

Ε̟ιλογής (κατ’ ε̟ιλογή 2)

1. ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΜΕΤΟΧΩΝ

1. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

2. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ-∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

2. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ

3. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ
5. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
6. ACCOUNTING FOR BUSINESS

4. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
5. ∆ΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
6. ∆ΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
7. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
∆ΙΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

7. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
8. ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Α΄ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ

8. ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Β΄ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

H΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

H΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήµατα

Μαθήµατα
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Υ̟οχρεωτικά

Υ̟οχρεωτικά

1. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 1. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
2. ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ
3. ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

2. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
3. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

Ε̟ιλογής (κατ’ ε̟ιλογή 2)

Ε̟ιλογής (κατ’ ε̟ιλογή 2)

1. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

1. ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

2. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

2. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΚΟΣΤΟΥΣ

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

3. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΟ
∆ΙΚΑΙΟ

4. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

5. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

5. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ
ΕΝΩΣΙΑΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ
6. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
7. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ
ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
8. CORPORATE FINANCE
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Σύντοµη ̟εριγραφή των µαθηµάτων
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ι. Λαζαρίδης και Π.∆. 407
Βασικές Οικονοµικές έννοιες, Ορισµός – ∆ιακρίσεις Ε̟ιχειρήσεων,
Περιβάλλον
Ε̟ιχειρηµατικής
∆ραστηριότητας,
Πλεονεκτήµατα
–
Μειονεκτήµατα Ε̟ιχειρηµατικής Ιδιότητας, Πρωταρχικές ενέργειες
Ανάληψης Ε̟ιχειρηµατικής ∆ράσης, Παράγοντες ̟ου ε̟ηρεάζουν την
έκβαση της ε̟ιχειρηµατικότητας, Ρόλος των Εταιριών Συµβούλων
Ε̟ιχειρήσεων, Εναλλακτικές Μορφές Ιδιοκτησίας και Νοµικές Μορφές
Ε̟ιχειρηµατικής ∆ράσης, Ε̟ιχειρηµατικότητα και το Μάνατζµεντ (η
∆ιοίκηση) της Ε̟ιχειρηµατικής Οντότητας, Ε̟ιχειρηµατικότητα και Κρατική
Παρέµβαση στην Οικονοµική ∆ραστηριότητα, Ε̟ιχειρηµατικότητα και
Πολυεθνικές Ε̟ιχειρήσεις, Ε̟ιχειρηµατικές Α̟οφάσεις: Α̟αιτούµενη
Πληροφόρηση και Κίνδυνοι. Ε̟ιχειρηµατικό Πλάνο ∆ράσης. Υλο̟οίηση
Ε̟ιχειρηµατικού Πλάνου ∆ράσης και Σύνταξη Λειτουργικών Πλάνων
∆ράσης (̟.χ. ̟αραγωγής, µάρκετινγκ, χρηµατοοικονοµικής κ.λ̟.).
Συστήµατα Ελέγχου των Α̟οτελεσµάτων του Ε̟ιχειρηµατικού Πλάνου
∆ράσης. Μελλοντική Προο̟τική του Ε̟ιχειρηµατικού Θεσµού.
2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
Ι. Πα̟αναστασίου και Π.∆. 407
Θεωρία συνόλων, Συναρτήσεις µιας µεταβλητής όρια, συνέχεια, µέγιστα ελάχιστα. Σειρές -Ακολουθίες. Γραµµική Άλγεβρα. Συναρτήσεις ̟ολλών
µεταβλητών. ∆εσµευµένα ακρότατα: µέθοδος Lagrange. Γραµµικός
̟ρογραµµατισµός.
3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Ν. Πρωτόγερος
Πληροφοριακά Συστήµατα για διοίκηση ε̟ιχειρήσεων, ε̟ι̟τώσεις των
τεχνολογικών αλλαγών στην ανάλυση, στο σχεδιασµό και στη διοίκηση των
Πληροφοριακών Συστηµάτων. Η έννοιας της ̟ληροφορίας α̟ό την
̟ροέλευση, την ε̟ικοινωνία, την α̟οθήκευση και την ε̟ανάκτηση και η
χρήση της στα Πληροφοριακά Συστήµατα. Θεωρία και ̟ρακτική των
Πληροφοριακών Συστηµάτων, τεχνολογικές αλλαγές και καινοτοµίες,
Πληροφοριακά Συστήµατα, οργανισµοί, µάνατζµεντ και στρατηγική,
ε̟ι̟τώσεις των Πληροφοριακών Συστηµάτων στη διοίκηση και στην εν γένει
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λειτουργία της ε̟ιχείρησης. Η Ψηφιακή Ε̟ιχείρηση, το Ηλεκτρονικό Εµ̟όριο
και η διοίκηση της Ψηφιακής Ε̟ιχείρησης. Ηθικά και κοινωνικά ζητήµατα
στην Ψηφιακή Ε̟ιχείρηση.
4. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Μέλος ∆ΕΠ τµ. Ο.Ε.
Στόχος του µαθήµατος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές µε τα βασικά
µικροοικονοµικά µεγέθη και να βάλει τις βάσεις για την κατανόηση της
λειτουργίας των αγορών, των διαδικασιών λήψης α̟οφάσεων τόσο των
καταναλωτών όσο και των ̟αραγωγών αλλά και της συµ̟εριφοράς τους στις
αγορές. Το µάθηµα εξετάζει ε̟ίσης µερικές α̟ό τις ̟ερι̟τώσεις α̟οτυχίας
των αγορών, ό̟ως της ̟αρουσίας ̟εριβαλλοντικών εξωτερικοτήτων, της
α̟ουσίας τέλειου ανταγωνισµού στις αγορές, τα δηµόσια αγαθά, τους
κοινόκτητους φυσικούς ̟όρους καθώς ε̟ίσης και τις µορφές κυβερνητικής
̟αρέµβασης σε µικροοικονοµικό ε̟ί̟εδο.
5. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ
Π.∆. 407
Βασικές έννοιες γενικών αρχών, ενοχικού, εµ̟ραγµάτου, οικογενειακού και
κληρονοµικού δικαίου του αστικού δικαίου.
6. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι
Ι. Πα̟αναστασίου και Π.∆. 407
Εισαγωγή, ̟εριγραφική στατιστική: µέτρα θέσης, διασ̟οράς, ασυµµετρίας.
Θεωρία ̟ιθανοτήτων: αντικειµενική/υ̟οκειµενική έννοια της ̟ιθανότητας,
νόµοι ̟ιθανοτήτων, θεώρηµα Bayes. Θεωρία τυχαίας µεταβλητής: κατανοµή
̟υκνότητας
̟ιθανότητας,
συνάρτηση
αθροιστικής
̟ιθανότητας,
̟ροσδοκώµενη τιµή, διακύµανση. Θεωρητικές κατανοµές: ∆ιωνυµική,
Poisson, Οµοιόµορφη, Κανονική. Κατανοµές δειγµατοληψίας. Το κεντρικό
οριακό θεώρηµα.
6. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΕΕΠ του Πανε̟ιστηµίου
ΑΓΓΛΙΚΑ Ι
Ανά̟τυξη
ακαδηµαϊκού λεξιλογίου
και
δεξιοτήτων
κατανόησης
ακαδηµαϊκών κειµένων. Το µάθηµα ̟αρέχει στους φοιτητές εξοικείωση µε το
ακαδηµαϊκό λεξιλόγιο και τις δεξιότητες και στρατηγικές κατανόησης
κειµένων. Τα κείµενα ̟ου χρησιµο̟οιούνται είναι οικονοµικά, γενικού
ενδιαφέροντος και βιογραφίες µεγάλων οικονοµολόγων. Ε̟ίσης, ιδιαίτερη
έµφαση δίνεται στην εξοικείωση των φοιτητών µε το λεξιλόγιο του άµεσου
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̟εριβάλλοντος τους στα Αγγλικά, στον ̟ανε̟ιστηµιακό χώρο και την
οικονοµία/ ιστορία της Ελλάδας.
ΓΑΛΛΙΚΑ Ι
Παραγωγή διδακτικού υλικού.
Ανά̟τυξη ε̟ικοινωνιακών δεξιοτήτων σε ̟εριστάσεις καθηµερινής ζωής και
ε̟αγγελµατικής δραστηριότητας (άνοιγµα λογαριασµού, κατανόηση µικρών
αγγελιών κτλ.).
Αφοµοίωση των βασικών κανόνων γραµµατικής (δοµή της γλώσσας).
Για ̟ερισσότερες λε̟τοµέρειες, βλέ̟ε ̟ρόγραµµα Compus: Syllabus premier
semester ( στόχος του µαθήµατος, µεθοδολογία, αξιολόγηση κτλ.), corpus oral
premier semester, Sitographie.
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ι

