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ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

(ΣΥΝΟΛΟ ECTS ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ΜΟΝΑΔΕΣ) 
 
1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ - (6 ECTS) 
Ο σκοπός του μαθήματος είναι να παράσχει στους φοιτητές μία ολοκληρωμένη εικόνα αναφορικά με 
τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, της διαδικασίας επιλογής τους, του τρόπου χρήσης τους 
και της αποτίμησής τους. Το μάθημα αναλύει τις κατηγορίες χρηματοοικονομικών παραγώγων, 
συμβάλλει στην αξιολόγηση του τρόπου χρήσης τους για επενδυτικούς σκοπούς  και για διαχείριση 
κινδύνων, ενώ παράλληλα εξοικειώνει τους φοιτητές με τις διεθνείς αγορές παραγώγων 
χρηματοοικονομικών προϊόντων. Επιπροσθέτως, το μάθημα διερευνά τις ιδιότητες τυπικών 
χρηματοοικονομικών παραγώγων και παρέχει ένα πλαίσιο αξιολόγησης της τιμολόγησης και της 
αντιστάθμισης όλων των παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Το μάθημα αποτελείται από 
διαλέξεις και πρακτικές εφαρμογές – case studies.    
 
2. ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - (6 ECTS) 
Ο σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση και εξοικείωση των φοιτητών/φοιτητριών με 
στρατηγικές και μεθόδους χρηματοδότησης που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια σε 
συνδυασμό με την εξέλιξη του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Στα πλαίσια του 
μαθήματος εξετάζεται η διαδικτυακή μικροχρηματοδότηση (crowdfunding), η χρηματοδότηση μέσω 
κρυπτονομισμάτων (bitcoin, ether, ICO, κλπ), αξιοποίηση επιχειρηματικών αγγέλων, επιχειρησιακά 
κεφαλαίου (venture capital), προγράμματα ΕΣΠΑ και πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020" (Horizon 2020), 
δικαιόχρηση (franchising), χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) και πρακτορεία απαιτήσεων (factoring). 
Επιπλέον παρουσιάζεται στην πράξη ο τρόπος σύνταξης επιχειρηματικών πλάνων δράσης σε 
διάφορους τομείς. Το μάθημα αποτελείται από διαλέξεις και πρακτικές εφαρμογές – case studies.    
 
3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ - (6 ECTS) 
Ο σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να παρέχει στους φοιτητές μία ολοκληρωμένη εικόνα της 
θεωρίας και των τεχνικών που αφορούν την επιλογή και τη χρηματοδότηση των κυκλοφορούντων 
περιουσιακών στοιχείων των εταιριών και γενικότερα όλα τα επιμέρους θέματα που αφορούν στην 
αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης. Συγκεκριμένα θέματα που αναπτύσσονται είναι η 
διαχείριση μετρητών διαθεσίμων, χρεογράφων, λογαριασμών εισπρακτέων, αποθεμάτων και 
λογαριασμών πληρωτέων καθώς και οι πηγές βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης και η πρόβλεψη των 
ταμειακών ροών. Το μάθημα αποτελείται από διαλέξεις και πρακτικές εφαρμογές – case studies.    
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
(ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ 2) 

 
1. ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΙΙ - (6 ECTS) 
Ο σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση εξειδικευμένων θεμάτων των Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Ειδικότερα, περιγράφει τις λογιστικές διαδικασίες και 
αναπτύσσει τον κατάλληλο λογιστικό χειρισμό ειδικών θεμάτων όπως η αναβαλλόμενη φορολογία, τα 
χρηματοοικονομικά μέσα, οι επιχορηγήσεις κ.α. Το μάθημα βασίζεται τόσο στην ανάλυση των 
σχετικών Διεθνών Λογιστικών Προτύπων όσο και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, καθώς και σε μελέτες περιπτώσεων, έτσι ώστε να δημιουργήσει στους φοιτητές μία 
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ολοκληρωμένη εικόνα των ΔΠΧΑ και των αρχών και κανόνων που διέπουν την εφαρμογή τους. Το 
μάθημα αποτελείται από διαλέξεις και πρακτικές εφαρμογές – case studies.    
 
