ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Επιστημών της Διοίκησης
Διοίκησης Επιχειρήσεων
Μεταπτυχιακό - ΠΜΣ executive ΜΒΑ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΟΡ5

Χειμερινό

Λογιστική

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη
του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

Διαλέξεις

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο
(δ).

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδίκευσης γενικών γνώσεων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΟΧΙ
http://eclass.aegean.gr

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Η λογιστική συχνά αναφέρεται ως «η γλώσσα των επιχειρήσεων» καθώς έχει ως αντικείμενο τη
μέτρηση, επικοινωνία και ερμηνεία της οικονομικής δραστηριότητας. Ο βασικός στόχος του
μαθήματος είναι η παραγωγή ακριβοδίκαιων λογιστικών καταστάσεων που να είναι χρήσιμες στους
διοικούντες, στους εποπτικούς μηχανισμούς και σε όλους τους έχοντες έννομο συμφέρον τρίτους.,
ώστε να λάβουν τις βέλτιστες αποφάσεις. Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων οι διδασκόμενοι
πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν την λογιστική επιστήμη όχι μόνο θεωρητικά αλλά και
πρακτικά αφού κατά την διάρκεια του μαθήματος διδάσκονται πάρα πολλά παραδείγματα
εφαρμογής της θεωρίας. Κατά την διάρκεια των διαλέξεων γίνονται αναφορές για την λογιστική
παρακολούθηση όλων των ειδών των εταιρειών αλλά και αναφορές για τα διεθνή λογιστικά πρότυπα
που ισχύουν σύμφωνα με την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές μετά την
ολοκλήρωση των μαθημάτων θα μπορούν:

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Να περιγράφουν τους σκοπούς της λογιστικής, της κατάρτισης των χρηματοοικονομικών
αναφορών και τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές.
Να προσδιορίζουν τις σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών που επηρεάζουν την ποιότητα της
λογιστικής πληροφόρησης στα πλαίσια της οντότητας.
Να εκτελούν λογιστικές εγγραφές με την χρήση διπλογραφικού συστήματος.
Να εφαρμόζουν τις υφιστάμενες τεχνικές και γνώσεις για την αντιμετώπιση σύνθετων
επαγγελματικών προβλημάτων.
Να κατανοούν τους κυριότερους γενικούς και αναλυτικούς λογαριασμούς και να αναλύουν την
φύση τους, καθώς επίσης και τις διαδικασίες κλεισίματος τους και κατάρτισης των σχετικών
χρηματοοικονομικών αναφορών.
Να μπορούν να υπολογίσουν την αποτίμηση των αποθεμάτων με χρήση διαφόρων μεθόδων
(Μέσου Σταθμικού, FIFO, LIFO).
Να συνδυάζουν τα παραπάνω για να παράγουν νέα γνώση.

Το επίπεδο στο οποίο αναφέρονται τα προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα αντιστοιχούν στο
επίπεδο 6.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
……
Άλλες…
…….

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε
θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.
2.
3.
4.
5.

Οι οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων, Γενικά περί κατάστασης οικονομικής θέσης και
κατάστασης αποτελεσμάτων
Τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης- Οι υποχρεώσεις της επιχείρησης -Περιουσιακά
στοιχεία τρίτων
Γενικά περί του λογαριασμού -Έννοια εσόδου, κόστους, εξόδου -Το αποτέλεσμα
εκμεταλλεύσεως -Έκτακτα αποτελέσματα
Πάγιο ενεργητικό-Αξία κτήσεως - Προσθήκες, βελτιώσεις, συντηρήσεις, επισκευές παγίωνΑποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων- Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Γενικά περί της λογιστικής των συμμετοχών και χρεογράφων -Μεταβολές συμμετοχών και
χρεογράφων

(3)

6.

Γενικά περί της λογιστικής των αποθεμάτων- Λειτουργία των λογαριασμών αποθεμάτων Μεταβολές των αποθεμάτων -Κόστος αποθεμάτων -Αποτίμηση αποθεμάτων απογραφής - Τιμές
που πρέπει να εφαρμόζονται για την αποτίμηση των αποθεμάτων της απογραφής. Εννοιολογικός προσδιορισμός των τιμών και μεθόδων που εφαρμόζονται για την αποτίμηση
των αποθεμάτων.
7. Γενικά περί των απαιτήσεων και διαθεσίμων
8. Γενικά περί κεφαλαίου ή καθαρής θέσης - Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα
9. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις -Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
10. Οργανικά Έξοδα -Οργανικά Έσοδα
11. Λογαριασμοί Τάξεως - Λογιστική Ξένου Νομίσματος
12. Λογιστικές Εργασίες Τέλους Χρήσεως.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

✓

✓
✓

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω ΤΠΕ στη
διδασκαλία και την επικοινωνία με τους φοιτητές
(Χρήση πλατφόρμας επικοινωνίας moodle και bbb)
Παράδοση διαλέξεων μέσω Power Point
Ανάρτηση διαφανειών και υλικού μαθήματος στην
πλατφόρμα του eclass.
Δραστηριότητα

Διαλέξεις
Εκπόνηση εργασιών
Μελέτη και ανάλυση της
βιβλιογραφίας
Αυτοδύναμη μελέτη –
ερευνητική εργασία

Σύνολο Μαθήματος

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
30
60
30
30

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Η αξιολόγηση γίνεται στην ελληνική γλώσσα, με γραπτές
εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.
Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίου
καθώς και ασκήσεις.
Προφορική εξέταση προβλέπεται σε ειδικές περιπτώσεις
(π.χ. ορισμένες περιπτώσεις φοιτητών με μαθησιακές
δυσκολίες).

Τα κριτήρια αξιολόγησης και γενικά το περίγραμμα του
μαθήματος αναρτάται στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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