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σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη
του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, 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
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο
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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 Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα της Ναυτιλιακής Χρηματοδότησης επικεντρώνεται στην ανάλυση και την κατανόηση
των τρόπων χρηματοδότησης ναυτιλιακών επενδύσεων (πλοίων). Αναλύονται όλες οι μορφές
εταιρικής χρηματοδότησης όπως των ιδίων κεφαλαίων, η τραπεζική χρηματόδοτηση, οι
κοινοπραξίες και τα Hedge Funds. Οι εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης αξιολογούνται σε
σχέση με τα χαρακτηριστικά των ναυτιλιακών επενδύσεων, καθώς και με τις συνθήκες της
παγκόσμιας ναυτιλιακής αγοράς. Παράλληλα έμφαση δίνεται στα
πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα της κάθε μορφής χρηματοδότησης καθώς επίσης και στα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά του ναυτιλιακού κλάδου, όπως είναι η εξαιρετικά υψηλή μεταβλητότητα των
ναύλων και των τιμών των πλοίων.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:
1) Να έχουν γνώση όλων των μορφών ναυτιλιακής χρηματοδότησης
2) Να έχουν γνώση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων κάθε μορφής χρηματοδότησης
3) Να μπορούν να αναλύουν τις χρηματοροές πλοίων
4) Να μπορουν να αξιολογούν εναλλακτικές επενδύσεις / χρηματοδοτήσεις πλοίων
5) Να μετρούν και αξιολογούν τον κίνδυνο των ναυτιλιακών επενδύσεων καθώς και να έχουν γνώση
των χρηματοοικονομικών εργαλείων διαχείρισης κινδύνου.

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
τεχνολογιών
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
Λήψη αποφάσεων
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Αυτόνομη εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Ομαδική εργασία
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
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
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Θεματικές Ενότητες
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Χαρακτηριστικά Ναυτιλιακών Αγορών και Εισαγωγή στη Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική
Ναυτιλιακοί κύκλοι και τα χαρακτηριστικά των επενδύσεων της ναυτιλίας
Κόστη, έσοδα και ταμειακές ροές (1), (2), (3), και case studies
Αξιολόγηση ναυτιλιακών επενδύσεων με τη χρήση ΚΠΑ και ΕΒΑ
Ναυτιλιακά τραπεζικά δάνεια και τραπεζική πιστωτική πολιτική
Μοντέλα αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου ναυτιλιακών τραπεζικών δανείων και Βασιλεία ΙΙΙ
Διαβαθμήσεις ναυτιλιακών εταιρειών και ναυτιλιακών ομολόγων (credit ratings)
Ναυτιλιακά Oμόλογα
Εισαγωγή στο Xρηματιστήριο (Initial Public Offerings)

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

http://eclass.unipi.gr/courses/NAS109

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά
μέθοδοι διδασκαλίας.
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Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Διαλέξεις

52

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

Μη καθοδηγούμενη μελέτη

98

Σύνολο Μαθήματος

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Γραπτή τελική εξέταση (100%) στην Ελληνική
γλώσσα που περιλαμβάνει ερωτήσεις ανάπτυξης,
κριτικής ικανότητας και ασκήσεις.

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
To Διεθνές Εγχειρίδιο Ναυτιλιακής Χρηματοοικονομικής, Εμμανουήλ Καβουσανός & Ηλίας Βισβίκης,
2017, Broken Hill Publishers Ltd
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review
Maritme Policy and Management
Maritime Economics & Logistics
Journal of Finance
Journal of Financial Economics
American Economic Review
Quarterly Journal of Economics

