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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Μεταπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ- διαδραςτικι διδαςκαλία  3 5 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ   

Φροντιςτθριακζσ αςκιςεισ    

άλλθ   

ςφνολο 3 5 

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, Επιςτθμονικισ 
Περιοχισ, Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων 

ΕΙΔΙΚΟΤ ΤΠΟΒΑΘΡΟΤ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
(URL) 

https://mba-ihu.gr/μακιματα/βϋεξάμθνο/διοικθτικι-

λογιςτικι/   

http://eclass.gunet.gr  

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα – Ειδικζσ Ικανότητεσ 

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 Παράρτημα Β 
● Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 

Με τθν περάτωςθ των μακθμάτων, οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ: 

● Να κατανοοφν τισ βαςικζσ διαςτάςεισ τθσ Διοικθτικισ Λογιςτικισ ωσ εργαλείου 
ςχεδιαςμοφ, προγραμματιςμοφ και ελζγχου των επιχειρθματικϊν μονάδων και οργανιςμϊν  

● Να εφαρμόηουν τεχνικζσ μζτρθςθσ τθσ επιχειρθματικισ απόδοςθσ  
● Να εφαρμόηουν ςφγχρονεσ κοςτολογικζσ τεχνικζσ και μεκόδουσ  
● Να αναλφουν προβλιματα και δυςλειτουργίεσ των επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν 

● Να ςυντάςςουν καταςτάςεισ κόςτουσ, προχπολογιςμοφσ και ςχετικζσ αναφορζσ 

http://eclass.gunet.gr/
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● Να λαμβάνουν ορκολογικζσ αποφάςεισ ςε προβλιματα ςχετιηόμενα με τθ λειτουργία, το 
ςτρατθγικό ςχεδιαςμό και τον ζλεγχο των επιχειρθματικϊν μονάδων 

 

 Γενικζσ Ικανότητεσ 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ,  ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ 
αποςκοπεί το μάκθμα;. 
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ 

Κριτικι αξιολόγθςθ βιβλιογραφίασ 

Οριςμόσ ςτόχων 

Σχεδιαςμόσ ζργων 

Κακοριςμόσ προτεραιοτιτων 

Λιψθ αποφάςεων  
Διαχείριςθ χρόνου 

Διαχείριςθ τθσ ποιότθτασ 

Παρακολοφκθςθ αποτελεςμάτων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία – κατανομι ευκυνϊν 

 

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

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 ασ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

Επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ (προφορικζσ, γραπτζσ) 
Τιρθςθ επαγγελματικισ δεοντολογίασ 

Τιρθςθ κατευκυντιριων οδθγιϊν καλισ πρακτικισ 

 

 
Οι φοιτθτζσ κα αποκτιςουν τισ ικανότθτεσ να αναηθτοφν, να ςυνκζτουν δεδομζνα και πλθροφορίεσ με τθ χριςθ εργαλείων 
διαδικτφου και άλλων τεχνολογιϊν, να διενεργοφν βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ και να αςκοφν κριτικι ςτθ βιβλιογραφία. Να 
ορίηουν ερευνθτικοφσ ςτόχουσ και να διενεργοφν ζρευνεσ και εργαςίεσ ςε διεκνζσ περιβάλλον και ςε διεπιςτθμονικό πεδίο.  
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Διαδικαςίεσ και  περιεχόμενο του μακιματοσ -Ειςαγωγι ςτο γνωςτικό αντικείμενο 

2. φγχρονα εργαλεία διοίκθςθσ και Διοικθτικισ Λογιςτικισ  
3. Χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ 

4. Ανάλυςθ αρικμοδεικτϊν (αποδοτικότθτα, ρευςτότθτα, δραςτθριότθτα, 
κεφαλαιακι διάρκρωςθ)  

5. Μζτρθςθ κόςτουσ - Ανάλυςθ ςτοιχείων κόςτουσ -υμπεριφορά κόςτουσ - 
Κόςτοσ/αποτίμθςθ αποκεμάτων  

