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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Μεταπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 201 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ A 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΑΝΑΣΖΜΕΝΣ 

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 

ΓΕΝΙΚΟΤ 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/α-

εξάμθνο/χρθματοοικονομικό-μάνατημεντ/ 

https://exams-sod.the.ihu.gr/course/view.php?id=211  

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 

 

Το μάκθμα ζχει ωσ ςτόχο να ειςάγει τουσ φοιτθτζσ ςτισ βαςικζσ αρχζσ του χρθματοοικονομικοφ μάνατημεντ και να 
αναδείξει το ρόλο του ςτθ διοίκθςθ επιχειριςεων. Οι φοιτθτζσ με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ κα γνωρίηουν  τθ 
χριςθ των ςφγχρονων χρθματοοικονομικϊν εργαλείων ςτθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων και κα είναι ςε κζςθ να 
εφαρμόηουν πολιτικζσ χρθματοοικονομικισ διαχείριςθσ ςε επιχειριςεισ και οργανιςμοφσ. Παράλλθλα κα ζχουν μια 
ολοκλθρωμζνθ γνϊςθ των ςφγχρονων κεμάτων που αφοροφν ςτθ χρθματοοικονομικι επιςτιμθ. 
 

Μετά το πζρασ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ: 
- Να αντιλαμβάνονται τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ ςφγχρονθσ χρθματοοικονομικισ κεωρίασ 

- Να κατανοοφν τθ λειτουργία των χρθματοπιςτωτικϊν αγορϊν 

https://mba-ihu.gr/μαθήματα/α-εξάμηνο/χρηματοοικονομικό-μάνατζμεντ/
https://mba-ihu.gr/μαθήματα/α-εξάμηνο/χρηματοοικονομικό-μάνατζμεντ/
https://exams-sod.the.ihu.gr/course/view.php?id=211
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-           Να αξιολογοφν τθν ποιότθτα δομϊν εταιρικισ διακυβζρνθςθσ ςτισ εταιρίεσ ςιμερα 

- Να αποτιμοφν ομολογίεσ και μετοχζσ και να εξθγοφν τισ διαδικαςίεσ άντλθςθσ κεφαλαίων από τισ ςχετικζσ αγορζσ 

- Να κρίνουν τθ βιωςιμότθτα επενδυτικϊν αποφάςεων 

- Να ερμθνεφουν τισ πολιτικζσ διανομϊν των επιχειριςεων 

- Να κατανοοφν πϊσ οι επενδυτικζσ αποφάςεισ επθρεάηουν τθ λειτουργία των επιχειριςεων και πϊσ κακορίηονται 
οι πολιτικζσ διαχείριςθσ των ταμειακϊν ροϊν 

-           Να χρθςιμοποιοφν εργαλεία βραχυπρόκεςμθσ χρθματοδότθςθσ για επιχειριςεισ 

 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 εργάηονται κριτικά μόνοι και ςε ομάδεσ και να αναπτφξουν τθν ικανότθτά τουσ 
ςτθ λιψθ αποφάςεων με τθ χριςθ ςχετικϊν εργαλείων και κατόπιν ςχετικισ ανάλυςθσ. Θα μπορζςουν επίςθσ να ςχεδιάηουν 
ζργα και να τα διαχειρίηονται είτε να ςυμμετζχουν ωσ ςτελζχθ κλειδιά. Για τθν επίτευξθ των ικανοτιτων αυτϊν κα 
αναπτφξουν τισ δυνατότθτζσ τουσ ςτθ χριςθ και αναηιτθςθ βιβλιογραφίασ. 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Μάκθμα 1: Σο χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα  
2. Μάκθμα 2: Αγορζσ χριματοσ και κεφαλαίου 

