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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕ ΕΣΑΙΡΙΚΗ
ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΩΡΕ
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία
ΜΟΝΑΔΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
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 ΓΕΝΙΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ - ΕΠΙΛΟΓΗ
Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ,
Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και Ελλθνικι
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
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ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε ΟΧΙ
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 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
Σο μάκθμα μελετά τον τρόπο διαμόρφωςθσ τθσ επιχειρθματικισ θκικισ (και κουλτοφρασ),
κακϊσ και τον τρόπο μζςω του οποίου ςχθματίηεται θ κοινωνικι υπευκυνότθτα από τισ
επιχειριςεισ. Σο μάκθμα επικεντρϊνεται ςτο κοινωνικό ρόλο και τθν ανάλθψθ κοινωνικϊν
ευκυνϊν (εταιρικι κοινωνικι ευκφνθ) που αναλαμβάνει μία επιχείρθςθ προκειμζνου
ταυτόχρονα με τθν επιχειρθματικι τθσ δραςτθριότθτα να μεριμνιςει για τουσ μετόχουσ,
εργαηομζνουσ, πελάτεσ και δανειςτζσ τθσ, αλλά και να ςεβαςτεί και να ενδιαφερκεί
ζμπρακτα για το περιβάλλον και τθν κοινωνία γενικότερα. Επίςθσ, το μάκθμα διερευνά
τουσ κανόνεσ δεοντολογίασ του επαγγζλματοσ που ο φοιτθτισ του τμιματοσ Λογιςτικισ &
Χρθματοοικονομικισ κα ακολουκιςει μελλοντικά, όπωσ του λογιςτι, ορκωτοφ ελεγκτι,
χρθματοοικονομικοφ ςυμβοφλου ι ςτελζχουσ επιχειριςεων.

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ/τριεσ κα πρζπει ναείναι ςε κζςθ
να:
-κατανοοφντισ προχποκζςεισ θκικισ και δεοντολογικισ ςυμπεριφοράσ των επιχειριςεων,
κακϊσ και τουσ λόγουσ που οδιγθςαν ςτθν επιχειρθματικι και δεοντολογία.
- διακρίνουν τισ αρχζσ και τουσ κανόνεσ τθσ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ για τθν προάςπιςθ
των ςυμφερόντων των μετόχων τθσ επιχείρθςθσ, κακϊσ και με το κεςμικό και δεοντολογικό

πλαίςιο και τουσ κανόνεσ άςκθςθσ του επαγγζλματοσ.

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

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

Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν
•
•
•
•
•

Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Ομαδικι εργαςία
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ
εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Οι βαςικζσ ενότθτεσ του μακιματοσ περιλαμβάνουν:
1. Η θκικι ωσ κλάδοσ τθσ φιλοςοφίασ. Κοινωνικό ςφνολο, θκικοί κανόνεσ, δεοντολογικά
πρότυπα ςυμπεριφοράσ. Θεωρίεσ περί θκικισ. Διαφορά θκικοφ και κετοφ δικαίου. Διαφορά
δικαίου και θκικισ.

