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Περιγραφή Θεματικής Ενότητας
Η θεματική ενότητα ΜΒΑ51 απαρτίζεται από τέσσερεις θεματικές υποενότητες που αντιστοιχούν στα
γνωστικά πεδία της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων,
Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων και Ανάλυσης Επενδύσεων και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου. Στόχος
της πρώτης θεματικής υποενότητας είναι να παράσχει στο φοιτητή τις απαραίτητες γνώσεις και τεχνικές της
χρηματοοικονομικής λογιστικής. Στόχος της δεύτερης θεματικής υποενότητας είναι να προσφέρει στο φοιτητή
τις απαραίτητες γνώσεις και τεχνικές για την αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής θέσης μίας επιχείρησης
καθώς και τη ρευστότητά της. Στόχος της τρίτης θεματικής υποενότητας είναι να παράσχει στο φοιτητή τις
απαραίτητες γνώσεις και τεχνικές στη χρηματοοικονομική των επιχειρήσεων και τη χρηματοοικονομική
διοίκηση, μέσω της ανάλυσης της χρονικής αξίας του χρήματος, της διαχείρισης κεφαλαίου και τον
υπολογισμό του κόστους κεφαλαίου. Στόχος της τέταρτης θεματικής υποενότητας είναι να προσφέρει στο
φοιτητή τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και τις τεχνικές ανάλυσης των επενδύσεων καθώς και
σχηματισμού και διαχείρισης του χαρτοφυλακίου. Για το σκοπό αυτό αναλύονται οι κύριες κατηγορίες
χρηματοοικονομικών μέσων καθώς και οι μέθοδοι αποτίμησής τους. Επιπροσθέτως, αναλύονται οι κύριες
μέθοδοι δημιουργίας, διαχείρισης και αναδιάρθρωσης ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου.
Προαπαιτούμενες Θεματικές Ενότητες
-

-
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Σύνθεση Βαθμολογίας
Τρόπος Αξιολόγησης

Βαρύτητα στον τελικό
βαθμό

Φόρτος εργασίας

0

Ώρες
˜500 - ˜600

Εργασία 1

7,5%

˜25 - ˜30

1

Εργασία 2

7,5%

˜25 - ˜30

1

Εργασία 3

7,5%

˜25 - ˜30

1

Εργασία 4

7,5%

˜25 - ˜30

1

Τελική Εξέταση

70%

3

0

100%

˜600 - ˜720

24

Εβδομαδιαία Μελέτη

ECTS
20

(32εβδομάδες * ~18ώρες μελέτης)

Σύνολο
Κανονισμοί Βαθμολογίαςκαι Τρόποι Αξιολόγησης

Ο/Η φοιτητής/-τρια βαθμολογείται με 10, αν συγκεντρώσει το 100% της πιθανής βαθμολόγησης.
Ο/Η φοιτητής/-τρια βαθμολογείται με 9, αν συγκεντρώσει το 90% της πιθανής βαθμολόγησης, κοκ.
Βαθμός επιτυχίας (Passing rate)
•
50% Εργασιών, Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις μιας Θ.Ε. έχουν οι φοιτητές/-τριες που κατοχύρωσαν
αθροιστικά τον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό (>=50%) στις γραπτές εργασίες.
•
50% Τελικής εξέτασης
Αν ο/η φοιτητής/-τρια συγκεντρώσει βαθμολογία με δεκαδικό ψηφίο, τότε αυτό στρογγυλεύεται στην πλησιέστερη μισή μονάδα.
•
•
•
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Κύριες δεξιότητες που θα πρέπει να αναπτυχθούν
Ο/Η φοιτητής/-τρια που θα ολοκληρώσει επιτυχώς την εν λόγω Θεματική Ενότητα, αναμένεται ότι θα είναι σε θέση να:
•
•
•
•
•
•

Αναλύει τις απαιτήσεις ενός προβλήματος και να εφαρμόζει τις θεωρητικές γνώσεις που έχει λάβει στην πράξη.
Προσφέρει τις κατάλληλες λύσεις μέσω της χρήσης σύγχρονων μεθόδων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής.
Προβαίνει στις απαραίτητες λογιστικές καταχωρήσεις σε όλα τα στάδια του λογιστικού κυκλώματος.
Χρησιμοποιεί κριτική σκέψη για την επιλογή των κατάλληλων τεχνικών Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης.
Χρησιμοποιεί τεχνικές στη χρηματοοικονομική των επιχειρήσεων και τη χρηματοοικονομική διοίκηση.
Αναλύει, τις κύριες μεθόδους, δημιουργίας διαχείρισης και αναδιάρθρωσης ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου.

Αναμενόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ο/Η φοιτητής/-τρια που θα ολοκληρώσει επιτυχώς την εν λόγω Θεματική Ενότητα, αναμένεται ότι θα είναι σε θέση να:

Γνώση (Knowledge)
 Ορίζει έννοιες της Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής.
 Αναφέρει τις κύριες φάσεις του Λογιστικού Κυκλώματος.
 Σχεδιάζει τις κατάλληλες διαδικασίες χρηματοοικονομικής αξιολόγησης μιας επιχείρησης.
 Αναφέρει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των κύριων κατηγοριών χρηματοοικονομικών μέσων.
 Αναλύει τις τεχνικές ανάλυσης των επενδύσεων καθώς και σχηματισμού και διαχείρισης του χαρτοφυλακίου.
Κατανόηση (Comprehension)
 Γνωρίζει τα σύγχρονα χρηματοοικονομικά προϊόντα καθώς και τις μεθόδους αποτίμησής τους.
 Συνδέει μεθοδολογίες της Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής με σκοπό την λύση σύνθετων προβλημάτων
 Εξηγεί τις διαφορές μεταξύ των κατηγοριών εσόδων και εξόδων
 Συζητά διαφορετικά σύγχρονα θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος της επιχείρησης.
 Επιλέγει, με βάση τη χρησιμότητά τους, τις εναλλακτικές μεθόδους ανάλυσης της Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων.
Εφαρμογή (Application)
 Εξετάζει προβλήματα αναπτύσσοντας κάθε εναλλακτική μεθοδολογία επίλυσής τους
 Επεξηγεί τα προβλήματα και εφαρμόζει με αμεροληψία εναλλακτικές μεθοδολογίες επίλυσής τους.
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 Εντοπίζει πιθανά πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα των προτεινόμενων λύσεων.
 Ερμηνεύει τα αποτελέσματα από την εφαρμογή των προτεινόμενων λύσεων μέσω κριτικής σκέψης

