ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 1214005

ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Δ

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΜΕ Η/Τ
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
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ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ
και οι διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται
περιγράφονται αναλυτικά ςτο 4.
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Τποχρεωτικό - Ειδικότθτασ
Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ,
Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ Χρθματοοικονομικι Λογιςτικι Ι
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και Ελλθνικι
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε ΟΧΙ
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ http://moodle.teipir.gr/course/info.php?id=272
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

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 Παράρτθμα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

κοπόσ του μακιματοσ είναι να ειςαγάγει τουσ φοιτθτζσ ςε τεχνικζσ, μεκόδουσ και
πρακτικζσ που εφαρμόηονται για τθ χρθματοοικονομικι λογιςτικι πλθροφόρθςθ και τθν
εμπορικι διαχείριςθ των επιχειριςεων.
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο/θ φοιτθτισ/τρια να είναι ςε κζςθ:


Να καηανοούν ηιρ λογιζηικέρ πληποθοπίερ



Να ηηπούν ηα λογιζηικά απσεία ηηρ επισείπηζηρ



Να καηασυπούν λογιζηικά γεγονόηα ζηα απσεία ηηρ επισείπηζηρ



Να παπαμεηποποιούν ηα λογιζηικά γεγονόηα



Να αναπηύξοςν δεξιόηηηερ σπήζηρ ππογπαμμάηυν εμποπικήρ και λογιζηικήρ
διασείπιζηρ



Να οπγανώνοςν ηη λογιζηική επγαζία ζε τηθιακό και μη τηθιακό πεπιβάλλον

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

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
πολυπολιτιςμικότθτα
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον

Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και
θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε
κζματα φφλου

Ομαδικι εργαςία

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και
επαγωγικισ ςκζψθσ

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν





















Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριών με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιών
Ομαδική Επγαζία
Αςηόνομη επγαζία
Σσεδιαζμόρ και Διασείπιζη Έπγυν
Λήτη Αποθάζευν
3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σσέζη Εμποπικήρ Διασείπιζηρ και Γενικήρ Λογιζηικήρ
Λογιζηικά Σςζηήμαηα
Εξειδικεςμένερ εθαπμογέρ ζηην κλαζική λογιζηική διαδικαζία και ππακηική
Επίδειξη, οπιζμόρ Διασειπιζηικών Πεπιόδυν.
Παπαμεηποποίηζη ππογπάμμαηορ Εμποπικήρ και Λογιζηικήρ Διασείπιζηρ, αναλςηική
κυδικοποίηζη Ειδών Αποθήκηρ, Πελαηών και Ππομηθεςηών.
Απογπαθή (καηά ποζόηηηα και αξία)
Τήπηζη λογιζηικών απσείυν ζύμθυνα με ηοςρ κανόνερ ηηρ λογιζηικήρ επιζηήμηρ, ηιρ
ανάγκερ ηηρ επισείπηζηρ και ηο ανηίζηοισο θεζμικό πλαίζιο (Ελληνικά Λογιζηικά Ππόηςπα,
Φοπολογική, Εμποπική, Επγαηική, Αζθαλιζηική Νομοθεζία)
Ανάλςζη έννοιαρ και σπήζηρ δικαιολογηηικών ζηοισείυν
Δημιοςπγία παπαζηαηικών
Καηασυπήζειρ λογιζηικών γεγονόηυν (αγοπέρ, πυλήζειρ, ειζππάξειρ, πληπυμέρ, αξιόγπαθα
)
Επιζηποθέρ , εκπηώζειρ, ακςπώζειρ αγοπών- πυλήζευν
.Εξειδικεςμένερ εθαπμογέρ με σπήζη Η/Υ για μιζθοδοζία
Ηλεκηπονική ςποβολή βεβαιώζευν αποδοσών και επισειπημαηικήρ αμοιβήρ
4.ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ το χώρο του εργαςτθρίου
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

Χριςθ Διαδραςτικοφ Πίνακα , projector, Η/Τ ανά 1ι 2
φοιτθτζσ.
Τποςτιριξθ Μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω του
υςτιματοσ διαχείριςθσ θλεκτρονικισ τάξθσ Moodle

φοιτθτζσ
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.

Φόρτοσ Εργαςίασ
Εξαμήνου

Δραςτηριότητα
Διαλζξεισ
Εργαςτθριακι άςκθςθ

26

Μελζτθ περίπτωςθσ

Αυτοτελισ Μελζτθ

26

Σφνολο Μαθήματοσ
(25 ώρεσ φόρτου
εργαςίασ ανά πιςτωτική
μονάδα)

52

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
αξιολόγθςθσ

τθσ

διαδικαςίασ  εξζταςθ ςτο τζλοσ του εξαμινου επί του ςυνόλου
τθσ διδαχκείςασ φλθσ, που περιλαμβάνει:

 Επυηήζειρ Σύνηομηρ Απάνηηζηρ (0-40%)
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι
 Επγαζηηπιακή επγαζία (40-100%)
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.


5.ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : τεφάνου Κ. (2013). Λογιςτικι & Εμπορικι διαχείριςθ με
χριςθ Η/Τ. εκδόςεισ Κ.τεφάνου

