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Χρηματοοικονομική Διοίκηση

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

Διαλέξεις

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

3

6

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ανάπτυξης δεξιοτήτων

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

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

ΟΧΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΟΧΙ
https://aegeanmoodle.aegean.gr/course/view.php?id=24

(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

Έως το τέλος αυτής της θεματική ενότητας, ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να
αντιλαμβάνεται:
- το θεσμικό πλαίσιο των κυριότερων αγορών χρήματος και κεφαλαίου.
- την οικονομική δομή των κυριότερων αγορών χρήματος και κεφαλαίου.
- την αξιολόγηση επενδυτικών ευκαιριών
- την αποτίμηση ομολόγων
- την αποτίμηση μετοχών
- την κατασκευή χαρτοφυλακίων, με κριτήριο την απόδοση και τον κίνδυνο.
- την αξιολόγηση της απόδοσης των χαρτοφυλακίων
-την αποτελεσματικότητα των κεφαλαιαγορών
- τη δομή και τη λειτουργία των αγορών παράγωγων χρηματοοικονομικών
προϊόντων

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…
…….

Λήψη αποφάσεων
Ατομική εργασία
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή στη χρηματοοικονομική διοίκηση
• Η χρηματοοικονομική διοίκηση – Απόδοση και κίνδυνος
• Η αξία του χρήματος στο χρόνο: προεξόφληση και
ανατοκισμός
- Αξιολόγηση επενδύσεων
• Τα σημαντικότερα κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων
• Εφαρμογές
- Εισαγωγή στην αποτίμηση αξιογράφων
• Αποτελεσματικές αγορές
• Αποτίμηση ομολόγων
• Αποτίμηση μετοχών
-

-

Εισαγωγή στη διαχείριση χαρτοφυλακίου
• Εισαγωγή στο σχηματισμό χαρτοφυλακίων αξιογράφων
• Αξιολόγησης απόδοσης χαρτοφυλακίων

-

Εισαγωγή στη χρηματοοικονομική μηχανική

• Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα
• Αντιστάθμιση κινδύνου

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Συνδυασμένη μάθηση: πρόσωπο με πρόσωπο και
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ. εξ αποστάσεως
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.

Χρήση της πλατφόρμας moodle στην εξ
αποστάσεως διδασκαλία
Χρήση της πλατφόρμας big blue button στην εξ
αποστάσεως διδασκαλία
Χρήση ΤΠΕ στη Διδασκαλία (παρουσιάσεις σε
power point).
Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω της
πλατφόρμας του moodle και email.
Δραστηριότητα

Διαλέξεις
Εκπόνηση εργασιών
Μελέτη και ανάλυση της
βιβλιογραφίας
Αυτοδύναμη μελέτη

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
30
60
30
30

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με
τις αρχές του ECTS

Σύνολο Μαθήματος

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.

Η αξιολόγηση γίνεται στην ελληνική γλώσσα και
περιλαμβάνει δύο μέρη.
Το πρώτο μέρος αποτελείται από τρεις εργασίες,
κάθε μια από τις οποίες έχει βαρύτητα 10% στον
τελικό βαθμό και οι οποίες εκπονούνται κάθε
δεκαπέντε μέρες, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.
Το δεύτερο μέρος έχει βαρύτητα 70% στον τελικό
βαθμό και αποτελείται από 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

(4) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Βιβλιογραφία στην ελληνική γλώσσα
Brealey, R. Myers, S. Allen, F. 2014. Αρχές χρηματοοικονομικής των επιχειρήσεων. Εκδόσεις Utopia.
Ηρειώτης, Ν., Βασιλείου, Δ. (2009). Ανάλυση επενδύσεων και διαχείριση χαρτοφυλακίου. Εκδόσεις
Rosili.
Βασιλείου, Δ. & Ηρειώτης, Ν. (2008) Χρηματοοικονομική Διοίκηση. Εκδόσεις Rosili

Βιβλιογραφία στην αγγλική γλώσσα
Berk, J., DeMarzo, P. 2017. Corporate Finance. Pearson.
Brigham, E.F., Ehrhardt, M.C. 2017 Financial Management. Cencage
Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Journal of International Money and Finance
Journal of Money Credit and Banking
Journal of Monetary Economics
International Journal of Central Banking
Journal of International Financial Markets Institutions and Money
European Financial Management
Financial Management
Financial Analysts Journal
Journal of Corporate Finance
Journal of Derivatives
Review of Derivatives Research
Journal of Applied Corporate Finance
Journal of Portfolio Management
Journal of Fixed Income
Journal of Alternative Investments