Ανάλυση (Analysis)
 Αναπτύσσει τις αναλυτικές του/της ικανότητες
 Χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τις πηγές και τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται.
 Ταξινομεί τις πηγές με τρόπο αποτελεσματικό ως προς τη δομή και το περιεχόμενο των εργασιών του/της
 Αξιολογεί αντικειμενικά τις εναλλακτικές μεθόδους/μεθοδολογίες τεκμηριώνοντας την τελική του/της θέση.
 Προσδιορίζει τα τελικά του συμπεράσματα συνοδευόμενα από τις απαραίτητες υποστηρικτικές πηγές.
Σύνθεση (Synthesis)
 Συλλέγει και διαχειρίζεται σωστά το υλικό του/της.
 Διατυπώνει με σαφήνεια τις λύσεις που προτείνει για την επίλυση προβλημάτων.
 Σχεδιάζει με λεπτομερή και ορθολογικό τρόπο προτάσεις για την επίλυση διαφορετικών προβλημάτων.
 Προτείνει λύσεις που βασίζονται στη σύνθεση εναλλακτικών μεθόδων για την επίλυση προβλημάτων.
Αξιολόγηση (Evaluation)
 Αξιολογεί σωστά τις πηγές, μεθόδους ανάλυσης και τα αποτελέσματα του/της.
 Εκτιμά με αξιοπιστία τα διάφορα υποδείγματα ανάλυσης.
 Συγκρίνει εναλλακτικές μεθοδολογίες και απόψεις ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προβλήματος που εξετάζεται.
 Αναθεωρεί τις προτάσεις του/της ανάλογα με τα ευρήματα της μελέτης τους.
 Αξιολογεί την ποιότητα των αποτελεσμάτων του/της με κριτική σκέψη και αμεροληψία.
Βιβλιογραφία
 Βασιλείου Δ. και Ν. Ηρειώτης, (2008), Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Θεωρία και Πρακτική, Εκδόσεις Rosili, Αθήνα.
 Βασιλείου Δ. και Ν. Ηρειώτης, (2010), Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Εκδόσεις Rosili, Αθήνα.
 Βασιλείου Δ. και Ν. Ηρειώτης, (2009), Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Εκδόσεις Rosili, Αθήνα.
 Νιάρχος Ν. (2004), Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων, 7η Έκδοση, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα
 Wahlen, J. Baginski, S. and Bradshaw, M. (2008) Financial Reporting, Financial Statements Analysis, and Valuation A strategic Perspective, Cengage Learning, USA.
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Επιπρόσθετα των πιο πάνω βιβλίων, η Θεματική Ενότητα ενδέχεται να αξιοποιήσει και άλλο υλικό που θα καθορίζεται μέσα από ηλεκτρονικές βάσεις ή άλλες πηγές, όπως ερευνητικά άρθρα
και ανασκοπήσεις, η χρήση των οποίων κρίνεται σκόπιμη για την εκπλήρωση των στόχων της Θεματικής Ενότητας. Τέτοιο υλικό θα διατίθεται στο φοιτητή υπό μορφή ηλεκτρονικών αρχείων
ή παραπομπών σε αυτά.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Εβδομάδα /
Week

1-4

5-9

Μαθησιακά Αποτελέσματα
/Learning Outcomes

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες /
Educational Activities

 Εξετάζουν βασικές έννοιες (Οικονομική μονάδα,
λογιστική μονάδα, μορφές ισολογισμού,
μεταβολές βασικής λογιστικής ισότητας,
Ενεργητικό, Παθητικό κτλ)
 Μελετούν τις διακρίσεις των οικονομικών
μονάδων και των κλάδων της λογιστικής
 Μελετούν τις Γενικά Παραδεκτές Αρχές της
Λογιστικής.
 Εμβαθύνουν στις βασικές διακρίσεις εξόδων και
εσόδων, στις μορφές της κατάστασης
αποτελεσμάτων χρήσης, στο περιεχόμενο του
πίνακα διάθεσης και στο περιεχόμενο του
προσαρτήματος
 Αναλύουν τα παρακάτω θέματα: Λογιστικό
γεγονός, Έννοια των λογαριασμών, περιεχόμενο,
λειτουργία, Διακρίσεις λογαριασμών, Λογιστικό
κύκλωμα, Ισοζύγια
 Εμβαθύνουν στα παρακάτω θέματα: Εγγραφές
προσαρμογής, προσδιορισμός αποτελεσμάτων,
εγγραφές κλεισίματος & ανοίγματος λογιστικών
βιβλίων, λογιστικά σφάλματα, διαδικασίες του
λογιστικού κυκλώματος, βασικές αρχές του ΕΓΛΣ,
ομάδες λογαριασμών, λειτουργία των
λογαριασμών τάξεως.
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1η ΟΣΣ (γνωριμία ΣΕΠ και φοιτητών)
Προετοιμασία μελέτης
Μελέτη προτεινόμενης βιβλιογραφίας
Διερεύνηση πρόσθετης βιβλιογραφίας
Χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Εlluminate για ανταλλαγή απόψεων μεταξύ
φοιτητών
 Ανάθεση 1ης εργασίας (4η εβδομάδα)







Μελέτη βιβλιογραφίας
Χρήση Εlluminate
Διεξαγωγή 1ης Τηλεδιάσκεψης φοιτητών με ΣΕΠ
Ολοκλήρωση και υποβολή 1ης εργασίας (8η εβδομάδα)
Ανάθεση 2ης εργασίας (8η εβδομάδα)