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ Ι
Ι. Λαζαρίδης και µέλος ∆ΕΠ Τµήµατος ∆ιοίκησης Τεχνολογίας
Η Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση στα Πλαίσια της Ε̟ιχειρηµατικής
∆ραστηριότητας. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Ε̟ιχείρησης,
Παρεχόµενη Λογιστική Πληροφόρηση και ο Ρόλος της Ταµειακής Ροής στο
Πλαίσιο των Χρηµατοοικονοµικών Α̟οφάσεων. Χρηµατοοικονοµικές
Α̟οφάσεις, η Αξία του Χρήµατος και ο Προσδιορισµός της Αξίας της
Ε̟ιχείρησης και των Μεµονωµένων Χρεογράφων. Μέτρηση της Α̟όδοσης
και του Κινδύνου Ε̟ενδύσεων. Ε̟ιχειρηµατικό Πλάνο ∆ράσης, Στρατηγικός
Σχεδιασµός,
Χρηµατοοικονοµικός
Σχεδιασµός
και
Μακροχρόνιος
Βραχυχρόνιος Χρηµατοοικονοµικός Σχεδιασµός Νέων και σε Εξέλιξη
Ε̟ιχειρηµατικών ∆ραστηριοτήτων. Χρηµατοοικονοµικός Σχεδιασµός,
Εξωτερικό και Εσωτερικό Περιβάλλον της Ε̟ιχείρησης. Βραχυ̟ρόθεσµος
Χρηµατοοικονοµικός Σχεδιασµός: α)Κεφάλαιο Κινήσεως: Ορισµοί, Βασικές
Αρχές ∆ιοίκησης και Εναλλακτικές Πολιτικές Χρηµατοδότησης, β)∆ιοίκηση
Α̟οθεµάτων, γ)∆ιοίκηση Α̟αιτήσεων, δ)∆ιοίκηση Μετρητών και
Χρεογράφων, ε) ∆ιοίκηση Βραχυ̟ρόθεσµων Υ̟οχρεώσεων. Πρακτική
Εφαρµογή Βραχυ̟ρόθεσµου Χρηµατοοικονοµικού Σχεδιασµού.
2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι
Χρ. Νεγκάκης, Π. Ταχυνάκης και Π.∆. 407
Εισάγει τους φοιτητές στη συστηµατική ̟ροσέγγιση του ζητήµατος της
λογιστικής αναγνώρισης, καταγραφής, ̟αρακολούθησης, σύνταξης,
ανάλυσης και ερµηνείας των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων των
ε̟ιχειρήσεων για την λήψη οικονοµικών α̟οφάσεων. Οι ενότητες
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συνοδεύονται α̟ό ̟αραδείγµατα, µελέτες ̟ερι̟τώσεων (Case Studies) και
̟ρακτικές εφαρµογές α̟ό τον ελληνικό και διεθνή χώρο.
3. ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Αθ. Νούλας
Ορισµός, σ̟ουδαιότητα, λειτουργίες και µέτρηση του χρήµατος. ∆οµή του
ελληνικού χρηµατο̟ιστωτικού συστήµατος. Προσδιορισµός και διαχρονική
διάρθρωση
ε̟ιτοκίων.
Αγορά
συναλλάγµατος,
̟ροσδιορισµός
συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Ελληνικό Τρα̟εζικό σύστηµα. Λειτουργίες και
κίνδυνοι τρα̟εζών. Προσφορά και ζήτηση χρήµατος. Ευρω̟αϊκό Σύστηµα
Κεντρικών Τρα̟εζών. Εργαλεία και άσκηση της νοµισµατικής ̟ολιτικής.
Υ̟όδειγµα ISLM.
4. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Γ. Μιχαλό̟ουλος
Στόχος του µαθήµατος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές µε τα βασικά
µακροοικονοµικά µεγέθη και να βάλει τις βάσεις για την κατανόηση των
̟ροβληµάτων ̟ου σχετίζονται µε την αύξηση των τιµών, την αύξηση της
ανεργίας, τις διακυµάνσεις της ̟αραγωγής και τους ελλειµµατικούς
̟ροϋ̟ολογισµούς. Το µάθηµα εξετάζει ε̟ίσης τις ̟ολιτικές εκείνες µε τις
ο̟οίες µ̟ορούν να αντιµετω̟ιστούν τα ̟ροβλήµατα αυτά. Πιο αναλυτικά το
µάθηµα καλύ̟τει τις εξής ενότητες: γενική εισαγωγή στην οικονοµική
ανάλυση, βασικά µακροοικονοµικά µεγέθη και µακροοικονοµικές θεωρίες,
µέθοδοι ̟ροσδιορισµού των βασικών µακροοικονοµικών µεγεθών, το
κλασικό υ̟όδειγµα ανάλυσης της οικονοµίας αρχικά χωρίς και κατό̟ιν µετά
την ̟αρουσία χρήµατος και το Κεϋνσιανό υ̟όδειγµα.
5. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
Ι. Πα̟αναστασίου
∆ιανυσµατικός Λογισµός. Μη-γραµµικός ̟ρογραµµατισµός. Εξισώσεις
διαφορών και διαφορικές εξισώσεις. ∆υναµική αριστο̟οίηση. Οικονοµικές
εφαρµογές και ̟αραδείγµατα.
6. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ
Θ. Χατζηγάγιος
Έννοια, αντικείµενο, ̟εριεχόµενο, χαρακτηριστικά του Ελληνικού και
Ευρω̟αϊκού εµ̟ορικού δικαίου. Ιστορία και ̟ηγές. Σχέση ευρω̟αϊκού και
εθνικού εµ̟ορικού δικαίου. Ευρω̟αϊκό εταιρικό δίκαιο. Κοινοτικό δί̟λωµα
ευρεσιτεχνίας. Εµ̟ορικές ̟ράξεις : έννοια, διακρίσεις κριτήριο
εµ̟ορικότητας, αντικειµενικά ή ̟ρωτότυ̟α εµ̟ορικών ̟ράξεων, ̟αράγωγα
εµ̟ορικών ̟ράξεων, τεκµήριο εµ̟ορικότητας. Έµ̟οροι : συστήµατα
̟ροσδιορισµού της εµ̟ορικής ιδιότητας, α̟όδειξη, α̟οβολή της εµ̟ορικής
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ιδιότητας. Κατηγορίες εµ̟όρων: µικρέµ̟ορος, α̟οκρυ̟τόµενος, οµόρρυθµος
εταίρος, αλλοδα̟ός. Εµ̟ορική ικανότητα και ανικανότητα του φυσικού
̟ροσώ̟ου και των νοµικών ̟ροσώ̟ων. Ασυµβίβαστα, ̟εριορισµοί και
α̟αγορεύσεις. Συνέ̟ειες της εµ̟ορικής ιδιότητας, ̟ροσω̟ική κράτηση.
Εµ̟ορικά βιβλία: χρησιµότητα, είδη κανόνες τήρησης, α̟οδεικτική δύναµη,
̟ροσαγωγή ενώ̟ιον του δικαστηρίου. Ε̟ιχείρηση στο εµ̟ορικό δίκαιο :
έννοια, νοµική φύση. Η ε̟ιχείρηση ως αντικείµενο δικαίου, ευκαρ̟ία,
ενέχυρο και κατάσχεση ε̟ιχείρησης.
7. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΕΕΠ του Πανε̟ιστηµίου
ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ
Ανά̟τυξη δεξιοτήτων σε βασικά είδη γρα̟τού λόγου αναγκαία για το
ακαδηµαϊκό ̟εριβάλλον. Η διδασκαλία γρα̟τού λόγου για ακαδηµαϊκούς
σκο̟ούς είναι µάθηµα ̟ου ̟εριλαµβάνει ένα εύρος κειµένων και οι φοιτητές
καλούνται να ̟αράγουν συγκεκριµένα είδη γρα̟τού λόγου ̟ου βασίζονται
στα συγκεκριµένα κείµενα. Τα είδη γρα̟τού λόγου ̟εριλαµβάνουν µεταξύ
άλλων την ̟ερίληψη, την σύνθεση αναφοράς, την ανασκό̟ηση και
αξιολόγηση ε̟ιχειρηµάτων.
ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙ
Παραγωγή διδακτικού υλικού.
Ε̟εξεργασία διαφόρων κειµένων σε γαλλικά για ειδικούς σκο̟ούς ( F.O.S).
Αφοµοίωση ειδικού λεξιλογίου. Ορολογία.
Για ̟ερισσότερες λε̟τοµέρειες, βλέ̟ε ̟ρόγραµµα Compus: Syllabus second
semestre (στόχος του µαθήµατος, µεθοδολογία, αξιολόγηση κτλ), sitographie,
corpus oral second semestre.
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙ

