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ERASMUS ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (BA_ERA) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_ERA ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

    x x x x 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ERASMUS ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (BA_ERA) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Γενικών Γνώσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα:  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Αγγλική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

1. 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 

Αυτό το μάθημα επιλογής αντιστοιχίζεται με μαθήματα που παρακολουθούν φοιτητές οι οποίοι 
βρίσκονται για ένα εξάμηνο σε μετακίνηση με το πρόγραμμα ERASMUS+ για σπουδές στο εξωτερικό 
και στοχεύουν στο να εμπλουτίσουν τις γνώσεις των φοιτητών σε αντικείμενα συγγενή με τη 
διοίκηση επιχειρήσεων. Τα μαθησιακά αποτελέσματα τροποποιούνται ανάλογα με το μάθημα 
επιλογής τους στο πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου υποδοχής. 
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 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 
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 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

x 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις x 

Λήψη αποφάσεων x 

Αυτόνομη εργασία x 

Ομαδική εργασία x 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον x 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον x 

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 

x 

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον x 

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου 

x 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής x 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

x 

  

Άλλο:  

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Το περιεχόμενο του μαθήματος τροποποιείται ανάλογα με το μάθημα επιλογής στο πρόγραμμα 

σπουδών του Πανεπιστημίου υποδοχής. 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Τάξη  

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  

Άλλο: Ανάλογα με το μάθημα επιλογής στο 

πρόγραμμα σπουδών του 

Πανεπιστημίου υποδοχής. 

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες)  

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 
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Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο: Ανάλογα με το μάθημα 
επιλογής στο πρόγραμμα 
σπουδών του Πανεπιστημίου 
υποδοχής. 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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. 
 
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 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις  

Φροντιστήριο  

Εργαστηριακή Άσκηση  

Συγγραφή εργασίας / εργασιών  

Σεμινάρια  

Ασκήσεις  

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη  

Άλλο: . Εξαρτάται από το τμήμα υποδοχής. 

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

  

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση   

Επίλυση Προβλημάτων   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

  

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

  

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

  

 
Άλλο . :  Ανάλογα με το μάθημα επιλογής στο πρόγραμμα σπουδών του 
Πανεπιστημίου υποδοχής καθώς και με την συμπληρωματική εργασία, σε 
περίπτωση που απαιτείται. 
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4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Ανάλογα με το μάθημα επιλογής στο πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου υποδοχής. 
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ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (BA_157 & 

BA_157A) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_157 
& 
BA_157A 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

 x       
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (BA_157 & BA_157A) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα: Απαραίτητες είναι μόνο βασικές 
γνώσεις μαθηματικών και στατιστικής 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/BMA526/ 

1. 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 αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στη λειτουργία των αγορών χρήματος και 
κεφαλαίου.  

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τα βασικά χαρακτηριστικά των αγορών χρήματος και 
κεφαλαίου, με αναφορές στο χρηματοοικονομικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα, στο 
διαφοροποιημένο, αλλά συμπληρωματικό ρόλο τους στην οικονομική ανάπτυξη, στη θεωρία 
ρύθμισης των χρηματοοικονομικών αγορών και τα συστήματα που υπάρχουν, στην αγορά ξένου 
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συναλλάγματος και τη χρήση τους στη χρηματοδότηση διεθνικών επιχειρήσεων. Θα αναλυθούν οι 
κίνδυνοι που ενσωματώνονται στα προϊόντα των αγορών αυτών, ο τρόπος τιμολόγησης τους και οι 
αποδόσεις, μέσα από το πρίσμα της λειτουργίας του σύγχρονου χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

- Να κατανοήσει τον τρόπο δόμησης και λειτουργίας των αγορών χρήματος και κεφαλαίου. 

- Να κατανοήσει το ρυθμιστικό πλαίσιο των αγορών χρήματος και κεφαλαίου καθώς και τη σύνδεση 
αυτού με το αντίστοιχο του τραπεζικού συστήματος.  

- Να κατανοήσει τους κινδύνους που ενσωματώνονται στα προϊόντα των αγορών χρήματος και 
κεφαλαίου. 

- Να κατανοήσει τη συμβολή των αγορών χρήματος και κεφαλαίου στην οικονομική ανάπτυξη μιας 
χώρας. 

- Να κατανοήσει αποφάσεις νομισματικής πολιτικής και κεντρικής τραπεζικής. 

 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 
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 

 

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  

Παραγωγή 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 

 

  

Άλλο: Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες.  Να 
υπολογίζει τις συνθήκες ισοδυναμίας, υποτίμηση/ανατίμηση συναλλαγματικών ισοτιμιών 
και την επίδραση στις διεθνείς αγορές και επενδύσεις.  Να εκτιμά τον κίνδυνο των αγορών 
και του τραπεζικού συστήματος. Να αναλύει πως το υπόδειγμα διαχρονικής κατανάλωσης 
επηρεάζει τις επενδύσεις στις διεθνικές επιχειρήσεις.  Να αξιολογεί αποφάσεις 
νομισματικής πολιτικής. 
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2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
1. Εισαγωγικές έννοιες, είδη χρηματοοικονομικών αγορών, διαμεσολαβητές, κεφαλαιαγορές και 

οικονομική ανάπτυξη. 
2. Η οικονομική θεωρία της ρύθμισης των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου. Τράπεζες και 

Χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση. 
3. Ασυμμετρία πληροφόρησης και δομές των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.  
4. Υποδείγματα τραπεζικής συμπεριφοράς, επιτροπή Βασιλείας Ι,ΙΙ,ΙΙΙ, Αξία σε κίνδυνο (Value at Risk, 

VaR). 
5. Τέλειες και αποτελεσματικές αγορές. 
6. Ισοδυναμίες στην Αγορά συναλλάγματος. 
7. Χρονική διάρθρωση των επιτοκίων και θεωρίες. 
8. Κεντρικές Τράπεζες και νομισματική πολιτική. 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Τάξη x 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  

Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες) x 

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

x 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο:  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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. 
 
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 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Φροντιστήριο  

Εργαστηριακή Άσκηση  

Συγγραφή εργασίας / εργασιών  

Σεμινάρια  

Ασκήσεις 13 

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη 86 

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 
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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 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και 
που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

x Περιλαμβάνει: Επίλυση 
προβλημάτων με χρήση 
ποσοτικών δεδομένων. 
Συγκριτική αξιολόγηση 
στοιχείων θεωρίας. 

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση   

Επίλυση Προβλημάτων   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

x  

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

  

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

  

 
Άλλο  :   

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-1. Συριόπουλος, Κ., Παπαδάμου, Σ. (2014). «Εισαγωγή στην Τραπεζική Οικονομική και τις 
Κεφαλαιαγορές» Εκδόσεις Utopia.  
2. Συριόπουλος, Κ. (1999). «Διεθνείς Κεφαλαιαγορές, Τόμος Α.» Εκδόσεις Ανίκουλα.  
3. Θωμαδάκης Σ., Ξανθάκης, Μ. (2006). «Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου» Εκδόσεις Σταμούλη. 
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ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (BA_214) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_214 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

     x  x 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (BA_214) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα:  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/BMA515/ 

1. 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 αποτελεί το εισαγωγικό μάθημα στις βασικές έννοιες της οργάνωσης και διοίκησης 
αθλητικών οργανισμών, επιχειρήσεων και προγραμμάτων.   

Οι στόχοι του μαθήματος είναι :  

- Η παρουσίαση και ανάλυση της εγχώριας και διεθνής αγοράς που σχετίζεται με τον αθλητισμό 
(επαγγελματικό και ερασιτεχνικό), την άσκηση (ιδιωτική, δημοτική) και την αναψυχή, καθώς και των 
υπηρεσιών που απορρέουν από την συνέργια του αθλητισμού με τον τουρισμό (αθλητικό 
τουρισμό), υγεία (προαγωγή δημόσιας υγείας και άσκηση, εργασιακός αθλητισμός) και με το 
πολιτισμό (αθλητικά γεγονότα, πολιτιστικές υποδομές/υπηρεσίες με αθλητικό ενδιαφέρον).  
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- η εφαρμογή των θεμελιωδών λειτουργιών της διοίκησης στις αθλητικές επιχειρήσεις και 
οργανισμούς.  

- η κατανόηση της καταναλωτικής συμπεριφοράς που σχετίζεται με τις αθλητικές υπηρεσίες, και 
προγράμματα. 

- η κατανόηση του σημαντικού ρόλου των διοικητικών αποφάσεων στην ανάπτυξη του αθλητισμού 
ως έναν από τους ισχυρότερους, σε διεθνές επίπεδο, κοινωνικούς και οικονομικούς θεσμούς. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

- Να διαχειρίζεται με αποτελεσματικότητα βασικά διοικητικά προβλήματα σε αθλητικούς 
οργανισμούς. 

- Να σχεδιάζει και να υλοποιεί υπηρεσίες, προγράμματα και γεγονότα στο τομέα του αθλητισμού, 
της άσκησης, της αναψυχής και του αθλητικού τουρισμού.  

- Να σχεδιάζει και να θέτει σε εφαρμογή χορηγικά προγράμματα και προγράμματα μάρκετινγκ στο 
τομέα του αθλητισμού 

- Να αξιολογεί προσφερόμενες υπηρεσίες και να εντοπίζει νέες ανάγκες στον ευρύτερο τομέα του 
αθλητισμού. 

 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 
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 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

X 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις x 

Λήψη αποφάσεων X 

Αυτόνομη εργασία x 

Ομαδική εργασία x 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον X 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών X 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων x 

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 

X 

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου 

x 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής X 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

X 

  

Άλλο:  

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
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1. Αθλητικές υπηρεσίες και προϊόντα: πολυμορφία αθλητικού προϊόντος, κατανόηση αθλητικής 
συμπεριφοράς. 

2. Αθλητική διοίκηση: εκπαίδευση, έρευνα, δίκτυα, ρόλοι, δεξιότητες, σταδιοδρομία. 
3. Αθλητικοί οργανισμοί & επιχειρήσεις, ιδιαιτερότητες και προκλήσεις της αθλητικής επιχείρησης 

και του ερασιτεχνικού σωματείου. 
4. Ανάπτυξη πολιτικής και στρατηγικής στον αθλητισμό, την άσκηση και την αναψυχή. Αρχές και 

μοντέλα ανάπτυξη αθλημάτων και υψηλών επιδόσεων.  
5. Ηγεσία & διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στον αθλητισμό: θεωρίες ηγεσίας, διοίκηση 

ανθρώπινου δυναμικού, λειτουργίες και διαδικασίες, μορφές απασχόλησης στον αθλητισμό. 
6. Διοίκηση εθελοντών στον αθλητισμό: πλαίσια εθελοντικής εργασίας, εκτίμηση αναγκών, 

προσέλκυση, τοποθέτηση, παρακίνηση, αξιολόγηση. 
7. Δομή και εσωτερικός σχεδιασμός του αθλητικού οργανισμού κερδοσκοπικού και μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 
8. Προγράμματα άσκησης και άθλησης: σχεδιασμός, υλοποίηση, αξιολόγηση, συνεχή 

παρακολούθηση.  
9. Έλεγχος και αξιολόγηση: δείκτες και μετρήσεις του οργανωτικού έργου στον αθλητισμό, 

αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, παραγωγικότητα. 
10. Εισαγωγή στο αθλητικό μάρκετινγκ, branding, χορηγικές υπηρεσίες και δανειοδοτημένα 

προϊόντα. 
11. Διεθνής αθλητική βιομηχανία: χαρακτηριστικά, ενδεικτικά παραδείγματα, δομή του Ολυμπιακού 

Κινήματος, βιομηχανία ποδοσφαίρου, σύγχρονες τάσεις και προκλήσεις.  
12. Εισαγωγή στον αθλητικό τουρισμό, ο αθλητισμός και τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα ως εργαλείο 

τουριστικής ανάπτυξης. 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Τάξη x 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  

Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες)  

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

x 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο:  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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 / 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Φροντιστήριο  

Εργαστηριακή Άσκηση  

Συγγραφή εργασίας / εργασιών 30 

Σεμινάρια  

Ασκήσεις 26 

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  
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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 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη 43 

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

x 70%  

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση   

Επίλυση Προβλημάτων   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

  

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

x 30% (Προαιρετική)  

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

  

 
Άλλο  :   

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Παπαδημητρίου Δ. (2005). Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων, Αθήνα: Εκδόσεις 
Κλειδάριθμος. 
Αλεξανδρής, Κ. (2006). Αρχές μάνατζμεντ και μάρκετινγκ οργανισμών και επιχειρήσεων αθλητισμού, 
Εκδόσεις Χριστοδουλίδου. 
Συμπληρωματικές πηγές 
Bridges, F. J., & Roquemore, L. L. (1998). Management for Atheltic/Sport Administration. ESM books. 
Chelladurai, P. (1999). Human Resource Management in Sport and Recreation. USA: Human Kinetics. 
Grantham, C. W., Patton, W. R., York, D. T., & Winick, L. M. (1998). Health Fitness Management: A 
comprehensive Resource for Managing and Operating Programs and Facilities. USA: Human Kinetics. 
Masteralexis, L. P., Barr, C. A. & M. A. Hums (1998), Principles and Practice in Sport Management. USA: 
An Aspen Publication. 
Mull, F. R., Bayless, G. K., Ross, M. C., Jamieson, M. L. (1997). Recreational Sport Management. USA: 
Human Kinetics. 
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ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (BA_140) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_140 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

     x  x 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (BA_140) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα: οι φοιτητές είναι καλό να  έχουν 
γνώσεις μάνατζμεντ και οργάνωσης επιχειρήσεων 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/BMA459/ 

1. 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 

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές τις στρατηγικές και τις διαδικασίες 
αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται μεταξύ άλλων ο κύκλος ζωής κλάδων 
και επιχειρήσεων, οι στρατηγικές εξυγίανσης μη αποδοτικών μονάδων, οι επιχειρηματικές 
στρατηγικές αντιμετώπισης της κρίσης, οι συγχωνεύσεις & εξαγορές, και  η ανθρώπινη αντίδραση 
στις αλλαγές του εξωτερικού και εσωτερικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/ τρια θα έχει αναπτύξει τις κάτωθι 
δεξιότητες: 

1. Διαχείριση αλλαγών, 
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2. Διαχείριση κρίσεων, 

3. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού σε ταραχώδη περιβάλλοντα, 

4. Διαχείριση εξαγορών & συγχωνεύσεων, 

5. Εξυγίανση επιχειρηματικών ομίλων. 

Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα μπορεί να (μαθησιακά αποτελέσματα): 

1. Κατανοεί την ανάγκη αλλαγών στο εσωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης, 

2. Γνωρίζει να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τον ανθρώπινο παράγοντα στο πλαίσιο των αλλαγών 
αυτών, 

3. Εξειδικεύεται στο εργαλείο των εξαγορών & συγχωνεύσεων. 

 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 
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 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

x 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις x 

Λήψη αποφάσεων x 

Αυτόνομη εργασία x 

Ομαδική εργασία x 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παραγωγή 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 

x 

  

Άλλο:  

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
1 Βασικές έννοιες και ορισμοί, 
2. Στρατηγική αποεπένδυση, 
3. Κύκλος ζωής επιχειρήσεων: ίδρυση, ανάπτυξη και  θνησιμότητα επιχειρήσεων, 
4. Το δίλημμα της καινοτομικής επιχείρησης  
5. Η «νεκρή κοιλάδα» της αναδιοργάνωσης, 
6. Στρατηγική και λειτουργική αναδιοργάνωση, 
7. Στάδια αναδιοργάνωσης, 
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8. Αναδιοργάνωση σε γεωγραφικό επίπεδο (π.χ. πανευρωπαϊκές επιχειρήσεις, «εθνικοί 
πρωταθλητές»), 

9. Εξυγίανση επιχειρήσεων σε συνθήκες κρίσης, 
10. Εξαγορές & συγχωνεύσεις. 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Τάξη x 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  

Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες)  

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

x 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο:  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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. 
 
