ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
1.ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 1205005

ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 5

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Χρθματοπιςτωτικό/Σραπεηικό Δίκαιο
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
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ/τριεσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ
να:
-

-

-

Καηαλοούλ ηελ οργάλωζε θαη ηε ιεηηοσργία ηωλ πηζηωηηθώλ ηδρσκάηωλ, ηης
δραζηερηόηεηές ηοσς, θαζώς θαη ηελ εποπηεία ποσ αζθείηαη επ’ ασηώλ από ηελ
Τράπεδα ηες Ειιάδος,
Αληηιακβάλοληαη1. ηε ζέζε ηες Τράπεδας ηες Ειιάδος ζηο εσρωπαϊθό λοκηζκαηηθό
ζύζηεκα θαη ε ζτέζε ηες κε ηα πηζηωηηθά ηδρύκαηα ποσ δραζηερηοποηούληαη ζηελ
Ειιάδα, 2. ηης εκπορηθές ηραπεδηθές δραζηερηόηεηες ηωλ πηζηωηηθώλ ηδρσκάηωλ
όπως ε ζύκβαζε ηραπεδηθής θαηάζεζες, ε τορήγεζε πίζηωζες, ε δηελέργεηα
πιερωκώλ θαη κεηαθορά θεθαιαίωλ, ηα κέζα πιερωκής, οη ηραπεδηθές εγγσήζεης, 3.
ηης ζσκβάζεης ποσ γίλοληαη κέζω ηωλ πηζηωηηθώλ ηδρσκάηωλ γηα ηε δηεσθόισλζε ηοσ
εκπορίοσ όπως οη τρεκαηοδοηηθές ζσκβάζεης (factoring, forfaiting, leasing), 4. ηα
τρεκαηοπηζηωηηθά κέζα ποσ τρεζηκοποηούληαη από ηα πηζηωηηθά ηδρύκαηα ζηης
επελδσηηθές δραζηερηόηεηες.
Δηαθρίλοσλ ηο ζύλοιο ηωλ θαλόλωλ εληός ηοσ οποίοσ ηδρύοληαη, οργαλώλοληαη,
ιεηηοσργούλ ηα πηζηωηηθά ηδρύκαηα (ηράπεδες), αζθούλ ηης ηραπεδηθές ηοσς
δραζηερηόηεηες, θαζώς θαη ηολ ηρόπο κε ηολ οποίο αζθείηαη ε εποπηεία ζηης
επητεηρήζεης ασηές θαη ζηης δραζηερηόηεηές ηοσς.

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
3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Οι βαςικζσ ενότθτεσ του μακιματοσ περιλαμβάνουν:
1. Ειςαγωγι. Εξζλιξθ, αντικείμενο και οικονομικι ςθμαςία των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων.
Ζννοια τθσ χρθματοπιςτωτικισ ολοκλιρωςθσ ςτα πλαίςια τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Ζννοια
δθμόςιου τραπεηικοφ δικαίου. Η Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ ωσ αναπόςπαςτο τμιμα του
ευρωςυςτιματοσ.
2. Διαςφάλιςθ τθσ ςτακερότθτασ του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ: αδειοδοςία και ανάκλθςθ
άδειασ, μικρο-προλθπτικι εποπτεία των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων που αςκεί θ Σράπεηα τθσ
Ελλάδοσ και μικρο-προλθπτικι ρυκμιςτικι παρζμβαςθ ςτθ λειτουργία τουσ. Σαμείο
Εγγφθςθσ Κατακζςεων και Επενδφςεων.
3. Καταςτατικό τθσ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ. Η κζςθ τθσ ςτο ευρωπαϊκό και διεκνζσ
νομιςματικό και χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα. Όργανα. κοπόσ και αρμοδιότθτεσ.
4. Ειδικότεροι όροι χοριγθςθσ άδειασ λειτουργίασ ςτα πιςτωτικά ιδρφματα από τθν
Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ. Πωσ αςκεί εποπτεία και πωσ παρεμβαίνει ςτθ λειτουργία των

