ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΕΠΙΠΕΔΟ 6ο
ΤΜΗΜΑ

ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ 703
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
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

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

4 ώρες
εβδομαδιαίως

6 ECTS

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

ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

OXI

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ/ΑΓΓΛΙΚΑ (για ERASMUS φοιτητές)
ΝΑΙ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(URL)

http://www.econ.uoi.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

Γνώσεις
Οι φοιτητές αναμένεται να έχουν γνώση για τις νομικές μορφές εταιρειών, τη
χρονική αξία του χρήματος, την αξιολόγηση επενδύσεων, την αποτίμηση μετοχών
και ομολόγων, τη διαχείριση χαρτοφυλακίου και το μέσο σταθμικό κόστος
κεφαλαίου.

Δεξιότητες
Οι φοιτητές αναμένεται να κατέχουν δεξιότητες ανάλυσης των ταμειακών ροών
μιας επένδυσης, να αξιολογούν το πότε αυτή θα είναι επικερδής, να αποτιμούν
χρεόγραφα και να διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια επενδύσεων.
Ικανότητες
Οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να διαχειρίζονται θέματα που σχετίζονται
με την αξιολόγηση επενδύσεων, και την αποτίμηση μεμονωμένων χρεόγραφα και
χαρτοφυλακίων.
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
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο πλαίσιο του μαθήματος θα καλυφθούν οι παρακάτω θεματικές ενότητες:
 Βασικές αρχές της χρηματοοικονομικής ανάλυσης.
 Ανάλυση των μορφών εταιριών, των μεθόδων φορολόγησης και των
μεθόδων απόσβεσης.
 Κατανόηση της σημασίας της χρονικής αξίας του χρήματος. Υπολογισμός
της παρούσας και της μελλοντικής αξίας διαφόρων ταμειακών ροών.
 Μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων και σύγκρισή τους.
 Ανάλυση των χρηματοοικονομικών κινδύνων.
 Ανάλυση και αποτίμηση των μακροπρόθεσμων πηγών άντλησης
κεφαλαίου (ομόλογα και μετοχές).
 Ανάλυση της σχέσης μεταξύ κινδύνου και απόδοσης.
 Σημασία της κεφαλαιακής διάρθρωσης της επιχείρησης στην αξιολόγησή
της.
 Ειδικά θέματα χρηματοοικονομικής ανάλυσης.
(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
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

Πρόσωπο με πρόσωπο
Ναι. Χρήση powerpoint και excel κατά τη διάρκεια
των μαθημάτων. Επικοινωνία με φοιτητές και
μέσω email.

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.

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις
Καθοδηγούμενη
μελέτη
Μη καθοδηγούμενη
μελέτη

40*3=120
20*1=20

Σύνολο Μαθήματος

150

10*1=10

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

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.

Ενδιάμεση προαιρετική πρόοδος με ερωτήσεις
σύντομης απάντησης.
Τελική γραπτή εξέταση με ερωτήσεις ανάπτυξης.
Η βαρύτητα της προαιρετικής προόδου επί της
τελικής βαθμολογίας είναι 20%. Η βαθμολογία
της προόδου θα ληφθεί υπόψη μόνο: (α) αν ο
βαθμός της τελικής εξέτασης είναι  5 και (β) αν
είναι υπέρ του φοιτητή.
Τελικός βαθμός: Max {τελική εξέταση, ((τελική
εξέταση) * 0,80 + πρόοδος* 0,20)} με δεδομένο
ότι η τελική εξέταση  5
Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνικά/Αγγλικά (για
ERASMUS φοιτητές).

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Brealey, R. A., Myers, S. C. & Allen, F., Αρχές Χρηματοοικονομικής των
Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Utopia.
2. Damodaran, A., Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική για Επιχειρήσεις,

Εκδόσεις Broken Hill Publishers Ltd.
Πρόσθετο Διδακτικό Υλικό:
3. Παπαδάμου Σ. & Συριόπουλος Κ., Βασικές Αρχές Αξιολόγησης Επενδύσεων:
Χρηματοοικονομική και κοινωνικό οικονομική προσέγγιση (ebook).