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΙΙ
Ι. Λαζαρίδης και µέλος ∆ΕΠ Τµήµατος ∆ιοίκησης Τεχνολογίας
Γενικός Στόχος Χρηµατοοικονοµικής ∆ιοίκησης. Βασικές Εξισώσεις Αξίας.
Ε̟ενδύσεις σε Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία. Α̟αιτούµενο και Αναµενόµενο
Ε̟ιτόκιο Α̟όδοσης. Κατηγορίες Ε̟ενδύσεων σε Πάγια Περιουσιακά
Στοιχεία. Προσδιοριστικοί Παράγοντες και Βασικές Παραδοχές Αξιολόγησης.
Ανάλυση και Προσδιορισµός Καθαρών Χρηµατορροών. Μέθοδοι
Αξιολόγησης Ε̟ενδυτικών Προτάσεων. Συµφωνία των Μεθόδων
Προεξοφληµένων Καθαρών Χρηµατορροών. Αδυναµίες της µεθόδου του
Εσωτερικού Ε̟ιτοκίου Α̟όδοσης. ε̟ιλογή µεταξύ Αµοιβαίως Α̟οκλειόµενων
Ε̟ενδύσεων. Ε̟ιλογή Ε̟ενδύσεων κάτω α̟ό την Περιορισµό των ∆ιαθέσιµων
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̟ρος Ε̟ένδυση Κεφαλαίων. Α̟όφαση Εγκατάλειψης ενός Ε̟ενδυτικού
Έργου. Αξιολόγηση Ε̟ενδύσεων κάτω α̟ό Συνθήκες Πληθωρισµού και στα
Πλαίσια των Ανα̟τυξιακών Κινήτρων. Ανάλυση Κινδύνου των Ε̟ενδύσεων
σε Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία. Μέτρηση του Α̟αιτούµενου Ε̟ιτοκίου
Α̟οδόσεως για Κίνδυνο. Μέθοδος Ισοδυναµίας µε Συνθήκες Βεβαιότητας.
Ε̟ενδύσεις σε Οµολογίες και Μετοχές. Α̟οτίµηση Οµολογιών και Μετοχών.
Αξιολόγηση Ε̟ενδύσεων σε Χαρτοφυλάκια Τίτλων.
2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
∆. Γκίνογλου και Π.∆. 407
Το µάθηµα αυτό εξετάζει το θέµα της λογιστικής τυ̟ο̟οίησης και ειδικά το
Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο σε λε̟τοµέρεια.
Συγκεκριµένα καλύ̟τει τα ̟αρακάτω θέµατα: Λογιστική Τυ̟ο̟οίηση,
Λογιστικό Σχέδιο, Λογιστική Τυ̟ο̟οίηση ∆ιεθνώς, ∆.Π.Χ.Π. στην Ελλάδα,
Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, Σχέδιο Λογαριασµών Ε.Γ.Λ.Σ., Σύστηµα
Κωδικής Αρίθµησης, Πάγιο Ενεργητικό, Α̟οθέµατα, Α̟αιτήσεις και
∆ιαθέσιµα, Καθαρή Θέση, Προβλέψεις, Μακρο̟ρόθεσµες Υ̟οχρεώσεις,
Βραχυ̟ρόθεσµες Υ̟οχρεώσεις, Οργανικά Έξοδα κατά είδος, και Οργανικά
Έσοδα κατά είδος, Λογιστικές Εγγραφές Κλεισίµατος Βιβλίων σύµφωνα µε το
Ε.Γ.Λ.Σ.
3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
Ι. Πα̟αναστασίου και Π.∆. 407
Εισαγωγή στις κατανοµές t , X 2 και F . Σηµειακή εκτίµηση, ιδιότητες του
εκτιµητή. ∆ιαστηµική εκτίµηση, διαστήµατα εµ̟ιστοσύνης για τον µέσο, τη
διαφορά δύο µέσων, τη διακύµανση, το λόγο διακυµάνσεων, το ̟οσοστό, τη
διαφορά δύο ̟οσοστών. Το µέγεθος του δείγµατος. Στατιστικοί έλεγχοι: για
τον µέσο, τη διαφορά δύο µέσων, τη διακύµανση, το λόγο διακυµάνσεων, τα
̟οσοστά κ.λ̟. Σφάλµατα τύ̟ου Ι και ΙΙ, δύναµη και µέγεθος ελέγχου.
∆ιµεταβλητοί ̟ίνακες: δεσµευµένες ή υ̟ό συνθήκη κατανοµές, ̟εριθωριακές
κατανοµές. Συνθήκη ανεξαρτησίας. Συνδιακύµανση δύο µεταβλητών.
Συντελεστής γραµµικής συσχέτισης δύο µεταβλητών. Ανάλυση της
διακύµανσης (ANOVA). Εισαγωγή στη γραµµική ̟αλινδρόµηση.
4. ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Ι
Χρ. Νεγκάκης
Σκο̟ός του µαθήµατος είναι να εισάγει τους φοιτητές στα ∆ιεθνή Λογιστικά
Πρότυ̟α και τα ∆ιεθνή Πρότυ̟α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.
Ειδικότερα το µάθηµα καλύ̟τει ένα ευρύ φάσµα των ∆ΠΧΑ
συµ̟εριλαµβανοµένου των ∆ΛΠ 1: Παρουσίαση των Οικονοµικών
Καταστάσεων, ∆ΛΠ 2: Α̟οθέµατα, ∆ΛΠ 7 Κατάσταση Ταµιακών Ροών, ∆ΛΠ
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8: Λογιστικές ̟ολιτικές, µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων και λάθη,
∆ΛΠ 11: Συµβάσεις Κατασκευής, ∆ΛΠ 16 Ενσώµατες Ακινητο̟οιήσεις, ∆ΛΠ
17: Μισθώσεις, ∆ΛΠ 18: Έσοδα, ∆ΛΠ 20 Λογιστική των Κρατικών
Ε̟ιχορηγήσεων και Γνωστο̟οίηση της Κρατικής Υ̟οστήριξης, ∆ΛΠ 27:
Ενο̟οιηµένες και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις, ∆ΛΠ 28: Ε̟ενδύσεις σε
συγγενείς ε̟ιχειρήσεις, ∆ΛΠ 29: Παρουσίαση οικονοµικών στοιχείων σε
υ̟ερ̟ληθωριστικές οικονοµίες, ∆ΛΠ 31: Συµµετοχές σε κοινο̟ραξίες, ∆ΛΠ
34: Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά, ∆ΛΠ 40: Ε̟ενδύσεις σε
ακίνητα, ∆ΛΠ 41: Γεωργία, ∆ΠΧΑ 3: Συνενώσεις ε̟ιχειρήσεων, ∆ΠΧΑ 5 Μη
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία ̟ου Κατέχονται ̟ρος Πώληση και
∆ιακο̟είσες ∆ραστηριότητες. Οι ενότητες συνοδεύονται α̟ό ̟αραδείγµατα,
µελέτες ̟ερι̟τώσεων (case studies) και ̟ρακτικές εφαρµογές α̟ό τον
ελληνικό και διεθνή χώρο ̟ου βοηθούν στην κατανόηση των ενοτήτων.
5. ΑΡΧΕΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
Χρ. Νικολαϊδης
Ορισµός και βασικές έννοιες του µάνατζµεντ, ιστορία και εξέλιξη του
µάνατζµεντ, διαδικασία - κατηγορίες - τρό̟οι λήψης α̟οφάσεων και
διαχείρισης
ε̟ιχειρησιακών
θεµάτων,
λειτουργίες
και
ε̟ί̟εδα
̟ρογραµµατισµού µάνατζµεντ, µακρο̟ρόθεσµος - µεσο̟ρόθεσµος βραχυ̟ρόθεσµος ̟ρογραµµατισµός µάνατζµεντ, η συµ̟εριφορά του ατόµου,
η συµ̟εριφορά της οµάδας, ηγεσία, υ̟οκίνηση, µάνατζµεντ ανθρω̟ίνων
̟όρων, ανθρώ̟ινες σχέσεις και ̟ολιτική, διαχείριση αλλαγών και
συγκρούσεων, φύση και µορφές της δοµής των ε̟ιχειρήσεων, διεργασίεςστάδια - τύ̟οι ελέγχου της ̟αραγωγικότητας του µάνατζµεντ.
Ειδικά θέµατα: ηθική και κοινωνική ευθύνη του µάνατζµεντ, µάνατζµεντ της
ε̟ιχειρησιακής κουλτούρας, διεθνές µάνατζµεντ, µάνατζµεντ και
̟ληροφορική τεχνολογία.
6. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΕΕΠ του Πανε̟ιστηµίου
ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ
Αγγλικά για ε̟αγγελµατικούς σκο̟ούς.
Το µάθηµα δίνει έµφαση στις γλωσσικές δεξιότητες ̟ου α̟αιτεί ο
ε̟αγγελµατικός χώρος. Περιλαµβάνει ̟οικιλία θεµάτων ό̟ως Εταιρική ∆οµή,
∆ιοίκηση, Ηγεσία, Συνελεύσεις. Ανα̟τύσσει δεξιότητες ε̟εξεργασίας κειµένου
ό̟ως ο εντο̟ισµός της κεντρικής ιδέας, και ̟αραγωγής γρα̟τού λόγου ό̟ως
τήρηση σηµειώσεων και ̟ρακτικών, ̟ροετοιµασία ̟ροφορικής ̟αρουσίασης
και σύνταξη αναφοράς. Ε̟ίσης εξασκεί τις γλωσσικές δοµές ̟ου α̟αιτούνται
για αυτές τις δεξιότητες. Στα ̟λαίσια του µαθήµατος, οι φοιτητές ̟αραδίδουν
ατοµικές και οµαδικές εργασίες.
ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙΙ
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Ανά̟τυξη δεξιοτήτων σε βασικά είδη γρα̟τού λόγου ̟ου α̟αιτεί ο
ε̟αγγελµατικός χώρος. Το µάθηµα ̟αρέχει στους φοιτητές εξοικείωση µε το
ακαδηµαϊκό λεξιλόγιο και τις δεξιότητες και στρατηγικές κατανόησης
κειµένων. Ανα̟τύσσει δεξιότητες ε̟εξεργασίας κειµένου και ̟αραγωγής
γρα̟τού λόγου. Ε̟ίσης, δίνεται έµφαση στην εκµάθηση των βασικών
κανόνων γραµµατικής (δοµή της γλώσσας).
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙΙ

