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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 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 3 5 

   

   

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά 
ςτο (δ). 
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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 

Ο ςτόχοσ του ςυγκεκριμζνου μακιματοσ είναι θ εμβάκυνςθ ςτθν 
χρθματοοικονομικι διοίκθςθ των επιχειριςεων. Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του 
μακιματοσ τα αναμενόμενα μακθςιακά αποτελζςματα είναι: 

1. ΓΝΩΗ: να προςδιορίςει ο φοιτθτισ τθ γνϊςθ τθσ Χρθματοοικονομικισ 
λειτουργίασ των Επιχειριςεων και αναγνωρίςει τα ςτοιχεία που ςυνκζτουν το 
χρθματοοικονομικό περιβάλλον 

2. ΚΑΣΑΝΟΗΗ: ο φοιτθτισ κα μπορεί να διακρίνει και να διακρίνει τισ 
μεκοδολογίεσ για αποτελεςματικι χρθματοοικονομικι ανάλυςθ και 
πρόβλεψθ και να εκτιμιςει τα ενδεδειγμζνα μζςα  για κάλυψθ των 
χρθματοδοτικϊν αναγκϊν 

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ο φοιτθτισ εξετάηει τθ χριςθ των εργαλείων όπωσ θ ανάλυςθ 



αρικμοδεικτϊν, πθγϊν και χριςεων κεφαλαίου, θ ανάλυςθ (λειτουργικι και 
χρθματοοικονομικι) μόχλευςθσ και θ χρθματοοικονομικι διοίκθςθ με χριςθ 
προυπολογιςμϊν 

4. ΑΝΑΛΤΗ: ο φοιτθτισ ςυνδυάηει τα ανωτζρω εργαλεία των 
χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων τθσ επιχείρθςθσ για κάλυψθ χρθματοδοτικϊν 
αναγκϊν ι και αποτελεςματικι αξιοποίθςθ των διακεςίμων τθσ 

5. ΤΝΘΕΗ: ο φοιτθτισ δθμιουργεί και ςυνκζτει εκκζςεισ (reports) 
χρθματοοικονομικϊν δεδομζνων για λιψθ αποφάςεων, οργάνωςθ τθσ 
χρθματοοικονομικισ λειτουργίασ και λιψθ αποφάςεων για κάλυψθ 
χρθματοοικονομικϊν αναγκϊν και για αποτελεςματικι διαχείριςθ 
διακεςίμων 

6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: ο φοιτθτισ αξιολογείσ τισ ικανότθτεσ του χρθματοοικονομικοφ 
περιβάλλοντοσ και  των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων τθσ επιχείρθςθσ και 
μετρά και ςυγκρίνει με άλλεσ επιχειριςεισ του κλάδου για αποτελεςματικι 
λιψθ αποφάςεων. 

 
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 τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ/ τριεσ αναπτφςςουν γνϊςεισ που 
κα τουσ βοθκιςουν 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  
 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1: Ειςαγωγι ςτθ Χρθματοοικονομικι διοίκθςθ των 
επιχειριςεων   

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2: Η ανάλυςθ και πρόβλεψθ του χρθματοοικονομικοφ 
περιβάλλοντοσ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 3: Χρθματοοικονομικι ανάλυςθ και πρόβλεψθ 1 (ανάλυςθ 
κεφαλαιακϊν ροϊν, λειτουργικι και χρθματοοικονομικι 
μόχλευςθ) 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 4: Χρθματοοικονομικι ανάλυςθ και πρόβλεψθ 2 (ανάλυςθ με 
χριςθ αρικμοδεικτϊν) 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 5: Διαχείριςθ κυκλοφοροφντων περιουςιακϊν ςτοιχείων και 
διακεςίμων 



ΕΒΔΟΜΑΔΑ 6: Πθγζσ βραχυπρόκεςμθσ χρθματοδότθςθσ (τραπεηικόσ 
δανειςμόσ, διαχείριςθ πιςτϊςεων) 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 7: Πθγζσ μακροπρόκεςμθσ χρθματοδότθςθσ (τραπεηικόσ 
δανειςμόσ, χρθματοδότθςθ με αφξθςθ μετοχικοφ 
κεφαλαίου και ςφναψθ και διαχείριςθ ομολογιακϊν 
δανείων) 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 8: Ο ρόλοσ και θ λειτουργία των χρθματοοικονομικϊν αγορϊν 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ 9 
και 10: 

Χρθματοοικονομικι διοίκθςθ και πρόβλεψθ με χριςθ 
προχπολογιςμϊν- προχπολογιςτικόσ ζλεγχοσ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 11: Επενδφςεισ και επενδυτικά ςχζδια  
ΕΒΔΟΜΑΔΑ 12: φγχρονεσ τεχνικζσ χρθματοδότθςθσ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ 13: Ανακεφαλαίωςθ  
  

 

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 διαφανειϊν με βιντεοπροβολζα 
(Powerpoint), και διαδικτφου κατά τθ 
διδαςκαλία 

 Σο εκπαιδευτικό υλικό  κακϊσ 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 ηϊςθσ ςε ϊρεσ 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 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ  39 

Αςκιςεισ πράξθσ  26 
Ατομικζσ εργαςίεσ 
εξάςκθςθσ 

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, 

 
Η αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν γίνεται με εξετάςεισ 

 είτε με πολλαπλισ επιλογισ  

 είτε με απάντθςθ ςε ολοκλθρωμζνεσ 
αςκιςεισ 

ανάλογα με τισ ςυνκικεσ που επικρατοφν και 



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. 

αναφζρονται ςε ολοκλθρωμζνεσ εφαρμογζσ. 
Θζματα προθγουμζνων περιόδων κακϊσ και οι 
λφςεισ των κεμάτων αναρτϊνται ςτθ ςελίδα του 
μακιματοσ ςτο ςτον εκπαιδευτικό κόμβο exams-
sod.the.ihu.gr. 
 

4. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία 

 BrighamF. Eurgene, HoustonF. Joel, “ΑρχζσΧρθματοοικονομικισΔιοίκθςθσ”, 
2020, Εκδόςεισ BROKENHILLPUBLISHERSLTD 

 BrighamF. Eugene, EhrhardtC. Michael, «Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ-Από 
τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ», 2019, Εκδόςεισ BROKENHILLPUBLISHERSLTD 

 Παηάρςκθσ Μ., «Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ», 2020, Εκδόςεισ ΛΟΓΙΜΟ 

 Αρςζνοσ Π., Καλδισ Π., «Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ», 2021, Εκδόςεισ Ε. 
ΜΠΕΝΟΤ 

 Νοφλασ Α., «Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ: Επενδυτικζσ και Χρθματοδοτικζσ 

Αποφάςεισ», 2θ Ζκδοςθ, 2019, Εκδόςεισ  Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε 

 
Συναφή επιςτημονικά περιοδικά 

 
 
 

 