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 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Φροντιστήριο  

Εργαστηριακή Άσκηση  

Συγγραφή εργασίας / εργασιών 86 

Σεμινάρια  

Ασκήσεις  

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη  

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της 
διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, 
Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, 
Δοκιμασία Πολλαπλής 
Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, 

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

  

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση   

Επίλυση Προβλημάτων   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   
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Ερωτήσεις Ανάπτυξης 
Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή 
Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, 
Καλλιτεχνική Ερμηνεία, 
Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και 
που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

  

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

x Γραπτή εργασία (100%) που 
περιλαμβάνει: θεωρητική 
ανάλυση Εμπειρική ανάλυση 
επιχειρήσεων της ελληνικής 
και της διεθνούς οικονομίας 
Επίλυση προβλημάτων  
Παρουσίαση αποτελεσμάτων   
Η εργασία είx ατομική και 
πρέπει να έχει τουλάχιστον 
12.000 λέξεις.  Οι οδηγίες 
εκπόνησης της εργασίας και τα 
κριτήρια βαθμολόγησης είx 
διαθέσιμα στους φοιτητές στο 
e-class. 

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

  

 
Άλλο  :   

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. Γεωργόπουλος Α. (2016),“Αναδιοργάνωση και Μάνατζμεντ Αλλαγών σε Επιχειρήσεις», Ηλεκτρονική 
Έκδοση, Κάλλιπος, Αθήνα, http://repository.kallipos.gr/handle/11419/1647 
2. Γεωργόπουλος Α. (2004), «Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων», Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα. 
3. Παπούλιας Δ.Β. (2002), «Στρατηγική διοίκηση επιχειρήσεων και αλλαγών», εκδόσεις Καστανιώτη, 
Αθήνα. 
4. Heller R. (2001), «Πως να Ελέγχετε τις Αλλαγές», Σύμβουλος Μάνατζερ, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα. 
5. Adizes I. (1988), «Corporate Lifecycles– How and Why Corporations Grow and Die and What to Do 
About It», Prentice Hall, Paramus. 
6. Baldwin J.R. (1998), «The Dynamics of Industrial Competition, A North American Perspective», 
Cambridge University Press. 
7. Haspelagh P., Jemison D.B., (1991), “Managing Acquisitions-Creating Value through Corporate 
Renewal”, New York: Free Press. 
8. Schumpeter J. A. (1993), “Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie“, UTB für Wissenschaft, Francke 
Verlag Tübingen und Basel, 7. erweiterte Auflage. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (BA_119) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_119 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

  x      
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (BA_119) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα: οι φοιτητές είναι καλό να γνωρίζουν 
Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι 

ΓΛΩΣΣΑΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses 

1. 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 

To μάθημα αποτελείται από δύο (2) βασικές ενότητες: 

1. Το εννοιολογικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει την κατάρτιση των λογιστικών 
καταστάσεων: ισολογισμός, αποτέλεσμα χρήσης, μεταβολή καθαρής θέσης, ταμειακές 
ροές 

2. Την ανάλυση, αποτίμηση και ερμηνεία των λογιστικών καταστάσεων. 

 

Το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές το βασικό πλαίσιο κατανόησης του τρόπου που αναλύονται 
και ερμηνεύονται οι λογιστικές καταστάσεις των επιχειρήσεων. Η ύλη του μαθήματος εισαγάγει 
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τους φοιτητές σε όλα τα σημαντικά εργαλεία και τις μεθόδους ανάλυσης των λογιστικών 
καταστάσεων.   

Ειδικότερα σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει την ανάλυση λογιστικών καταστάσεων με 
τη βοήθεια της οριζόντιας ανάλυσης, της κάθετης ανάλυσης, των δεικτών τάσης και των 
αριθμοδεικτών. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται στους φοιτητές οι αριθμοδείκτες ρευστότητας, 
δραστηριότητας, αποδοτικότητας, διάρθρωσης κεφαλαίων και επενδύσεων. Επίσης γίνεται 
αναφορά στο κεφάλαιο κίνησης και στις ταμειακές ροές. 

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα έχει αναπτύξει τις κάτωθι 
δεξιότητες: 

1. Υπολογισμός αριθμοδεικτών, 

2. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των αριθμοδεικτών, 

3. Διαμόρφωση προτάσεων επίλυσης των χρηματοοικονομικών προβλημάτων της επιχείρησης και 
του κλάδου της. 

 

Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα μπορεί να (μαθησιακά αποτελέσματα): 

1. Κατανοεί την χρησιμότητα των λογιστικών καταστάσεων μιας επιχείρησης, 

2. Αναλύει τις λογιστικές καταστάσεις, με διάφορες μεθοδολογίες, 

3. Εντοπίζει τα χρηματοοικονομικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της επιχείρησης, 

4. Αξιολογεί και να συγκρίνει με λογιστικά και χρηματοοικονομικά κριτήρια διαφορετικούς κλάδους 
παραγωγής μέσα σε μια εθνική οικονομία. 

 

 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 
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 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

x 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις x 

Λήψη αποφάσεων x 

Αυτόνομη εργασία x 

Ομαδική εργασία x 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον x 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον x 

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών x 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων x 

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 

x 



22 

 

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον x 

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου 

x 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής x 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

x 

 

Άλλο:  

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. Βασικές έννοιες και σκοπός της λογιστικής ανάλυσης  
2. Ομάδες ενδιαφερομένων 
3. Μέθοδοι ανάλυσης 
4. Oριζόντια ανάλυση 
5. Κάθετη ανάλυση  
6. Kεφάλαιο κίνησης 
7. Αριθμοδείκτες -γενικά 
8. Aριθμοδείκτες ρευστότητας,  
9. Aριθμοδείκτες δραστηριότητας,  
10. Aριθμοδείκτες αποδοτικότητας 
11. Aρiθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 
12. Aριθμοδείκτες επενδύσεων  
13. Καταστάσεις ταμειακών ροών 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Τάξη x 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  

Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στηδιδασκαλία (διαφάνειες)  

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

x 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο:  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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 / 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Φροντιστήριο  

Εργαστηριακή Άσκηση  

Συγγραφή εργασίας / εργασιών 30 

Σεμινάρια  

Ασκήσεις 31 

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  
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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 

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη 25 

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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

Γραπτή εξέταση με ερωτήματα ανάπτυξης x  

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση   

Επίλυση Προβλημάτων x  

Πρόοδος με ερωτήματα ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα ανάπτυξης 
(διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   

Γραπτή εξέταση με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

x  

Γραπτή έκθεση/αναφορά/εργασία x . 

Πρόοδος με ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

  

 
Άλλο: 

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Γεωργόπουλος Α. (2014), “Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων», Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα. 
Γκίκας,  Δ. (2002), «Η ανάλυση και οι χρήσεις των λογιστικών καταστάσεων», Εκδόσεις Μπένου, 
Αθήνα. 
Νιάρχος Ν. (2004), «Χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων», Εκδόσεις Σταμούλη. 
Νιάρχος Ν., Ηρειώτης Ν., Αλεξάκης Χ. (2004), «ΑΣΚΗΣΕΙΣ χρηματοοικονομικής λογιστικής και ανάλυσης 
λογιστικών καταστάσεων», Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα. 
Walsh C. (2000), “Αριθμοδείκτες και management”, Εκδόσεις Πατάκη. 
Ittelson T.R. (2009), “FINANCIAL STATEMENTS: A step-by-step guide to understanding and creating 
financial reports”, CAREER PRESS, Franklin Lakes NJ. 
Bernstein L.A., and Wild J.J. (2000), “Analysis of financial statements”, fifth edition, McGraw-Hill. 
Gibson C.H. (1995), “Financial statement analysis”, 6th edition, Cincinnati, Ohio: South-Western 
Publishing Co. 
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ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (BA_121) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_121 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

  x      
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (BA_121) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα: Οι φοιτητές πρέπει να έχουν βασικές 
γνώσεις χρήσης λογισμικού αυτοματισμού γραφείου. 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/BMA576/ 

1. 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 

Οι Βάσεις Δεδομένων σήμερα, είτε ανεξάρτητα είτε ως μέρος Πληροφοριακών Συστημάτων, 
αποτελούν ανεκτίμητο περιουσιακό στοιχείο των σύγχρονων επιχειρήσεων. Το μάθημα 
παρουσιάζει, σε θεωρητικό και κυρίως πρακτικό επίπεδο, την μεθοδολογία σχεδίασης, υλοποίησης 
και βελτιστοποίησης των Βάσεων Δεδομένων.  

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα γνωρίζει την θεωρητική θεμελίωση των: 

1. Αναλυτική περιγραφή του σχεσιακού σχήματος μοντελοποίησης και αποθήκευσης των 
δεδομένων. Περιγραφή άλλων σχημάτων (δικτυωτό, ιεραρχικό και αντικειμενοκεντρικό).  

2. Διάγραμμα Οντοτήτων-Σχέσεων.  
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3. Περιγραφή της μεθοδολογίας προσπέλασης και παρουσίασης των δεδομένων (σχεσιακή άλγεβρα, 
SQL, ερωτήματα, κλπ.). 

4. Συναρτησιακές εξαρτήσεις και Κανονικοποίηση.  

5. Αναφορά σε σύγχρονα συστήματα βάσεων δεδομένων (κατανεμημένα, πολυμεσικά, κ.λ.π.).  

6. Ασφάλεια και δικαιοδοσία Βάσεων Δεδομένων (προνόμια, ασφάλεια πολλαπλών επιπέδων) 

 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 
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 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

x 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων x 

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παραγωγή 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 

 

  

Άλλο:  

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων 
   Βασικές έννοιες  
   Ιστορική Εξέλιξη 
   Διαφορετικά Σχήματα 
Εννοιολογικός Σχεδιασμός 
   Διαγράμματα Οντοτήτων-Σχέσεων 
   Αναλυτική Περιγραφή  
   Μελέτη περιπτώσεων 
Λογικός Σχεδιασμός 
   Σχεδιασμός Πινάκων 
   Μελέτη περιπτώσεων 
Βελτιστοποίηση Σχεδιασμού Βάσης Δεδομένων 
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   Συναρτησιακές Εξαρτήσεις 
   Κανονικοποίηση 
   Μελέτη Περιπτώσεων 
Χρήση Βάσης Δεδομένων 
   Σχεσιακή Άλγεβρα 
   SQL 
   Μελέτη περιπτώσεων 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Τάξη x 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  

Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες) x 

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

x 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο: Εργαστηριακή εκπαίδευση 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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. 
 
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 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Φροντιστήριο  

Εργαστηριακή Άσκηση 13 

Συγγραφή εργασίας / εργασιών  

Σεμινάρια  

Ασκήσεις 13 

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη 73 

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της 
διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, 
Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή 

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

x 80% 

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση   

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

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

  

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

  

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

  

 
Άλλο Εργαστηριακή Εξέταση :  20% 

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
«Θεμελιώδεις Αρχές Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων», Τόμος Α’, Elmarsi R. &S.B Navathie», Εκδόσεις 
Δίαυλος, 2007, Αθήνα. 
«Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων», Ταμπακάς Βασίλειος,  Εκδόσεις GOTSIS, 2015, Αθήνα.  
«Συστήματα Βάσεων Δεδομένων-SQL», Γιαννακουδάκης Ε., Εκδόσεις Μπένου Ευγενία, Β’ Έκδοση, 
2009, Αθήνα. 
«Συστήματα Βάσεων Δεδομένων-Η Πλήρης Θεωρία των Βάσεων Δεδομένων», Silbrerschatz-Korth-
Sudarshan, Εκδόσεις Γκιούρδα, 2004, Αθήνα. 
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ (BA_220) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_220 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

    x  x  
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
(BA_220) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα: Οι φοιτητές πρέπει να έχουν 
τουλάχιστον βασικές γνώσεις του μάρκετινγκ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/BMA636/ 

1. 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 αποσκοπεί στην ανάλυση της διαδικασίας βιομηχανικού μάρκετινγκ, καθώς και στην 
παρουσίαση του ρόλου των πωλήσεων, εντός του ευρύτερου πλαισίου του βιομηχανικού 
μάρκετινγκ.  

Ειδικότερα, μετά το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να έχουν γνώση και κατανόηση: 

1. Των βιομηχανικών αγορών 



29 

 

2. Της οργανωσιακής διαδικασίας λήψης αγοραστικών αποφάσεων 

3. Της κατάρτισης στρατηγικής βιομηχανικού μάρκετινγκ 

4. Των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της σπουδαιότητας των επιμέρους μεταβλητών του μίγματος 
βιομηχανικού μάρκετινγκ (διανομή, επικοινωνίες, προιόντα και τιμολόγηση) 

5. Των σύγχρονων τάσεων στο βιομηχανικό μάρκετινγκ (π.χ. τεχνολογικές εξελίξεις, ηθική διάσταση 
και συστημική προσέγγιση) 

6. Τα κριτήρια αγοράς και λήψης αποφάσεων των μεγάλων / σημαντικών πελατών (key accounts) 

7. Το ρόλο και τη συμβολή της λειτουργίας των πωλήσεων στην επιχείρηση, στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων μάρκετινγκ 

8. Των κύριων στρατηγικών και τακτικών υλοποίησης και διοίκησης πωλήσεων 

 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 
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 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

X 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων X 

Αυτόνομη εργασία X 

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 

X 

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου 

X 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής X 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

X 

  

Άλλο:  

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. Οριοθέτηση και χαρακτηριστικά βιομηχανικών αγορών 

2. Οργανωσιακή διαδικασία λήψης αγοραστικών αποφάσεων 

3. Στρατηγική βιομηχανικού μάρκετινγκ 

4. Μίγμα βιομηχανικού μάρκετινγκ (διανομή, επικοινωνίες, προιόντα και τιμολόγηση) 
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5. Σύγχρονες τάσεις στο βιομηχανικό μάρκετινγκ (π.χ. τεχνολογικές εξελίξεις, ηθική διάσταση και 
συστημική προσέγγιση) 

6. Κριτήρια αγοράς και λήψης αποφάσεων των μεγάλων / σημαντικών πελατών (key accounts) 

7. Ο ρόλος και η συμβολή της λειτουργίας πωλήσεων στην επιχείρηση 

8. Στρατηγικές και τακτικές υλοποίησης και διοίκησης πωλήσεων 

9. Οργάνωση Δυναμικού Πωλήσεων (π.χ. μέγεθος και τύποι πωλητών, οργάνωση κατά περιοχές, 
τμηματοποίηση πελατών και τύποι προϊόντος.) 

10. Εκπαίδευση πωλητών 

11. Υποκίνηση δυναμικού πωλήσεων, συστήματα αμοιβών και αξιολόγηση απόδοσης 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Τάξη x 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  

Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες) x 

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

x 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο:  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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. 
 
