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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα του εσωτερικού ελέγχου με ανάλυση θεμάτων που
αφορούν στον εσωτερικό έλεγχο και περιλαμβάνουν τις επιχειρησιακές λειτουργίες, τα
λογιστικά συστήματα και τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων.
Στο πρώτο μέρος του μαθήματος παρουσιάζονται οι βασικές πληροφορίες για τον εσωτερικό
έλεγχο και τις λειτουργίες του στο πλαίσιο της λειτουργίας του διοικητικού μηχανισμού της
επιχείρησης ή του οργανισμού. Σε αυτό το πρώτο μέρος θα αναπτυχθούν οι έννοιες, αρχές
και στόχοι των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου καθώς και θέματα οργάνωσης και
διοίκησης των υπηρεσιών του εσωτερικού ελέγχου.
Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται αναλυτικά θέματα που οδηγούν στην βαθύτερη
κατανόηση του εσωτερικού ελέγχου. Τα θέματα αυτά περιλαμβάνουν τα πρότυπα εσωτερικού
ελέγχου, την αξιολόγηση του κινδύνου, τη διακυβέρνηση της πληροφορικής, την ηθική, την
απάτη, την έκθεση ελέγχου κ.α. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου μέρους οι φοιτητές θα
αναλάβουν εργασίες σε μικρές ομάδες, όπου τα πορίσματα των εργασιών θα συζητιούνται
κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ο στόχος του μαθήματος είναι ο εφοδιασμός του φοιτητή με την ‘ελεγκτική
προσέγγιση/μεθοδολογία’ της επιχείρησης από τη σκοπιά του εσωτερικού ελέγχου. Αυτό γίνεται
μέσα από:




Την εκπαίδευση του φοιτητή στις βασικές έννοιες και λειτουργίες του ελέγχου
Την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του φοιτητή ώστε να λειτουργεί μέσα στο επαγγελματικό
περιβάλλον του εσωτερικού ελεγκτή
Την ανάλυση των ειδικών θεμάτων που αποτελούν τις πιο σύγχρονες τάσεις που
υπάρχουν στο χώρο, ώστε να προσδώσουν προστιθέμενη αξία

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων και γνώσεων που απαιτούνται στον επαγγελματικό
στίβο της ελεγκτικής και ιδιαίτερα του εσωτερικού ελέγχου. Ο φοιτητής που έχει ολοκληρώσει
επιτυχώς το μάθημα θα πρέπει να μπορεί:
 Να αντιλαμβάνεται πλήρως τις κύριες και δευτερεύουσες έννοιες του εσωτερικού
ελέγχου
 Να γνωρίζει και να μπορεί να λειτουργεί επαρκώς μέσα σε ένα επιχειρησιακό
περιβάλλον, στον τομέα του εσωτερικού ελέγχου
 Να έχει διαμορφώσει τις κατάλληλες μαθησιακές υποδομές που θα του επιτρέπουν να
απορροφά νέα γνώση, πέραν αυτής που έχει λάβει από το μάθημα.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
Η μεθοδολογία που ακολουθείται στηρίζεται σε σειρά σύγχρονων και ασύγχρονων διαλέξεων με
θεωρητικά και πρακτικά θέματα, με παράλληλη ενεργή συμμετοχή από την πλευρά των
σπουδαστών.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ



Ατομικές ή ομαδικές εργασίες 10% Χ 4 = 40%
Τελική εξέταση 60% (προϋπόθεση: για να θεωρηθεί το μάθημα επιτυχώς εξετασμένο, θα
πρέπει ο φοιτητής να γράψει τουλάχιστον 5 από 10 μονάδες στην τελική εξέταση)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (………)
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ #1
Έννοιες, ορισμοί και θεωρίες για τον εσωτερικό έλεγχο (4 ώρες)
Λειτουργίες, οργάνωση και διοίκηση της υπηρεσίας εσωτερικού
ελέγχου (4ώρες)
ΕΒΔΟΜΑΔΑ #2
Πρότυπα εσωτερικού ελέγχου του ΙΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ #3
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο πεδίο ‘Πρότυπα εσωτερικού
ελέγχου του ΙΙΑ’
ΕΒΔΟΜΑΔΑ #4
Εσωτερικός έλεγχος βάσει των επιχειρηματικών κινδύνων
ΕΒΔΟΜΑΔΑ #5
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο πεδίο ‘Εσωτερικός έλεγχος βάσει
των επιχειρηματικών κινδύνων’
ΕΒΔΟΜΑΔΑ #6
Ηθική και απάτη
ΕΒΔΟΜΑΔΑ #7
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο πεδίο ‘Ηθική και απάτη’
ΕΒΔΟΜΑΔΑ #8
Έκθεση Ελέγχου
ΕΒΔΟΜΑΔΑ #9
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο πεδίο ‘Έκθεση Ελέγχου’
ΕΒΔΟΜΑΔΑ #10
Τελική εξέταση