2. Ηκικι ςυμπεριφορά οικονομικϊν ςυςτθμάτων, επιχειριςεων και επαγγελματιϊν. Ηκικό
& δεοντολογικό πλαίςιο επιχειριςεων.
3. Κϊδικεσ θκικισ και δεοντολογίασ επιχειριςεων. Ζννοια. Ηκικι και νομικι διάςταςθ.
Ρόλοσ και ςθμαςία.
4. Διοικθτικι δεοντολογία και επαγγελματικι κατάρτιςθ. Ζννοια. Βελτίωςθ τθσ ποιοτικισ
ςτάκμθσ του προςωπικοφ.
5. Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ. Ζννοια. Τποχρεϊςεισ και ευκφνεσ τθσ επιχείρθςθσ. χζςεισ
επιχειριςεων και κοινωνικϊν τουσ εταίρων (stakeholders).
6. Παγκοςμιοποίθςθ, επιχειριςεισ, προςταςία περιβάλλοντοσ & δθμόςιου ςυμφζροντοσ.
Οικονομικά ςκάνδαλα & και πρόλθψθ εταιρικισ απάτθσ (fraudprevention).
7. Ζννοια και αρχζσ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ (corporategovernance). Αποξζνωςθ μετόχων
από τθ διοίκθςθ τθσ εταιρίασ και τρόποσ διοίκθςθσ τθσ εταιρίασ από μζλθ του Διοικθτικοφ
υμβουλίου. χζςεισ διοίκθςθσ, ςτελεχϊν, εργαηομζνων και μετόχων: υγκροφςεισ
ςυμφερόντων και προςταςία μετόχων.
8. Γιατί οι κεςμικοί επενδυτζσ περιμζνουν να υπάρχουν κανόνεσ δεοντολογίασ ςχετικά με
τον τρόπο διοίκθςθσ των μεγάλων εταιριϊν πζραν από τουσ λογιςτικοφσ και
χρθματιςτθριακοφσ κανόνεσ. Αρχζσ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ. Λογοδοςία κεςμικϊν
οργάνων διοίκθςθσ και ελζγχου ςτθ γενικι ςυνζλευςθ.
9. Εκτελεςτικά και μθ μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου μιασ Ανϊνυμθσ Εταιρίασ.
Ανεξάρτθτα μθ εκτελεςτικά μζλθ. Λοιποί περιοριςμοί. Η ςθμαςία του εςωτερικοφ ελζγχου
ςτθν εταιρικι διακυβζρνθςθ και θ φπαρξθ εςωτερικοφ κανονιςμοφ λειτουργίασ για τισ
ειςθγμζνεσ ςτο χρθματιςτιριο εταιρίεσ. Μζτρα για τθν αποτροπι κρίςεων.
10. Οικονομικζσ αποφάςεισ τθσ διοίκθςθσ και διαχειριςτικοί ζλεγχοι (managementcontrols).
Χρθματοοικονομικά
ςυςτιματα
αξιολόγθςθσ
αποτελεςματικότθτασ
(EconomicValueAddedMethods), Κόςτοσ Κεφαλαίου και δθμιουργία αξίασ για τουσ
μετόχουσ (shareholders’ value).
11. Επαγγζλματα και επιχειριςεισ. Επαγγελματικζσ οργανϊςεισ. Ο ρόλοσ του επαγγελματία
λογιςτι.
12. Κϊδικεσ δεοντολογίασ άςκθςθσ λογιςτικοφ και ελεγκτικοφ επαγγζλματοσ ςφμφωνα με
τισ αντίςτοιχεσ διεκνείσ οργανϊςεισ. Τποχρεϊςεισ και προνόμια για τα μζλθ μιασ
επαγγελματικισ οργάνωςθσ.
13. Ειδικά κζματα δεοντολογίασ ςτισ επιχειριςεισ και ςτο λογιςτικό επάγγελμα. Δικαιϊματα
και κακικοντα των εργαηομζνων ςε μία επιχείρθςθ

4.ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ τθν αίκουςα διδαςκαλίασ με φυςικι παρουςία των
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ φοιτθτϊν
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Ι. χριςθ προβολζα για τθν παρουςίαςθ των διαλζξεων
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ με τθ βοικεια του προγράμματοσ powerpoint.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν II. τακτικι επικοινωνία των φοιτθτϊν μζςω emails
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.

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

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλζξεισ επικουροφμενεσ
από παρουςιάςεισ ςε
θλεκτρονικι μορφι.
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Υποδειγμαηικά Λςμένερ
Αζκήζειρ
Ππακηική εξάζκηζη με
επίλςζη αζκήζεων
Αςηοηελήρ μελέηη

20

Σύνολο Μαθήματος
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Δραστηριότητ
Διαλζξεισ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ Γλϊςςα αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι
Περιγραφι
αξιολόγθςθσ

τθσ

διαδικαςίασ

80% Γραπτι τελικι εξζταςθ που περιλαμβάνει:
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι
ι -Ερωτιςεισ κεωρίασ
Συμπεραςματικι,
Δοκιμαςία -Ανάλυςθ μελζτθσ περίπτωςθσ
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ
Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 20% ςφντομθ γραπτι ενδιάμεςθ εξζταςθ που γίνεται
ςτο τζλοσ των παραδόςεων
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
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