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 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Φροντιστήριο  

Εργαστηριακή Άσκηση  

Συγγραφή εργασίας / εργασιών  

Σεμινάρια  

Ασκήσεις  

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη 86 

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 
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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 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και 
που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

x  

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση   

Επίλυση Προβλημάτων   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

  

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

x Προεραιτική:  bonus μέχρι 2 
βαθμούς επιπροσθέτως του 
βαθμού της εξέτασης 

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

  

 
Άλλο: 

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Σιώμκος Γεώργιος, Τσιάμης Ιωάννης και Φωτιάδης Θωμάς (2019) High-Tech και Βιομηχανικό 
Μάρκετινγκ. Εκδόσεις Broken Hill. 
Γούναρης Σπύρος και Σταθακόπουλος Βλάσης (2017) Διοίκηση στρατηγικών σχέσεων, Μάρκετινγκ και 
πωλήσεις για πελάτες στρατηγικής σημασίας. Εκδόσεις Unibooks IKE. 
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (BA_197) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_197 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

     x   
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (BA_197) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα: βασική γνώση της Μικροοικονομικής 
και Μακροοικονομικής είναι αναγκαία. 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/BMA443/ 

1. 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 

Οι θεωρητικές προσεγγίσεις σχετικά με τις οικονομικές λειτουργίες του κράτους στους σύγχρονους 
κεφαλαιοκρατικούς σχηματισμούς διαφέρουν: Η πρώτη γενιά των Νεοκλασικών οικονομολόγων 
(1870-1920) υποστήριζε ότι η ιδιωτική επιχείρηση που κατευθύνεται με το μηχανισμό των τιμών 
στην ανταγωνιστική αγορά μπορεί να επιτύχει τη μεγιστοποίηση της οικονομικής ευημερίας της 
κοινωνίας, αρκεί να μην επεμβαίνει το κράτος στη λειτουργία της αγοράς. Η αναθεωρημένη θέση 
της Νεοκλασικής Σχολής, που διατυπώθηκε αργότερα (1930 και μετά), υποστηρίζει ότι για να 
μεγιστοποιηθεί η οικονομική ευημερία είναι αναγκαία η συνδυασμένη οικονομική δράση της 
ιδιωτικής επιχείρησης και του κράτους. Οι Μαρξιστές θεωρούν ότι οι οικονομικές και ιδεολογικές 
λειτουργίες του κράτους έχουν ως στόχο τη συνοχή και την ενότητα του κεφαλαιοκρατικού 
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κοινωνικού σχηματισμού, ώστε να διασφαλίζεται η αναπαραγωγή των σχέσεων εκμετάλλευσης. Οι 
υποθέσεις και η ανάλυση των παραπάνω θεωριών αναφορικά με τις οικονομικές λειτουργίες του 
κράτους αποτελούν το αντικείμενο του μαθήματος της Δημόσιας Οικονομικής. 

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να γνωρίζει αντικρουόμενες θεωρητικές 
προσεγγίσεις αναφορικά με ζητήματα όπως: 

1. Ποιους συγκεκριμένους στόχους επιδιώκει η οικονομική δράση του κράτους. 

2. Ποια είναι τα μέσα της οικονομικής παρέμβασης του κράτους 

3. Ποια είναι τα κριτήρια και η διαδικασία οικονομικής δράσης του κράτους. 

 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 
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 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία x 

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παραγωγή 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 x 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

x 

  

Άλλο: Κριτική  γνώση οικονομικών θεωριών 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
1. Τα βασικά οικονομικά προβλήματα σύμφωνα με τη νεοκλασική θεωρία. 
2. Οι βασικές νεοκλασικές παραδοχές για την οικονομική και πολιτική οργάνωση. 
3. Η τελείως ανταγωνιστική αγορά. 
4. Αριστοποίηση σύμφωνα με το κριτήριο Pareto. 
5. Οι ατέλειες της αγοράς. 
6. Οι οικονομικές λειτουργίες του κράτους σύμφωνα με τη νεοκλασική θεωρία. 
7. Τα δημόσια αγαθά. 
8. Εξωτερικότητες . 
9. Μονοπωλιακές καταστάσεις . 
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10. Η διανομή στις οικονομίες της αγοράς. 
11. Άριστη ή κοινωνικά επιθυμητή αναδιανομή. 
12. Πολιτική για τη σταθεροποίηση της οικονομίας. 
13. Πολιτική οικονομικής ανάπτυξης . 
14. Το κράτος στους εκμεταλλευτικούς τρόπους παραγωγής, σύμφωνα με τη μαρξιστική θεώρηση. 
15. Μαρξιστικές προσεγγίσεις για τις μορφές και τις λειτουργίες του καπιταλιστικού κράτους. 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Τάξη x 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  

Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες)  

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

x 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο:  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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. 
 
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 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Φροντιστήριο  

Εργαστηριακή Άσκηση  

Συγγραφή εργασίας / εργασιών  

Σεμινάρια  

Ασκήσεις  

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη 86 

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της 
διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, 
Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, 

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

x  

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση   

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

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

  

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

  

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

  

 
Άλλο  :   

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. Καράγιωργας, Δ. Π. (χωρίς χρονολογία έκδοσης), Δημόσια Οικονομική: Οι οικονομικές λειτουργίες 
του κράτους, Αθήνα: Παπαζήσης. 
2. Stiglitz, J. (1992), Οικονομική του Δημόσιου Τομέα, Αθήνα: Κριτική 
3. Γεωργακόπουλος, Θ. (2012), Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική, Αθήνα: Ευγενία Σωτ. Μπένου. 

 

 



36 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (BA_143 & BA_143A) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_143 
& 
BA_143A 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

       x 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (BA_143 & BA_143A) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα: Οι φοιτητές μπορούν να 
αξιοποιήσουν βασικές γνώσεις Μάνατζμεντ, Οργανωσιακής 
Συμπεριφοράς . 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/BMA577/ 

1. 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 

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές το περιεχόμενο και τις τάσεις στο 
γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. Ειδικότερα θα δοθεί έμφαση στην κριτική 
προσέγγιση των εννοιών και των πρακτικών Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και στη σημασία της 
Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού για την Οργανωσιακή Αποτελεσματικότητα. 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι διδασκόμενοι αναμένεται να είναι σε θέση να: 

- Κάνουν κριτική ανάλυση της στρατηγικής σημασίας της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και του 
ρόλου του διευθυντή αυτού του τμήματος.  
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- Επεξηγήσουν τεχνικές στην εφαρμογή της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού μέσα από την χρήση 
σχετικών θεωρητικών μοντέλων και ανάλυσης τύπου case study. 

 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 
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 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων x 

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία x 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 

x 

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου 

x 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής x 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

x 

  

Άλλο: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση : Να 
πραγματοποιήσουν ανάλυση της σχετικής εργασίας και να ετοιμάσουν σχετική περιγραφή 
και προδιαγραφές μέσα από την χρήση θεωρητικών μοντέλων και ανάλυσης τύπου case 
study. Να κάνουν κριτική ανάλυση των μεθόδων επιλογής υποψηφίων καθώς και κριτική 
αξιολόγηση της εκπαίδευσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Να επεξηγήσουν 
τον ρόλο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και να αναλύσουν τα κριτήρια αξιολόγησης.  

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
1. Εισαγωγή στη Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων 
2. Στρατηγική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 
3. Προγραμματισμός Ανθρωπίνων Πόρων και Ανάλυση Εργασίας  
4. Προσέλκυση υποψηφίων 
5. Διαδικασία επιλογής υποψηφίων 
6. Μέθοδοι εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού 
7. Συστήματα αμοιβής εργαζομένων 
8. Αξιολόγηση απόδοσης των εργαζομένων  

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
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ΤΡΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Τάξη x 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  

Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες) x 

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

x 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο: videos x 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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. 
 
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 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 42 

Φροντιστήριο  

Εργαστηριακή Άσκηση  

Συγγραφή εργασίας / εργασιών  

Σεμινάρια  

Ασκήσεις 26 

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη 57 

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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, 

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

  

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση x 40% 

Επίλυση Προβλημάτων   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   
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Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, 
Καλλιτεχνική Ερμηνεία, 
Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και 
που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

x 60% 

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

  

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

  

 
Άλλο  :   

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Torrington D., Hall L., Taylor S. και Atkinson C. (2011). Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Εκδόσεις BROKEN 
HILL. 
Χυτήρης Λ. (2013). Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Εκδόσεις ΦΑΙΔΙΜΟΣ. 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (BA_306) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_306 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

     x  x 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (BA_306) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα: Απαραίτητες είναι βασικές γνώσεις 
μαθηματικών και στατιστικής 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

1. 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 

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές τους τραπεζικούς κινδύνους και πως 
αυτοί επηρεάζουν τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη 
Διαχείριση των Τραπεζικών κινδύνων με τη χρήση Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων. 

 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;. 
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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 

 

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  

Παραγωγή 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 

 

  

Άλλο: Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να: 1. Κατανοήσει τους Τραπεζικούς 
κινδύνους.  2. Διαχειριστεί τους Τραπεζικούς κινδύνους χρησιμοποιώντας  Παράγωγα 
Χρηματοοικονομικά Προϊόντα. 3. Εφαρμόζει τις μεθόδους διαχείρισης τραπεζικών κινδύνων 
με τη βοήθεια του EXCEL και στατιστικού πακέτου. 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
1. Τράπεζες και Χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση. 
2. Οι δομές των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και η μέτρηση της απόδοσης.  
3. Οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι.  
4. Ποσοτικοποίηση και Αντιστάθμιση των κινδύνων. 
5. Πιστωτικός κίνδυνος και Τραπεζική πίστη. 
6. Μέθοδοι μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου. 
7. Διαχείριση Τραπεζικών κινδύνων με χρήση Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων. 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Τάξη x 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  

Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες) x 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

x 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο:  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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. 
 
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 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Φροντιστήριο  

Εργαστηριακή Άσκηση  

Συγγραφή εργασίας / εργασιών  

Σεμινάρια  

Ασκήσεις 13 

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη 86 

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

x  

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση   

Επίλυση Προβλημάτων   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

x  

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

  

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

  

 
Άλλο  :   
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4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Συριόπουλος Κ. και Παπαδάμου Σ. «Εισαγωγή στην Τραπεζική Οικονομική και τις Κεφαλαιαγορές» 
εκδόσεις Utopia 2014. 
Συριόπουλος Κ. «Διαχείριση Τραπεζικού Κινδύνου» Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, β΄έκδοση, Πάτρα 
2008 
Μυλωνάς, Ν. «Αγορές και προϊόντα παραγώγων». Εκδόσεις Γ. Δαρδανός- Κ. Δαρδανός Ο.Ε. 2005. 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (BA_209) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_209 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

     x  x 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (BA_209) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα:  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/BMA413/ 

1. 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 

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τον φοιτητή στις έννοιες κινδύνου και απόδοσης, της 
διαφοροποίησης του κινδύνου, καθώς και στην επιλογή και αξιολόγηση αποτελεσματικών 
χαρτοφυλακίων. Θα δοθεί η θεωρητική στήριξη της σύγχρονης θεωρίας χαρτοφυλακίου  

Το μάθημα συνδυάζει γνώσεις που αποκτήθηκαν από τα μαθήματα Διεθνείς Αγορές Χρήματος και 
Κεφαλαίου, Στατιστική των Επιχειρήσεων, Μικροοικονιμική Ι, και Χρηματοοικονομική Οικονομετρία.  

Στο τέλος του εξαμήνου ο φοιτητής θα είναι σε θέση:  

Να γνωρίζει και υπολογίζει απόδοση και κίνδυνο (διάφορα μεγέθη).  

Να κατασκευάζει το αποτελεσματικό σύνορο χαρτοφυλακίων.  
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Να αξιολογεί χαρτοφυλάκια και διαχειριστές με όλα τα θεωρητικά και πρακτικά μεγέθη αποτίμησης.  

Να υπολογίζει κίνδυνο και απόδοση διεθνώς διαφοροποιημένων χαρτοφυλακίων.  

Να σχολιάζει σύγχρονες προβληματικές της παγκοσμιοποιημένης αγοράς χρήματος και κεφαλαίου 
με τις επιπτώσεις της στη διαφοροποίηση του κινδύνου χαρτοφυλακίων. 

 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 
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 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

x 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων x 

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παραγωγή 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 

 

  

Άλλο:  

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Θεωρία Χρησιμότητας 
Κίνδυνος και Απόδοση 
Διαφοροποίηση Κινδύνου 
Αποτελεσματικές Αγορές 
Ανωμαλίες Αγορών και υπολογισμός Abnormal returns 
Τεχνική Ανάλυση και κανόνες αγοραπωλησιών  
Σύγχρονη Θεωρία Χαρτοφυλακίου 
Αποτελεσματικά Χαρτοφυλάκια (Markowitz) 
CAPM 
Γραμμή Κεφαλαιαγοράς και Γραμμή Χρεογράφων 
APT 
Διεθνή Χαρτοφυλάκια 
Τακτική και Στρατηγική 
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Κατανομή Χαρτοφυλακίων 
Αποτίμηση Χαρτοφυλακίων 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Τάξη x 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  

Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες)  

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

x 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο:  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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. 
 
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 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Φροντιστήριο  

Εργαστηριακή Άσκηση  

Συγγραφή εργασίας / εργασιών  

Σεμινάρια  

Ασκήσεις 26 

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη 60 

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της 
διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, 
Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, 
Δοκιμασία Πολλαπλής 
Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, 
Ερωτήσεις Ανάπτυξης 
Δοκιμίων, Επίλυση 

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

x 50% 

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση   

Επίλυση Προβλημάτων   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   
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Προβλημάτων, Γραπτή 
Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, 
Καλλιτεχνική Ερμηνεία, 
Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και 
που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

  

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

  

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

  

 
Άλλο Ασκήσεις :  50% 

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βιβλίο [13965]: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΥΔΩΝΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΡΡΑΣ, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ  
Βιβλίο [50657709]: Σύγχρονη Θεωρία Χαρτοφυλακίου και Ανάλυση Επενδύσεων, Edwin J. Elton, 
Martin J. Gruber, Stephen J. Brown, William N. Goetzmann  
Βιβλίο [31201]: Διαχείριση χαρτοφυλακίου, Παπαδάμου Στέφανος Θ. 
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (BA_102) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_102 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

    x  x  
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (BA_102) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα: η παρακολούθηση των παραδόσεων 
απαιτεί επαρκείς γνώσεις στα μαθήματα: Διοίκηση - Οργάνωση 
Επιχειρήσεων Α’ και Β’, Διεθνής Οικονομική  και Διαχείριση  
Ανθρωπίνων Πόρων 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/BMA495/ 

1. 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 

Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει αφενός μεν τις βασικές 
συνιστώσες της διεθνούς επιχείρησης στα πλαίσια της αύξουσας διεθνοποίησης των οικονομικών 
δραστηριοτήτων, καθώς και τις επιδράσεις των πολιτιστικών αξιών στις διοικητικές λειτουργίες, 
αφετέρου δε τις σύγχρονες θεωρίες και πρακτικές της διαπολιτισμικής διοίκησης και της διεθνούς 
διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων. 

 Ο πολυδιάστατος και διεπιστημονικός χαρακτήρας του συγκεκριμένου διδακτικού αντικειμένου δεν 
επιτρέπει μια διεξοδική παρουσίαση των θεωριών της διεθνούς επιχειρηματικής δραστηριότητας ή 
μια ενδελεχή ανάλυση του σύγχρονου προβληματισμού για τις επιδράσεις της κουλτούρας στην 
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οργανωτική δομή και τις διοικητικές μεθόδους, κατά συνέπεια η έμφαση δόθηκε στην ανάλυση των 
κύριων παραμέτρων της διοίκησης των πολιτιστικών διαφοροποιήσεων και του φάσματος των 
πρακτικών ενεργειών που απαιτούνται για την αποτελεσματική λειτουργία μιας επιχείρησης στο 
διεθνές περιβάλλον. 

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να: 

1. Κατανοεί και να ερμηνεύει με κριτικό τρόπο τις επιδράσεις των πολιτιστικών αξιών στις 
διοικητικές λειτουργίες, καθώς και τις πρακτικές της διεθνούς διοίκησης των ανθρώπινων πόρων. 