6. Κοςτολογικά ςυςτιματα – Μζκοδοι κοςτολόγθςθσ-Κοςτολόγθςθ εξατομικευμζνθσ 

παραγωγισ  
7. Κοςτολόγθςθ ςυνεχοφσ (κατά φάςθ) παραγωγισ- Καταςτάςεισ κόςτουσ 

8. Κατανομι ζμμεςου κόςτουσ Επιμεριςμόσ/επανεπιμεριςμόσ κόςτουσ 

9. Οριακι κοςτολόγθςθ - Πλιρθσ (απορροφθτικι) κοςτολόγθςθ -Κοςτολόγθςθ με 
βάςθ τισ επιχειρθςιακζσ δραςτθριότθτεσ (ABC) 

10. Λιψθ αποφάςεων – Προςδιοριςμόσ τιμισ– 

11. Ανάλυςθ κόςτουσ-όγκου δραςτθριότθτασ-κζρδουσ-Αποδοχι ειδικισ παραγγελίασ 

12. υςτιματα ελζγχου διοίκθςθσ - Προχπολογιςμοί και προχπολογιςτικόσ ζλεγχοσ 

13. Παρουςιάςεισ εργαςιϊν 

 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο με 13 τρίωρεσ διαλζξεισ 

 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν Εργαςτθριακι 
Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία με ασ φοιτθτζσ 

Με αςφγχρονεσ μεκόδουσ τθλεκπαίδευςθσ, αποςτολι 
ενιςχυτικοφ υλικοφ μελζτθσ, με εργαλεία ςφγχρονθσ 
τθλεκπαίδευςθσ, με e-mail 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και μζκοδοι 
διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 

 

Δραςτηριότητα 
Ώρεσ Φόρτου Εργαςίασ 

Φοιτητών ςτο ΠΜΣ 

Διαλζξεισ- διαδραςτικι 39  
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βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 

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 

διδαςκαλία 

Αςκιςεισ 31 

Ερευνθτικι εργαςία  50 

Παρουςίαςθ εργαςιϊν 
(προφορικά και γραπτά) 

2 

Ατομικι μελζτθ 28 

  

  

  

Σφνολο Μαθήματοσ  
(π.χ. αναλογία φόρτου 
εργαςίασ : αριθμό ΠΜ= 30 
Ώρεσ/1ECTS)  

150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 

 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 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. 

Γλϊςςα αξιολόγθςθσ:  Ελλθνικι  
1. Εξετάςεισ με ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ 70% του 
τελικοφ βακμοφ αξιολόγθςθσ. 
 

2. Παρουςίαςθ εργαςιϊν προφορικά (10%) και γραπτά  
(20%) 

 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

1. Σιρθςθ των διαδικαςιϊν εκπόνθςθσ επιςτθμονικισ 
ζρευνασ 

4. Ποιότθτα παρουςίαςθσ επιςτθμονικισ εργαςίασ, 
βιβλιογραφίασ και ςυμπεραςμάτων  
 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Α. Προτεινόμενο βιβλίο (ελληνικά): 
Δθμθτράσ Α, Μπάλλασ Α 2009, Διοικθτικι Λογιςτικι για προγραμματιςμό και ζλεγχο, Gutenberg, 
Ακινα. 
 

B. Προτεινόμενοβιβλίο (αγγλικά): 

Norren R, Brewer E, Garrison P 2008, Managerial accounting for managers,  

McGraw-Hill, NY. 

 

Γ. Επιςτημονικά περιοδικά 

Accounting, Organizations and Society 

European Accounting Review 

International Journal of Accounting & Information Management 

International Journal of Management Accounting Research 

Journal of Accountancy 

Journal of Management Accounting Research 

Journal of Management Control 

Management Accounting 

ManagementAccountingResearch 

 

 

 


