ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Μεταπτυχιακό

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις
Ασκήσεις Πράξης
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά
στο 4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποχρεωτικό - Ειδικότητας, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Κανένα
Ελληνική
ΝΑΙ (στην Αγγλική)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ο στόχος του μαθήματος είναι η παροχή θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων αναφορικά με τα
ερευνητικά πεδία της Διοικητικής Λογιστικής και της Κοστολόγησης. Η Κοστολόγηση συγκεντρώνει
λογιστικές πληροφορίες προκειμένου να γίνει η αποτίμηση του τελικού αποθέματος και η μέτρηση
του αποτελέσματος, ενώ το σύστημα της Διοικητικής Λογιστικής συγκεντρώνει, κατηγοριοποιεί και
παράγει λογιστικές αναφορές οι οποίες θα βοηθήσουν τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων για
την λήψη αποφάσεων αναφορικά με τον προγραμματισμό και τον έλεγχο των εργασιών της
επιχείρησης. Η δομή του μαθήματος διαιρείται σε 4 μέρη. Στο 1ο μέρος αναλύονται βασικές έννοιες
της Διοικητικής Λογιστικής και της Κοστολόγησης. Το 2 ο μέρος επικεντρώνεται στην κοστολόγηση, με
έμφαση στην κατανομή του κόστους των παραχθέντων έτοιμων προιόντων στα πωληθέντα προιόντα
και στα μένοντα προιόντα της αποθήκης και γενικά στην επεξήγηση της ροής του κόστους στην
παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης. Το 3ο μέρος αναλύει την χρήση των λογιστικών
πληροφοριών για την λήψη αποφάσεων στα πλαίσια της ανάλυσης της σχέσης των μεγεθών Κόστους
– Όγκου – Κέρδους (cost – volume – profit analysis). Στο 4ο μέρος γίνεται χρήση των λογιστικών
πληροφοριών για σκοπούς προγραμματισμού και ελέγχου των εργασιών της επιχείρησης και
ειδικότερα για την κατάρτιση προυπολογισμών και την σύνταξη αναφορών επίδοσης της επιχείρησης.
Τέλος, γίνεται παράθεση της δομής της Αναλυτικής Λογιστικής στα πλαίσια των Ελληνικών Λογιστικών
Προτύπων.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα μπορεί να:



Χρησιμοποιεί λογιστικές πληροφορίες για την Σύνταξη Προυπολογισμών και Αναφορών
επίδοσης της επιχείρησης
Γνωρίζει την ροή του κόστους στην παραγωγική διαδικασία μιας βιομηχανικής επιχείρησης
και κατ’ επέκταση την κοστολόγηση του τελικού αποθέματος και των πωληθέντων έτοιμων
προιόντων.
Να χρησιμοποιεί κοστολογικά δεδομένα (κόστος υλικών, κόστος άμεσης εργασίας και Γενικά
Βιομηχανικά Έξοδα) για την λήψη βελτιωτικών αποφάσεων.
Γνωρίζει την δομή των λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής στα πλαίσια των Ελληνικών
Λογιστικών Προτύπων και να διενεργεί τις σχετικές λογιστικές εγγραφές.







Γενικές Ικανότητες

•


•
•

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δερδομένων και πληροφοριών από τα λογιστικά
βιβλία
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Αυτόνομη Εργασία
Ομαδική Εργασία
Λήψη Αποφάσεων

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Εισαγωγή στην Διοικητική Λογιστική – Κοστολόγηση
Διαφορές μεταξύ Χρηματοικονομικής Λογιστικής, Διοικητικής Λογιστικής και Κοστολόγησης
Κατηγοριοποιήσεις Κόστους – Συμπεριφορά Κόστους και Νεκρό Σημείο
Συγκέντρωση κοστολογικών δεδομένων για την αποτίμηση του Αποθέματος και την
μέτρηση του αποτελέσματος.
Η ροή του κόστους στην παραγωγική διαδικασία – Κοστολογικά Συστήματα
Σύνδεση της Χρηματοοικονομικής και Διοικητικής Λογιστικής με την λήψη αποφάσεων
Ανάλυση σχέσης κόστους – όγκου – κέρδους
Μέτρηση κόστους - ωφέλειας για λήψη αποφάσεων
Χρήση διοικητικής πληροφόρησης για προγραμματισμό και έλεγχο
Βασικά στοιχεία προυπολογισμών
Διαδικασία κατάρτισης προυπολογισμού – Στάδια ανά κατηγορία λογιστικών μεγεθών
Πρακτικά παραδείγματα κατάρτισης προυπολογισμών και τεχνικές προβλέψεων
Έλεγχος προυπολογισμών και ελαστικοί προυπολογισμοί
Σύνταξη αναφορών επίδοσης
Αναλυτική Λογιστική στα πλαίσια των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Χρήση σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας με
ηλεκτρονικά μέσα
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
Δραστηριότητα
ΔιαλέξειςΑσκήσεις Πράξης που
εστιάζουν στην εφαρμογή
μεθοδολογιών και
ανάλυση μελετών
περίπτωσης σε μικρότερες
ομάδες φοιτητών

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
60
60

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του
ECTS

Εκπόνηση Εργασίας
Αυτοτελής μελέτη

Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου εργασίας
ανά πιστωτική μονάδα)

30

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70-100%) που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις θεωρητικού περιεχομένου
- Αριθμητικές Ασκήσεις
- Διαγραμματικές Ασκήσεις
- Ερωτήσεις λήψης απόφασης
II. Προαιρετική Εργασία (0-30%), σε θεματολογία
συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ελληνική βιβλιογραφία:
 Βενιέρης Γ. Κοέν Σ. Διοικητική Λογιστικη, εκδόσεις Ιωαννίδου Π και ΣΙΑ ΕΕ 2006
 Σαρσέντης Β., Λογισμός επιχειρηματικής δράσεως – Διοικητική Λογιστική, εκδ. Αθ.
Σταμούλης 1993.
 Δημητράς Α., Μπάλλας Α., Διοικητική Λογιστική για προγραμματισμό και έλεγχο,
εκδ. Gutenberg 2009
Ξενόγλωσση βιβλιογραφία:
 Hilton R.W, Managerial Accounting, McGraw-Hill, 1997.
 Kaplan R., Atkinson, A. Advanced Management Accounting, Pearson 2013
 Drury R. Management and Cost Accounting, Cencage 2015