2. Διαθέτει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να είναι αποτελεσματικό διοικητικό 
στέλεχος στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον 

3. Αναπτύσσει ιδέες και επιχειρήματα σχετικά με τη σύγχρονη προβληματική της διαπολιτισμικής 
διοίκησης και της διεθνούς διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων. 

 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 
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 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

x 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις x 

Λήψη αποφάσεων x 

Αυτόνομη εργασία x 

Ομαδική εργασία x 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον x 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον x 

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 

x 

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον x 

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου 

x 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής x 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

x 

  

Άλλο: Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες: 
Ικανότητα εφαρμογής δεξιοτήτων που αφορούν πρακτικές της διεθνούς διοίκησης, όπως 
για παράδειγμα επιλογή , ανάπτυξη και ανταμοιβή των εκπατρισμένων στελεχών.    
Παρουσίαση απόψεων και επίλυση προβλημάτων που αφορούν τις βασικές λειτουργίες της 
διαπολιτισμικής διοίκησης και της διεθνούς διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων με τη 
μορφή σύντομης έκθεσης. 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
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1. Εννοιολογικό υπόβαθρο και ανάλυση των σύγχρονων θεωρητικών προσεγγίσεων της 
διαπολιτισμικής διοίκησης και της διεθνούς διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων. 

2. Η διεθνής επιχείρηση : Οργάνωση, εναλλακτικές στρατηγικές και περιβαλλοντικοί περιορισμοί 
στην μετεγκατάσταση της παραγωγικής δραστηριότητας στο εξωτερικό. 

3. Διεθνοποίηση των αγορών και εκτίμηση των διεθνών επιχειρηματικών ευκαιριών και κινδύνων. 
Ανάλυση των εξειδικεύσεων που είναι απαραίτητες για μια αποτελεσματική λειτουργία στο 
ραγδαίως μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον. 

4. Στελέχωση της διεθνούς επιχείρησης : στρατολόγηση, επιλογή, μισθολογική πολιτική, 
κινητικότητα των διεθνών στελεχών, εκπαίδευση, υποκίνηση και διαχείριση διεθνούς 
καριέρας. 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Τάξη x 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  

Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες) x 

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

x 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο: προβολή εκπαιδευτικών 
ντοκιμαντέρ 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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. 
 
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 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Φροντιστήριο  

Εργαστηριακή Άσκηση  

Συγγραφή εργασίας / εργασιών 30 

Σεμινάρια  

Ασκήσεις  

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη 56 

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της 
διαδικασίας αξιολόγησης 

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

  

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

Δημόσια Παρουσίαση x 70% 

Επίλυση Προβλημάτων   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

x 30% 

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

  

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

  

 
Άλλο  :   

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1.Ball A. Donald, Geringer J. Michael, Minor S. Michael, McNett M. Jeanne (2014), Διεθνής 
Επιχειρηματική Δραστηριότητα, Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε. 
2.Griffin Ricky W., Pustay M.W., Δημήτρης Μανωλόπουλος (2018), Διεθνείς Επιχειρήσεις και 
Επιχειρηματικότητα, 8η Έκδοση, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ. 
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ΔΙΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (BA_149) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΑ_149 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διεθνικές Επιχειρήσεις 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. Οι φοιτητές θα 
πρέπει να έχουν καλή γνώση των μαθημάτων: 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Ι , ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/BMA516/ 

1. 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 στοχεύει στην ανάλυση των πολιτικών διεθνοποίησης των επιχειρήσεων και 
των μορφών εισόδου τους στις ξένες αγορές. Στο πλαίσιο αυτό φιλοδοξεί να διασφαλίσει 
στο φοιτητή μια σφαιρική εικόνα για την παγκόσμια επέκταση των επιχειρήσεων, και τις 
προϋποθέσεις επιτυχίας τους. 
 

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να: 
1. Αναγνωρίζει τα πλεονεκτήματα ιδιοκτησίας (ownership-specific advantages) που 

τεκμηριώνουν την επιτυχή διείσδυση και ανάπτυξη μιας εταιρίας στις ξένες αγορές. 
 
2. Κατανοεί και αξιολογεί τον τύπο άμεσης ξένης επένδυσης (ΑΞΕ) που ακολουθεί μια 

εταιρία.  
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3. Εξηγεί τους λόγους – κίνητρα μιας εταιρίας να δραστηριοποιηθεί διεθνώς.  
 
4. Γνωρίζει  τους  εναλλακτικούς τρόπους διείσδυσης (διεθνοποίησης) και να αξιολογεί τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους (π.χ. νέες ιδρύσεις, εξαγορές, 
συγχωνεύσεις, στρατηγικές συμμαχίες, licensing, franchising κλπ).   

 
5. Αναγνωρίζει τους διαφορετικούς ρόλους των θυγατρικών επιχειρήσεων. 

 

6. Κατανοεί τις θετικές επιπτώσεις των ΑΞΕ για τις χώρες προέλευσης και τις χώρες 
προορισμού. 

 

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 
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 

 

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες: 

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών καθώς και κριτική αντιμετώπιση ζητημάτων 
διεθνοποίησης που παρουσιάζονται μέσα από σύγχρονες μελέτες περίπτωσης.  

2. Λήψη αποφάσεων και προτάσεων για  νέες κινήσεις διεθνοποίησης σε εταιρίες με 
βάση τα πλεονεκτήματα τους και τις εξελίξεις του εξωτερικού περιβάλλοντος. 

 
 

Γενικά, στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει επιπλέον αναπτύξει τις 
ακόλουθες δεξιότητες από την παραπάνω λίστα: 

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  
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 σκέψη 
 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
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1. Διεθνοποίηση - Βασικές έννοιες 

2. Παγκόσμιο περιβάλλον 

3. Μορφές εισόδου στις ξένες αγορές 

4. Εσωτερίκευση - Εξωτερίκευση 

5. Μορφές - κίνητρα άμεσων ξένων επενδύσεων 

6. Νέες ιδρύσεις, εξαγορές και συγχωνεύσεις, στρατηγικές συμμαχίες 

7. Ρόλοι θυγατρικών επιχειρήσεων 

8. Επιπτώσεις άμεσων ξένων επενδύσεων για τις χώρες προέλευσης και τις χώρες 
προορισμού 

9. Εναλλακτικοί τρόποι διείσδυσης (διεθνοποίησης). 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Διαφάνειες 
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class, προβολή 
εκπαιδευτικών ντοκιμαντέρ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
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. 
 
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 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 
  

Ατομική Εργασία σε μελέτη 
περίπτωσης 

50 
 

Αυτοτελής Μελέτη 36 

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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

 
Ατομική Γραπτή Εργασία 7000 λέξεων και παρουσίαση 
(100%).  
 

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
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56 

 

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ (BA_227) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_227 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

    x  x  
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ (BA_227) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα:  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://eclass.upatras.gr/courses/BMA535/ 

1. 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 αποσκοπεί στην παροχή  βασικών  γνώσεων  στους  φοιτητές  σχετικά με θεσμικά  
ζητήματα οργάνωσης των  επιχειρήσεων και ρυθμίσεις των   εμπορικών  και  οικονομικών 
συναλλαγών. Στο σύγχρονο  οικονομικό περιβάλλον,  το δίκαιο των  επιχειρήσεων  διαδραματίζει 
καθοριστικό ρόλο  για την κατανόηση  βασικών  νομικών κανόνων  οργάνωσης  και λειτουργίας των  
εταιρειών , ιδίως  των ανωνύμων εταιρειών και των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης,  από την 
άποψη του ρυθμιστικού πλαισίου  εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας  και  των εξωτερικών 
σχέσεων με τρίτους. Στο πλαίσιο αυτό  εντάσσονται   και οι  βασικές  ρυθμίσεις  του  δικαίου των  
αξιογράφων, ιδίως της  επιταγής και  της συναλλαγματικής,  λόγω της  σημασίας  τους  για τη 
λειτουργία της αγοράς  και των  εμπορικών  συναλλαγών. 
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Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αναπτύξει  τη δεξιότητα κατανόησης  βασικών  
θεσμών του εμπορικού δικαίου των επιχειρήσεων   καθώς και  τη δεξιότητα  κριτικής  θεώρησης  
του ρυθμιστικού πλαισίου  που διέπει   τους  τομείς  του  γενικού εμπορικού δικαίου , των 
εμπορικών εταιρειών και  των αξιογράφων. 

 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 
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 

 

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  

Παραγωγή 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 

 

  

Άλλο: Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να κατανοεί : 1. Τη βασική  
λειτουργία  των  εμπορικών εταιρειών ως φορείς επιχειρηματικών   δραστηριοτήτων . 2. 
Ουσιώδη  ζητήματα οργάνωσης και  λειτουργίας  των ανωνύμων εταιρειών  και  των 
εταιρειών  περιορισμένης ευθύνης.  3.  Το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας της  
επιταγής και της συναλλαγματικής . 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
i.    Εισαγωγή στην έννοια της επιχείρησης 
ii.         Μορφές και διακρίσεις των εταιρειών 
iii.     Εμπορική ιδιότητα και είδη των εμπορικών εταιρειών 
ιv    Πηγές του δικαίου των εμπορικών εταιρειών 
 v.   Διάκριση  προσωπικών και κεφαλαιουχικών   εταιρειών  
vi.   Γενικοί κανόνες  των προσωπικών  εμπορικών εταιρειών - ομόρρυθμη εταιρεία - ετερόρρυθμη 

εταιρεία  
 vii. Δίκαιο των ανωνύμων εταιρειών - ίδρυση- διατυπώσεις δημοσιότητας- μετοχικό κεφάλαιο -  

όργανα - γενική  συνέλευση - διοικητικό συμβούλιο - μέτοχοι - δικαιώματα μειοψηφίας-  
τακτικός έλεγχος- ετήσιοι λογαριασμοί - μετασχηματισμοί - διάσπαση  



58 

 

viii.Δίκαιο των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης - ίδρυση - εταιρικό κεφάλαιο - εταίροι - η 
συνέλευση των εταίρων - οι  διαχειριστές- οι ελεγκτές - μετατροπή - συγχώνευση - λύση - 
εκκαθάριση  

ix. Δίκαιο  αξιογράφων (επιταγή – συναλλαγματική) 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Τάξη x 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  

Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες)  

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

x 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο:  
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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. 
 
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 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 50 

Φροντιστήριο  

Εργαστηριακή Άσκηση  

Συγγραφή εργασίας / εργασιών  

Σεμινάρια  

Ασκήσεις 25 

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη 50 

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

x  

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση   

Επίλυση Προβλημάτων   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

x  

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

  

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

  

 
Άλλο  :   

1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1)Γ. Αργυρός, Εμπορικό Δίκαιο ,  Βασικές έννοιες ,  Εκδόσεις Μπένου ,  1η εκδ.2017 
2) Ν. Ρόκας , Εμπορικές Εταιρείες, 7η εκδ. Νομική  Βιβλιοθήκη  , 2012. 
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (BA_206 & BA_206A) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_206 
& 
BA_206A 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

    x    
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (BA_206 & BA_206A) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα: Οι φοιτητές πρέπει να έχουν 
τουλάχιστον βασική γνώση διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισμού 
καθώς και στατιστικής. 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/BMA427/ 

1. 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 

Σκοπός του μαθήματος είναι να διδάξει τους φοιτητές τις πιο σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές που 
απαιτούνται για αποτελεσματική παραγωγή και διανομή προϊόντων και υπηρεσιών. Ειδικότερα, στα 
πλαίσια του μαθήματος θα παρουσιαστούν στους φοιτητές βασικές μεθοδολογίες και τεχνικές για 
τις εξής περιοχές απόφασης:  

Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών. Διοίκηση έργων. Διασφάλιση και έλεγχος ποιότητας. 
Διαχείριση προβλέψεων. Ανάλυση και σχεδιασμός διαδικασιών.  Σχεδιασμός και επιλογή θέσης 
εγκατάστασης. Χωροταξικός σχεδιασμός.  
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Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να: 

1. Να ορίζει τους όρους παραγωγή, παραγωγικό σύστημα, παραγωγικότητα και να υπολογίζει  την 
παραγωγικότητα μιας επιχείρησης.  

2. Να περιγράφει τα στάδια στον κύκλο ζωής προϊόντων και υπηρεσιών και να μπορεί να διακρίνει 
τον κρίσιμο ρόλο της τεχνολογίας στη διαδικασία του σχεδιασμού προϊόντων.  

3. Να εφαρμόζει τις βασικές μεθόδους σχεδίασης, χρονικού προγραμματισμού και ελέγχου ενός 
έργου. 

4. Να ορίζει την έννοια της ποιότητας και την σημασία της ως βασικού παράγοντα βελτίωσης της 
παραγωγικότητας. 

5. Να διακρίνει τα είδη των παραγωγικών διαδικασιών και την αναγκαία τεχνολογία παραγωγής.  

6. Να αντιλαμβάνεται την κρισιμότητα της στρατηγικής της επιλογής θέσης εγκατάστασης 
(χωροθέτησης) και να γνωρίζει τις βασικές μεθόδους επίλυσης προβλημάτων χωροθέτησης. 

7. Να αντιλαμβάνεται το πρόβλημα της χωροταξικής διάταξης του εξοπλισμού και των 
διευκολύνσεων σε ένα σύστημα παραγωγής και να αναγνωρίζει τους τρόπους εντοπισμού της 
καλύτερης χωροταξίας των διαδικασιών παραγωγής. 

8. Να ορίζει το πρόβλημα της παραγωγικής δυναμικότητας μιας επιχείρησης και να εφαρμόζει 
τεχνικές δένδρων απόφασης για την επίλυση του. 

 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 
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 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

x 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων x 

Αυτόνομη εργασία x 

Ομαδική εργασία x 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων x 

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 

 

  

Άλλο: Να αντιλαμβάνεται τη μεθοδολογία House of Quality για τον σχεδιασμό προϊόντων και 
υπηρεσιών. Να εφαρμόζει τις βασικές μεθόδους σχεδίασης, χρονικού προγραμματισμού και 
ελέγχου ενός έργου. Να χρησιμοποιεί σύγχρονα εργαλεία και τεχνικές ανάλυσης 
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διαδικασιών. Να χρησιμοποιεί απλές τεχνικές για την πρόβλεψη της ζήτησης. Να επιλύει 
προβλήματα χωροθέτησης εγκαταστάσεων με τη βοήθεια απλών ευρετικών κανόνων. Να 
επιλύει προβλήματα χωροταξίας με τη βοήθεια απλών ευρετικών κανόνων. 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
1. Λειτουργίες και παραγωγικότητα. 
2. Η στρατηγική των λειτουργιών στο παγκόσμιο περιβάλλον. 
3. Διοίκηση και προγραμματισμός έργων.  
4. Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών.  
5. Διασφάλιση και έλεγχος ποιότητας.  
6. Ανάλυση και σχεδιασμός διαδικασιών.  
7. Τεχνολογία παραγωγής. Η νέα τεχνολογία στη διοίκηση των λειτουργιών.  
8 .Σχεδιασμός δυναμικότητας.  
9. Σχεδιασμός και επιλογή θέσης εγκατάστασης (χωροθέτηση).  
10. Χωροταξικός σχεδιασμός. 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Τάξη x 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  

Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες)  

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

x 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο:  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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. 
 