3. Μάκθμα 3: Ομολογίεσ και Μετοχζσ  
4. Μάκθμα 4: Μακροπρόκεςμθ χρθματοδότθςθ  
5. Μάκθμα 5: Εταιρικι διακυβζρνθςθ και χρθματοοικονομικι επίδοςθ Ι 
6. Μάκθμα 6: Εταιρικι διακυβζρνθςθ και χρθματοοικονομικι επίδοςθ ΙΙ 
7. Μάκθμα 7: Ανάλυςθ ταμειακών ροών  
8. Μάκθμα 8: Προχπολογιςμόσ επενδφςεων κεφαλαίων 

9. Μάκθμα 9: Μεριςματικι πολιτικι Ι 
10. Μάκθμα 10: Μεριςματικι πολιτικι ΙΙ 
11. Μάκθμα 11: Βραχυπρόκεςμθ χρθματοδότθςθ και χρθματοοικονομικι διαχείριςθ Ι 
12. Μάκθμα 12: Βραχυπρόκεςμθ χρθματοδότθςθ και χρθματοοικονομικι διαχείριςθ ΙΙ 
13. Αναςκόπθςθ 

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 ςτακερό website, με e-mail 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και μζκοδοι 
διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 

 

Δραςτηριότητα 
Ώρεσ Φόρτου Εργαςίασ 

Φοιτητών ςτο ΠΜΣ 

Διαλζξεισ- διαδραςτικι 
διδαςκαλία 

39  

Εργαςίεσ βιβλιογραφικισ 31 
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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 

επιςκόπθςθσ  
Ερευνθτικι εργαςία  52 

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. 

 

Γλώςςα αξιολόγθςθσ Ελλθνικι / Αγγλικι 

1. Εξετάςεισ με ερωτιςεισ ανάπτυξθσ 70% του τελικοφ 
βακμοφ αξιολόγθςθσ. 
υμπεραςματικι Δοκιμαςία (ςτο τζλοσ τθσ περιόδου). ε 
κάκε ηθτοφμενο κζμα αξιολόγθςθσ αναγράφεται δίπλα 
το πλικοσ των μονάδων αξιολόγθςθσ του 
ςυγκεκριμζνου κζματοσ. 
Προθγοφνται επεξθγιςεισ για τον τρόπο που απαντάμε 
και δίνονται εξθγιςεισ για τα κζματα, κακώσ και 
επαρκισ χρόνοσ επίλυςθσ. 
 

2.Γραπτι προετοιμαςία και υποβολι ομαδικισ εργαςίασ  
(30%) 

 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

1.Πρότυπεσ απαντιςεισ από τα διδακτικά βοθκιματα, 
τθ διδαςκαλία και τισ ςθμειώςεισ του μακιματοσ 

2. Κριτικι παρουςίαςθ ιδεών ςτθν γραπτι εργαςία και 
τθ γραπτι εξζταςθ 

3. Ομαδικό πνεφμα και ομαλι ςυνεργαςία ςτθ γραπτι 
εργαςία 

4. Καλι χριςθ πθγών ακαδθμαϊκών και διαδικτυακών 

Οι φοιτθτζσ μετά το πζρασ και τθν ανάρτθςθ των 
βακμολογιών μποροφν να ελζγξουν τθν ορκότθτα των 
απαντιςεών τουσ και τισ ορκζσ προτεινόμενεσ 
απαντιςεισ 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Βαςικά βοηθήματα 

 Titman S., Martin J, Keown A. (2015). Χρθματοοικονομικι διαχείριςθ, Εκδόςεισ Παπαηιςθ. 
 Brigham F. Eugene, Ehrhardt C. Michael, (2019). Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ-Από τθ 

Θεωρία ςτθν Πράξθ, BrokenHill Εκδόςεισ  
 Brealey, R., Myers, S. and Allen, F. (2013). Αρχζσ Χρθματοοικονομικισ των Επιχειριςεων, 

Εκδόςεισ Utopia, Ακινα. 
 Βαςιλείου, Δ. και Ηρειϊτθσ, Ν. (2008). Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ. Θεωρία και Πρακτικι. 

Εκδόςεισ Rosili, Ακινα. 

 

2. Άλλα βοηθήματα 

 Περιοδικά International Review of Financial Analysis, Journal of Business Research, 

Journal of Finance 

 