∆΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
1. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ & ΑΓΟΡΕΣ
Α. Νούλας, Σ. Πα̟αδό̟ουλος
Χαρακτηριστικά και ̟ροϊόντα της χρηµαταγοράς, α̟οτίµηση ̟ροϊόντων της
χρηµαταγοράς. Αγορά οµολόγων: κατηγορίες οµολόγων, α̟οτίµηση
οµολόγων, ̟ρωτογενής και δευτερογενής αγορά οµολόγων, duration
Χρηµατιστηριακή αγορά, αγορά ̟αραγώγων. Οργανισµοί συλλογικών
ε̟ενδύσεων κινητών αξιών (αµοιβαία κεφάλαια, εταιρίες ε̟ενδύσεων
χαρτοφυλακίου).
2. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι
Π. Ταχυνάκης
Εισάγει τους φοιτητές στα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα και ιδιότητες των
λογιστικών ̟ληροφοριακών συστηµάτων καθώς και τις µεθοδολογίες για την
ανά̟τυξη και λειτουργία τους. Στη συνέχεια, ε̟ικεντρώνεται στη
µηχανογραφική ̟ροετοιµασία της τήρησης των λογιστικών βιβλίων (εσόδων
– εξόδων και Γ’ κατηγορίας) και έκδοσης των ̟αραστατικών στοιχείων.
Εξετάζει τις µηχανογραφικές διαδικασίες και ρυθµίσεις για την ̟αραγωγή
συγκεντρωτικών καταστάσεων ̟ροµηθευτών – ̟ελατών. Ερµηνεύει την
καταχώρηση των λογιστικών εγγραφών καθώς και το καθεστώς υ̟ολογισµού
του φόρου ̟ροστιθέµενης αξίας - ΦΠΑ. Τα ̟αρα̟άνω θέµατα συνοδεύονται
α̟ό ̟ρακτικές εφαρµογές και µελέτες ̟ερι̟τώσεων µε την χρήση λογιστικών
̟ληροφοριακών συστηµάτων.
3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
Ι. Πα̟αναστασίου
Η ∆ηµιουργία του εµ̟ειρικού υ̟οδείγµατος και η µελέτη των δεδοµένων. Το
διµεταβλητό γραµµικό υ̟όδειγµα. Αυτοσυσχέτιση. Ετεροσκεδαστικότητα. Το
̟ολυµεταβλητό γραµµικό υ̟όδειγµα. Έλεγχοι υ̟οθέσεων. Ψευδοµεταβλητές.
Η µέθοδος της µεγίστης ̟ιθανοφάνειας.
4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Χρ. Νικολαϊδης
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Έννοια, ορισµός και ιστορική εξέλιξη του µάρκετινγκ, κατηγορίες
µάρκετινγκ, µίγµα µάρκετινγκ, µάρκετινγκ και εξωτερικό ̟εριβάλλον της
ε̟ιχείρησης, µάρκετινγκ και εσωτερικό ̟εριβάλλον της ε̟ιχείρησης, έρευνα
συµ̟εριφοράς καταναλωτή, µέθοδοι και ̟ολιτικές τµηµατο̟οίησης της
αγοράς, έννοια -ανά̟τυξη - διοίκηση ̟ροϊόντος, τιµολόγηση ̟ροϊόντος,
̟ροώθηση ̟ροϊόντος, διανοµή ̟ροϊόντος, εφαρµογή έλεγχος και αξιολόγηση
της ̟ολιτικής µάρκετινγκ. Ειδικά Θέµατα: ηθική και µάρκετινγκ, µάνατζµεντ
̟οιότητας µάρκετινγκ, διεθνές µάρκετινγκ, ̟ληροφορική τεχνολογία και
µάρκετινγκ.
5. ∆ΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Ε. Σκαλίδης
Έννοια και στοιχεία της εταιρίας. Οµόρρυθµη και ετερόρρυθµη εταιρία.
Κοινο̟ραξία. Αφανής εταιρία. Εταιρία ̟εριορισµένης ευθύνης. Ιδιωτική
κεφαλαιουχική εταιρία. Ανώνυµη εταιρία.
6. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΕΕΠ του Πανε̟ιστηµίου
ΑΓΓΛΙΚΑ IV
Βασικές αρχές ̟ροφορικών ̟αρουσιάσεων στον ακαδηµαϊκό χώρο.
Το µάθηµα αρχίζει µε τις βασικές αρχές µιας ̟ροφορικής ̟αρουσίασης ό̟ως
η σ̟ουδαιότητα της, ο ρόλος του κοινού και η συµβολή του στην οµιλία,
ηθικά ζητήµατα ̟ου ̟ροκύ̟τουν, και ο φόβος της οµιλίας σε κοινό. Στη
συνέχεια ασχολείται µε ̟ιο ̟ρακτικά ζητήµατα ό̟ως η ̟ροετοιµασία της
οµιλίας, η ε̟ιλογή κατάλληλου θέµατος και σκο̟ού, η διαµόρφωση
̟ροσχεδίου και η σύνταξη ̟ερίληψης, ορθής εισαγωγής και ε̟ιλόγου. Ακόµη
ασχολείται µε στοιχεία της α̟όδοσης της οµιλίας ό̟ως η γλώσσα του σώµατος
και η χρήση ο̟τικών και ηλεκτρονικών µέσων. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στις
τεχνικές µε τις ο̟οίες ο οµιλητής εξασφαλίζει και διατηρεί το ενδιαφέρον του
κοινού, στην αναγνώριση των δυνατοτήτων ̟ροφορικής οµιλίας και
̟αρουσίασης του κάθε οµιλητή, στην ε̟οικοδοµητική κριτική και ανάλυση
οµιλιών και κατάλληλη χρήση των τεχνικών µέσων.
ΓΑΛΛΙΚΑ IV
Ανά̟τυξη δεξιοτήτων στην ̟αραγωγή γρα̟τού και ̟ροφορικού λόγου
αναγκαία για το ακαδηµαϊκό ̟εριβάλλον. Το µάθηµα δίνει έµφαση στην
εξοικείωση των φοιτητών µε το λεξιλόγιο του ε̟αγγελµατικού ̟εριβάλλοντος.
Καλούνται οι φοιτητές να ̟αράγουν συγκεκριµένα είδη γρα̟τού λόγου ̟ου
βασίζονται στα συγκεκριµένα κείµενα. Η διδασκαλία ̟ροφορικού λόγου για
ακαδηµαϊκούς σκο̟ούς είναι µάθηµα ̟ου ανα̟τύσσει τις γλωσσικές
δεξιότητες ̟ου α̟αιτούνται για την ̟αραγωγή ̟ροφορικού λόγου. Ε̟ίσης,
τελειο̟οιεί την εκµάθηση των κανόνων γραµµατικής (δοµή της γλώσσας).
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IV
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Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ
∆. Γκίνογλου, Χ. Νεγκάκης, Σ. Μωϋσή-Μάνο
Σκο̟ός του µαθήµατος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στη Λογιστική των
Εταιρικών Ε̟ιχειρήσεων. Ειδικότερα µεταξύ άλλων το µάθηµα καλύ̟τει
ενότητες ό̟ως: Λογιστική της Οµόρρυθµης Εταιρίας, Λογιστική της
Ετερόρρυθµης Εταιρίας, Λογιστική της Αφανούς Εταιρίας, Λογιστική της
Αστικής Εταιρίας, Λογιστική της Κοινο̟ραξίας, Λογιστική της Ιδιωτικής
Κεφαλαιουχικής Εταιρίας, Λογιστική της Εταιρίας Περιορισµένης Ευθύνης,
Λογιστική της Ανώνυµης Εταιρίας, Λογιστική των Οµολογιακών ∆ανείων και
Εταιρίες Ειδικού Σκο̟ού. Οι ενότητες συνοδεύονται α̟ό ̟αραδείγµατα,
µελέτες ̟ερι̟τώσεων (case studies) και ̟ρακτικές εφαρµογές α̟ό τον
ελληνικό και διεθνή χώρο ̟ου βοηθούν στην κατανόηση των ενοτήτων.
2. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι
Π. Ταχυνάκης και Π.∆. 407
Σκο̟ός του µαθήµατος είναι να µεταδώσει στους φοιτητές τις αρχές, δοµές
και διαδικασίες της διοικητικής λογιστικής ε̟ιστήµης, να διδάξει τα
κατάλληλα εργαλεία ανάλυσης των εσόδων και υ̟ολογισµού των εξόδων, να
ερµηνεύσει και να αναλύσει τις µεθόδους και τεχνικές ̟ροσδιορισµού του
ε̟ιχειρηµατικού κόστους, µε τελικό στόχο οι διοικητές των οικονοµικών
µονάδων, (µάνατζερ) να είναι σε θέση να χρησιµο̟οιήσουν τις ̟ληροφορίες
̟ου τους ̟αρέχονται α̟ό τους οικονοµικούς διευθυντές ̟ροκειµένου να
λάβουν εκείνες τις α̟οφάσεις ̟ου θα οδηγήσουν την ε̟ιχείρηση στην
κορυφή. Οι διδαχθείσες ενότητες συνοδεύονται α̟ό ̟αραδείγµατα, µελέτες
̟ερι̟τώσεων (Case Studies) και ̟ρακτικές εφαρµογές α̟ό τον ελληνικό και
διεθνή χώρο.
3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ι. Λαζαρίδης και µέλος ∆ΕΠ Τµήµατος ∆ιοίκησης Τεχνολογίας
Έννοια και σκο̟ός, µέθοδοι Αναλύσεως των Λογιστικών Καταστάσεων.
Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων µε Αριθµοδείκτες. Συγκριτική Ανάλυση
Λογιστικών Καταστάσεων. Κεφάλαιο Κινήσεως και Καταστάσεις Ταµειακής
Ροής. Ανάλυση Νεκρού Σηµείου. Πηγές και Χρήσεις Ταµειακών και
Κεφαλαιακών Πόρων. Τεχνικές Ανάλυσης Στοιχείων Ισολογισµών.
Προϋ̟ολογιστικές Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις (Proforma Financial
Statements). Εφαρµογές, εξέταση ̟ερι̟τώσεων.
4. ∆ΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
Α. Νούλας, Σ. Πα̟αδό̟ουλος
Το µάθηµα αυτό εξετάζει την λειτουργία και την σηµαντικότητα των
συναλλαγµατικών αγορών, αναλύει τον συναλλαγµατικό κίνδυνο και τις
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µορφές και τεχνικές διαχείρισης αυτού, ̟εριγράφει τα εργαλεία διεθνούς
χρηµαταγοράς και κεφαλαιαγοράς και τις α̟οφάσεις διεθνούς
χρηµατοδότησης, αναλύονται τα συστήµατα συναλλαγµατικών ισοτιµιών, το
ισοζύγιο ̟ληρωµών και η ε̟ενδυτική θέση µιας χώρας.
5. ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
Α. Νούλας, Σ. Πα̟αδό̟ουλος
Α̟όδοση και κίνδυνος ενός αξιόγραφου και ενός χαρτοφυλακίου. Ανά̟τυξη
της θεωρίας χαρτοφυλακίου του Μάρκοβιτς. Η θεωρία χαρτοφυλακίου
̟εριγράφει τον τρό̟ο µε τον ο̟οίο οι ε̟ενδυτές δηµιουργούν
α̟οτελεσµατικά χαρτοφυλάκια τα ο̟οία ̟εριλαµβάνουν διάφορα
̟εριουσιακά στοιχεία. Ανάλυση της θεωρίας της κεφαλαιαγοράς η ο̟οία
στηρίζεται στη θεωρία χαρτοφυλακίου του Μάρκοβιτς και εξετάζει τον τρό̟ο
µε τον ο̟οίο τα ̟εριουσιακά στοιχεία α̟οτιµώνται στην αγορά κεφαλαίου.
Εισαγωγή στη διαχείριση χαρτοφυλακίου, δηλαδή στη διαδικασία
συνδυασµού διάφορων αξιόγραφων σε ένα χαρτοφυλάκιο ανάλογα µε τις
̟ροτιµήσεις σχετικά µε την α̟όδοση και τον κίνδυνο ̟ου ε̟ιθυµεί να
αναλάβει κά̟οιος ε̟ενδυτής. Καθορισµός του ̟ροφίλ ενός ε̟ενδυτή.
Κατανοµή των ̟εριουσιακών στοιχείων ενός ε̟ενδυτή µεταξύ των βασικών
ε̟ενδυτικών ε̟ιλογών Ποιοτική και ̟οσοτική ̟ροσέγγιση στην κατανοµή
των ̟εριουσιακών στοιχείων.
6. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΗ ΧΡΗΜ/ΚΗ
Α. Ζα̟ράνης και Π.∆. 407
Ο στόχος του µαθήµατος είναι να ̟αρουσιάσει µερικά σηµαντικά
χρηµατοοικονοµικά υ̟οδείγµατα και να δείξει ̟ως µ̟ορούν να ε̟ιλυθούν
αριθµητικά ή και να ̟ροσοµοιωθούν χρησιµο̟οιώντας το Excel.
Καλύ̟τονται τυ̟ικά χρηµατοοικονοµικά υ̟οδείγµατα α̟ό τις ̟εριοχές της
χρηµατοοικονοµικής
διοίκησης,
ανάλυσης
χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων, θεωρίας χαρτοφυλακίου, δικαιωµάτων ̟ροαίρεσης, ασφάλισης
χαρτοφυλακίου και διαχείρισης χαρτοφυλακίου τίτλων σταθερού
εισοδήµατος. Ο στόχος κάθε µελέτης ̟ερί̟τωσης είναι να εξηγηθεί καθαρά
και ̟εριεκτικά η υλο̟οίηση του υ̟οδείγµατος µε την χρήση του Εxcel.
7. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Χρ. Νικολαϊδης
Φύση και ιδιαιτερότητες του µάρκετινγκ υ̟ηρεσιών- χρηµατοοικονοµικών
υ̟ηρεσιών, µίγµα µάρκετινγκ χρηµατοοικονοµικών υ̟ηρεσιών, εξωτερικό
µάρκετινγκ- εσωτερικό µάρκετινγκ- µάρκετινγκ αλληλε̟ίδρασης στις
ε̟ιχειρήσεις, ̟αροχής χρηµατοοικονοµικών υ̟ηρεσιών, µάρκετινγκ
"σχέσεων", έναντι µάρκετινγκ "συναλλαγής", έρευνα ελκυστικότητας αγοράςέντασης-ανταγωνισµού-συµ̟εριφοράς του καταναλωτή χρηµατοοικονοµικών
υ̟ηρεσιών, µέθοδοι και ̟ολιτικές τµηµατο̟οίησης της αγοράς
χρηµατοοικονοµικών
υ̟ηρεσιών,
έννοια-ανά̟τυξη-διοίκηση
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χρηµατοοικονοµικών
υ̟ηρεσιών,
τιµολόγηση
χρηµατοοικονοµικών
υ̟ηρεσιών,
̟ροώθηση
χρηµατοοικονοµικών
υ̟ηρεσιών,
διανοµή
χρηµατοοικονοµικών υ̟ηρεσιών, εφαρµογή, έλεγχος και αξιολόγηση του
µάρκετινγκ χρηµατοοικονοµικών υ̟ηρεσιών. Ειδικά θέµατα: στρατηγικό
µάρκετινγκ, έλεγχος και βελτίωση της ̟οιότητας του µάρκετινγκ
χρηµατοοικονοµικών
υ̟ηρεσιών,
µάρκετινγκ
χρηµατοοικονοµικών
υ̟ηρεσιών και ̟ληροφορική τεχνολογία. Μελέτη ̟ραγµατικών ̟ερι̟τώσεων.
8. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Ν. Πρωτόγερος
Το ̟λαίσιο λειτουργίας του ηλεκτρονικού εµ̟ορίου, είδη ηλεκτρονικού
εµ̟ορίου, το ∆ιαδίκτυο και ο Παγκόσµιος Ιστός, εισαγωγή στον Παγκόσµιο
Ιστό. Η στρατηγική στο ηλεκτρονικό εµ̟όριο και οι σηµαντικότερες
̟ροκλήσεις για ένα ηγετικό στέλεχος στα σηµερινά ̟εριβάλλοντα.
Ε̟ιχειρησιακά µοντέλα και τεχνολογική υ̟οδοµή ηλεκτρονικού εµ̟ορίου. Η
κατηγορία Ηλεκτρονικού Εµ̟ορίου B2C και τα ηλεκτρονικά καταστήµατα. Η
κατηγορία B2B και οι ηλεκτρονικές αγορές. Το Κινητό Ηλεκτρονικό Εµ̟όριο.
Ασφάλεια, εµ̟ιστευτικότητα, κανονισµοί και ̟νευµατική ιδιοκτησία.
Οριζόντια θέµατα ηλεκτρονικού εµ̟ορίου.
9. ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ
Θ. Χατζηγάγιος
10. ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ
Γ. Μιχαλό̟ουλος
Ο σκο̟ός του µαθήµατος είναι να ̟αρέχει στους φοιτητές την α̟αραίτητη
γνώση, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε ̟ρακτικό ε̟ί̟εδο, την σχετική µε την
λειτουργία του διεθνούς εµ̟ορίου και των διεθνών ε̟ενδύσεων.
Συγκεκριµένα, εξετάζονται τα κίνητρα και τα οφέλη α̟ό το διεθνές εµ̟όριο
και την διαδικασία της διεθνούς ε̟ένδυσης µε βάση την ̟αραδοσιακή αλλά
και την σύγχρονη θεωρία. Παράλληλα, αξιολογείται η σχετικότητα των
διαφορετικών θεωρητικών ̟ροσεγγίσεων στην ερµηνεία των σύγχρονων
τάσεων στην διεθνο̟οίηση του εµ̟ορίου και της ε̟ένδυσης. Ε̟ι̟λέον,
µελετώνται οι τεχνικές ̟ου αφορούν στην ανάλυση των διεθνών ε̟ενδύσεων
και στην δηµιουργία διεθνών ε̟ενδυτικών χαρτοφυλακίων. Ιδιαίτερη έµφαση
δίνεται στην ανάλυση ειδικών µορφών κινδύνου των διεθνών ε̟ενδύσεων,
ό̟ως για ̟αράδειγµα ο κίνδυνος χώρας, καθώς και στο ̟ρόβληµα της
µεταδοτικότητας του κινδύνου στις διεθνείς αγορές.