Αναγράφονται οι ώρες 
μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Φροντιστήριο  

Εργαστηριακή Άσκηση  

Συγγραφή εργασίας / εργασιών 10 

Σεμινάρια  

Ασκήσεις  

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη 89 

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 
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εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί 
στα standards του ECTS 

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

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

x  

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση   

Επίλυση Προβλημάτων   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

  

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

  

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

  

 
Άλλο  :   

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. Νεάρχου Ανδρέας, Χρονικός προγραμματισμός στη βιομηχανία και τις υπηρεσίες, Eκδόσεις Broken-
Hill, 2017. 
2. Ιωάννου Γιώργος, Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών, Εκδόσεις Αθ. Σταμούλη, 2005. 
3. Jacobs F.R, Chase R.B, Διοίκηση Λειτουργιών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας, (1η Ελληνική έκδοση) 
Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, 2013. Jacobs F.R, Chase R.B, Διοίκηση Λειτουργιών & Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας, (1η Ελληνική έκδοση) Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, 2013. 
4. Heizer J. and Render B., Principles of Operations Management, 9th Edition, Prentice Hall, 2013. 
5. Chase, R. B., Jacobs, F. R., & Aquilano, N. J. Operations management for competitive advantage (10th 
edition). Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2004. 
6. Russel R. and B. Taylor, Operations Management, Third Edition, Prentice Hall, 2000. 
7. Stevenson W.J., Production/Operations Management , Sixth Edition, Irwin/McGraw-Hill, 1999. 
8. Σημειώσεις στα ελληνικά. 
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ (BA_213) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_213 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

    x  x  
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ (BA_213) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα:  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/BMA533/ 

1. 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 

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των χαρακτηριστικών και της τυπολογίας των 
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, των βασικών αρχών της ξενοδοχειακής διοίκησης καθώς και της 
σημασίας που έχει ο ξενοδοχειακός κλάδος για την ελληνική οικονομία. 

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να: 

1. προσδιορίζει και αναλύει τα λειτουργικά και επιχειρηματικά χαρακτηριστικά ενός ξενοδοχείου 

2. χειριστεί βασικά σημεία του επιχειρησιακού σχεδιασμού στον ξενοδοχειακό κλάδο 

3. αξιολογήσει το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ένα ξενοδοχείο. 
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 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 
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 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

x 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις x 

Λήψη αποφάσεων x 

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 

x 

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου 

 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής x 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

x 

  

Άλλο: Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αναπτύξει τις κάτωθι δεξιότητες: 
κατανόηση της οικονομικής σημασίας του ξενοδοχειακού κλάδου, ικανότητα ανάλυσης 
βασικών ξενοδοχειακών μεγεθών, διοικητικές δεξιότητες σύμφωνες με τις ιδιαίτερες 
συνθήκες λειτουργίας των ξενοδοχείων 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
1. Η έννοια και τα κύρια χαρακτηριστικά μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης 
2. Ο ξενοδοχειακός κλάδος στην Ελλάδα 
3. Τυπολογία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 
4. Η τμηματική διάρθρωση των ξενοδοχείων 
5. Τμήμα Υποδοχής 
6. Τμήμα Οροφοκομίας 
7. Τμήμα Τροφίμων και Ποτών 
8. Λοιπά τμήματα 
9. Μάρκετινγκ ξενοδοχείων 
10. Πολιτική προσωπικού στα ξενοδοχεία 
11. Ξενοδοχιακά δίκτυα και αλυσίδες 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

Τάξη x 
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αποστάσεως εκπαίδευση 
κ.λπ. 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  

Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες) x 

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

x 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο:  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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. 
 
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 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Φροντιστήριο  

Εργαστηριακή Άσκηση  

Συγγραφή εργασίας / εργασιών  

Σεμινάρια  

Ασκήσεις  

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη 86 

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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, 

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

  

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση   

Επίλυση Προβλημάτων   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

x  
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Καλλιτεχνική Ερμηνεία, 
Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και 
που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

  

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

  

 
Άλλο  :   

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. Χυτήρης, Λεωνίδας (1996). Το Μάνατζμεντ των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Αθήνα: Εκδ. 
Interbooks 
2. Abbott, Peter και Lewry, Sue (2002). Υποδοχή. Αθήνα: Εκδ. Κριτική 
3. Reid, Robert and Bojanic, David (2006). Hospitality Marketing Management. 4th edition. Hoboken, 
NJ: Wiley 
4. O'Fallon, Michael J. and Rutherford, Denney G.  (2010). Hotel Management and Operations. 5th 
edition. Hoboken, NJ: Wiley 
5. Tranter, Kimberly, Stuart-Hill, Trevor and Parker, Juston (2013). Introduction to Revenue 
Management for the Hospitality Industry. Pearson 
6. Bardi, James A. (2010). Hotel Front Office Management. 5th Edition. Hoboken, NJ: Wiley 
7. Williams, Alistair (2002). Understanding the Hospitality Consumer. Oxford: Butterworth-Heinemann 
8. Sloan, Philip, Legrand, Willy and Chen, Joseph (2009). Sustainability in the Hospitality Industry. 
Oxford: Butterworth-Heinemann 
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ - LOG. 

(BA_133) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_133 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

      x  
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ - LOG. (BA_133) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα: Οι φοιτητές πρέπει να έχουν 
τουλάχιστον βασική γνώση διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισμού 
καθώς και στατιστικής. 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/BMA422/ 

1. 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 

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση και η ποσοτική ανάλυση των βασικών προβλημάτων 
που αναφύονται κατά τη διαχείριση μιας εφοδιαστικής αλυσίδας από το αρχικό στάδιο της 
προμήθειας των πρώτων υλών μέχρι την δημιουργία των τελικών προϊόντων και τη διανομή τους 
στους πελάτες.  

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να: 

1. Εξηγεί την στρατηγική σημασία της εφοδιαστικής αλυσίδας.  
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2. Αντιλαμβάνεται τους βασικούς παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον σχεδιασμό 
ενός δικτύου διανομής. 

3. Επιλύει προβλήματα χωροθέτησης εγκαταστάσεων και ανάθεσης δυναμικότητας με την χρήση 
γνωστών τεχνικών. 

4. Χρησιμοποιεί γνωστές μεθόδους για την επίλυση προβλημάτων δρομολόγησης και χρονικού 
προγραμματισμού διανομών σε δίκτυα μεταφοράς.  

5. Εξηγεί και να χρησιμοποιεί τα βασικά μοντέλα ελέγχου αποθεμάτων ανεξάρτητης ζήτησης. 

6. Αντιλαμβάνεται το ρόλο και τον σκοπό του συγκεντρωτικού προγραμματισμού σε μια 
εφοδιαστική αλυσίδα και να αναγνωρίζει εναλλακτικές στρατηγικές συγκεντρωτικού 
προγραμματισμού παραγωγής. 

7. Αντιλαμβάνεται το ρόλο και τη λογική με την οποία λειτουργούν τα συστήματα προγραμματισμού 
απαιτούμενων υλικών  (MRP) για διαχείριση αποθεμάτων εξαρτώμενης ζήτησης. 

8. Αναγνωρίζει τις βασικές προσεγγίσεις στο ζήτημα του βραχυχρόνιου προγραμματισμού 
παραγωγής σε βιομηχανικά συστήματα συνεχούς ροής. 

 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 
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 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

x 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις x 

Λήψη αποφάσεων x 

Αυτόνομη εργασία x 

Ομαδική εργασία x 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων x 

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 

 

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον x 

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου 

 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής x 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

x 

  

Άλλο: Να επιλύει προβλήματα χωροθέτησης εγκαταστάσεων και ανάθεσης δυναμικότητας σε 
δίκτυα διανομής. Να υπολογίζει την ελάχιστη απόσταση μεταξύ αφετηρίας και προορισμού 
σε ένα δίκτυο διανομής. Να επιλύει προβλήματα δρομολόγησης και χρονικού 
προγραμματισμού διανομών στόλου οχημάτων σε δίκτυα μεταφοράς. Να εφαρμόζει 
βασικές μεθόδους ελέγχου αποθεμάτων σε συστήματα ανεξάρτητης και εξαρτώμενης 
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ζήτησης. Να χρησιμοποιεί κανόνες προτεραιότητας για την δρομολόγηση των παραγγελιών 
σε βιομηχανικά συστήματα παραγωγής συνεχούς ροής. 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
1. Κατανοώντας την εφοδιαστική αλυσίδα: Εισαγωγικές έννοιες, ορισμοί, κρισιμότητα, μέτρηση 

απόδοσης. προβλήματα. 
2. Διαδικασίες εφοδιαστικής και δίκτυα διανομής  
3. Σχεδιασμός δικτύων στην εφοδιαστική αλυσίδα. 
4. Αποφάσεις χωροθέτησης εγκαταστάσεων και ανάθεσης δυναμικότητας σε δίκτυα διανομής. 
5. Αποφάσεις μεταφορών σε δίκτυα διανομής: Προβλήματα ελαχίστων αποστάσεων και διαδρομών, 

προβλήματα δρομολόγησης και χρονικού προγραμματισμού στόλου οχημάτων. 
6. Αποφάσεις αποθεμάτων σε μια εφοδιαστική αλυσίδα: Διαχείριση αποθεμάτων ανεξάρτητης 

ζήτησης. 
7. Συστήματα προγραμματισμού απαιτούμενων υλικών (MRP): Διαχείριση αποθεμάτων 

εξαρτώμενης ζήτησης. 
8. Ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας (συστήματα 

MRP-II,. ERP). 
9. Συγκεντρωτικός προγραμματισμός παραγωγής στην εφοδιαστική αλυσίδα. 
10. Χρονικός προγραμματισμός παραγωγής. 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Τάξη x 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  

Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες)  

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

x 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο:  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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. 
 
Αναγράφονται οι ώρες 
μελέτης του φοιτητή για 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Φροντιστήριο  

Εργαστηριακή Άσκηση  

Συγγραφή εργασίας / εργασιών 10 

Σεμινάρια  

Ασκήσεις  

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη 89 
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κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί 
στα standards του ECTS 

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

x περιλαμβάνει: - Επίλυση 
ποσοτικών προβλημάτων 
σχετικών με τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων κατά τη 
διαχείριση της εφοδιαστικής 
αλυσίδας σε ένα σύστημα 
παραγωγής. 

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση   

Επίλυση Προβλημάτων   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

  

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

  

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

  

 
Άλλο  :   

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. Νεάρχου Ανδρέας, Χρονικός προγραμματισμός στη βιομηχανία και τις υπηρεσίες, εκδ. Broken-Hill 
publishers, 2017. 
2. Jacobs F.R, Chase R.B, Διοίκηση Λειτουργιών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας, (1η Ελληνική έκδοση) 
Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, 2013.   
3. BOWERSOX J. D., CLOSS J. D., COOPER B.M., BOWERSOX C. J., Logistics: Εφοδιαστική και διοίκηση 
δικτύων διανομής, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, 2016. 
4. Ballou R.H., Business Logistics/Supply Chain Management, International edition, Prentice-hall, 2004. 
5. Chopra S. and Meindl P., Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation, 6th Edition, 
Pearson, 2016. 
6. Σημειώσεις στα ελληνικά. 
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ (ΒΑ_134) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΑ_134 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

    x  x  
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ (ΒΑ_134) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα: Οι φοιτητές μπορούν να 
αξιοποιήσουν βασικές γνώσεις Οργανωσιακής Συμπεριφοράς. 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/BMA431/ 

1. 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 

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές την έννοια της σύγκρουσης στο 
πλαίσιο της οργάνωσης και το περιεχόμενο της Διοίκησης Συγκρούσεων (τύποι συγκρούσεων, 
προσδιοριστικοί παράγοντες, στυλ διαχείρισης). Επίσης, θα αναλυθεί η σημασία της 
Συναισθηματικής Νοημοσύνης για τη Διαχείριση των Συγκρούσεων και την αποτελεσματική 
Λειτουργία των εργασιακών ομάδων ειδικότερα στο πλαίσιο των οργανωσιακών αλλαγών.   

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να: 

1. Κατανοεί τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη Διοίκηση Συγκρούσεων. 

2. Κατανοεί τα Στυλ Διαχείρισης Συγκρούσεων μεταξύ ατόμων και ομάδων στο πλαίσιο της 
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οργάνωσης. 

3. Κατανοεί την χρησιμότητα της μείωσης των συγκρουσιακών εντάσεων για τις Διοικητικές 
Πρακτικές και την Μετασχηματιστική Ηγεσία στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον. 

 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 
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 

 

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  

Παραγωγή 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 

 

  

Άλλο: Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες: 
Διαχείρισης Συγκρούσεων με σκοπό την αποτελεσματική συνεργασία. Ανάλυσης των 
αδυναμιών της επιχείρησης που σχετίζονται με την οργανωσιακή σύγκρουση. 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
1. Η έννοια της Σύγκρουσης στο πλαίσιο της οργάνωσης  
2. Προσδιοριστικοί παράγοντες συγκρούσεων  
3. Στυλ Διαχείρισης Συγκρούσεων 
4. Συναισθηματική Νοημοσύνη και Διαχείριση Συγκρούσεων 
5. Διοίκηση Συγκρούσεων, Μετασχηματιστική Ηγεσία και Οργανωσιακή Αλλαγή 
6. Διαχείριση Οργανωσιακών Κρίσεων 
7. Οργανωσιακή Σύγκρουση και Bullying στον εργασιακό χώρο 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Τάξη x 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  
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Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  

Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες)  

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

x 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο:  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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. 
 
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 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 42 

Φροντιστήριο  

Εργαστηριακή Άσκηση  

Συγγραφή εργασίας / εργασιών  

Σεμινάρια  

Ασκήσεις 26 

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη 57 

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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 εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

x  

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση   

Επίλυση Προβλημάτων   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

  

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 
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Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και 
που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

  

 
Άλλο  :   

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Πολυχρονίου Π. (2015). Διοίκηση Συγκρούσεων, Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών. 
Mullins L. και Christy G. (2014). Μάνατζμεντ και Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Εκδόσεις UTOPIA. 
Senior B. και Dr Swailes S. (2016). Οργανωσιακή Αλλαγή. Εκδόσεις BROKEN HILL. 
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (BA_169) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_169 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

    x  x  
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (BA_169) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα:  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/BMA532/ 

1. 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 

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση του τρόπου που λειτουργούν σημαντικοί τουριστικοί 
οργανισμοί τόσο του ιδιωτικού τομέα (οι tour operators) όσο του δημοσίου (οι οργανισμοί τύπου 
DMOs – Destination Management/Marketing Organisations) και η εξοικείωση των φοιτητών με 
κρίσιμες πτυχές της διοίκησης αυτών. 

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να: 

1. κατανοήσει τη σημασία και τον τρόπο λειτουργίας των εξεταζομένων δημοσίων και ιδιωτικών 
τουριστικών οργανισμών 

2. αξιολογήσει την επίδραση των tour operators σε έναν τουριστικό προορισμό όπως η Ελλάδα 
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3. εκτιμήσει το ρόλο των DMOs στον τουριστικό σχεδιασμό και την τουριστική ανάπτυξη μιας 
περιοχής 

4. γνωρίζει βασικές αρχές διοίκησης των εν λόγω οργανισμών 

 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 
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 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

x 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις x 

Λήψη αποφάσεων x 

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 

x 

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου 

 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής x 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

x 

  

Άλλο: Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αναπτύξει τις κάτωθι δεξιότητες: 
βασικές αρχές σχεδιασμού ενός τουριστικού πακέτου βασικές αρχές τουριστικού 
σχεδιασμού από πλευράς ενός DMO, ικανότητα ετοιμασίας και αξιολόγησης μιας 
τουριστικής καμπάνιας. 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
1. Τα κύρια χαρακτηριστικά των tour operators 
2. Το τουριστικό πακέτο 
3. Επίδραση των tour operators στην τουριστική ανάπτυξη της Ελλάδας 
4. Οργανωτική δομή και αρχές διοίκησης των tour operators 
5. Τα κύρια χαρακτηριστικά και η τυπολογία των DMOs 
6. Οι DMOs που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα 
7. Οργανωτική δομή και αρχές διοίκησης των DMOs 
8. Τουριστικός σχεδιασμός και τουριστική πολιτική 
9. Εκπόνηση μιας τουριστικής καμπάνιας 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
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ΤΡΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Τάξη x 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  

Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες) x 

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

x 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο:  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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. 
 
