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1.ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
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ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ (Ε)
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
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Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ
διδαςκαλίασ και οι διδακτικζσ μζκοδοι που
χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 4.
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Τποχρεωτικό - Ειδικότητασ
Υποβάκρου , Γενικϊν
Γνϊςεων, Επιςτθμονικισ
Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ Χρηματοοικονομική Λογιςτική ΙΙ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και Ελληνική
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ OXI
Ε 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

κοπόσ του μαθήματοσ είναι να ειςαγάγει τουσ φοιτητζσ ςτην αναγκαιότητα χρήςησ των
Λογιςτικών Πληροφοριακών υςτημάτων, ςτη διαδικαςία επίτευξησ των επιχειρηςιακών
ςτόχων, μζςα ςε ζνα διαρκώσ αυξανόμενο ανταγωνιςτικό επιχειρηςιακό περιβάλλον.
Μζςα από το περιεχόμενο του μαθήματοσ ςτοχεφεται η χρήςη των ήδη αποκτηθζντων
γνώςεων τησ Λογιςτικήσ επιςτήμησ, ςτην ανάπτυξη δεξιοτήτων με τη χρήςη Λογιςτικών
Πληροφοριακών υςτημάτων (ERP), για τη βελτίωςη του λογιςτικοφ ςχεδιαςμοφ και του
ελζγχου ςτισ ςφγχρονεσ επιχειρήςεισ.
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

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

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον

επαγωγικισ ςκζψθσ

Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν








Με ηελ επηηπρή νινθιήξωζε ηνπ καζήκαηνο, νi θνηηεηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα:
Γλωξίδνπλ ηνλ ζθνπό θαη ηελ ρξεζηκόηεηα ηωλ ERP (Λνγηζηηθώλ Πιεξνθνξηαθώλ
Σπζηεκάηωλ) ζηελ ππνζηήξημε ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο κηαο επηρείξεζεο.
Αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο ρξήζεο ελόο ERP.
Παξακεηξνπνηνύλ ηα ινγηζηηθά γεγνλόηα
Καηαρωξνύλ ινγηζηηθά γεγνλόηα ζε έλα ERP.
Δλεκεξώλνπλ θαη εθηππώλνπλ ινγηζηηθά βηβιία θαη ζηνηρεία
Σπληάζζνπλ θαη εθηππώλνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

1. Έλλνηα θαη πιενλεθηήκαηα ηωλ Λνγηζηηθώλ Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάηωλ ζηνλ
επηρεηξεζηαθό ρώξν. Οινθιεξωκέλα Λνγηζηηθά Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα.
2. Μεραλνγξαθεκέλε ππνζηήξημε απινγξαθηθώλ ινγηζηηθώλ βηβιίωλ. Παξακεηξνπνηήζεηο γηα
ηελ δεκηνπξγία επηρεηξήζεωλ θαη ρξήζεωλ. Σπγθξηηηθή παξνπζίαζε θαη αμηνιόγεζε
ινγηζηηθώλ πιεξνθνξηώλ απινγξαθηθώλ θαη δηπινγξαθηθώλ βηβιίωλ. Γεκηνπξγία, κεηαβνιή
θαη δηαγξαθή ζηειώλ βηβιίωλ, ινγαξηαζκώλ θαη εγγξαθώλ πνπ θαιύπηνπλ όιν ην θάζκα
ηωλ εκεξήζηωλ εξγαζηώλ ηνπ ινγηζηεξίνπ.
3. Παξακεηξνπνηήζεηο γηα ηε δεκηνπξγία επηρεηξήζεωλ θαη ρξήζεωλ κε δηπινγξαθηθά
ινγηζηηθά βηβιία.
4. Γεκηνπξγία, κεηαβνιή θαη δηαγξαθή ινγαξηαζκώλ ηνπ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ ζύκθωλα κε ηα
Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα.
5. Μεραλνγξαθεκέλε ππνζηήξημε δηπινγξαθηθώλ ινγηζηηθώλ βηβιίωλ κε ηε ρξήζε ινγηζηηθώλ
παθέηωλ E.R.P.
6. Εξειδικευμζνεσ εφαρμογζσ με χρήςη Η/Τ για πάγια περιουςιακά ςτοιχεία, με ενημζρωςη
του Μητρώου Παγίων.
7. Έιεγρνο ηακείνπ θαη ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ
8. Έιεγρνο θηλήζεωλ. Ιζνδύγηα. Παξαθνινύζεζε γεληθνύ θαη αλαιπηηθώλ θαζνιηθώλ.
9. Σύληαμε θαη εθηύπωζε εκεξνινγίωλ θαη θαηαζηάζεωλ Μ.Υ.Φ. (ΚΔ.Π.Υ.Ο.)
10. Σύληαμε θαη εθηύπωζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ ζύκθωλα κε ηα Δ.Λ.Π.
11. Εκκαθάριςη και Απόδοςη Φ.Π.Α. φνταξη περιοδικήσ δήλωςησ
12. Κιείζηκν ηωλ Βηβιίωλ
13. Εφαρμογζσ Χρηματοοικονομικήσ Ανάλυςησ με Η/Τ. Παρουςίαςη, επεξεργαςία και
ανάλυςη αριθμοδεικτών
4.ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ το χώρο του εργαςτηρίου
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Χρήςη Διαδραςτικοφ Πίνακα , projector, Η/Τ ανά 1ή 2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ φοιτητζσ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τποςτήριξη Μαθηςιακήσ διαδικαςίασ μζςω του
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, υςτήματοσ διαχείριςησ ηλεκτρονικήσ τάξησ Moodle
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 με
παρουςιάςεισ ςε
ηλεκτρονική μορφή.

15

Εργαςτηριακή άςκηςη

25

Μελζτη περίπτωςησ

Αυτοτελήσ Μελζτη

12

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  εξζταςη ςτο τζλοσ του εξαμήνου επί του ςυνόλου
τησ διδαχθείςασ φλησ, που περιλαμβάνει:

 Δξωηήζεηο Σύληνκεο Απάληεζεο,
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι
 Δξγαζηεξηαθή εξγαζία
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
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