2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣTΙΚΗ ΙΙ - (6 ECTS) 
ο σκοπός του μαθήματος είναι να αναλύσει διεξοδικά όλες τις αρχές και τις τεχνικές της Διοικητικής 
Λογιστικής που χρησιμοποιούν τα διοικητικά στελέχη για τη λήψη αποφάσεων καθώς και για την 
άσκηση της διοίκησης και του ελέγχου. Ειδικότερα το μάθημα αυτό ασχολείται με τη διαδικασία 
κατάρτισης προϋπολογισμών και τον προϋπολογιστικό έλεγχο αυτών, με θέματα τιμολόγησης και 
μέτρησης της επιχειρηματικής επίδοσης. Τα θέματα που εξετάζονται, μεταξύ των άλλων, είναι: είδη 
προϋπολογισμών, διαδικασία κατάρτισης συνολικού προϋπολογισμού (master budget), αποκλίσεις 
προϋπολογισμών (variances analysis), πρότυπη κοστολόγηση και αποκλίσεις, τιμολόγηση, 
αποκέντρωση, αξιολόγηση  επιχειρηματικής και τμηματικής επίδοσης, πίνακας ισορροπημένης 
στοχοθέτησης, τιμές μεταφοράς, αξιολόγηση επίδοσης μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Το μάθημα 
αποτελείται από διαλέξεις και πρακτικές εφαρμογές – case studies.    
 
3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι - (6 ECTS) 
 Ο σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση των διατάξεων των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων που 
αφορούν τη φορολογία αλλά και άλλων φορολογικών θεμάτων που ρυθμίζονται από αντίστοιχους 
φορολογικούς νόμους στην Ελλάδα. Το μάθημα διαρθρώνεται σε δύο μέρη. Το πρώτο επικεντρώνεται 
γύρω από τις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν. 4308/14), ενώ το δεύτερο 
επικεντρώνεται γύρω από τον ΕΝΦΙΑ, το Ν. 4174/13 και τον ΦΠΑ. Το μάθημα βασίζεται τόσο στη 
θεωρητική ανάλυση του φορολογικού πλαισίου όσο και στην πρακτική ανάλυση χρησιμοποιώντας 
μελέτες περιπτώσεων έτσι ώστε ο φοιτητής να κατανοήσει το πνεύμα αλλά και την εφαρμογή των 
φορολογικών διατάξεων των νόμων. Το μάθημα αποτελείται από διαλέξεις και πρακτικές εφαρμογές 
– case studies.    

 
4. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗ Λ/Χ - (6 ECTS) 
Ο σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να είναι σε 
θέση να κατανοούν τις τεχνολογίες ανάπτυξης εφαρμογών Ιστού και την αλληλεπίδραση μεταξύ των 
προγραμμάτων περιήγησης και των διακομιστών Ιστοσελίδων. Οι φοιτητές θα είναι σε θέση να 
παράγουν στατικές Ιστοσελίδες με τη γλώσσα σήμανσης HTML και να αναπτύσσουν δυναμικές 
Ιστοσελίδες με τη χρήση της γλώσσας PHP και το σύστημα βάσης δεδομένων MySQL. Θα κατανοούν 
την αρχιτεκτονική των εφαρμογών Ιστού και θα μπορούν να σχεδιάσουν απλές εφαρμογές για τη 
βελτίωση θεμάτων λογιστικής και χρηματοοικονομικής σε ένα οργανισμό. Το μάθημα αποτελείται 
από διαλέξεις και πρακτικές εφαρμογές – case studies.    
 
5. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - (6 ECTS) 
Ο σκοπός του μαθήματος είναι να αναλυθούν οι επιλεγμένες νομικές θεματικές από το ατομικό αλλά 
και το συλλογικό εργατικό δίκαιο. Η διδασκαλία επικεντρώνεται στις ατομικές εργασιακές σχέσεις, οι 
οποίες αντιδιαστέλλονται προς τις συλλογικές εργασιακές σχέσεις. Συγκεκριμένα, τα θέματα που 
καλύπτονται είναι: η έννοια, οι πηγές και οι βασικές αρχές/χαρακτηριστικά του εργατικού δικαίου. 
Στη συνέχεια, επιχειρείται μία γενική θεώρηση της ατομικής σχέσης εργασίας, η οποία διακρίνεται 
από συγγενείς έννοιες και αναπτύσσονται τα είδη και οι προϋποθέσεις σύναψης μίας έγκυρης 
σύμβασης εργασίας. Εξετάζονται τα πρόσωπα της σύμβασης εργασίας, οι υποχρεώσεις τους και 
δίδεται έμφαση σε ειδικές κατηγορίες εργαζομένων, όπως εργάτες, υπάλληλοι, διευθύνοντες 
υπάλληλοι, προσωρινώς απασχολούμενοι. Αναλύονται οι όροι εργασίας, με έμφαση στο χρόνο 
εργασίας (υπερεργασία, υπερωρία, άδεια αναψυχής, κυριακάτικη εργασία, εργασία σε αργίες, 
άδειες). Τέλος, περιγράφεται η λύση της ατομικής σχέσης εργασίας και οι έννομες συνέπειές της. Το 
μάθημα αποτελείται από διαλέξεις και πρακτικές εφαρμογές – case studies.    
6. ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - (6 ECTS) 
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Ο σκοπός του μαθήματος είναι να αναλυθούν οι επιλεγμένες νομικές θεματικές από το πρώτο και το 
δεύτερο βιβλίο του Αστικού Κώδικα, δηλαδή τις Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου και το Ενοχικό Δίκαιο. 
Η γνώση του Αστικού Δικαίου αποτελεί το αναγκαίο υπόβαθρο για την κατανόηση των υπόλοιπων 
νομικών μαθημάτων του προγράμματος σπουδών. Τα θέματα που εξετάζονται, ενδεικτικά, είναι: 
εισαγωγή στην επιστήμη του δικαίου (έννοια κανόνα δίκαιου, πηγές κ.δ., χρονικά όρια ισχύος κ.δ., 
ερμηνεία κ.δ.), φυσικό πρόσωπο (ιδιότητες, εξατομίκευση, ύπαρξη και τέλος, ικανότητα δικαίου και 
δικαιοπρακτική ικανότητα, προστασία της προσωπικότητας), νομικό πρόσωπο (χαρακτηριστικά, 
διακρίσεις, αρχές, σύσταση ν.π., προστάδιο ν.π., νομική προσωπικότητα, δημοσιότητα, διοίκηση ν.π., 
δικαιοπραξίες και ευθύνη ν.π., τέλος ν.π.), ζητήματα ενοχικού δικαίου (έννοια και σημασία, 
θεμελιώδεις αρχές, σημαντικότερες ρυθμισμένες συμβάσεις του Αστικού Κώδικα, π.χ. δωρεά, 
πώληση, μίσθωση πράγματος, σύμβαση εργασίας, σύμβαση έργου, μεσιτεία, εντολή, δάνειο, 
χρησιδάνειο, παρακαταθήκη, εγγύηση, σημαντικές συμβάσεις των σύγχρονων συναλλαγών 
ρυθμιζόμενες από ειδικούς νόμουs: π.χ. leasing, factoring, forfaiting, αρρύθμιστες συμβάσεις: π.χ. 
franchising). Το μάθημα αποτελείται από διαλέξεις και πρακτικές εφαρμογές – case studies.    
 
7. ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ - (6 ECTS) 
Ο σκοπός του μαθήματος είναι να αναπτυχθούν θέματα που αφορούν την εισαγωγή των φοιτητών, 
στις αρχές, τις έννοιες αλλά και τις πρακτικές εφαρμογές, της νομοθεσίας της Κεφαλαιαγοράς, όπως 
ισχύει έως σήμερα. Γίνεται βασικά μια αναδρομή στο σύνολο της νομολογίας, που έχει ισχύσει στην 
Ελληνική Δικαϊκή τάξη, αλλά και έχει επίσης ενσωματωθεί από το Κοινοτικό Δίκαιο, όσον αφορά τις 
ουσιαστικές αναφορές αλλά και τις πρακτικές λογικές, που ίσχυσαν και ισχύουν, λόγω των διεθνών 
μεταβολών και εξελίξεων. Με αυτό τον τρόπο, οι φοιτητές, θα αντιληφθούν την διαχρονική εξέλιξη 
του σκεπτικού του νομοθέτη, για θέματα που αφορούν κυρίως την προστασία του επενδυτή, της 
αγοράς από την χειραγώγηση και την κατάχρηση εμπιστευτικής πληροφόρησης, την δομή της 
Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Κεφαλαιαγοράς, τις διαδικασίες εκτέλεσης εντολών, τις επιβαλλόμενες 
ποινές, την εποπτεία, την χρησιμότητα της Κεφαλαιαγοράς στην άντληση κεφαλαίων από επιχειρήσεις 
εισηγμένες στο Ελληνικό Χρηματιστήριο και την συμβολή στην εθνική οικονομία. Το μάθημα 
αποτελείται από διαλέξεις και πρακτικές εφαρμογές – case studies.    
 
8. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - (6 ECTS) 
Ο σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, ύστερα από την παρακολούθηση του 
μαθήματος, να είναι σε θέση να κατανοήσουν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση εστιάζοντας στις 
ιστορικές, κοινωνιολογικές και φιλοσοφικές βάσεις της εκπαίδευσης, το ρόλο της εθνικότητας, της 
γλώσσας, της κοινωνικής τάξης, τις ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες για όλους τους μαθητές, την 
κοινωνική δικαιοσύνη στη διδασκαλία, στη μάθηση και στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ακόμη, θα είναι σε 
θέση να αναφέρονται και να εξηγούν τα χαρακτηριστικά των πολυπολιτισμικών κοινωνιών, τις 
διαστάσεις της ετερότητας, της ταυτότητας, της διαδικασίας δημιουργίας των στερεοτύπων, των 
προκαταλήψεων και του ρατσισμού στην κοινωνία και το σχολείο, να επισημαίνουν τις πολιτισμικές 
διαφορές και την ετερότητα στις αξίες, να επισημαίνουν και βιωματικά να τονίζουν την ανεκτικότητα 
και την αποδοχή σε ό,τι είναι ξένο και άγνωστο σ’ αυτούς, ξεπερνώντας έτσι τον εθνοκεντρισμό, να 
αξιοποιούν δημιουργικά στην τάξη τους τις έννοιες της ταυτότητας, της κουλτούρας, της ετερότητας 
και της διαπολιτισμικότητας για την εισαγωγή καινοτομιών και τη βελτίωση του διδακτικού τους 
έργου, να διαχειρίζονται με επιτυχία μία πολύγλωσση/πολυπολιτισμική τάξη, αποκτώντας αφενός την 
απαραίτητη θεωρητική γνώση στα θέματα της διγλωσσίας και της δίγλωσσης εκπαίδευσης και 
χρησιμοποιώντας αφετέρου τις κατάλληλες παιδαγωγικές και διδακτικές στρατηγικές, να συμβάλλουν 
πρακτικά στην πρόληψη και αποτροπή ξενοφοβικών και ρατσιστικών αντιλήψεων, στάσεων και 
συμπεριφορών στο σχολικό, αλλά και τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο, να γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά 
των μειονοτικών, εθνικών και μεταναστευτικών ομάδων της χώρας, να γνωρίζουν τα μοντέλα 
διαχείρισης της ετερότητας, τα χαρακτηριστικά τους και να τα διακρίνουν μεταξύ τους, να γνωρίζουν 
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καλές πρακτικές διαχείρισης της ετερότητας μέσα στην τάξη. Το μάθημα αποτελείται από διαλέξεις 
και πρακτικές εφαρμογές – case studies.    
 