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 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Φροντιστήριο  

Εργαστηριακή Άσκηση  

Συγγραφή εργασίας / εργασιών  

Σεμινάρια  

Ασκήσεις  

Εκπόνηση μελέτης (project) 86 

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη  

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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, 

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

  

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση x  

Επίλυση Προβλημάτων   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   
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Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, 
Καλλιτεχνική Ερμηνεία, 
Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και 
που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

  

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

x  

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

  

 
Άλλο  :   

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Ζαχαράτος, Γεράσιμος (2003). Package Tour: Παραγωγή και διάθεση του τουριστικού ταξιδιού. Αθήνα: 
Εκδ. Προπομπός 
Κοκκώσης, Χάρης, Πάρις Τσάρτας και Ελευθερία Γκριμπά (2011). Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές 
Τουρισμού. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική 
Page, Stephen (2006). Εισαγωγή στον τουρισμό. Αθήνα: Εκδ. Παπαζήση 
Τσάρτας, Πάρις (2010). Ελληνική Τουριστική Ανάπτυξη. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική 
Pike, Steven (2008). Destination Marketing: An integrated marketing communication approach. 
Oxford: Butterworth-Heinemann 
Agarwal, Sheela and Shaw, Gareth (eds.) (2007). Managing Coastal Tourism Resorts: A Global 
Perspective. Clevedon, England: Channel View Publications 
Horner, Susan and Swarbrooke, John (2004). International Cases in Tourism Management. Oxford: 
Elsevier Butterworth-Heinemann 
Maitland, Robert and Ritchie, Brent (eds.) (2009). City Tourism: National Capital Perspectives. 
Wallingford, England: CABI 
World Tourism Organisation (2003). NTO Marketing Activities. Madrid: WTO 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΒΑ_303) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΑ_303 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

    x    
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΒΑ_303) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα:  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/BMA588/ 

1. 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 

Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων αναφορικά με την 
χρήση των τεχνικών της Διοικητικής Λογιστικής για την λήψη αποφάσεων από τα διοικητικά 
στελέχη. Συγκεκριμένα,το σύστημα της Διοικητικής Λογιστικής συγκεντρώνει, κατηγοριοποιεί και 
παράγει λογιστικές αναφορές οι οποίες θα βοηθήσουν τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων 
για την λήψη αποφάσεων αναφορικά με τον προγραμματισμό και τον έλεγχο των εργασιών της 
επιχείρησης. Σημαντικό κομμάτι του ερευνητικού πεδίου της Διοικητικής Λογιστικής καλύπτει η 
Κοστολόγηση. Η Κοστολόγηση συγκεντρώνει λογιστικές πληροφορίες προκειμένου να γίνει η 
μέτρηση και ανάλυση του κόστους των προιόντων και προσδιορίζει το μικτό αποτέλεσμα ανά 
παραγόμενο προϊόν.  
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Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αναπτύξει τις κάτωθι δεξιότητες: 

- Γνωρίζει την ροή του κόστους στην παραγωγική διαδικασία μιας βιομηχανικής επιχείρησης και κατ’ 
επέκταση την κοστολόγηση του τελικού αποθέματος και των πωληθέντων έτοιμων προϊόντων 
καθώς και τον προσδιορισμό του μικτού αποτελέσματος. 

- Γνωρίζει την δομή των λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής στα πλαίσια των Ελληνικών 
Λογιστικών Προτύπων και να διενεργεί τις σχετικές λογιστικές εγγραφές. 

Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να (μαθησιακά αποτελέσματα): 

- Να χρησιμοποιεί κοστολογικά δεδομένα (κόστος υλικών, κόστος άμεσης εργασίας και Γενικά 
Βιομηχανικά Έξοδα) για την λήψη βελτιωτικών αποφάσεων. 

- Να συντάσσει λογιστικές αναφορές διαχείρισης του κόστους, κατάρτισης προϋπολογισμών 
(λειτουργικών και χρηματοοικονομικών) και διαχείρισης της επίδοσης 

 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 
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 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

x 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις x 

Λήψη αποφάσεων x 

Αυτόνομη εργασία x 

Ομαδική εργασία x 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παραγωγή 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 

 

  

Άλλο:  

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
1. Εισαγωγή στην Διοικητική Λογιστική – Κοστολόγηση 
2. Διαφορές μεταξύ Χρηματοικονομικής Λογιστικής, Διοικητικής Λογιστικής και Κοστολόγησης 
3. Κατηγοριοποιήσεις Κόστους – Συμπεριφορά Κόστους και Νεκρό Σημείο 
4. Συγκέντρωση κοστολογικών δεδομένων για την αποτίμηση του Αποθέματος και την μέτρηση 

του αποτελέσματος.  
5. Η ροή του κόστους στην παραγωγική διαδικασία – Κοστολογικά Συστήματα 
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6. Σύνδεση της Χρηματοοικονομικής και Διοικητικής Λογιστικής με την λήψη αποφάσεων 
7. Ανάλυση σχέσης κόστους – όγκου δραστηριότητας – κέρδους 
8. Μέτρηση κόστους - ωφέλειας για λήψη αποφάσεων 
9. Χρήση διοικητικής πληροφόρησης για προγραμματισμό και έλεγχο 
10. Βασικά στοιχεία προϋπολογισμών(λειτουργικών και χρηματοοικονομικών) 
11. Διαδικασία κατάρτισης προϋπολογισμού – Στάδια ανά κατηγορία λογιστικών μεγεθών 
12. Πρακτικά παραδείγματα κατάρτισης προϋπολογισμών και τεχνικές προβλέψεων  
13. Έλεγχος προϋπολογισμών και ελαστικοί προϋπολογισμοί 
14. Σύνταξη αναφορών επίδοσης 
15. Αναλυτική Λογιστική στα πλαίσια των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Τάξη x 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  

Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες) x 

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

x 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο:  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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. 
 
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 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Φροντιστήριο  

Εργαστηριακή Άσκηση  

Συγγραφή εργασίας / εργασιών 13 

Σεμινάρια  

Ασκήσεις  

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη 73 

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της 
διαδικασίας αξιολόγησης 

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

x Τα κριτήρια βαθμολόγησης είx 
διαθέσιμα στους φοιτητές στο 
e-class 
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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 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και 
που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση   

Επίλυση Προβλημάτων   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

x  

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

  

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

  

 
Άλλο  :   

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βενιέρης Γ. Κοέν Σ. Διοικητική Λογιστικη, εκδόσεις Ιωαννίδου Π και ΣΙΑ ΕΕ 2006 
Σαρσέντης Β., Λογισμός επιχειρηματικής δράσεως – Διοικητική Λογιστική, εκδ. Αθ. Σταμούλης 1993. 
Δημητράς Α., Μπάλλας Α., Διοικητική Λογιστική για προγραμματισμό και έλεγχο, εκδ. Gutenberg 2009 
Hilton R.W, Managerial Accounting, McGraw-Hill, 1997. 
Kaplan R., Atkinson, A. Advanced Management Accounting, Pearson 2013 
Drury R. Management and Cost Accounting, Cencage 2015 
Horngren C., Datar S, Rajan M. Cost Accounting – A managerial emphasis, Prentice Hall, 2012 
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕ 

(BA_222) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_222 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

    x  x  
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕ (BA_222) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα:  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

x 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/BMA510/ 

1. 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 αποτελεί εισαγωγικό μάθημα στις διαδικασίες και τα εργαλεία διεκδίκησης και 
οργάνωσης πολιτιστικών και αθλητικών γεγονότων.   

Οι επιμέρους στόχοι του μαθήματος είναι να:  

- παρέχει συστηματική μελέτη των διαφόρων ειδών γεγονότων, όσον αφορά στο σχεδιασμό, την 
διαχείριση και το μάρκετινγκ. 

- προάγει τον επαγγελματισμό στη διαχείριση των γεγονότων, αναδεικνύοντας την υπάρχουσα 
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διοικητική γνώση, μεθοδολογία αλλά και ηθική στο συγκεκριμένο θέμα. 

- αναδείξει τις διαφορές μεταξύ μεγάλων επιχειρηματικών, πολιτιστικών και αθλητικών γεγονότων 
και ειδικών μη-κερδοσκοπικών γεγονότων, καθώς και τις ιδιαίτερες ανάγκες αυτών σε οργάνωση και 
διαχείριση. 

- εμβαθύνει σε ειδικότερα θέματα σχεδιασμού και διαχείρισης της συνολικής εμπειρίας από την 
συμμετοχή των ατόμων σε κάθε είδους γεγονότα. 

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να: 

- Κατανοεί το εύρος ανάπτυξης και την ποικιλομορφία της βιομηχανίας των πολιτιστικών και 
αθλητικών γεγονότων. 

- Κατανοεί τη σημαντικότητα της διοικητικής διάστασης στη διεκδίκηση και επιτυχή διαχείριση κάθε 
μορφής γεγονότων. 

- Εφαρμόζει σχετική θεωρητική διοικητική γνώση στη διαδικασία διαχείρισης των γεγονότων. 

-  Περιγράφει τις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και αναπτυξιακές επιδράσεις που είναι 
συνυφασμένες με τα μεγάλα και μικρότερα γεγονότα. 

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα έχει αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες: 

- Να θέτει σε εφαρμογή θεωρητική γνώση και εργαλεία του μάνατζμεντ και μάρκετινγκ στη 
διαδικασία διαχείρισης των γεγονότων. 

- Να εκτιμά τις επιδράσεις των γεγονότων στο κοινωνικό και οικονομικό τομέα. 

- Να προετοιμάζει μια επαγγελματική πρόταση διεκδίκησης/διοργάνωσης ενός γεγονότος. 

- Να συνεργάζεται αποδοτικά με συνεργαζόμενους φορείς για την παροχή υπηρεσιών συνδεόμενων 
με την υλοποίηση ενός γεγονότος. 

 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 
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 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

X 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις X 

Λήψη αποφάσεων x 

Αυτόνομη εργασία x 

Ομαδική εργασία x 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον X 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον X 

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών X 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων X 

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 

x 

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον X 

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου 

x 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής X 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και X 
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επαγωγικής σκέψης 

  

Άλλο:  

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Εισαγωγή σε βασικές έννοιες, ορισμούς, τυπολογίες και χαρακτηριστικά των γεγονότων. 
Το εύρος της ζήτηση γύρω από τα γεγονότα, η δομή της αγοράς, προσδιοριστικοί παράγοντες. 
Επιχειρηματικότητα και γεγονότα, ιδιωτικές επιχειρήσεις,  δημόσιοι οργανισμοί, σταδιοδρομία, 

επαγγέλματα. 
Οι επιδράσεις των γεγονότων - κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές, τεχνολογικές και αναπτυξιακές.  
Οργανωτικά ζητήματα και προγραμματισμός, διεκδίκηση και ανάθεση. 
Διαχείριση μισθωτού και εθελοντικού προσωπικού και γεγονότα. 
Οικονομική διαχείριση, προϋπολογισμός γεγονότων. 
 Αγορά στόχος των γεγονότων & πλάνο μάρκετινγκ.  
Χορηγικά προγράμματα, προτάσεις, συμφωνίες, και άλλες πηγές εσόδων των γεγονότων. 
Μάνατζμεντ ρίσκου, νομικά θέματα και ζητήματα ασφάλειας. 
Ο σχεδιασμός και η διαχείριση της κληρονομίας των γεγονότων, αξιολόγηση γεγονότων. 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Τάξη x 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  

Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες)  

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

x 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο:  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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. 
 
Αναγράφονται οι ώρες 
μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Φροντιστήριο  

Εργαστηριακή Άσκηση  

Συγγραφή εργασίας / εργασιών 46 

Σεμινάρια  

Ασκήσεις 13 

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη 40 

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  125 
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καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί 
στα standards του ECTS 

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

 

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

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

  

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση Χ Ομαδική Εργασία + Ατομικές 

Επίλυση Προβλημάτων   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

  

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

x Ατομικές Εργασίες Σύνολο 60% 
- Ομαδική Εργασία 40% 

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

  

 
Άλλο  :   

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Shone, A., & B. Parry (2013). Successful Event Management: A Practical Handbook (4th edition), 
Cengage Learning. 
Getz, D. (1997). Event Management and event tourism. New York: VanNostrand Rheinhold. 
Ο αθλητισμός στην τοπική αυτοδιοίκηση (2007), Γκανάτσιος, Γ., Γαργαλιάνος, Δ. Εκδόσεις 
Χαραλάμπους. [Εύδοξος 95879] 
Υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής, ακραία αθλήματα. Μάνατζμεντ υπηρεσιών, εκπαίδευση 
στελεχών (2009). Κουθούρης Χ. 978-960-8183-73-5 Εκδόσεις Χριστοδουλίδη. [Εύδοξος 7771] 
Αθλητικές εγκαταστάσεις, (2006), Αυθίνος. Ι., Γαργαλιάνος, Δ., Farmer P. Εκδόσεις Κλειδάριθμος.[ 
Εύδοξος 13582] 
Συμπληρωματική Βιβλιογραφία (ενδεικτική) 
Getz, D., (2008). Event Tourism: Definition, evolution, and research. Tourism Management, 29, 403-428 
Getz, D., (1989). Special Events, defining the product. Tourism Management. 
Growther, Ph. (2011). Marketing event outcomes: from tactical to strategic. International Journal of 
Event and Festival Management, 2(1), 68-82. 
Westerbeek, H., Turner, P., & L. Ingerson, (2002). Key success factors in bidding for hallmark sporting 
events. International Marketing Review, 19(3), 303-322. 
Kaplanidou, K., & C. Vogt, (2007). The interrelationship between sport event and destination image and 
sport tourists’ behaviours, Journal of Sport & Tourism, 12(3-4), 183-206. 
Papadimitriou, D. (2013).  Service quality components as antecedents of satisfaction and behavioral 
intentions: The case of a Greek carnival Festival, Journal of Convention & Event Tourism, 14, 42-64. 
Links 
International Journal of Event and Festival Management. 
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=1758-2954 
Event Management. https://www.cognizantcommunication.com/journal-titles/event-management 
Journal of Sport & Tourism. http://www.tandfonline.com/toc/rjto20/current#.UlJ1IxBa-ZE 
Journal of Convention & Event Tourism. http://www.tandfonline.com/toc/wcet20/current#.UlJ1TxBa-
ZE 
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Journal of Venue & Event Management. http://www.hrsm.sc.edu/JVEM/vol1issue1.shtml 
Ελληνικό Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής. http://www.jsrm.gr/ 
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ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (BA_106) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_106 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

 x       
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (BA_106) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα:  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/BMA402/ 

1. 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 

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τα απαραίτητα μαθηματικά εργαλεία στους φοιτητές του 
Τμήματος αναφορικά με την Αριστοποίηση Συναρτήσεων πολλών μεταβλητών με ή χωρίς 
περιορισμούς και της Δυναμικής Ανάλυσης. 

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να: 

- Αριστοποιεί συναρτήσεις πολλών μεταβλητών με ή χωρίς περιορισμούς. 

- Χειρίζεται εργαλεία οικονομικής δυναμικής και ολοκληρωτικού λογισμού. 

- Επιλύει διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης. 
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- Επιλύει διαφορικές εξισώσεις ανώτερης τάξης με σταθερούς συντελεστές. 

