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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ,  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 12060002 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο  

 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

    
 

EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 
 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις    3  

Άσκηση Πράξης 1  

         4 

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
 

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β (ΚΕΠA) 
Γνώση όρων και εννοιών του αντικειμένου  σπουδών  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Αγγλική (intermediate to upper-intermediate  level) 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

NAI 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://accfin.uniwa.gr/course/epicheirisiaka-agglika/ 

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων στην Αγγλική γλώσσα  που θα 
βοηθήσουν τους σπουδαστές/ριες  να ανταποκριθούν αποτελεσματικά τόσο στις 
απαιτήσεις του επαγγέλματός τους  όσο και σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον.  
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές/ριες αποκτούν 
δεξιότητες στην Αγγλική γλώσσα ώστε να 

 κατανοούν κείμενα της ειδικότητας τους (συγγράμματα, οικονομικές 

καταστάσεις, διαγράμματα), έχοντας διδαχθεί την ορολογία και το ύφος 

κειμένων  που συναντάται στην οικονομική των επιχειρήσεων και τη 

λογιστική 

 αναπαράγουν κείμενα από την Ελληνική στην Αγγλική γλώσσα και 

αντίστροφα     

 συντάσσουν ακαδημαϊκές εργασίες με σαφή διατύπωση του θέματος προς 

υποστήριξη και συνοχή λόγου, κάνοντας χρήση της σχετικής βιβλιογραφίας 

με παράθεση βιβλιογραφικής αναφοράς , και να κάνουν παρουσίαση των 

https://accfin.uniwa.gr/course/epicheirisiaka-agglika/
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εργασιών                                                            

  αποκτήσουν ευχέρεια στην προφορική επικοινωνία                                                         

                                                                               
 

Γενικές Ικανότητες 

Το μάθημα επίσης  προωθεί την ανάπτυξη των παρακάτω δεξιοτήτων: 

 επικοινωνιακές ικανότητες και κατανόηση του κώδικα δεοντολογίας 

διαφορετικών  πολιτισμών 

 ομαδική εργασία 

 αυτόνομη εργασία 

  
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

Η διδακτέα ύλη των 13 εβδομάδων καλύπτει θεματολογία της ειδικότητας των 
σπουδαστών και  
περιλαμβάνει: 
 
Academic Readings  (ανάλυση κειμένων συνοδευόμενων από ασκήσεις  ορολογίας 

και γλώσσας)  

 Economics and the Business Environment 

 Types and Legal Forms of Business Organizations 

 Accounting Defined 

 Employment Opportunities in Accounting 

 Accounting Principles 

 The Accounting Cycle 

 Financial Statements 

 Financial Ratios 

 Budgeting 

 Sources of Capital 

 Money and Banking 

 Fiscal Policy and Taxation 

 Business in the Global Environment 

 
Writing Skills   
 

 Structuring  and organizing expository texts 

 Structuring an argument 

 Methods of paragraph development (example, cause and effect, process 
analysis, comparison and contrast, classification)  

 Describing factual information presented in graphical form   

 Writing abstracts and summaries 
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Διδασκαλία στην τάξη  

Διδασκαλία μέσω Η/Υ, χρήση διαδικτύου 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Ι. χρήση προβολέα για την παρουσίαση των 
διαλέξεων με τη βοήθεια του προγράμματος 
power point. 
II. τακτική επικοινωνία των φοιτητών μέσω emails  
ΙΙΙ. Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού στην 
πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης 
moodle.uniwa.gr  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 
Ανάλυση κειμένων 
σχετικών με την 
Οικονομική των 
Επιχειρήσεων και τη 
Λογιστική/ Γλωσσικές 
ασκήσεις και Ασκήσεις 
Ορολογίας / Μετάφραση   

52 

Ασκήσεις Πράξης  
 Οδηγίες και πρακτικές 
εφαρμογές  που αφορούν 
στην συγγραφή 
ακαδημαϊκών εργασιών  

22 

Αυτοτελής Μελέτη 
Εργασία 
Ασκήσεις 

30 

Σύνολο Μαθήματος  
 

104 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης: Αγγλική 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση  
Ερωτήσεις κατανόησης κειμένου, ορολογίας και χρήσης 
γλώσσας  
Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι:    
-σύντομης απάντησης ή πολλαπλής επιλογής 
- συμπλήρωση κειμένου  
-ανάπτυξη θέματος 
- μετάφραση 
-περίληψη 
ΙΙ.Εργασία προαιρετική (20%) 
Γραπτή και προφορική παρουσίαση ενός θέματος σχετικού 
με την Διοικητική, Οικονομική Επιστήμη και Λογιστική. 

 

5. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
Koutsoyanni, E. (2013). Business and Money Matters in English, Σύγχρονη Εκδοτική. 
Koutsoyanni, E. (2008). Writing Skills for Academic and Professional Purposes. Course notes. 
Selected material from various sources(internet, textbooks, newspaper articles, journals, 

brochures, advertisements, etc.).    
. 
 

 



4 

 

 