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
1. ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΙΙ
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Χρ. Νεγκάκης
Σκο̟ός του µαθήµατος είναι η εµβάθυνση του φοιτητή σε θέµατα των
∆ιεθνών Προτύ̟ων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ̟ου σχετίζονται, µεταξύ
άλλων, µε την αναβαλλόµενη φορολογία, γνωστο̟οιήσεις συνδεδεµένων
µέρων, χρηµατοοικονοµικών µέσων ̟αρουσίασης-αναγνώρισης και
α̟οτίµησης. Ειδικότερα το µάθηµα εµβαθύνει στα: ∆ΛΠ 12: Αναβαλλόµενη
φορολογία, ∆ΛΠ 19: Παροχές σε εργαζοµένους, ∆ΛΠ 21: Οι ε̟ιδράσεις
µεταβολών των τιµών συναλλάγµατος, ∆ΛΠ 23: Κόστος δανεισµού, ∆ΛΠ 24
Γνωστο̟οιήσεις συνδεδεµένων µερών, ∆ΛΠ 26: Λογιστικός χειρισµός και
̟αρουσίαση των ̟ρογραµµάτων ̟αροχών εξόδου α̟ό την υ̟ηρεσία, ∆ΛΠ
32: Χρηµατοοικονοµικά Μέσα-Παρουσίαση, ∆ΛΠ 36: Α̟οµείωση αξίας
̟εριουσιακών στοιχείων, ∆ΛΠ 37: Προβλέψεις, ενδεχόµενες υ̟οχρεώσεις και
ενδεχόµενα ̟εριουσιακά στοιχεία, ∆ΛΠ 38 : Άϋλα ̟εριουσιακά στοιχεία,
∆ΛΠ 39: Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Ε̟ιµέτρηση, ∆ΠΧΑ 4:
Ασφαλιστήρια συµβόλαια, ∆ΠΧΑ 6: Έρευνα και Αξιολόγηση ορυκτών ̟όρων
∆ΠΧΑ 7: Χρηµατοοικονοµικά Μέσα-Γνωστο̟οιήσεις, ∆ΠΧΑ 8: Λειτουργικοί
τοµείς, ∆ΠΧΑ 9: Χρηµατοοικονοµικά Μέσα, ∆ΠΧΑ 10: Ενο̟οιηµένες
Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις. Οι ενότητες συνοδεύονται α̟ό
̟αραδείγµατα, µελέτες ̟ερι̟τώσεων (case studies) και ̟ρακτικές εφαρµογές
α̟ό τον ελληνικό και διεθνή χώρο ̟ου βοηθούν στην κατανόηση των
ενοτήτων.
2. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι
Π. Ταχυνάκης
Εισάγει τους φοιτητές στα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα και ιδιότητες των
λογιστικών ̟ληροφοριακών συστηµάτων καθώς και τις µεθοδολογίες για την
ανά̟τυξη και λειτουργία τους. Στη συνέχεια, ε̟ικεντρώνεται στη
µηχανογραφική ̟ροετοιµασία της τήρησης των λογιστικών βιβλίων (εσόδων
– εξόδων και Γ’ κατηγορίας) και έκδοσης των ̟αραστατικών στοιχείων.
Εξετάζει τις µηχανογραφικές διαδικασίες και ρυθµίσεις για την ̟αραγωγή
συγκεντρωτικών καταστάσεων ̟ροµηθευτών – ̟ελατών. Ερµηνεύει την
καταχώρηση των λογιστικών εγγραφών καθώς και το καθεστώς υ̟ολογισµού
του φόρου ̟ροστιθέµενης αξίας - ΦΠΑ. Τα ̟αρα̟άνω θέµατα συνοδεύονται
α̟ό ̟ρακτικές εφαρµογές και µελέτες ̟ερι̟τώσεων µε την χρήση λογιστικών
̟ληροφοριακών συστηµάτων.
3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι
∆. Γκίνογλου, Σ. Μωϋσή
Η Φορολογική λογιστική I, η ο̟οία ασχολείται µε την εφαρµογή της
φορολογικής νοµοθεσίας στα ̟ροβλήµατα των ε̟ιχειρήσεων, στην αγορά και
διακίνηση αγαθών και υ̟ηρεσιών, στην καταγραφή των λογιστικών
γεγονότων, σύµφωνα µε τις α̟αιτήσεις των φορολογικών νόµων για την
εξαγωγή του α̟οτελέσµατος και της α̟όδοσης των φόρων άµεσων και
έµµεσων στο κράτος, έχει σκο̟ό την ̟αροχή α̟αραίτητων ̟ληροφοριών στα
στελέχη, δηλ. τα ̟ρόσω̟α ̟ου βρίσκονται µέσα σ’ έναν οργανισµόε̟ιχείρηση και διευθύνουν και ελέγχουν τις λειτουργίες του. Σκο̟ός ε̟ίσης
του µαθήµατος είναι να µεταδώσει στους φοιτητές τις αρχές, δοµές και
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διαδικασίες της φορολογικής συνείδησης, να διδάξει τα κατάλληλα εργαλεία
ανάλυσης υ̟ολογισµού των φόρων, να ερµηνεύσει και να αναλύσει τις
µεθόδους και τεχνικές ̟ροσδιορισµού των φορολογητέων κερδών µε τελικό
στόχο, οι διοικητές των οικονοµικών µονάδων (µάνατζερ) να είναι σε θέση να
χρησιµο̟οιήσουν τις ̟ληροφορίες των φόρων για χάραξη της µελλοντικής
στρατηγικής της ε̟ιχείρησης.
4. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ
Α. Ζα̟ράνης
Το µάθηµα διερευνά τις ιδιότητες τυ̟ικών χρηµατοοικονοµικών ̟αραγώγων
και ̟ροσφέρει ως ένα βαθµό µία ενιαία ̟ροσέγγιση για την τιµολόγηση και
αντιστάθµιση όλων των ̟αράγωγων χρηµατοοικονοµικών ̟ροϊόντων.
Καλύ̟τονται τα ̟αρακάτω αντικείµενα: αγορές συµβολαίων µελλοντικής
εκ̟λήρωσης (ΣΜΕ) και η χρήση των ΣΜΕ για αντιστάθµιση τιµολόγηση
̟ροθεσµιακών συµβάσεων και ΣΜΕ, συµφωνίες ανταλλαγής. αγορές
δικαιωµάτων ̟ροαίρεσης, ιδιότητες των τιµών δικαιωµάτων ̟ροαίρεσης
µετοχών, στρατηγικές αγορα̟ωλησιών µετοχών µε τη χρήση δικαιωµάτων
̟ροαίρεσης, τιµολόγηση µε δυωνυµικά δένδρα, το υ̟όδειγµα Black-Scholes,
δικαιώµατα ̟ροαίρεσης σε χρηµατιστηριακούς δείκτες, σε συνάλλαγµα και
ΣΜΕ, µετρήσεις ευαισθησίας (δ, γ, v, θ, κτλ).
5. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΙΙΙ
Π.∆. 407
Αξιολόγηση Ε̟ενδύσεων και Κόστος Κεφαλαίου. Προσδιορισµός Κόστους
Κεφαλαίου Ε̟ιµέρους Πηγών Χρηµατοδότησης και Συνολικού Κόστους
Κεφαλαίου. Ε̟ιχειρηµατικός (Λειτουργικός) και Χρηµατοοικονοµικός
Κίνδυνος και Ε̟ίδραση στην Κεφαλαιακή ∆οµή της Ε̟ιχείρησης. Θεωρίες
Κεφαλαιακής ∆οµής της Ε̟ιχείρησης (Παραδοσιακή Θεωρία, Θεωρία
Modigliani -Miller M-M, Μοντέλο Miller, Κριτική Θεωριών Μ-Μ και Miller.
Θεωρία
Κεφαλαιακής
∆οµής
λαµβάνοντας
υ̟όψη
το
Κόστος
Χρηµατοοικονοµικής ∆υσ̟ραγίας και το Κόστος Αντι̟ροσώ̟ευσης).
Α̟οφάσεις Κεφαλαιακής ∆οµής (Εκτίµηση κεφαλαιακής δοµής-στόχου
ε̟ίδραση της χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης ε̟ί των κερδών ανά µετοχή).
6. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ IV
Ι. Λαζαρίδης και µέλος ∆ΕΠ Τµήµατος ∆ιοίκησης Τεχνολογίας
Η ανάγκη της χρηµατοδότησης και µιας χρηµατοδοτικής ̟ολιτικής Leasing
(Χρηµατοδοτική Μίσθωση). Factoring (Πρακτορεία). Η Τεχνική του Forfeiting
(Εµ̟ορία Α̟αιτήσεων). Το Franchising στην Οικονοµία. Venture Capital
(Ε̟ιχειρηµατικό Κεφάλαιο). Νέα Τρα̟εζικά Προϊόντα. Εµ̟ορικά Οµόλογα
(Commercial Papers). Ε̟ιταγές Α̟όδοσης Τρά̟εζας (Bankers Acceptances).
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Πιστο̟οιητικά Καταθέσεων (Certificate of Deposits). Συµφωνίες Ε̟αναγοράς
(Repos). Κρατικά Χρεόγραφα.
7. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ/
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Ν. Πρωτόγερος
Τεχνολογίες ηλεκτρονικού εµ̟ορίου, η γλώσσα HTML, οι γλώσσες script
̟λευράς διακοµιστή και οι γλώσσες script ̟λευράς φυλλοµετρητή, το
∆ιαδίκτυο και ο Παγκόσµιος Ιστός. Το ̟ρόγραµµα συγγραφής ιστοσελίδων
Dream weaver, διακοµιστές Ιστοσελίδων και δικτυακοί τό̟οι. Βάσεις
δεδοµένων και ανοικτός κώδικας, η βάση MySQL. ∆υναµικές ιστοσελίδες και
βάσεις δεδοµένων χρήση της PHP για την ανά̟τυξη εφαρµογών.
Εργαστηριακή ανά̟τυξη α̟λών εφαρµογών µε δυναµικές ιστοσελίδες σε
PHP. Σχεδίαση και ανά̟τυξη των δεδοµένων, σχεδίαση και ανά̟τυξη των
ιστοσελίδων, δηµοσίευση και τελικές ρυθµίσεις.
8. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
Ι. Πα̟αναστασίου, Π.∆. 407
Συµβολισµοί, χρονικές υστερήσεις και ̟ολυώνυµα. Χρονολογικές σειρές.
Στοχαστικές διαδικασίες. Στατικότητα. Έλεγχοι µοναδιαίας ρίζας.
Μεθοδολογία Box-Jenkings και ARIMA υ̟οδείγµατα. Εισαγωγή στην
ανάλυση συνολοκλήρωσης. Έλεγχοι συνολοκλήρωσης. Υ̟οδείγµατα EqCM.
Υ̟οδείγµατα µεταβλητότητας. Χρηµατοοικονοµικές εφαρµογές.
9. ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ-∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ
Π.∆. 407
Γενικά για τα α̟οτελέσµατα της έρευνας ̟άνω στη διδασκαλία και τη µάθηση
των Οικονοµικών.
Θεωρίες Μάθησης και διδασκαλία των Οικονοµικών.
Σκο̟οί και Αντικειµενικοί στόχοι.
Σχεδιασµός ενός ̟ρογράµµατος διδασκαλίας.
Οργάνωση ενός Οικονοµικού µαθήµατος.
Τεχνικές ∆ιδασκαλίας.
Ο̟τικοακουστικά µέσα διδασκαλίας.
Σύνδεση µε τον ε̟ιχειρηµατικό κόσµο-έρευνες ̟εδίου.
Ερευνητικές εργασίες.
Μέθοδοι αξιολόγησης.
Πρακτικές ασκήσεις διδασκαλίας.
Μικροδιδασκαλίες.