- Επιλύει εξισώσεις διαφορών πρώτης τάξης. 

- Επιλύει εξισώσεις διαφορών ανώτερης τάξης με σταθερούς συντελεστές. 

- Επιλύει συστήματα διαφορικών εξισώσεων ή/και εξισώσεων διαφορών. 

Αποτελεί το δεύτερο από δύο υποχρεωτικό μάθημα για τα μαθηματικά με τα οποία αποκτά όλα τα 
αρχικά μαθηματικά εργαλεία για βασική έρευνα σε γνωστικά αντικείμενα της Διοίκησης 
Επιχειρήσεων. 

 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 
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 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

x 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παραγωγή 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 

 

  

Άλλο:  

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
1. Αριστοποίηση: συναρτήσεις πολλών μεταβλητών με ή χωρίς περιορισμούς 
    2. Διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης  
    3. Διαφορικές εξισώσεις ανώτερης τάξης  
    4. Εξισώσεις διαφορών πρώτης τάξης  
    5. Εξισώσεις διαφορών ανώτερης τάξης  
    6. Ταυτόχρονες εξισώσεις διαφορών και διαφορικές εξισώσεις 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Τάξη x 
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Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  

Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες)  

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

x 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο:  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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. 
 
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 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Φροντιστήριο 13 

Εργαστηριακή Άσκηση  

Συγγραφή εργασίας / εργασιών  

Σεμινάρια  

Ασκήσεις 26 

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη 60 

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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, 

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

x 20% 

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση   

Επίλυση Προβλημάτων   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 
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Καλλιτεχνική Ερμηνεία, 
Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και 
που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

x 30% 

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

x 50% 

 
Άλλο  :   

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βιβλίο [12537573]: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΟΜΟΣ Α', ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 
Βιβλίο [50655961]: Οικονομικά Μαθηματικά, Μυλωνάς Νίκος, Γεώργιος Σαραφόπουλος 
Βιβλίο [31755]: Μαθηματικές μέθοδοι στα οικονομικά, Ξεπαπαδέας Αναστάσιος Π., Γιαννίκος Ιωάννης 
Χ.  
Βιβλίο [68373069]: Μαθηματικά των Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης, Jacques Ian 
Βιβλίο [7648532]: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ALPHA C. CHIANG, KEVIN 
WAINWRIGHT 
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ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (BA_226) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_226 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

    x  x  
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (BA_226) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα: Απαιτείται ένα επαρκές υπόβαθρο 
γνώσης της Οικονομικής Επιστήμης (Μικροοικονομική, 
Μακροοικονομική, Δημόσια Οικονομική, Πολιτική Οικονομία) 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/BMA524/ 

1. 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 

Μαθησιακή εμβάθυνση σε πλευρές της πολιτικής οικονομίας, με έμφαση στην εργασιακή θεωρία 
της αξίας, τη μαρξιστική θεωρία των τρόπων παραγωγής και των κοινωνικών  τάξεων, τη θεωρία των 
οικονομικών κρίσεων και της άνισης ανάπτυξης.  

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να γνωρίζει: 

1. Βασικές έννοιες της εργασιακής θεωρίας της αξίας. 

2. Τη μαρξιστική έννοια των τρόπων παραγωγής και των κοινωνικών τάξεων. 

3. Όψεις της μαρξικής θεωρίας των οικονομικών κρίσεων. 

4. Ζητήματα σχετικά με το διεθνή οικονομικό ανταγωνισμό και την ανισότητα της ανάπτυξης στο 
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διεθνές επίπεδο. 

5. Ετερόδοξες θεωρητικές προσεγγίσεις για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις. 

 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 
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 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία x 

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παραγωγή 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 x 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

x 

  

Άλλο:  

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
1. Βασικές έννοιες της εργασιακής θεωρίας της αξίας. 
2. Θεωρία των τρόπων παραγωγής και των κοινωνικών τάξεων. 
3. Καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής και θεωρία των οικονομικών κρίσεων. 
4. Ενδοκλαδικός και διακλαδικός ανταγωνισμός (όροι εμπορίου) και απόσπαση αξίας στη σφαίρα 

της κυκλοφορίας. 
5. Ζητήματα οικονομικής ανάπτυξης: η έννοια της «εξωστρεφούς» ανάπτυξης. 
6. Θεωρία Άμεσων Ξένων Επενδύσεων. 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Τάξη x 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  
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Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες)  

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

x 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο:  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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. 
 
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 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 36 

Φροντιστήριο  

Εργαστηριακή Άσκηση  

Συγγραφή εργασίας / εργασιών  

Σεμινάρια  

Ασκήσεις  

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη 89 

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

x 100% 

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση   

Επίλυση Προβλημάτων   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

  

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

  

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 
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αξιολόγησης και εάν και 
που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Άλλο  :   

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. Οικονομάκης, Γ. (2016), Ειδικά Θέματα Πολιτικής Οικονομίας και Ποσοτική Ανάλυση: Σημειώσεις, 
Τμήμα Ι: Βασικό Θεωρητικό Πλαίσιο, Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών. 
2. Οικονομάκης, Γ. Η. (2000), Ιστορικοί Τρόποι Παραγωγής, Καπιταλιστικό Σύστημα και Γεωργία, 
Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 
3. Σημειώσεις και άρθρα σε e-class. 
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ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ 

ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (Logistics) (BA_223Α) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_223Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

     x  x 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Ειδικά Θέματα Διοίκησης Λειτουργιών και Αλυσίδας Εφοδιασμού 
(Logistics) (BA_223Α) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα: Οι φοιτητές πρέπει να έχουν 
τουλάχιστον βασική γνώση διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισμού 
καθώς και στατιστικής. 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/BMA512/ 

1. 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 

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση στους φοιτητές ειδικών ζητημάτων που αναφύονται 
κατά τον προγραμματισμό και έλεγχο της παραγωγής και διανομής προϊόντων και υπηρεσιών και 
έχουν να κάνουν με τη δρομολόγηση (sequencing) και τον χρονικό προγραμματισμό (scheduling) ως 
μορφή λήψης αποφάσεων. Έμφαση δίδεται στην ποσοτική ανάλυση προβλημάτων. από τις εξής 
θεματικές περιοχές:  

Χρονικός προγραμματισμός μηχανών (μιας μηχανής, πολλαπλών παράλληλων μηχανών, σε 
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περιβάλλοντα συνεχούς ροής, σε περιβάλλοντα διακοπτόμενης ροής τύπου job-shop). Δρομολόγηση 
και εξισορρόπηση γραμμών συναρμολόγησης. Χρονικός προγραμματισμός έργων με 
περιορισμένους πόρους. Δρομολόγηση και χρονικός προγραμματισμός στις μεταφορές (το 
πρόβλημα της δρομολόγησης στόλου οχημάτων). Χρονικός προγραμματισμός προσωπικού. Λιτή 
παραγωγή και συστήματα Just-In-Time.  

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να: 

1. Επιλύει προβλήματα χρονικού προγραμματισμού σε βιομηχανικά συστήματα παραγωγής μιας 
μηχανής, σε συστήματα πολλών μηχανών συνεχούς ροής (flow-shop), πολλών ταυτόσημων 
παράλληλων μηχανών και σε συστήματα πολλών μηχανών διακοπτόμενης ροής τύπου (job-shop). 

2. Αντιλαμβάνεται την κρισιμότητα της σωστής διαχείρισης των πόρων σε ένα έργο και να 
εφαρμόζει τεχνικές για ανάθεση και ομαλοποίηση των πόρων.  

3. Επιλύει προβλήματα χρονικού προγραμματισμού σε συστήματα υπηρεσιών με έμφαση στον 
χρονικό προγραμματισμό προσωπικού. 

4. Αντιμετωπίζει ρεαλιστικά προβλήματα δρομολόγησης και χρονικού προγραμματισμού διανομών 
σε δίκτυα μεταφοράς.  

5. Επιλύει προβλήματα σχεδιασμού γραμμών παραγωγής με έμφαση σε προβλήματα 
εξισορρόπησης γραμμών συναρμολόγησης.  

6. Αντιλαμβάνεται τη φιλοσοφία της λιτής παραγωγής και να εξηγεί τις αρχές που διέπουν το 
σύστημα παραγωγής της Toyota. 

 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 
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 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

x 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις x 

Λήψη αποφάσεων x 

Αυτόνομη εργασία x 

Ομαδική εργασία x 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων x 

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 

 

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον x 

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου 

 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής x 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

x 
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Άλλο: Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες: Να 
επιλύει προβλήματα χρονικού προγραμματισμού σε βιομηχανικά περιβάλλοντα, 
περιλαμβανομένων των πιο κάτω: Χρονικού προγραμματισμού μιας μηχανής,  Χρονικού 
προγραμματισμού πολλαπλών παράλληλων μηχανών,  Χρονικού προγραμματισμού 
πολλαπλών μηχανών συνεχούς ροής (flow-shop)  Χρονικού προγραμματισμού πολλαπλών 
μηχανών διακοπτόμενης ροής (job-shop). Δρομολόγησης και εξισορρόπησης γραμμών 
συναρμολόγησης.   Να επιλύει προβλήματα χρονικού προγραμματισμού σε περιβάλλοντα 
υπηρεσιών, περιλαμβανομένων των πιο κάτω: Χρονικού προγραμματισμού έργων με 
περιορισμένους πόρους Χρονικού προγραμματισμού προσωπικού (εργατικού δυναμικού). 
Χρονικού προγραμματισμού διανομών σε δίκτυα μεταφοράς. 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
1. Η φύση και η κρισιμότητα του χρονικού προγραμματισμού στις επιχειρήσεις. 
2. Η λειτουργία του χρονικού προγραμματισμού σε μια επιχείρηση. 
3. Η πολυπλοκότητα των προβλημάτων χρονικού προγραμματισμού. 
4. Χρονικός προγραμματισμός σε βιομηχανικά συστήματα μιας μηχανής.  
5. Χρονικός προγραμματισμός σε συστήματα συνεχούς ροής (flow-shop). 
6. Χρονικός προγραμματισμός σε συστήματα παράλληλων μηχανών. 
7. Χρονικός προγραμματισμός σε συστήματα διακοπτόμενης ροής (job-shop). 
8. Χρονικός προγραμματισμός και δρομολόγηση γραμμών συναρμολόγησης. 
9. Χρονικός προγραμματισμός έργων με περιορισμένους πόρους. 
10. Δρομολόγηση και χρονικός προγραμματισμός στόλου οχημάτων. 
11. Χρονικός προγραμματισμός προσωπικού. 
12. Λιτή παραγωγή και συστήματα JIT: Το παραγωγικό σύστημα της Toyota. 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Τάξη x 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  

Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες)  

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

x 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο:  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 
ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Φροντιστήριο  

Εργαστηριακή Άσκηση  

Συγγραφή εργασίας / εργασιών 10 

Σεμινάρια  

Ασκήσεις  

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  
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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 

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη 89 

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

x 60% 

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση   

Επίλυση Προβλημάτων   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

x 40% 

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

  

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

  

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

  

 
Άλλο  :   

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Νεάρχου Ανδρέας, Χρονικός προγραμματισμός στη βιομηχανία και τις υπηρεσίες, Εκδόσεις Broken-
Hill publishers, 2017. 
Pinedo M.L., Scheduling: Theory, Algorithms, and Systems, 4th edition, Springer, 2010. 
Baker K. and Trietsch D., Principles of sequencing and scheduling, John Wiley publ., 2009. 
Σημειώσεις στα ελληνικά. 
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ΕΙΣΑΓ. ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ & ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (BA_115) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_115 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

x        
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓ. ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ & ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (BA_115) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα:  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://eclass.upatras.gr/courses/BMA534/ 

1. 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 

Η πολυπλοκότητα των σύγχρονων αστικών και εμπορικών συναλλαγών επιβάλει την ανάγκη 
κατανόησης   και εμβάθυνσης των  βασικών   στοιχείων  του Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, που 
διέπουν  τις έννομες σχέσεις μεταξύ ιδιωτών  ή/ και  νομικών  προσώπων  ιδιωτικού δικαίου. Στόχος   
του μαθήματος  είναι να παρέχει στους φοιτητές πανεπιστημιακού επιπέδου γνώση αναφορικά με 
το γενικότερο  περιεχόμενο  των  γενικών  αρχών και κανόνων του    αστικού και εμπορικού δικαίου, 
με ιδιαίτερη έμφαση  στους  παρακάτω τομείς: γενικές αρχές Αστικού Δικαίου,  ικανότητα δικαίου,  
προϋποθέσεις  εγκυρότητας και προστασίας των δικαιωμάτων,  δικαιοπραξίες,  αδικοπραξίες,  
στοιχεία  ιδιωτικού περιουσιακού  δικαίου,  αστικές και εμπορικές  συμβάσεις ,  κτήση της  
εμπορικής ιδιότητας,  εμπορικές εταιρείες . 
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Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αναπτύξει   τη δεξιότητα κατανόησης και  
ερμηνείας βασικών  στοιχείων  Αστικού και Εμπορικού  Δικαίου, καθώς  και την δεξιότητα   
διερεύνησης  νομικών  ζητημάτων στο δίκαιο των συμβάσεων και της αδικοπραξίας. 

 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 
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 

 

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  

Παραγωγή 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 

 

  

Άλλο: Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να: Κατανοεί   βασικά στοιχεία  
Αστικού και Εμπορικού Δικαίου  Εμβαθύνει  σε βασικά  νομικά ζητήματα αναφορικά με  την 
κτήση  της  εμπορικής ιδιότητας και των  εμπορικών  εταιρειών . Κατανοεί και ερμηνεύει  
νομικές ασκήσεις  αστικού δικαίου,   ιδίως σε  ζητήματα  προστασίας των δικαιωμάτων,  
ενδοσυμβατικής  και αδικοπρακτικής  ευθύνης . 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
i.Γενικές αρχές  αστικού δικαίου 
ii.Υποκείμενα  του  δικαίου  
iii.Δικαίωμα – έννοια – κτήση – απώλεια- προστασία 
        iv. Πράξεις δικαίου : δικαιοπραξία , αδικοπραξία  
 Στοιχεία ιδιωτικού περιουσιακού δικαίου  
        vi. Συμβάσεις 
        vii Εμπράγματες  σχέσεις 
        viii Στοιχεία  εμπορικού δικαίου  :  εμπορικές πράξεις  και εμπορικές εταιρείες 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
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ΤΡΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Τάξη x 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  

Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες)  

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

x 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο:  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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. 
 
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 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 50 

Φροντιστήριο  

Εργαστηριακή Άσκηση  

Συγγραφή εργασίας / εργασιών  

Σεμινάρια  

Ασκήσεις 25 

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη 50 

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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, 

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

x περιλαμβάνει: - Ε ρωτήσεις 
ανάπτυξης  -  Επίλυση 
πρακτικών   σχετικά με την  
ζητήματα  γενικών αρχών 
αστικού  δικαίου  και γενικού 
ενοχικού  δικαίου 

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση   

Επίλυση Προβλημάτων   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   
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Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, 
Καλλιτεχνική Ερμηνεία, 
Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και 
που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

  

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

  

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

  

 
Άλλο  :   

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1)  Π. Αγαλλοπούλου , Βασικές Έννοιες  Αστικού Δικαίου,  4η εκδ. Σάκκουλας, 2016.   
2) Π. Αγαλλοπούλου – Κορνηλία Δελούκα- Ιγγλέση, Εισαγωγή στο δίκαιο   των επιχειρήσεων , 
1ηέκδοση, Σάκκουλας , 2016. 
3) Χ. Τσενέ , Ανοικτά  Ακαδημαΐκά μαθήματα - Βασικές έννοιες Αστικού Δικαίου , 2015. σελ. 51 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (BA_295) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_295 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

x  x      
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (BA_295) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3  

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα:  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/BMA574/ 

1. 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 

που προαπαιτούνται από άλλα μαθήματα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. 

