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ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. ∆ιαλέξεις, 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

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
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∆ιαλέξεις

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Επιστημονικής Περιοχής

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
∆εξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙ∆Α
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική

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 Πλαίσιο
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί ∆είκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων ∆ιά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να:
•

Κατανοούν την έννοια και το σκοπό της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής σε μια
μονάδα Υγείας και Πρόνοιας

•

Αναγνωρίζουν τα υλικά που χρησιμοποιεί η Λογιστική

•

Αντιλαμβάνονται το σκοπό και το περιεχόμενο της λογιστικής τυποποίησης σε μια
Ιδιωτική και σε μια Δημόσια Μονάδα Υγείας

•

Γνωρίζουν την έννοια του Κόστους και της Κοστολόγησης

•

Συντάσσουν Εκθέσεις Εξωλογιστικής Κοστολόγησης Υπηρεσιών Υγείας

•

Χρησιμοποιούν δείκτες για την ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται
στο Παράρτημα ∆ιπλώματος 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

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στην έννοια και τον ρόλο της
Λογιστικής στην Οικονομική ∆ιαχείριση των Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας. Μέσα
από την διάρθρωση της ύλης επιδιώκεται να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας
του Λογιστικού Συστήματος, καθώς και την διαδικασία αναζήτησης, ανάλυσης,
σύνθεση δεδομένων και χρήση αυτών στη λήψη αποφάσεων.
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.

Εισαγωγή στην Λογιστική (έννοια, σκοπός, αντικείμενο). Έννοια
και δομή
περιουσίας.
Μεταβολές Περιουσίας‐Λογιστική Εξίσωση‐Απογραφή‐
Ισολογισμός.
2. Λογιστική Τυποποίηση.
Λογαριασμοί (ενεργητικού, παθητικού,
αποτελεσμάτων). Ημερολόγιο‐Λογιστικό Κύκλωμα.
3. Διάρθρωση και προσδιορισμός αποτελεσμάτων τέλους χρήσης. Κατάσταση
αποτελεσμάτων εκμεταλλεύσεως και χρήσεως. Το Λογιστικό Πληροφοριακό
Σύστημα σαν εργαλείο λήψης αποφάσεων.
4. Λογιστική Τυποποίηση Δημοσίων Μονάδων Υγείας. Βασικές έννοιες και
παραδοχές που διέπουν τα Λογιστικά Συστήματα, Δουλευμένης και Ταμειακής
Βάσης.
5. Κόστος‐Κοστολόγηση. Βασικές έννοιες‐Σκοπός‐Είδη κόστους και χρήση αυτών
στην λήψη αποφάσεων.
Κέντρα κόστους‐Κοστολογική Οργάνωση
Νοσοκομείων.
6. Κοστολόγηση Υπηρεσιών Υγείας. Κοστολόγηση Ομοιογενών Διαγνωστικών
Κατηγοριών (D.R.Gs). Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια (Κ.Ε.Ν).
7. Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Πληροφοριακή αξία
χρηματοοικονομικής ανάλυσης με χρήση αριθμοδεικτών. Αξιολόγηση ενός
Οργανισμού με βάση τις τιμές των αριθμοδεικτών.

4. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Στην τάξη
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

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

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
μέθοδοι διδασκαλίας.
∆ιαλέξεις,
Σεμινάρια,
Εργαστηριακή
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &
ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο,
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση,

∆ραστηριότητα
∆ιαλέξεις
Ομαδική Εργασία
Αυτοτελής Μελέτη

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
30
25
70

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, ∆ιαδραστική
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
ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα
standards του ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης
Γλώσσα
Αξιολόγησης,
Μέθοδοι
αξιολόγησης,
∆ιαμορφωτική
ή
Συμπερασματική, ∆οκιμασία Πολλαπλής
Επιλογής,
Ερωτήσεις
Σύντομης
Απάντησης,
Ερωτήσεις
Ανάπτυξης
∆οκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή
Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική
Εξέταση,
∆ημόσια
Παρουσίαση,
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση
Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη /
Άλλες
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι
προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου
εργασίας ανά
πιστωτική μονάδα)

Η επιτυχής ολοκλήρωση του μαθήματος
πραγματοποιείται με την συμμετοχή των φοιτητών σε
μία ομαδική καθώς και με τις τελικές εξετάσεις. (α) Η
ομαδική γραπτή εργασία (ομάδες από δύο έως τέσσερις
φοιτητές) αναφέρεται σε επιμέρους θεματικά
αντικείμενα του μαθήματος και υπολογίζεται στο 40%
της συνολικής βαθμολογίας. Η εργασία ακολουθεί τα
πρότυπα συγγραφής του Συστήματος Harvard. (β)Το
δεύτερο μέρος είναι οι τελικές εξετάσεις και αποτιμάται
στο 60% της συνολικής βαθμολογίας του μαθήματος .
Η επιτυχής ολοκλήρωση του μαθήματος εξαρτάται από
την επιτυχία του φοιτητή στο κάθε μέρος του
μαθήματος δηλαδή εργασίας και τελικών εξετάσεων.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
•
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<<Σύγχρονη Λογιστική>>
Μπατσινίλας Ε. και Πατατούκας Κ.
Εκδόσεις Σταμούλη 2010
• <<Διοικητική Λογιστική>>
Δημητράς Α. και Μπάλλας Α.
Εκδόσεις GUTENBERG 2012
• <<Η Οικονομική Διαχείριση των ΝΠΔΔ >>
Καραγιλάνης Σ.
Εκδόσεις Καραναστάση 2006