πιςτωτικϊν ιδρυμάτων.
5. Κανόνεσ για τθν κεφαλαιακι επάρκεια των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων. φςτθμα εγγφθςθσ
κατακζςεων. Σαμείο Εγγφθςθσ Κατακζςεων και Επενδφςεων. κοπόσ, διοίκθςθ, πόροι,
φψοσ κάλυψθσ.
6. Ζννοια ιδιωτικοφ τραπεηικοφ δικαίου. Τποχρεϊςεισ πιςτωτικϊν ιδρυμάτων ζναντι των
πελατϊν τουσ. Σραπεηικόσ λογαριαςμόσ. Σραπεηικόσ αλλθλόχρεοσ λογαριαςμόσ.
7. Εμπορικζσ τραπεηικζσ δραςτθριότθτεσ. Η ςφμβαςθ τραπεηικισ κατάκεςθσ. Είδθ
τραπεηικϊν κατακζςεων. Πιςτωτικζσ ςυμβάςεισ. Σραπεηικό δάνειο. Σιτλοποίθςθ
απαιτιςεων. Εξαςφάλιςθ των πιςτϊςεων.
8. Λοιπζσ Εμπορικζσ τραπεηικζσ δραςτθριότθτεσ. Πράξεισ διενζργειασ πλθρωμϊν και
μεταφοράσ κεφαλαίων (πλθρωμζσ χωρίσ χριμα). φμβαςθ τραπεηικοφ εμβάςματοσ.
φμβαςθ γφρου. Ελαττωματικι διεκπεραίωςθ εντολϊν πλθρωμισ.
9. Λοιπζσ Εμπορικζσ τραπεηικζσ δραςτθριότθτεσ. Μζςα πλθρωμισ. Σραπεηικι επιταγι.
Σαξιδιωτικι επιταγι. Πιςτωτικζσ κάρτεσ. Κάρτεσ αυτόματθσ ανάλθψθσ και κατάκεςθσ ςε
τραπεηικό λογαριαςμό. Σραπεηικζσ εγγυιςεισ. Εγγυθτικι επιςτολι. Αποδοχι
ςυναλλαγματικϊν. Σραπεηικι ενζγγυα πίςτωςθ. Είςπραξθ αξιϊν.
10. φγχρονεσ χρθματοδοτικζσ ςυμβάςεισ. Πρακτορεία επιχειρθματικϊν απαιτιςεων
(factoring). Αγορά επιχειρθματικϊν απαιτιςεων (forfaiting).
11. Λοιπζσ χρθματοδοτικζσ ςυμβάςεισ. Χρθματοδοτικι μίςκωςθ (leasing). υμμετοχικι
χρθματοδότθςθ (venturecapitalfunds, privateequityfunds).
12. Επενδυτικζσ υπθρεςίεσ. Χρθματοπιςτωτικά μζςα.
χρθματοπιςτωτικϊν μζςων. Παροχι επενδυτικϊν υπθρεςιϊν.

Διαπραγμάτευςθ

των

13. Λιψθ και διαβίβαςθ εντολϊν. Εκτζλεςθ εντολϊν για λογαριαςμό πελατϊν. Διαχείριςθ
χρθματοπιςτωτικϊν μζςων.
•

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 με τθ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 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.

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλζξεισεπικουροφμενεσ
από παρουςιάςεισ ςε
θλεκτρονικι μορφι.
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Τποδειγματικά Λυμζνεσ
Αςκιςεισ
Πρακτικι εξάςκθςθ με
επίλυςθ αςκιςεων
Αυτοτελισ μελζτθ
Σφνολο Μαθήματος

45
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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 Γλϊςςα αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι
Περιγραφι
αξιολόγθςθσ

τθσ

διαδικαςίασ
80% Γραπτι τελικι εξζταςθ που περιλαμβάνει:
-Ερωτιςεισ κεωρίασ

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι
-Ανάλυςθ μελζτθσ περίπτωςθσ
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι
ι
Συμπεραςματικι,
Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ
Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 20% ςφντομθ γραπτι ενδιάμεςθ εξζταςθ που γίνεται ςτο
Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ

Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι
Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ,
Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι
Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

τζλοσ των παραδόςεων

Αναφζρονται
ρθτά
προςδιοριςμζνα
κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι
προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.

4. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ




Ν. Ρόκασ – Χ. Γκόρτςοσ, τοιχεία Σραπεηικοφ Δικαίου, Νομικι Βιβλιοκικθ, 2012, Ακινα
π. Δ. Ψυχομάνθσ, Δίκαιο του Σραπεηικοφ υςτιματοσ (οι Σράπεηεσ και θ Εποπτεία τουσ), Εκδόςεισ
άκκουλα, 2009, Ακινα-Θεςςαλονίκθ