Υπολογιζόμενος χρόνος μελέτης (ώρες)/
Estimated student work time (hours)
4 ώρες συμμετοχής στην 1ηΟΣΣ
60 ώρες μελέτης
6 ώρες ασκήσεις αυτοαξιολόγησης
2 ώρες τηλε-επικοινωνίας των φοιτητών μέσω
της πλατφόρμας e-class
 10 ώρες συγγραφή 1ης εργασίας






50 ώρες μελέτης
15 ώρες συγγραφή 1ης εργασίας
6 ώρες ασκήσεις αυτοαξιολόγησης
3 ώρες τηλε-επικοινωνίας των φοιτητών μέσω
της πλατφόρμας e-class
 3 ώρες τηλεδιάσκεψη με ΣΕΠ τμήματος
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10-11

12
13
14 -17
18-21

21-24

25-27

 Εξετάζουν βασικές έννοιες (Διαστρωματική ή
κάθετη ανάλυση, Ανάλυση κοινού μεγέθους κτλ)
 Εμβαθύνουν στο σκοπό της ανάλυσης λογιστικών
καταστάσεων, τις βασικές κατηγορίες ανάλυσης
λογιστικών καταστάσεων
 Εμβαθύνουν στην ανάλυση αριθμοδεικτών
(Ρευστότητας, Δραστηριότητας, Αποδοτικότητας,
Δαπανών Λειτουργίας, Διαρθρώσεως Κεφαλαίων
& Βιωσιμότητας, Επενδύσεων
 Εμβαθύνουν στην Ανάλυση Λογιστικών
Καταστάσεων

2η ΟΣΣ
Προετοιμασία μελέτης
Μελέτη προτεινόμενης βιβλιογραφίας
Διερεύνηση πρόσθετης βιβλιογραφίας
Χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας Εlluminate για ανταλλαγή απόψεων μεταξύ
φοιτητών
 Ολοκλήρωση και υποβολή 2ης εργασίας (14η εβδομάδα)







 4 ώρες συμμετοχής στην 2η ΟΣΣ
 60 ώρες μελέτης
 6 ώρες ασκήσεις αυτοαξιολόγησης
 2 ώρες τηλε-επικοινωνίας των φοιτητών μέσω
της πλατφόρμας e-class
 25 ώρες συγγραφή 2ης εργασίας

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΩΝ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ– ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤHN A΄ ΕΞΕΤΑΣH
A’ΕΞΕΤΑΣH
 Εξετάζουν βασικές έννοιες (Κεφάλαιο Κίνησης,
Διαχρονική Αξία του Χρήματος, Κόστος
Κεφαλαίου κτλ)
 Εμβαθύνουν στους προσδιοριστικούς
παράγοντες του Κεφαλαίου Κινήσεως
 Εμβαθύνουν στην ανάλυση της Κατάστασης
Ταμειακών Ροών, τις μορφές που αυτή μπορεί να
λάβει και τις μεθόδους κατάρτισής της
 Εμβαθύνουν στην ανάλυση Νεκρού Σημείου και
τις μεθόδους προσδιορισμού του
 Εμβαθύνουν στους Προϋπολογισμούς
Επενδύσεων Κεφαλαίου και την Ανάλυση
Μόχλευσης.
 Αναλύουν την Κεφαλαιακή Διάρθρωση και την
Μερισματική Πολιτική μιας επιχείρησης
 Εμβαθύνουν σε θέματα Διοίκησης Κεφαλαίου
Κίνησης, Διοίκησης Διαθεσίμων, Διοίκηση
Χρεογράφων, Διοίκηση, Απαιτήσεων και
Πρόβλεψης Χρηματοδοτικών Αναγκών.
 Εξετάζουν τη Διοίκηση Αποθεμάτων και τις
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 Μελέτη βιβλιογραφίας
 Χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας Εlluminate για ανταλλαγή
 απόψεων μεταξύ φοιτητών
 Διεξαγωγή 2ης Τηλεδιάσκεψης φοιτητών με ΣΕΠ






60 ώρες μελέτης
6 ώρες ασκήσεις αυτοαξιολόγησης
3 ώρες τηλεδιάσκεψη με ΣΕΠ τμήματος
3 ώρες συμμετοχής στην A’ εξέταση

