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ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 5

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ
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

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

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

Ο ςκοπόσ του μακιματοσ είναι να μεταδϊςει ςτουσ φοιτθτζσ τισ αρχζσ λειτουργίασ
των λογαριαςμϊν τθσ λογιςτικισ, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ νομοκεςίασ των
Ελλθνικϊν Λογιςτικϊν Προτφπων και να μποροφν να επεκτείνουν τισ γνϊςεισ τουσ
από τα προθγοφμενα μακιματα λογιςτικοφ περιεχομζνου ςε ειδικότερα κζματα
όπωσ κα τα αντιμετωπίςουν ςτθν πράξθ. Επίςθσ να κατανοιςουν τον ενιαίο
ςχεδιαςμό τθσ λογιςτικισ με ςκοπό να εξαςφαλίηονται ομοιογενι ςτοιχεία,
πλθροφορίεσ, οικονομικά αποτελζςματα για όλεσ τισ οντότθτεσ.
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα μποροφν:







Να οργανϊνουν τθν καταχϊριςθ λογιςτικϊν γεγονότων για απόκτθςθ
παγίων με πρωτότυπο ι παράγωγο τρόπο και τθν πϊλθςι τουσ
Να χειρίηονται κζματα επιχορθγιςεων και δωρεϊν
Να καταχωροφν ςυναλλαγζσ ςε ξζνο νόμιςμα
Να χειρίηονται ειδικά κζματα αποκεμάτων όπωσ καταςτροφι, δωρεά,
απαξίωςθ, διαφορζσ απογραφισ
Να εκτιμοφν λογιςτικζσ πλθροφορίεσ
Να ςυγκρίνουν και αξιολογοφν τθ λογιςτικι πλθροφόρθςθ διαχρονικά

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

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν
πολυπολιτιςμικότθτα
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και

Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον

θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε
κζματα φφλου
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και
επαγωγικισ ςκζψθσ

Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν





Λιψθ αποφάςεων
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ
χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ



3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
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Επιχορθγοφμενα περιουςιακά ςτοιχεία
Πϊλθςθ παγίων με διαφορετικζσ λογιςτικζσ και φορολογικζσ αποςβζςεισ
Δωρεζσ παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων, Ιδιοπαραγωγι
Είδθ ςυςκευαςίασ, επιςτρεπτζα και μθ
Παραγγελίεσ εξωτερικοφ, Πάγιεσ προκαταβολζσ
Αναπροςαρμογι αξίασ ακινιτων, εμφάνιςθ-κεφαλαιοποίθςθ υπεραξίασ,
αναπροςαρμογι επιχορθγθκζντων κτιρίων, υπολογιςμόσ και φορολογία υπεραξίασ
Διαφορζσ απογραφισ, απαξίωςθ αποκεμάτων και κλειςτι αποκικθ
Καταςτροφι και δωρεζσ αποκεμάτων
υναλλαγζσ ςε ξζνο νόμιςμα. Αποτίμθςθ διακεςίμων, είςπραξθ-πλθρωμι και
αποτίμθςθ βραχυπρόκεςμων απαιτιςεων-υποχρεϊςεων ςε ξζνο νόμιςμα
Τποχρεϊςεισ από πιςτϊςεισ ι δάνεια ςε ξζνο νόμιςμα για απόκτθςθ παγίων
Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ ςε ξζνο νόμιςμα
Κρατικζσ επιχορθγιςεισ εξόδων, χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία
Τποκαταςτιματα, χρθματοδοτικι και λειτουργικι μίςκωςθ

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ τθν τάξθ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
 Χριςθ Διαδραςτικοφ Πίνακα και projector.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ
 Τποςτιριξθ Μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class.
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 (Τοποκζτθςθ), Κλινικι
Άςκθςθ,
Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ
επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), Συγγραφι εργαςίασ /
εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι
δθμιουργία, κ.λπ.

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλζξεισ από ζδρασ για
το κεωρθτικό τμιμα του
μακιματοσ ςε
ςυνδυαςμό με
παρουςιάςεισ ςε
θλεκτρονικι μορφι.

52

Πρακτικι εξάςκθςθ με
επίλυςθ αςκιςεων.

20

Αυτοτελισ Μελζτθ

78

Σφνολο Μαθήματος
150

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 Γραπτι εξζταςθ (80%) ςτο τζλοσ του εξαμινου επί του
ςυνόλου τθσ διδαχκείςασ φλθσ, που περιλαμβάνει:
Περιγραφι
τθσ
διαδικαςίασ
αξιολόγθςθσ
 -Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι  -Ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι ι
Συμπεραςματικι,
Δοκιμαςία  -Επίλυςθ προβλθμάτων
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ  -Θζματα κριτικισ ςκζψθσ
Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ
Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Ενδιάμεςθ εξζταςθ (20%)
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.
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