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ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά 

μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
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ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και Αςκιςεισ Πράξθσ 4 5 

   

   

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά 
ςτο (δ). 
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γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 
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ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 
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sod.the.ihu.gr/course/view.php?id=244 

1. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Μετά την ολοκλήρωςη του μαθήματοσ ο φοιτητήσ: 
1. Γνώση: Θα αναγνωρίζει με επιτυχία την διάςταςη των οικονομικών 

ςυναλλαγών των επιχειρήςεων καθώσ και ςτην Λογιςτική λειτουργία με 
έμφαςη ςτο περιβάλλον των Ελληνικών Λογιςτικών Προτύπων (ΕΛΠ) 

2. Κατανόηση: Θα είναι ςε θέςη να διακρίνει και να εξηγεί ποιεσ από τισ 
ςυναλλαγέσ των επιχειρήςεων αναφέρονται ςε λογιςτικά γεγονότα τα 
οποία καταχωρούνται 

3. Εφαρμογή: Θα μπορεί να ταξινομεί τα λογιςτικά γεγονότα και να 
προβαίνει ςε καταχώρηςη τουσ ςτα λογιςτικά βιβλία ςύμφωνα με τα ΕΛΠ 

4. Ανάλυση: Θα είναι ςε θέςη να υπολογίςει και να εξετάςει το λογιςτικό 



κύκλωμα και να παράγει την έκδοςη του αποτελέςματοσ από την 
επιχειρηματική δραςτηριότητα  

5. Σύνθεση: Θα  είναι ςε θέςη να οργανώνει και να εξηγεί τισ 
χρηματοοικονομικέσ καταςτάςεισ που προβλέπονται από τα ΕΛΠ  

6. Αξιολόγηση: Θα προβαίνει ςε αξιολόγηςη και ερμηνεία των 
χρηματοοικονομικών καταςτάςεων και θα τισ ςυγκρίνει και θα τισ 
αξιολογεί με άλλεσ επιχειρήςεισ.  

 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωςη του μαθήματοσ οι φοιτητέσ/ τριεσ αναπτύςςουν 
γνώςεισ που θα τουσ βοηθήςουν να: 
 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ 

και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
 Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
 Λιψθ αποφάςεων  
 Αυτόνομθ εργαςία  
 Ομαδικι εργαςία  
 Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Ειςαγωγι Χρθματοοικονομικι λειτουργία των επιχειριςεων με ζμφαςθ τθν 
καταγραφι των οικονομικών ςυναλλαγών  

2. Ειςαγωγι ςτθν Γενικι Λογιςτικι  
3. Η ζννοια των Χρθματοοικονομικών καταςτάςεων ςφμφωνα με τα Ελλθνικά 

Λογιςτικά  Πρότυπα (Ιςολογιςμόσ, Αποτελζςματα Χριςθσ, Κατάςταςθ 
Μεταβολών Κακαρισ Θζςθ και Κατάςταςθ Σαμειακών ροών)  

4. Λογιςτικό ςχζδιο με βάςθ τα ΕΛΠ και αναφορά ςτο ΕΓΛ  
5. Η αναγνώριςθ και θ  καταχώρθςθ των Λογιςτικών γεγονότων ςε 

ιςολογιςμοφσ και ςε  λογαριαςμοφσ 
6. Καταχώρθςθ λογιςτικών γεγονότων ςε θμερολόγιο - ςφνταξθ ιςοηυγίου 
7. Λογιςτικι παρακολοφκθςθ αγορών (αποκεμάτων και πωλιςεων) 
8. Λογιςτικι παρακολοφκθςθ λογαριαςμών εξόδων (αμοιβζσ προςωπικοφ και 

λοιπά ζξοδα)  
9. Η λογιςτικι του ΦΠΑ και των παρακρατοφμενων φόρων 
10. Ειδικά κζματα και λογιςτικζσ διαδικαςίεσ με τισ απαραίτθτεσ προςαρμογζσ 

από τα ΕΛΠ 
11. Η ολοκλιρωςθ του λογιςτικοφ κυκλώματοσ 
12. Η διαδικαςία κλειςίματοσ, ζκδοςθσ αποτελζςματοσ και θ ςφνταξθ των 



χρθματοοικονομικών καταςτάςεων 
13. Διάλεξθ ανακεφαλαίωςθσ με ολοκλθρωμζνεσ αςκιςεισ 

 

3. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο 

 ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν 
Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 

 Χριςθ διαφανειών με βιντεοπροβολζα 
(Powerpoint), και διαδικτφου κατά τθ 
διδαςκαλία 

 Σο εκπαιδευτικό υλικό  κακώσ και 
αςκιςεισ εξάςκθςθσ με λφςεισ, αναρτάται 
ςτον εκπαιδευτικό κόμβοexams-
sod.the.ihu.gr ςτθ ςελίδα του μακιματοσ. 

 Η επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 
πραγματοποιείται μζςω τθσ πλατφόρμασ 
zoom και δια ηώςθσ ςε ώρεσ γραφείου 
που ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του 
μακιματοσ. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραςηριότητα 
ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ  39 

Αςκιςεισ πράξθσ  26 

Ατομικζσεργαςίεσεξάςκθςθσ 35 

Αυτοτελισ μελζτθ  50 

  

ΤΝΟΛΟ  150 
  

  

  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
Η αξιολόγθςθ των φοιτθτών γίνεται με εξετάςεισ 

 είτε με πολλαπλισ επιλογισ  

 είτε με απάντθςθ ςε ολοκλθρωμζνεσ 
αςκιςεισ 

ανάλογα με τισ ςυνκικεσ που επικρατοφν και 
αναφζρονται ςε ολοκλθρωμζνεσ εφαρμογζσ. 

Θζματα προθγουμζνων περιόδων κακώσ και οι 
λφςεισ των κεμάτων αναρτώνται ςτθ ςελίδα του 
μακιματοσ ςτο ςτον εκπαιδευτικό κόμβοexams-
sod.the.ihu.gr. 
 

4. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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