 50 ώρες μελέτης
 6 ώρες ασκήσεις αυτοαξιολόγησης
 3 ώρες τηλε-επικοινωνίας των φοιτητών μέσω
της πλατφόρμας e-class
 3 ώρες τηλεδιάσκεψη με ΣΕΠ τμήματος
 10 ώρες συγγραφή 3ης εργασίας







3η ΟΣΣ
Προετοιμασία μελέτης
Μελέτη προτεινόμενης βιβλιογραφίας
Διερεύνηση πρόσθετης βιβλιογραφίας
Χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας Εlluminate για ανταλλαγή απόψεων μεταξύ
φοιτητών
 Ανάθεση 3ης εργασίας (21η εβδομάδα)

 4 ώρες συμμετοχής στην 2ηΟΣΣ

 Μελέτη βιβλιογραφίας

 50 ώρες μελέτης

 60 ώρες μελέτης
 5 ώρες ασκήσεις αυτοαξιολόγησης
 3 ώρες τηλε-επικοινωνίας των φοιτητών μέσω
της πλατφόρμας e-class
 10 ώρες συγγραφή 3ης εργασίας

6

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Χρηματοδοτικές Μισθώσεις.
 Μελετούν τις Εταιρείες Κεφαλαίου
Επιχειρηματικών Συμμετοχών και την Πρακτορεία
Επιχειρηματικών Απαιτήσεων.
 Αναλύουν την Επενδυτική Διαδικασία την
Απόδοση και τον Κίνδυνο.

 Χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας Εlluminate για ανταλλαγή
απόψεων μεταξύ φοιτητών
 Διεξαγωγή 3ης Τηλεδιάσκεψης φοιτητών με ΣΕΠ
 Ολοκλήρωση και υποβολή 3ης εργασίας (26η εβδομάδα)
 Ανάθεση 4ης εργασίας (27η εβδομάδα)

28-29
30-34

35-36

15 ώρες συγγραφή 3ης εργασίας
10 ώρες συγγραφή 5ης εργασίας
6 ώρες ασκήσεις αυτοαξιολόγησης
3 ώρες τηλε-επικοινωνίας των φοιτητών μέσω
της πλατφόρμας e-class
 3 ώρες τηλεδιάσκεψη με ΣΕΠ τμήματος





ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
 Εμβαθύνουν σε θέματα Αγοράς Χρήματος και
Κεφαλαίου και Αποτίμησης Αξιόγραφων
Σταθερού Εισοδήματος.
 Μελετούν την Κατανομή Περιουσιακών Στοιχείων
και το Προφίλ του Επενδυτή
 Εμβαθύνουν σε θέματα Αποτίμησης Μετοχών,
Θεωρίας Χαρτοφυλακίου και Θεωρίας
Κεφαλαιαγοράς
 Εμβαθύνουν σε θέματα Διαχείρισης Επενδύσεων

4η ΟΣΣ
Προετοιμασία μελέτης
Μελέτη προτεινόμενης βιβλιογραφίας
Διερεύνηση πρόσθετης βιβλιογραφίας
Χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας Εlluminate για ανταλλαγή απόψεων μεταξύ
φοιτητών
 Ολοκλήρωση και υποβολή 4ης εργασίας (31η εβδομάδα)







ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ- ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

 4 ώρες συμμετοχής στην 4ηΟΣΣ
 50 ώρες μελέτης





10 ώρες συγγραφή 4ης εργασίας
5 ώρες ασκήσεις αυτοαξιολόγησης
3 ώρες τηλεδιάσκεψη με ΣΕΠ τμήματος
15 ώρες συγγραφή 4ης εργασίας

 60 ώρες μελέτης
 5 ώρες τηλε-επικοινωνίας των φοιτητών μέσω της
πλατφόρμας e-class
 4 ώρες τηλεδιάσκεψη με ΣΕΠ τμήματος
 3 ώρες συμμετοχής στην τελική εξέταση

Σύνολο ˜600 - ˜720 ώρες
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