9. BANKING - (6 ECTS) (Μόνο για Erasmus φοιτητές) 
The course examines the key risks of financial institutions (market, credit, liquidity, pre-payment 
risks) and the importance of Asset-Liability management. Students will be exposed to key trends 
and changes that take place in the banking sector, the current problems confronting managers in 
banking, and become familiar with the various career opportunities in the industry. The course 
examines History of banks and depository institutions. Functions and forms of banking. The bank 
regulatory environment and the implications on the banking business model. Evaluation of bank 
performance and valuation issues related to banks. Asset-Liability management of financial 
institutions and management of the risks involved. Management of lending and investment 
activities, and the related risks. Securitisations and off-balance sheet activities.  
 
10. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - (6 ECTS, Προσφερόμενο από Τμήμα ΟΔΕ) 
Ο σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει γνώσεις σε θέματα Μάνατζμεντ στον τομέα παροχής 
υπηρεσιών υγείας. Πραγματικά, αυτός διαφέρει από άλλους τομείς της οικονομίας, με αποτέλεσμα να 
απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις απ οτους μάνατζερ που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο 
συγκεκριμένο χώρο. Εξάλλου, ο τομέας της υγείας είναι πολύ σημαντικός λόγω των μεγάλων 
κονδυλίων που απορροφά. Η θεματολογία λοιπόν είναι πλούσια, περιλαμβάνοντας τα χαρακτηρισιτκά 
γνωρίσματα της "υπηρεσίας" και της "φροντίδας υγείας", τον στρατηγικό σχεδιασμό και 
προγραμματισμό σε μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας, την οργάνωση με έμφαση στις υπηρεσίες 
υγείας, τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και την ηγεσία, την αξιολόγηση και τους δείκτες υγείας, 
την αποτελεσματική επικοινωνία στους οργανισμούς υγείας, την ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, 
την ικανοποίηση των ασθενών και τη διοίκηση αλλαγών σε οργανισμούς φροντίδας υγείας. Το 
μάθημα αποτελείται από διαλέξεις και πρακτικές εφαρμογές – case studies.    
 
11(α). ΑΓΓΛΙΚΑ IV - (6 ECTS) 
Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές προφορικής παρουσίασης 
σε ακαδημαϊκά αντικείμενα συναφή των σπουδών τους και να τους εμπλέξει στην εφαρμογή αυτών 
των αρχών με την προετοιμασία και την παρουσίαση των δικών τους ομιλιών. Το μάθημα αρχίζει με 
τις βασικές αρχές μιας προφορικής παρουσίασης όπως η χρησιμότητά της στον ακαδημαϊκό χώρο, ο 
ρόλος του κοινού και η συμβολή του στην ομιλία, ηθικά ζητήματα που προκύπτουν για ομιλητή και 
ακροατές και η αντιμετώπιση του φόβου της δημόσιας παρουσίασης. Στη συνέχεια ασχολείται με πιο 
πρακτικά ζητήματα όπως η επιλογή κατάλληλου θέματος και σκοπού, η προετοιμασία της ομιλίας, η 
διαμόρφωση βασικής δομής-σκελετού, η σύνταξη περίληψης-abstract, ορθής εισαγωγής και 
επιλόγου. Επίσης ασχολείται με στοιχεία της απόδοσης της ομιλίας, όπως η κατάλληλη και καθαρή 
φωνή, η σωστή άρθρωση και προφορά, η γλώσσα του σώματος και η χρήση οπτικών και ηλεκτρονικών 
μέσων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις τεχνικές με τις οποίες ο ομιλητής εξασφαλίζει και διατηρεί την 
προσοχή του κοινού, στην αναγνώριση των δεξιοτήτων προφορικής παρουσίασης του κάθε φοιτητή 
και στην αυτοβελτίωσή του, στην εποικοδομητική κριτική και ανάλυση ομιλιών και στην κατάλληλη 
χρήση των τεχνικών μέσων. Οι φοιτητές αναγνωρίζουν και αναλύουν τις τεχνικές που 
χρησιμοποιούνται σε ομιλίες, οι οποίες προβάλλονται σε video ή υπάρχουν στο εγχειρίδιο και κάνουν 
δικιές τους παρουσιάσεις. Συμπληρωματική βοήθεια (π.χ. πρόβες) παρέχεται και στις ώρες γραφείου. 
 
