
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ STT151 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  
& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

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 

 3 6,5 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
(δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

γενικού υποβάθρου,  
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Ν/Α 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.stt.aegean.gr/en/course-program 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Τα μαθησιακά αποτελέσματα εστιάζονται στην κατάκτηση μίας συστηματικής και 
πρακτικής προχωρημένης προσέγγισης του επιστημονικού αντικειμένου που συνδέει 
ολοκληρωμένα το σύνολο των κρίσιμων χρηματοοικονομικών αποφάσεων στις 
επιχειρήσεις με διεθνή δραστηριότητα σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Το μάθημα 
υποστηρίζει την κριτική ανάλυση σύνθετων θεμάτων διεθνούς χρηματοοικονομικής 
διοικητικής, συμβάλλει στην κατανόηση λήψης κρίσιμων χρηματοοικονομικών αποφάσεων 
σε διεθνές επίπεδο και αναπτύσσει τεχνογνωσία στην άσκηση σύνθετης 
χρηματοοικονομικής διοίκησης. 
 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος συνοψίζονται ειδικότερα σε: 
- κατανόηση θεμελιωδών αρχών και μεθόδων χρηματοοικονομικής λειτουργίας σε 

ένα διεθνές περιβάλλον επιχειρηματικής δραστηριότητας 

- εφαρμογή άριστων πρακτικών στη χρηματοοικονομική διοίκηση των επιχειρήσεων 



(3) Π

ΕΡΙΕΧ

ΟΜΕΝ

Ο 

ΜΑΘΗ

ΜΑΤΟ

Σ 

Το μάθημα εστιάζει στην κατανόηση σύγχρονων κρίσιμων θεμάτων της εφαρμοσμένης 
χρηματοοικονομικής και της διαχείρισης κινδύνων σε ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον, με 
έμφαση στην ανάλυση, εμβάθυνση και λήψη κρίσιμων αποφάσεων διοίκησης που 
συνδέονται με τις διεθνείς διαστάσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, το 
μάθημα καλύπτει τις ακόλουθες κατευθύνσεις: στρατηγική διοίκηση και 
χρηματοοικονομική λειτουργία επιχειρήσεων, κρίσιμες επενδυτικές και χρηματοδοτικές 
αποφάσεις επιχειρήσεων, λειτουργία διεθνών κεφαλαιαγορών, κόστος χρηματοδότησης 
και κεφαλαιακή διάρθρωση, διαχείριση κινδύνων και χρηματοοικονομικά παράγωγα.  
 

Το περιεχόμενο του μαθήματος αναπτύσσεται στις ακόλουθες κύριες ενότητες: 
- Στρατηγικές Χρηματοοικονομικές Αποφάσεις Επιχειρήσεων 

- Κίνδυνος και Απόδοση στις Χρηματοοικονομικές Αποφάσεις  

- Αξιολόγηση και Λήψη Επενδυτικών Αποφάσεων 

- Χρηματοδοτικές Αποφάσεις: Τραπεζικό Σύστημα και Κεφαλαιαγορές 

- Διεθνείς Αγορές Μετοχών και Αγορές Ομολόγων 

- Διαχείριση Κινδύνου με Χρηματοοικονομικά Παράγωγα.  

 

- αξιολόγηση και λήψη στρατηγικών επενδυτικών αποφάσεων για εταιρική 

ανάπτυξη 

- εμβάθυνση στη λειτουργία των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών και θεσμών 

- αξιοποίηση σύγχρονων χρηματοδοτικών μεθόδων και εργαλείων για την άντληση 

επιχειρηματικών κεφαλαίων 

- προσδιορισμός και ανάλυση μέσου κόστους κεφαλαίου επιχειρήσεων 

- εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών διαχείρισης κινδύνου με 

χρηματοοικονομικά παράγωγα 

- εφαρμογή άριστων πρακτικών στη χρηματοοικονομική διοίκηση των επιχειρήσεων. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
…… 
Άλλες… 
……. 

 

- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 

των απαραίτητων τεχνολογιών 

- Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

- Λήψη αποφάσεων 

- Αυτόνομη εργασία 

- Ομαδική εργασία 

- Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

- Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

- Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 

- Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών. 



 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Με φυσική παρουσία, πρόσωπο με πρόσωπο 

και χρήση e-διαδραστικής πλατφόρμας. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Σύγχρονων και Διαδραστικών Τεχνολογιών 
Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη Διδασκαλία και 
στην Εργαστηριακή Υποστήριξη.  

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. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα 
με τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 ώρες  

Σεμινάρια 10 ώρες 

Υπόδειγμα Περίπτωσης 6 ώρες 

Εκπόνηση Μελέτης 20 ώρες 

  

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  75 ώρες 
 

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

 
Η διαδικασία αξιολόγησης των φοιτητών και η 
διαμόρφωση της τελικής τους βαθμολόγησης στο 
μάθημα βασίζεται στο σταθμισμένο συνδυασμό:  
- γραπτή εξέταση: (70%)  
- πρακτική εργασία-άσκηση και προσωπική συμμετοχή 
  στο μάθημα: (30%).  
 
Γλώσσα αξιολόγησης: 
Ελληνική με εξειδικευμένη ορολογία στα αγγλικά. 

 
 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

-      Hawawini, G. & Viallet, C. (2015). Finance for Executives:  Managing for Value Creation (5 e). 
      Cengage Southwestern College Publications. 

 

- Berk, J. & DeMarzo, P. (2014). Corporate Finance (3 e). Pearson International Edition.  
 

- Brigham, E.F. & Ehrhardt, M.C. (2014). Financial Management: Theory and Practice (15 e), 
Cengage Southwestern Publications. 
 

- Moles, P., Parrino, R. & Kidwell, D. (2011). Corporate Finance (European Edition), 
Wiley Finance Series. 

 
- Quiry, P., Le Fur, Y., Salvi, A., Dallochio, M., Vernimmen, P. (2011). Corporate Finance: Theory 

and Practice (3 e). Wiley Publications. 
 

- Damodaran, A. (2010). Applied Corporate Finance (3 e). Wiley Publications. 



 

- Palepu, K., Healy, P. Bernard, V. (2012). Business Analysis & Valuation, Using Financial 
Statements: Text and Cases (5 e). Thomson- Southwestern Publications.  

-  

- Alexander, C. (2001). Market Models: A Guide to Financial Data Analysis. J. Wiley 
Publications. 

 

- Watsham, T. & Parramore, K. (2002). Quantitative Methods in Finance. Thomson Learning 
Publications. 

 
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά (επιλεκτικά): 
 

- Journal of Finance 

- Journal of Financial Markets  

- Journal of Banking and Finance  

- Journal of European Financial Management  

- Journal of International Financial Markets, Institutions & Money 

- International Review of Financial Analysis  

- Journal of Finance and Bank Management 

- Journal of Economic Asymmetries 

- Multinational Financial Management 

- Journal of International Business and Economics 

- Journal of Applied Financial Economics 

- Journal of Derivatives Markets. 

 

 