Z΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
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1. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
Π.Ταχυνάκης, Π.∆. 407
Το µάθηµα αυτό αναλύει µε λε̟τοµέρεια τη χρησιµο̟οίηση των λογιστικών
αριθµών και µοντέλων για τη λήψη διοικητικών α̟οφάσεων.
Καλύ̟τονται τα ̟αρακάτω αντικείµενα: Λογιστική α̟οκεντρωµένης
οργάνωσης,
̟οσοστό
α̟οδοτικότητας
ε̟ενδυµένων
κεφαλαίων,
υ̟ολειµµατικό εισόδηµα, ενδοε̟ιχειρησιακή τιµολόγηση ̟ροϊόντων, ΕΤ σε
̟ολυεθνικές ε̟ιχειρήσεις και υ̟εράκτιες εταιρείες, ανάλυση α̟οκλίσεων
κερδών για ένα ̟ροϊόν και α̟οκλίσεις µικτού κέρδους όταν υ̟άρχουν
̟ερισσότερα του ενός ̟ροϊόντα, µέθοδοι ελέγχου α̟οθεµάτων και
̟αραγωγής, µέθοδος «τι στιγµή ̟ου χρειάζεται» (Just-In-Time), κοστολόγηση
µε βάση τις δραστηριότητες (Activity Based Costing), σχεδιασµός συστήµατος
ABC, ABC και Εκθέσεις για Χρήση εκτός Εταιρείας
2. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Χρ. Νεγκάκης, Π. Ταχυνάκης
Σκο̟ός του µαθήµατος αυτού είναι να: α) εξοικειώσει τον φοιτητή µε τους
όρους και τις έννοιες της Ελεγκτικής, β) εισάγει στα ∆ιεθνή Ελεγκτικά
Πρότυ̟α και τις διατάξεις τους, γ) εξετάσει το ζήτηµα της ε̟αγγελµατικής
ανεξαρτησίας του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή δ) αναφέρει τις µεθόδους
συλλογής στοιχείων, καθώς και τις στατιστικές µεθόδους αξιολόγησης των
ελεγκτικών α̟οδεικτικών στοιχείων, ε) να ̟ροσδιορίσει τις διάφορες
µεθόδους ̟ου ̟ροτείνονται σχετικά µε τον ακολουθούµενο ̟οιοτικό έλεγχο
της εργασίας των ορκωτών ελεγκτών, στ) εξετάσει τις ελεγκτικές διαδικασίες
̟ου ακολουθούνται για τον έλεγχο των λογαριασµών του Ισολογισµού και
των Α̟οτελεσµάτων Χρήσεως και τέλος ζ) αναφέρει και να ερµηνεύσει τα
̟ιστο̟οιητικά ελέγχου ̟ου εκδίδονται α̟ό τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Οι ενότητες συνοδεύονται α̟ό ̟αραδείγµατα, µελέτες ̟ερι̟τώσεων
(Case Studies) και ̟ρακτικές εφαρµογές α̟ό τον ελληνικό και διεθνή χώρο
̟ου βοηθούν τους φοιτητές στην κατανόηση των ενοτήτων.
3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
∆. Γκίνογλου, Σ. Μωϋσή
Η Φορολογική λογιστική II, ασχολείται κυρίως µε την εφαρµογή της
φορολογικής νοµοθεσίας στα ̟ροβλήµατα των ε̟ιχειρήσεων, των νοµικών
γενικά ̟ροσώ̟ων Ο.Ε, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ ΣΥΝΠΕ ΙΜΕ, σύµφωνα µε τις α̟αιτήσεις
των φορολογικών νόµων για την εξαγωγή του α̟οτελέσµατος και της
α̟όδοσης των φόρων των έµµεσων στο κράτος, έχει σκο̟ό την ̟αροχή
α̟αραίτητων ̟ληροφοριών στα στελέχη, δηλ. τα ̟ρόσω̟α ̟ου βρίσκονται
µέσα σ’ έναν οργανισµό-ε̟ιχείρηση και διευθύνουν και ελέγχουν τις
λειτουργίες του. Σκο̟ός ε̟ίσης του µαθήµατος είναι να µεταδώσει στους
φοιτητές τις αρχές, δοµές και διαδικασίες της φορολογικής συνείδησης, να
διδάξει τα κατάλληλα εργαλεία ανάλυσης υ̟ολογισµού των φόρων, να
ερµηνεύσει και να αναλύσει τις µεθόδους και τεχνικές ̟ροσδιορισµού των
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φορολογητέων κερδών µε τελικό στόχο, οι διοικητές των οικονοµικών
µονάδων (µάνατζερ) να είναι σε θέση να χρησιµο̟οιήσουν τις ̟ληροφορίες
των φόρων για χάραξη της µελλοντικής στρατηγικής της ε̟ιχείρησης.
4. ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
Α. Νούλας
Στα ̟λαίσια του µαθήµατος οι φοιτητές θα γνωρίσουν βασικές θεωρητικές
̟ροσεγγίσεις για την αξιολόγηση και ε̟ιλογή χρηµατιστηριακών τίτλων,
καθώς και ενός ευρέος φάσµατος ε̟ενδυτικών ̟ροϊόντων. Ειδικότερα, η
διδασκαλία του µαθήµατος θα ε̟ικεντρωθεί στη θεµελιώδη µέθοδο και στην
Τεχνική Ανάλυση. Ε̟ίσης, οι φοιτητές θα γνωρίσουν ε̟ίκαιρες κατηγορίες
σύνθετων ε̟ενδυτικών ̟ροϊόντων, ό̟ως τα ∆ια̟ραγµατεύσιµα Αµοιβαία
Κεφάλαια (ETFs) και τα ∆οµηµένα Προϊόντα (Structured Products).
5. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ - ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
Α. Νούλας, Σ. Πα̟αδό̟ουλος
Τρα̟εζικές
Χρηµατοοικονοµικές
Καταστάσεις,
Στρατηγικός
̟ρογραµµατισµός,
Ανάλυση
ε̟ίδοσης
τρα̟εζών,
Μέτρηση
α̟οτελεσµατικότητας, Κίνδυνοι ̟ιστωτικών ιδρυµάτων, ∆ιαχείριση
ρευστότητας. Γενικές αρχές διαχείρισης ενεργητικού και ̟αθητικού.
Υ̟οδείγµατα µέτρησης και στρατηγικές αντιµετώ̟ισης του των τρα̟εζικών
κινδύνων.
6. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ
ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Α. Ζα̟ράνης, Π.∆. 407
Το µάθηµα εξετάζει την χρήση της έννοιας της αξίας σε κίνδυνο (Value at Risk
- VaR) στην διαχείριση αγοραίων και ̟ιστωτικών κινδύνων. Καλύ̟τονται τα
̟αρακάτω αντικείµενα: τύ̟οι χρηµατοοικονοµικών κινδύνων, αγοραίοι
κίνδυνοι, η εξέλιξη της διαχείρισης κινδύνου, µαθηµατικό και στατιστικό
υ̟όβαθρο, ορισµός της VaR, ̟αραµετρική εκτίµηση της VaR, εκτίµηση της
VaR µε ̟ροσοµοίωση Monte-Carlo και ιστορική ̟ροσοµοίωση, VaR
χαρτοφυλακίου και συγκεκριµένων θέσεων σε µετοχές, ̟αράγωγα, τίτλους
σταθερού εισοδήµατος κτλ, α̟εικόνιση θέσεων σε vertices και κύριες
συνιστώσες, έλεγχος ε̟άρκειας υ̟οδείγµατος και stress-testing, ̟ρόβλεψη
διακύµανσης µε την ̟ροσέγγιση CARCH, µέτρηση α̟όδοσης, διαχείριση
̟ιστωτικών κινδύνων, το νοµοθετικό και λειτουργικό ̟λαίσιο.
7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ
Ε. Σκαλίδης
Έννοια λογιστικού δικαίου. Το ε̟άγγελµα του λογιστή και φοροτέχνη.
Νόµιµος ελεγκτής. Εταιρική άσκηση των ε̟αγγελµάτων του λογιστή και
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ελεγκτή. Εµ̟ορικά βιβλία. Οικονοµικές καταστάσεις ανώνυµης εταιρίας.
Ειδικά θέµατα εταιρικού φορολογικού δικαίου.
8. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Σ. Πα̟αδό̟ουλος
Ε̟ιχειρηµατικότητα και εναλλακτικές µορφές ιδιοκτησίας ε̟ιχειρηµατικής
δράσης. ∆ηµιουργία νέας ε̟ιχείρησης(ε̟ιχειρηµατικό ̟λάνο δράσης,
στρατηγικός σχεδιασµός και χρηµατοοικονοµικός σχεδιασµός. Μακροχρόνιος
χρηµατοοικονοµικός σχεδιασµός βιωσιµότητας και ε̟ένδυσης ε̟έκτασης,
βραχυχρόνιος
χρηµατοοικονοµικός
σχεδιασµός
βιωσιµότητας
και
̟ροϋ̟ολογιστικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Χρηµατοδότηση και
κρατική ̟αρέµβαση για την ενίσχυση της ε̟ιχειρηµατικότητας).Αγορά ήδη
υ̟άρχουσας ε̟ιχείρησης(εξαγορές και συγχωνεύσεις. Προσδιορισµός της
συνολικής αξίας της εξαγοραζόµενης ε̟ιχείρησης. Μέθοδοι ̟ροσδιορισµού
̟ου βασίζονται στην ταµειακή ροή. ∆ιερεύνηση άλλων ̟τυχών της
εξαγοραζόµενης ε̟ιχείρησης). ∆ηµιουργία ε̟ιχείρησης µε δικαιόχρηση.
Ε̟ιχειρηµατική δράση και οικογενειακές ε̟ιχειρήσεις.
9. ACCOUNTING FOR BUSINESS
∆. Γκίνογλου, Χ. Νεγκάκης, Π. Ταχυνάκης
Σκο̟ός του µαθήµατος είναι να εξοικειώσει τον φοιτητή µε βασικές έννοιες
Χρηµατοοικονοµικής και ∆ιοικητικής λογιστικής, θέτοντας ως ε̟ίκεντρο τις
ε̟ιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα. Το µάθηµα ε̟ιδιώκει να καταρτίσει
̟ολύ̟λευρα, φοιτητές ̟ου ως σκο̟ό έχουν να ε̟ιδιώξουν θέσεις εργασίας σε
οικονοµικά τµήµατα ε̟ιχειρήσεων ό̟ου η ανάγκη για µια βαθύτερη
κατανόηση της Χρηµατοοικονοµικής και ∆ιοικητικής Λογιστικής είναι
α̟αραίτητη. Οι ενότητες συνοδεύονται α̟ό ̟αραδείγµατα, µελέτες
̟ερι̟τώσεων (Case Studies) και ̟ρακτικές εφαρµογές α̟ό τον ελληνικό και
διεθνή χώρο ̟ου βοηθούν τους φοιτητές στην κατανόηση των ενοτήτων.
10. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
Ι. Πα̟αναστασίου
Εκτίµηση ζήτησης και Προσφοράς δανείων. Συναρτήσεις Παραγωγής και
Παραγωγικότητα. Συναρτήσεις Κόστους και Κέρδους. A̟οτελεσµατικότητα
στον τρα̟εζικό τοµέα. Data Envelopment Analysis. Frontier Analysis.
Υ̟οδείγµατα µε ̟εριοριστική εξαρτηµένη µεταβλητή. ∆εδοµένα Panel.
Παλινδρόµηση Fixed-Random effect. Μέτρηση του ανταγωνισµού στον
τρα̟εζικό κλάδο. Ανάλυση ̟ερι̟τώσεων στον τρα̟εζικό κλάδο.
11. ∆ΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Θ. Χατζηγάγιος
Έννοια, ̟ηγές, ̟εριεχόµενο δικαίου κεφαλαιαγοράς. Έννοια και ̟εριεχόµενο
της χρηµατιστηριακής συναλλαγής. Χαρακτηριστικά χρηµατιστηριακού
δικαίου. Χαρακτηριστικές συµβάσεις, υ̟οκείµενα και αντικείµενα. ∆ιακρίσεις
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χρηµατιστηριακών συµβάσεων. Έννοµες συνέ̟ειες των χρηµατιστηριακών
συµβάσεων. ∆ικαιο̟ραξίες υ̟οστηρικτικές χρηµατιστηριακών συµβάσεων.
12. ∆ΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Γ. Μιχαλόπουλος
Το µάθηµα αυτό ̟ροσφέρει στους φοιτητές µια εκτενή ανάλυση της διεθνούς
τρα̟εζικής αγοράς και της λειτουργίας των διεθνών τρα̟εζών. Μεταξύ των
θεµάτων ̟ου αναλύονται ̟εριλαµβάνονται: χαρακτηριστικά της διεθνούς
τρα̟εζικής λειτουργίας, ιδιαιτερότητες της διεθνούς διατρα̟εζικής αγοράς
και της αγοράς τρα̟εζικών ̟ιστώσεων, δηµιουργία τρα̟εζικών συνδικάτων,
θέµατα διαχείρισης της διεθνούς τρα̟εζικής λειτουργίας, διαχείριση
κινδύνου για τρα̟εζικά ιδρύµατα.

Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
1. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
∆. Γκίνογλου, Σ. Μωϋσή
Κοστολόγηση – Εφαρµογή Οµάδας 9 Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου.
Γενικότητες: Βασικές έννοιες και διακρίσεις. Τα έξοδα, οι δα̟άνες, το κόστος
και οι διακρίσεις τους. Άµεση και ̟λήρης κοστολόγηση. Λογιστική του
̟ροκαθορισµένου κόστους. Το κατά εκτίµηση κόστος. Ο ̟ρογραµµατισµός
και ο έλεγχος της δράσης των οικονοµικών µονάδων µέσω των
̟ροϋ̟ολογισµών. Προϋ̟ολογιστικό κόστος. Το ̟ρότυ̟ο κόστος, στοιχεία
λογιστικής του ̟ρότυ̟ου κόστους.
2. ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Π. Ταχυνάκης
Το µάθηµα αυτό σκο̟ό έχει να εισάγει τους φοιτητές στις έννοιες της
λογιστικής των ενο̟οιηµένων οικονοµικών καταστάσεων-συγχωνεύσεων και
εξαγορών. Προχωρεί στην συστηµατική ̟ροσέγγιση του ζητήµατος της
ανάγκης κατάρτισης σχετικών οικονοµικών καταστάσεων. Αναλύει τις
διατάξεις τις ισχύουσας νοµοθεσίας σχετικά µε τις υ̟οχρεώσεις των
ε̟ιχειρήσεων και ̟αραθέτει τις τεχνικές κατάρτισης των ενο̟οιηµένων
καταστάσεων. Οι ενότητες συνοδεύονται α̟ό ̟αραδείγµατα ̟ου
χρησιµεύουν στην κατανόηση των όρων και των µεθόδων. Ε̟ίσης,
̟αρέχονται µελέτες ̟ερι̟τώσεων (Case Studies) και ̟ρακτικές εφαρµογές
α̟ό τον ελληνικό και διεθνή χώρο.
3. ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Χρ. Νεγκάκης
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Σκο̟ός του µαθήµατος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στα Ειδικά Θέµατα
Χρηµατοοικονοµικής Λογιστικής. Ειδικότερα µεταξύ άλλων το µάθηµα
καλύ̟τει ενότητες ό̟ως: Εξειδικευµένα Θέµατα ∆ιεθνών Προτύ̟ων
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς και Ελληνικών Λογιστικών Προτύ̟ων,
Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τρα̟εζών, ∆ιαφορές Κλαδικού Λογιστικού
Σχεδίου Τρα̟εζών µε Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, Κλαδικό Λογιστικό
Σχέδιο Ασφαλιστικών Ε̟ιχειρήσεων, Τρα̟εζική Λογιστική, Λογιστική των
Μισθώσεων (Leasing), Λογιστική της Πρακτορείας Α̟αιτήσεων (Factoring),
Λογιστική των Οµολόγων, Λογιστική των Παραγώγων Προϊόντων,
Λογιστική της Αντιστάθµισης, Λογιστική των Χορηγήσεων, Λογιστική των
Καταθέσεων. Οι ενότητες συνοδεύονται α̟ό ̟αραδείγµατα, µελέτες
̟ερι̟τώσεων (case studies) και ̟ρακτικές εφαρµογές α̟ό τον ελληνικό και
διεθνή χώρο ̟ου βοηθούν στην κατανόηση των ενοτήτων.
4. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Α. Ζα̟ράνης, Π.∆. 407
Το µάθηµα θα α̟οσκο̟εί να δώσει όλες τις α̟αραίτητες θεωρητικές γνώσεις
αλλά και την ̟ρακτική εξοικείωση σε ένα µελλοντικό στέλεχος µιας τυ̟ικής
εταιρείας ̟αροχής ε̟ενδυτικών υ̟ηρεσιών. Καλύ̟τονται τα ̟αρακάτω
αντικείµενα νοµικό και θεσµικό ̟λαίσιο του ΧΑ, νέα χρηµατιστηριακά
̟ροϊόντα (λογαριασµός ̟εριθωρίου, ανοικτές ̟ωλήσεις, δανεισµός τίτλων),
εισαγωγή εταιριών στο ΧΑ, το οργανωτικό και λειτουργικό ̟λαίσιο µιας
ΑΧΕΠΕΥ, στοιχεία θεωρίας κεφαλαιαγοράς, α̟οτίµηση µετοχών, στοιχεία
θεµελιώδους και τεχνικής ανάλυσης, ε̟ενδυτικές τακτικές, ̟αράγοντες ̟ου
ε̟ηρεάζουν
την
ε̟ενδυτική
τακτική,
χρηµατιστηριακοί
δείκτες,
̟αρακολούθηση χρηµατιστηριακών δεικτών, αξιολόγηση διαχείρισης
χαρτοφυλακίου, αντιστάθµιση και µόχλευση µε ̟αράγωγα, λογισµικό για
ενηµέρωση, θεµελιώδη και τεχνική ανάλυση και ̟αρακολούθησή της αγοράς.
5. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Γ. Μιχαλό̟ουλος
Το µάθηµα αυτό ̟ροσφέρει στους φοιτητές µια εµ̟εριστατωµένη ανάλυση της
λειτουργίας του νοµισµατικού τοµέα της οικονοµίας και της άσκησης της
νοµισµατικής ̟ολιτικής. Μεταξύ των θεµάτων ̟ου αναλύονται
̟εριλαµβάνονται: το νοµισµατικό σύστηµα και η λειτουργία του, στόχοι και
µέσα νοµισµατικής ̟ολιτικής, άσκηση νοµισµατικής ̟ολιτικής στην
Ευρω̟αϊκή Ένωση, οικονοµικές ε̟ι̟τώσεις της νοµισµατικής ̟ολιτικής,
σχολές οικονοµικής σκέψης και νοµισµατική ̟ολιτική, νοµισµατική ̟ολιτική
και χρηµατοοικονοµικές αγορές.
6. ΑΝΑΛΥΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ

ΚΑΙ
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Ν. Πρωτόγερος
Θεωρητικό ̟λαίσιο, µέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης ̟ου χρησιµο̟οιούνται
σήµερα για την µελέτη, το σχεδιασµό και την αναδιοργάνωση συστηµάτων
εργασίας ̟ου υ̟οστηρίζονται α̟ό ̟ληροφορική. Θεωρητικό ̟λαίσιο των
συστηµάτων διαχείρισης εργασίας και σύνδεση µε τις ε̟ιχειρηµατικές
διαδικασίες και τα ̟ληροφοριακά συστήµατα. Βασικές µέθοδοι και τεχνικές
ανάλυσης και µοντελο̟οίησης ε̟ιχειρηµατικών διαδικασιών µε έµφαση στην
εφαρµογή ̟ληροφοριακών συστηµάτων. Κύριες κατευθύνσεις εφαρµογής και
αξιο̟οίησης των α̟οτελεσµάτων της µοντελο̟οίησης ε̟ιχειρηµατικών
διαδικασιών.
7. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ
Θ. Χατζηγάγιος
Το µάθηµα αυτό ̟ραγµατεύεται βασικά το δίκαιο της ευρω̟αϊκής εσωτερικής
αγοράς. Ειδικότερα, η ύλη του ̟εριλαµβάνει τις τέσσερις βασικές ελευθερίες
(ελεύθερη διακίνηση εµ̟ορευµάτων, ̟ροσώ̟ων, υ̟ηρεσιών και κεφαλαίων),
καθώς ε̟ίσης και στοιχεία του ευρω̟αϊκού εταιρικού δικαίου και του δικαίου
του ελεύθερου ανταγωνισµού.
8. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
Χ. Νικολαϊδης
Ορισµός, βασικές έννοιες και διαδικασίες του στρατηγικού µάνατζµεντ,
α̟οστολή της ε̟ιχείρησης, ανάλυση εξωτερικού ̟εριβάλλοντος της
ε̟ιχείρησης(ελκυστικότητα αγοράς, ένταση ανταγωνισµού, κοινωνικοίτεχνολογικοί-οικονοµικοί-̟ολιτικοί ̟αράγοντες ε̟ίδρασης), ανάλυση
εσωτερικού
̟εριβάλλοντος
της
ε̟ιχείρησης(φυσικοί,
τεχνολογικοί,
χρηµατοοικονοµικοί και ανθρώ̟ινοι ̟όροι, άυλοι-υλικοί ̟όροι), ε̟ί̟εδα
λήψης στρατηγικών α̟οφάσεων, τεχνικές λήψης στρατηγικών α̟οφάσεων,
εφαρµογή στρατηγικού µάνατζµεντ (οργανωσιακές δοµές, οργανωσιακή
κουλτούρα,
έλεγχος,
αξιολόγηση
της
στρατηγικής).
Ειδικά θέµατα: στρατηγικό µάνατζµεντ και ε̟ιχειρησιακή κουλτούρα,
στρατηγικό µάνατζµεντ και ελληνικές ε̟ιχειρήσεις, στρατηγικό µάνατζµεντ
και ̟αγκοσµιο̟οίηση, στρατηγικό µάνατζµεντ και ̟ληροφορική τεχνολογία,
µελέτη ̟ραγµατικών ̟ερι̟τώσεων.
9. CORPORATE FINANCE
Α. Νούλας, Α. Ζα̟ράνης, Σ. Πα̟αδό̟ουλος
Το µάθηµα αυτό διδάσκεται στην αγγλική γλώσσα και καλύ̟τει θέµατα ό̟ως
οικονοµικές
καταστάσεις
και
διάφορες
µορφές
χρηµατορροών,
̟ροϋ̟ολογισµός ε̟ενδύσεων, µέθοδοι α̟οτίµησης ε̟ενδύσεων, κεφαλαιακή
δοµή και ̟ολιτική µερισµάτων, µέθοδοι χρηµατοδότησης ε̟ιχειρήσεων.
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10. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΣΤΗΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ
Ι. Λαζαρίδης, Α. Νούλας και Ε. Λιβάνης
Σκο̟ός του µαθήµατος είναι ουσιαστικά να εφαρµόσετε στην ̟ράξη την ύλη
̟ου έχετε διδαχθεί στα µαθήµατα Χρηµατοοικονοµικής ∆ιοίκησης. Σας
ζητείται µέσω µιας εξαµηνιαίας εργασίας να εφαρµόσετε τις θεωρίες και τα
υ̟οδείγµατα της Χρηµατοοικονοµικής ∆ιοίκησης σε ̟ραγµατικές εταιρίες
εισηγµένες στα χρηµατιστήρια της Ευρώ̟ης και της Αµερικής. Ε̟ι̟λέον, θα
̟ραγµατο̟οιηθούν διαλέξεις α̟ό ε̟αγγελµατίες της αγοράς σε ε̟ιλεγµένα
θέµατα τα ο̟οία ̟αρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δυσκολία.
11. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
Α. Νούλας, Α. Ζα̟ράνης, Σ. Πα̟αδό̟ουλος
12. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
Α. Νούλας, Γ. Μιχαλό̟ουλος, Σ. Πα̟αδό̟ουλος
Στο µάθηµα αυτό οι φοιτητές θα ασχοληθούν µε ειδικά τρα̟εζικά. Στο ̟αρόν
εξάµηνο τα κύρια θέµατα είναι: ο ̟ροσδιορισµός των ̟εριθωρίων των
τρα̟εζικών ε̟ιτοκίων, η ανάλυση και µέτρηση της κερδοφορίας και
α̟οτελεσµατικότητας τρα̟εζικών ιδρυµάτων. Στα ̟λαίσια του µαθήµατος
δίνεται η βασική θεωρία ̟ου σχετίζεται µε τον ̟ροσδιορισµό των ̟εριθωρίων
των τρα̟εζικών ε̟ιτοκίων (interest rate speads) καθώς και η µεθοδολογία για
µια εµ̟ειρική διερεύνηση των ̟ροσδιοριστικών ̟αραγόντων ̟ου τα
ε̟ηρεάζουν.
Ε̟ίσης, δίνονται οι βασικές οδηγίες υ̟ολογισµού της
κερδοφορίας και της α̟οτελεσµατικότητας. Οι φοιτητές αναλαµβάνουν
υ̟οχρεωτικά να κάνουν οµαδικές εργασίες ό̟ου θα διερευνήσουν εµ̟ειρικά
τα ̟αρα̟άνω τρα̟εζικά ζητήµατα.
13. ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ
∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
∆. Σουµ̟ενιώτης

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΙ
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