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ΜΔΣΟΓΔΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΙΔΥΘΥΝΣΗΣ 

Πεπιγπαθή Μαθήμαηορ  

1. Τίηλορ Μαθήμαηορ Χρηματοοικονομική Ανάλυση 

2. Κωδικόρ Μαθήμαηορ ΧΟΑ 201 

3. Τύπορ Μαθήμαηορ 

 (Υποσπεωηικό/ Διδίκεςζη) 

Υποχρεωτικό 

4. Δπίπεδο Μαθήμαηορ Μεταπτυχιακό  

5. Έηορ Σποςδών Πρώτο 

6. Δνόηηηα Δεύτερη Ενότητα 

7. Πιζηωηικέρ Μονάδερ (ECTS)  5 

8. Όνομα Γιδάζκοςζαρ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Δρ. Μελίτα Χαρίτου 

9. Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

 • Η παξνρή  κηαο γεληθήο εηθόλαο ηωλ βαζηθώλ αξρώλ ρξεκαηνδόηεζεο. 

• Η αλάπηπμε ηεο γλώζεο γηα ην πώο ε ρξεκαηνδόηεζε επεξεάδεη ηελ αμία ηεο 

επηρείξεζεο. 

• Η αλάπηπμε ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ θνηηεηή λα ρξεζηκνπνηεί ηερληθέο απνηίκεζεο θαη 

αλάιπζεο θηλδύλνπ 

• Η αλάπηπμε ηωλ γλώζεωλ ζρεηηθά κε ην πώο ε νηθνλνκηθή ζεωξία ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηελ αληηκεηώπηζε ηωλ πξαθηηθώλ πξνβιεκάηωλ. 

 

10.  Τπόπορ Παπάδοζηρ  

 

Πξόζωπν κε Πξόζωπν 

11. Ππο-απαιηούμενα και Σςν-απαιηούμενα 

Λνγηζηηθή (ΛΓΚ 104) 
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12.  Σςνιζηώμενερ Πποαιπεηικέρ Δκπαιδεςηικέρ Σςνιζηώζερ ηος Ππογπάμμαηορ Σποςδών 

Γελ Υπάξρνπλ 

13.  Πεπιεσόμενο Μαθήμαηορ (Σηόσορ, Πεπιεσόμενο)  

Σηόρνο: 

 Να θαηαλνήζνπλ ηε ζπνπδαηόηεηα θαη ην ξόιν ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ζηνλ νξγαληζκό. (Οη 

θνηηεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαληηθόηεηα ηεο 

ρξεκαηνδόηεζεο ζε έλα  νξγαληζκό γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ πινύηνπ ηωλ κεηόρωλ). 

 Να θαηαλνήζνπλ ηε αλάιπζε ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ θαη λα αλαπηύμνπλ ηελ 

ηθαλόηεηα λα αμηνινγήζνπλ ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε κηαο επηρείξεζεο, 

ρξεζηκνπνηώληαο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 Να θαηαλνήζνπλ θαη λα είλαη ζε ζέζε λα εθαξκόζνπλ ηε δηαρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο 

(νη θνηηεηέο  ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ ηελ παξνύζα αμία, ηε 

κειινληηθή αμία, πξόζνδνο θαη ηε ζύγθξηζε ηωλ δηαθνξεηηθώλ επηηνθίωλ) 

 λα απνθηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο γηα λα είλαη ζε ζέζε λα κεηξήζνπλ ηνλ θίλδπλν 

θαη ηελ απόδνζε κηαο  επέλδπζεο. 

 λα θαηαλνήζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ απνηίκεζε ηωλ νκνιόγωλ θαη κεηνρώλ θαη λα 

αλαπηύμνπλ ηηο δεμηόηεηεο θαη ηηο γλώζεηο γηα λα είλαη ζε ζέζε λα θαζνξίζνπλ ηελ 

αγνξαία αμία ηνπ ρξένπο θαη κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, ρξεζηκνπνηώληαο δηαθνξεηηθά 

κνληέια. 

 λα θαηαλνήζνπλ ην θόζηνο ηνπ θεθαιαίνπ (νη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

θαηαλνήζνπλ ηα είδε ηωλ θεθαιαίωλ πνπ νη επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνύλ γηα λα 

ρξεκαηνδνηήζεη ηηο επελδύζεηο θαη ην θόζηνο ηνπ θάζε ζηνηρείνπ ηνπ θεθαιαίνπ. 

Αλάπηπμε ηωλ γλώζεωλ γηα ην πώο νη επηρεηξήζεηο δεκηνπξγνύλ ηε βέιηηζηε θεθαιαηαθή 

δηάξζξωζε. (νη καζεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηεο 

θεθαιαηαθήο δηάξζξωζεο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα εμεηάδεη ηηο επηδξάζεηο ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο κόριεπζεο. 

 

Πεξηερόκελν: 

1. Βαζηθέο αξρέο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο      
2. Γηαρξνληθή αμία ρξήκαηνο  
3. Κίλδπλνο θαη απόδνζε επελδύζεωλ 
4. Αμηνιόγεζε επελδύζεωλ θάηω από ζπλζήθεο αβεβαηόηεηαο 
5. Θεωξία Χαξηνθπιαθίνπ 
6. Απνηίκεζε Οκνινγηώλ  
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7. Δθηίκεζε Αμίαο Μεηνρώλ 
8. Μέζνδνη αμηνιόγεζεο επελδύζεωλ 
9. Κόζηνο Κεθαιαίνπ  

10. Γηάξζξωζε θεθαιαίνπ   

14.  Σςνιζηώμενη ή Απαιηούμενη Βιβλιογπαθία 

 

Authors Title Publisher Year ISBN 

Besley and Brigham  CFIN2 South-western 

Cengage 

2011 - 

 

Recommended Textbooks/Reading:  

Eugene Brigham 

and Joel Houston 

Fundamentals of 

Financial Management 

Concise 6th Edition 

South-

western 

2012 0324664559 

 

 

 

15.  Σσεδιαζμένερ Μαθηζιακέρ Γπαζηηπιόηηηερ και Γιδακηικέρ Μέθοδοι 

 Μειέηε βηβιίνπ θαη ζεκεηώζεωλ καζήκαηνο, παξαθνινύζεζε βηληενθιίπ, αηνκηθέο εξγαζίεο, 
νκαδηθέο εξγαζίεο θαη ηειηθή εμέηαζε. 

16.  Μέθοδοι Αξιολόγηζηρ και κπιηήπια 

 Αζθήζεηο, δξαζηεξηόηεηεο , κειέηεο 30%,  Δμεηάζεηο 60%, Παξνπζίεο 10% 

 

17.  Γλώζζα Γιδαζκαλίαρ 

Ελληνικά 

18.  Ππακηική Άζκηζη 

Όχι 

 


