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ΑΓΟΡΕ ΧΡΗΜΑΣΟ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ

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

Διαλζξεισ και Αςκιςεισ Πράξθσ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

2Θ, 2ΑΠ = 4

5

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
4.

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Μάκθμα Ειδικισ Τποδομισ

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

ΟΧΙ
Ελλθνικι
ΝΑΙ (τθν αγγλικι για φοιτθτζσ ERASMUS)

2.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 Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ
και Παράρτημα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Σο μάκθμα Αγορζσ Χριματοσ και Κεφαλαίου ειςάγει τον φοιτθτι ςτο χρθματοπιςτωτικό
ςφςτθμα, τθ δομι, οργάνωςθ, και λειτουργία του, ςτισ κεωρθτικζσ και πρακτικζσ
προςεγγίςεισ αποτίμθςθσ των αξιογράφων, ςτα νζα χρθματοοικονομικά εργαλεία, ςτο
πιςτωτικό κίνδυνο, τθν λειτουργία του τραπεηικοφ κλάδου και το ρυκμιςτικό πλαίςιο
λειτουργίασ του. τόχο του μακιματοσ αποτελεί επίςθσ θ κατανόθςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ
αποτελεςματικισ λειτουργίασ των αγορϊν κεφαλαίου και χριματοσ για τθν ομαλι
λειτουργία μιασ οικονομίασ.
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ κα είναι ςε κζςθ να:
1/. περιγράφει τισ λειτουργίεσ των ςθμαντικϊν χρθματοοικονομικϊν οργανιςμϊν ςτα πλαίςια του
διεκνοφσ χρθματοοικονομικοφ ςυςτιματοσ
2/. προςδιορίηει τθν φφςθ των χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν που προςφζρουν οι οργανιςμοί
αυτοί.

3/. υπολογίηει και να αναλφει τθν απόδοςθ των διαφόρων χρθματοοικονομικϊν προϊόντων
4/. εξθγεί τουσ παράγοντεσ που τθν προςδιορίηουν.
Σζλοσ, ο φοιτθτισ κα ζχει γνϊςθ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου λειτουργίασ των τραπεηϊν και κα
μπορεί να χρθςιμοποιεί μεκοδολογίεσ για να προςδιορίηει βαςικά ςτοιχεία που προκφπτουν από
αυτό.
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

Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Ομαδικι εργαςία
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθ

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ














Χριμα - Ειςαγωγι ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ
Νομιςματικά μεγζκθ
Προςφορά Χριματοσ
Σο Χρθματοπιςτωτικό φςτθμα
- Άμεςθ χρθματοδότθςθ
- Ζμμεςθ χρθματοδότθςθ
- Μορφζσ χρθματοπιςτωτικϊν αγορϊν
Ζννοια των δανειακϊν κεφαλαίων
Θεωρία επιτοκίων
Προςφορά και ηιτθςθ δανειακϊν κεφαλαίων
Μζςα μεταςχθματιςμοφ τθσ αποταμίευςθσ ςε δανειακά κεφάλαια
o Πρωτογενι χρθματοοικονομικά προϊόντα ςτθν αγορά χριματοσ
o Παράγωγα χρθματοοικονομικά προϊόντα ςτθν τραπεηικι αγορά
o Πρωτογενι χρθματοοικονομικά προϊόντα ςτθν κεφαλαιαγορά
o Παράγωγα χρθματοοικονομικά προϊόντα ςτθν κεφαλαιαγορά
Διαμεςολάβθςθ ςτον τραπεηικό τομζα και ςτισ κεφαλαιαγορζσ
Αποτελεςματικότθτα των αγορϊν, αλλθλεξάρτθςθ και ςυνζπειεσ
Ζλεγχοσ και εποπτεία του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ

τθν αίκουςα διδαςκαλίασ

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι




Χριςθ Διαδραςτικοφ Πίνακα και projector.
Τποςτιριξθ Μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class.

Δραςτηριότητα
Διαλζξεισ από ζδρασ για το
κεωρθτικό τμιμα του
μακιματοσ,

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου
26

(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 ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS

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

επικουροφμενθ από
παρουςιάςεισ ςε
θλεκτρονικι μορφι.
26
Τποδειγματικά λυμζνεσ
αςκιςεισ.
Πρακτικι εξάςκθςθ με
επίλυςθ αςκιςεων.
 Διάκεςθ θλεκτρονικϊν
παρουςιάςεων
διδαςκαλίασ ςτουσ
φοιτθτζσ.
Αυτοτελισ Μελζτθ
53
Λοιπζσ δραςτθριότθτεσ
20
(π.χ. Ομαδικι ι Ατομικι
Εργαςία ςε μελζτθ
περίπτωςθσ, εκπαιδευτικι
εκδρομι, διαλζξεισ
εξωτερικϊν ςυνεργατϊν
κ.λπ.)
Σφνολο Μαθήματοσ
(25 ώρεσ φόρτου εργαςίασ
125
ανά πιςτωτική μονάδα)
80% - Γραπτι εξζταςθ ςτο τζλοσ του εξαμινου επί του
ςυνόλου τθσ διδαχκείςασ φλθσ, που περιλαμβάνει:
-Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ
-Ανάλυςθ μελζτθσ περίπτωςθσ
20% - φντομθ γραπτι ενδιάμεςθ εξζταςθ που γίνεται ςτο
τζλοσ των παραδόςεων

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.
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