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ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 5

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
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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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
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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 αναπτφξει λογιςτικά κζματα επιχειριςεων
παροχισ υπθρεςιϊν. Καλφπτονται εξειδικευμζνα κζματα
λογιςτικισ που
ςχετίηονται με τισ ιδιαιτερότθτεσ των επιχειριςεων αυτϊν. Αναφορά γίνεται ςε
τουριςτικζσ - ξενοδοχειακζσ και ναυτιλιακζσ επιχειριςεισ.
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα μποροφν:








Να κατανοοφν ειδικζσ ζννοιεσ που χρθςιμοποιοφνται ςτον ξενοδοχειακό και
ναυτιλιακό κλάδο
Να χειρίηονται κζματα απόκτθςθσ πλοίου με πρωτότυπο ι παράγωγο τρόπο
Να εκτιμοφν τισ νομικζσ διαφορζσ που υπάρχουν ςτισ διάφορεσ μορφζσ
ναυτιλιακϊν εταιρειϊν
Να αναλφουν και καταχωροφν δεδομζνα από το Λογαριαςμό Πλοιάρχου
Να τθροφν τθν Main Courante
Να χειρίηονται ειδικά κζματα ΦΠΑ ςε ξενοδοχειακζσ επιχειριςεισ
Να λειτουργοφν ςυγκεκριμζνουσ λογαριαςμοφσ για τισ επιχειριςεισ
παροχισ υπθρεςιϊν

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
θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε

Αυτόνομθ εργαςία

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 πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων



3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
1. Ζννοιεσ (allotment, guarantee commitment, overbooking, underbooking, tour operator
κ.α). φμβαςθ χρονομεριςτικισ μίςκωςθσ (time sharing), νομοκεςία και λογιςτικι
παρακολοφκθςθ
2. Δείκτεσ πλθρότθτασ, κόςτουσ, εςόδων και κερδϊν, Δθμοτικόσ φόροσ, Διαχωριςμόσ ΦΠΑ
ςε πακζτο all inclusive ι full boad, μειωμζνοσ ςυντελεςτισ ΦΠΑ, prorata
3. Σιρθςθ Main courante με παραδείγματα εφαρμογισ
4. Αγορά, καταςκευι, δανειοδότθςθ, επιχοριγθςθ, αποτίμθςθ, αναπροςαρμογι παγίων
5. Αναλϊςιμα υλικά, είδθ ςυςκευαςίασ επιςτρεπτζα και μθ, πρϊτεσ και βοθκθτικζσ φλεσ,
απογραφι, αποτίμθςθ, καταςτροφι
6. Πελάτεσ και προκαταβολζσ πελατϊν, λογαριαςμοί διαχειρίςεωσ, παραγγελίεσ
7. Εργατικά κζματα (εποχιακι απαςχόλθςθ, υπολογιςμόσ μιςκοδοςίασ, ειδικζσ ςυμβάςεισ)
8. Ζννοια πλοίου, κατθγορίεσ πλοίων, νομικά χαρακτθριςτικά, μονάδεσ μζτρθςθσ (net
tonnage, gross tonnage, deadweight), ναυτιλιακά ζγγραφα, νθογνϊμονασ, ναυλομεςίτθσ,
πράκτορασ, αςφαλιςτισ, ναυλωτισ, P & I clubs, ςταλίεσ, επιςταλίεσ, claims, αβαρίεσ,
ρυμοφλκθςθ, πλοθγόσ
9. Η ςθμαία των πλοίων, τα νθολόγια και θ ςχετικι νομοκεςία, Φορολογία πλοίων υπό
ελλθνικι ςθμαία
10. Ειδικζσ μορφζσ ναυτιλιακϊν επιχειριςεων (Ν 959/79, Ν 849/78, Ν 2687/53, ΑΝ 89/67,
Ν 27/75, Ν 3182/03) και νομοκετικό πλαίςιο λειτουργίασ τουσ
11. Πρωτότυποσ τρόποσ απόκτθςθσ πλοίου (λογιςτικι παρακολοφκθςθ πλθρωμϊν κατά
τθν καταςκευαςτικι περίοδο), Παράγωγοσ τρόποσ απόκτθςθσ πλοίου (ΜΟΑ, Bill of Sale)
12. υμβάςεισ ναυλϊςεωσ, ειδικοί όροι αυτϊν και θ λογιςτικι τουσ αντιμετϊπιςθ (voyage
charter, time charter, bare boat charter), Λογαριαςμοί Πρακτόρων και ςυναλλαγματικζσ

διαφορζσ, Αςφάλιςθ πλοίου – Clubs, Επικεωριςεισ πλοίου – Νθογνϊμονεσ
13. Λογαριαςμόσ Πλοιάρχου (Master’s General Account)
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 ςτο τζλοσ του εξαμινου επί του

Περιγραφι
αξιολόγθςθσ

τθσ

διαδικαςίασ ςυνόλου τθσ διδαχκείςασ φλθσ, που περιλαμβάνει:


-Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι ι  -Ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ
Συμπεραςματικι,
Δοκιμαςία  -Επίλυςθ προβλθμάτων
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ  -Θζματα κριτικισ ςκζψθσ
Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ
Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Ενδιάμεςθ εξζταςθ
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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