11(β). ΓΑΛΛΙΚΑ IV - (6 ECTS) 
Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εξεοικειωθούν οι φοιτητές με τις παρακάτω γενικές ικανότητες: 
βελτίωση των γλωσσολογικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων των φοιτητών (γραπτή και προφορική 
παραγωγή, γραπτή και προφορική κατανόηση), κατανόηση και σχολιασμός αυθεντικών γραπτών και 
προφορικών εγγράφων, κατανόηση κυριότερων πληροφοριών ενός κειμένου, κατανόηση 
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εξειδικευμένου λεξιλογίου ενός κειμένου, ανάπτυξη ικανοτήτων για τη σωστή χρήση του 
εξειδικευμένου λεξιλογίου στο γραπτό λόγο, ανάπτυξη ικανοτήτων  για τη σωστή χρήση  του 
εξειδικευμένου λεξιλογίου στην επαγγελματική η πανεπιστημιακή επικοινωνία, ανάπτυξη 
γλωσσολογικών ικανοτήτων για την σύνταξη διοικητικών ή επαγγελματικών γραμμάτων σύμφωνα με 
το σύγχρονο πρωτόκολλο αλληλογραφίας, βελτίωση ή τελειοποίηση των κανόνων γραμματικής (δομή 
της γλώσσας), ανάπτυξη  των απαραίτητων γλωσσολογικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων ώστε ο 
φοιτητής να μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του η να εργαστεί  σε μια γαλλόφωνη χώρα.  
 
11(γ). ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IV - (6 ECTS) 
Ο σκοπός του μαθήματος είναι η διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας σε μέσο επίπεδο, ενώ 
παράλληλα επιδιώκεται η επαφή των φοιτητών με τον γερμανικό πολιτισμό. Στο επίπεδο αυτό η 
διδασκαλία επικεντρώνεται στην απόκτηση λεξιλογίου σε μεσαίο επίπεδο,  προκειμένου να μπορεί ο 
φοιτητής να επικοινωνήσει σε καταστάσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει ως φοιτητής ή εργαζόμενος 
σε μια γερμανόφωνη χώρα (π.χ. σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, πληροφορίες για το 
πανεπιστημιακό σύστημα, γερμανικός πολιτισμός κ.α.). Επίσης επιδιώκεται η εξοικείωση του φοιτητή 
με τα γραμματικά φαινόμενα και τις συντακτικές δομές της γερμανικής γλώσσας σε μεσαίο επίπεδο. 
Προάγεται κυρίως η σύνθεση γραπτού και προφορικού λόγου στο αντίστοιχο επίπεδο, τόσο μέσα από 
καθοδηγούμενες ασκήσεις όσο και ως ελεύθερη πλέον παραγωγή λόγου, η ανάπτυξη της ακουστικής 
αντίληψης και η πιο λεπτομερής κατανόηση κειμένων. 
 
 