Χωρίζεται σε ενότητες, καθεμία εκ των οποίων καλύπτει κάποιο κλάδο ή κεφάλαιο των 
μαθηματικών. 

Απευθύνεται κυρίως στους πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος, χωρίς να αποκλείεται η 
παρακολούθησή του από φοιτητές μεγαλύτερων ετών. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα πρέπει να: 

- Έχει κατανοήσει τις θεμελιώδεις έννοιες που διέπουν τα μαθηματικά (αριθμός, μεταβλητή, 
εξίσωση, σύστημα εξισώσεων, ακολουθία, συνάρτηση, αναπαράσταση, πιθανότητες). 



106 

 

- Είναι σε θέση να μοντελοποιήσει ένα απλό πραγματικό πρόβλημα και να εντοπίσει τα βασικά 
μαθηματικά εργαλεία που απαιτούνται για την επίλυσή του.  

- Είναι σε θέση να επιλύει βασικές εξισώσεις και ανισώσεις καθώς και συστήματά τους. 

- Είναι σε θέση να χειρίζεται πίνακες (πράξεις – αντιστροφή – ορίζουσες). 

- Είναι σε θέση να χαράξει τη γραφική παράσταση μιας συνάρτησης και να εξάγει συμπεράσματα 
από αυτήν. 

- Να κατανοεί τις έννοιες και τη γεωμετρική ερμηνεία της παραγώγου και του ολοκληρώματος. 

- Να μπορεί να υπολογίζει την παράγωγο μιας συνάρτησης. 

- Να μπορεί να υπολογίζει ένα ολοκλήρωμα. 

- Να μπορεί να αξιοποιήσει τις πληροφορίες που του παρέχουν η παράγωγος και το ολοκλήρωμα 
μιας συνάρτησης. 

- Να γνωρίζει και να μπορεί να κατασκευάζει τις βασικές γραφικές αναπαραστάσεις ενός μεγάλου 
συνόλου δεδομένων. 

- Να κατέχει τις βασικές μαθηματικές έννοιες που θα του χρειαστούν στη διάρκεια των 
προπτυχιακών σπουδών του. 

 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 
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 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία x 

Ομαδική εργασία x 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παραγωγή 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 

x 

  

Άλλο:  

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
i. Πίνακες και Συστήματα Γραμμικών Εξισώσεων. 
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ii. Στοιχεία Αναλυτικής Γεωμετρίας. 
iii. Ακολουθίες και Σειρές Πραγματικών Αριθμών.  
iv. Εισαγωγή στην Ανάλυση (Συναρτήσεις μιας μεταβλητής – Όρια – Συνέχεια). 
v. Διαφορικός Λογισμός  (Παράγωγος – Θεώρημα Μέσης Τιμής – Εφαρμογές της παραγώγου). 
vi.     Ολοκληρωτικός Λογισμός (Αόριστο, ορισμένο και γενικευμένο ολοκλήρωμα – Υπολογισμός 

εμβαδού). 
vii. Μιγαδικοί Αριθμοί. 
viii. Εισαγωγή στις Πιθανότητες και τη Στατιστική. 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Τάξη x 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  

Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες)  

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

x 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο:  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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. 
 
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 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Φροντιστήριο  

Εργαστηριακή Άσκηση  

Συγγραφή εργασίας / εργασιών  

Σεμινάρια  

Ασκήσεις  

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη 36 

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της 
διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, 
Μέθοδοι αξιολόγησης, 

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

  

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση   

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

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

  

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

  

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

  

 
Άλλο αξιολόγηση :  αξιολόγηση 

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Ian Jacques, Μαθηματικά των Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης, Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης, 2017 
T. Bradley, Μαθηματικά Για τα Οικονομικά και τη Διοίκηση, Εκδόσεις Κριτική, βελτιωμένη έκδοση, 
2015 
A. C. Chiang, K. Wainwrirht, Μαθηματικές Μέθοδοι Οικονομικής Ανάλυσης, Εκδόσεις Κριτική, 2η 
έκδοση, 2009 
Δ. Γεωργίου, Σ. Ηλιάδης, Θ. Μεγαρίτης, Πραγματική Ανάλυση, Εκδόσεις Τζιόλα, 2η έκδοση, 2017 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (BA_125) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_125 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

 x       
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (BA_125) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα:  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/BMA405/ 

1. 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 

Σε αυτό το μάθημα οι φοιτητές θα μάθουν για τη φιλοσοφία και τα εργαλεία του μάρκετινγκ όπως 
εφαρμόζονται σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων αλλά και οργανισμών άλλης μορφής. Θα 
διδαχθούν βασικές έννοιες του μάρκετινγκ όπως το μείγμα μάρκετινγκ και το branding και θα 
εξηγηθεί η σημασία της έρευνας και του στρατηγικού σχεδιασμού για την αποτελεσματική άσκηση 
του μάρκετινγκ. 

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί: 

1. να κατανοήσει το ρόλο που παίζουν οι ανάγκες και οι προτιμήσεις των ανθρώπων στη λήψη 
αγοραστικών αποφάσεων και εν γένει στην καταναλωτική τους συμπεριφορά 
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2. να κατανοήσει την ανάγκη τεκμηρίωσης αποφάσεων στο πεδίο του μάρκετινγκ μέσω της 
προηγούμενης διεξαγωγής έρευνας και της ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού 
περιβάλλοντος μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού 

3. να κατανοήσει την ανάγκη στρατηγικού σχεδιασμού στο μάρκετινγκ 

4. να αναλύσει τα δεδομένα της αγοράς για μια επιχείρηση ή ένα συγκεκριμένο προϊόν 

5. να εφαρμόσει τις τεχνικές της τμηματοποίησης της αγοράς βάσει διαφόρων κριτηρίων 

6. να θέσει στόχους και να λάβει αποφάσεις ως προς την προβολή μιας επιχείρησης ή ενός 
προϊόντος 

7. να σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μάρκετινγκ για λογαριασμό μιας επιχείρησης 

 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 
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 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

x 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις x 

Λήψη αποφάσεων x 

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 

x 

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου 

x 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής x 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

x 

  

Άλλο: Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να είναι σε θέση: να αναλύσει τα 
δεδομένα της αγοράς κατόπιν σχετικής έρευνας να εισηγηθεί και να τεκμηριώσει στόχους 
και στρατηγικές αποφάσεις μάρκετινγκ  να κάνει ολοκληρωμένο σχεδιασμό μάρκετινγκ για 
μια επιχείρηση ή ένα επιμέρους προϊόν που θα οδηγήσει στην ικανοποίηση των αναγκών 
των καταναλωτών καλύτερα από τον ανταγωνισμό 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
1. Βασικές έννοιες του μάρκετινγκ 
2. Περιβάλλον μάρκετινγκ 
3. Στρατηγικός σχεδιασμός μάρκετινγκ 
4. Συμπεριφορά καταναλωτή 
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5. Τμηματοποίηση, στόχευση και τοποθέτηση στην αγορά 
6. Μείγμα μάρκετινγκ 
7. Προϊόν 
8. Τιμολόγηση 
9. Διανομή 
10. Ολοκληρωμένη επικοινωνία μάρκετινγκ 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Τάξη x 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  

Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες) x 

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

x 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο:  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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. 
 
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 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Φροντιστήριο  

Εργαστηριακή Άσκηση  

Συγγραφή εργασίας / εργασιών  

Σεμινάρια  

Ασκήσεις  

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη 86 

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της 
διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, 
Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, 

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

  

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση   

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

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

x 100% 

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

  

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

  

 
Άλλο  :   

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1.Marketing: Μια Στρατηγική Προσέγγιση, Perreault W.   
2.Βασικές αρχές του Marketing, ΤΣΑΚΛΑΓΚΑΝΟΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΣΑΚΛΑΓΚΑΝΟΥ ΑΓΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
3.ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, Σ. Δημητριάδης, Α. Τζωρτζάκη  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙ 

(BA_212) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_212 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

     x  x 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙ (BA_212) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα:  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/BMA547/ 

1. 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 

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση του τρόπου που λειτουργεί η τουριστική αγορά, των 
οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων που επιφέρει ο τουρισμός σε έναν τόπο καθώς και της 
σημασίας που έχει ο τουρισμός για την ελληνική οικονομία. 

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να: 

1. προσδιορίζει και αναλύει τα τουριστικά δεδομένα – την προσφορά και τη ζήτηση – ενός τόπου 
(π.χ. μιας χώρας, ενός νησιού ή μιας πόλης), 
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2. αξιολογεί την ανταγωνιστική θέση ενός τουριστικού προορισμού, 

3. αντιλαμβάνεται την πορεία και τις προοπτικές της τουριστικής ανάπτυξης σε έναν προορισμό σε 
τοπικό ή εθνικό επίπεδο. 

 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 
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 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

x 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις x 

Λήψη αποφάσεων x 

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 

x 

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου 

 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής x 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

x 

  

Άλλο: Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αναπτύξει τις κάτωθι δεξιότητες: 
κατανόηση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων του τουρισμού, ικανότητα 
ανάλυσης βασικών τουριστικών μεγεθών, γνώση της διεθνούς τουριστικής αγοράς. 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
1. Βασικές έννοιες του τουρισμού 
2. Είδη και μορφές του τουρισμού 
3. Η εξέλιξη της τουριστικής κίνησης στην Ελλάδα και διεθνώς 
4. Οι σχετιζόμενοι με τον τουρισμό κλάδοι της οικονομίας – Το τουριστικό κύκλωμα 
5. Ο τουρισμός ως οικονομικό φαινόμενο και η εθνικολογιστική του προσέγγιση – Οι Δορυφόροι 

Λογαριασμοί Τουρισμού 
6. Ο ρόλος του κράτους στη διαχείριση του τουρισμού – Σχεδιασμός και άσκηση τουριστικής 

πολιτικής 
7. Ο ρόλος των tour operators στην τουριστική ανάπτυξη μιας χώρας 
8. Πολυεθνικές επιχειρήσεις και τουρισμός 
9. Τεχνολογία και τουρισμός 
10. Κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του τουρισμού – Η συζήτηση για το βιώσιμο 

τουρισμό 
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3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Τάξη x 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  

Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες) x 

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

x 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο:  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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. 
 
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 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Φροντιστήριο  

Εργαστηριακή Άσκηση  

Συγγραφή εργασίας / εργασιών  

Σεμινάρια  

Ασκήσεις  

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη 86 

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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 

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

  

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση   

Επίλυση Προβλημάτων   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   
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Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, 
Καλλιτεχνική Ερμηνεία, 
Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και 
που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

x  

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

  

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

  

 
Άλλο  :   

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Τσάρτας, Πάρις (2010). Ελληνική Τουριστική Ανάπτυξη. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική 
Λαγός, Δημήτρης (2005). Τουριστική Οικονομική. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική 
Γιαννόπουλος, Κ. και Διακομιχάλης, Μ. (2012). Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού. Αθήνα: Εκδ. 
Παπαζήση 
Κοκκώσης, Χάρης, Πάρις Τσάρτας και Ελευθερία Γκριμπά (2011). Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές 
Τουρισμού. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική 
Ζαχαράτος, Γεράσιμος (2003). Package Tour: Παραγωγή και διάθεση του τουριστικού ταξιδιού. Αθήνα: 
Εκδ. Προπομπός 
Cooper, Chris and Hall, C. Michael (2008). Contemporary Tourism: An international approach. Oxford: 
Butterworth-Heinemann 
Horner, Susan and Swarbrooke, John (2004). International Cases in Tourism Management. Oxford: 
Elsevier Butterworth-Heinemann 
Tribe, John (2011). The Economics of Recreation, Leisure and Tourism. 4th edition. Oxford: Butterworth-
Heinemann 
Goeldner, Charles and Ritchie, J.R. Brent (2009). Tourism: Principles, Practices, Philosophies. 11th 
edition. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons 
Vanhove, Norbert (2011). The Economics of Tourism Destinations 2nd edition. London: Elsevier 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (BA_309) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΣΧΟΛΗ Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_309 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

x        
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (BA_309) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών 
Γνώσεων, Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/BMA421/ 

1. 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 

Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται εισαγωγικές έννοιες της Πληροφορικής, η ιστορική εξέλιξη των 
συστημάτων Η/Υ, καθώς οι σύγχρονες τάσεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον όσον αφορά τη χρήση 
νέων τεχνολογιών. Καλύπτονται θέματα όπως η δομή ενός σύγχρονου Η/Υ και άλλων υπολογιστικών 
συσκευών όπως είναι τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα, ο τρόπος εκτέλεσης προγραμμάτων από την 
κεντρική μονάδα επεξεργασίας μιας υπολογιστικής συσκευής, καθώς και ο προγραμματισμός Η/Υ με 
χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Java. Παράλληλα, στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος, 
καλύπτονται βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ στη σύγχρονη επιχείρηση αλλά και προγραμματισμού 
εφαρμογών με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Java σε κατάλληλο περιβάλλον ανάπτυξης. 



118 

 

Επίσης, θα πραγματοποιηθεί γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις δυνατότητές του για αναζήτηση 
πληροφοριών και ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών ενώ θα καλυφθούν βασικά θέματα ασφάλειας 
πληροφοριακών συστημάτων και τεχνικών αντιμετώπισης των πιο σημαντικών επιθέσεων σε αυτά. 

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να: 

1. Κατανοεί τις βασικές έννοιες υλικού και λογισμικού ενός Η/Υ, 

2. Εξηγεί τον τρόπο αποθήκευσης και εκτέλεσης ενός προγράμματος από έναν Η/Υ, 

3. Αναπτύσσει προγράμματα για επίλυση απλών προβλημάτων με χρήση της γλώσσας 
προγραμματισμού Java 

3. Να εξηγεί τα χαρακτηριστικά του Διαδικτύου και το ρόλο τους στην καινοτομία και την 
επιχειρηματικότητα, 

4. Να εξηγεί τα οφέλη από τη χρήση νέων τεχνολογιών στη σύγχρονη επιχείρηση. 

5. Να κατανοεί τα βασικότερα προβλήματα ασφάλειας των Η/Υ και άλλων υπολογιστικών 
συσκευών, 

 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 
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 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

X 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία X 

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παραγωγή 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 

 

  

Άλλο:  

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. Ο ρόλος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη σύγχρονη επιχείρηση και στην 

επιχειρηματικότητα 
2. Το Διαδίκτυο και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων: επιχειρηματικές ευκαιρίες και κίνδυνοι 
3. Η δομή μιας σύγχρονης υπολογιστικής συσκευής, 
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4. Τρόπος λειτουργίας μιας υπολογιστικής συσκευής – ο ρόλος της Κεντρικής Μονάδας επεξεργασίας 
και της Μνήμης, 

5. Η γλώσσα προγραμματισμού Java 
6. Δομές Επανάληψης και Απόφασης στη γλώσσα προγραμματισμού Java 
7. Πίνακες στη γλώσσα προγραμματισμού Java 
8. Απλές εφαρμογές με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Java 
9. Εργαστήριο Η/Υ: νέες τεχνολογίες και επιχειρηματικότητα – ανάπτυξη απλών εφαρμογών με χρήση 

της γλώσσας προγραμματισμού Java 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Τάξη X 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη) X 

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη) X 

Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες) X 

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

X 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο:  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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. 
 
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 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Φροντιστήριο  

Εργαστηριακή Άσκηση  

Συγγραφή εργασίας / εργασιών  

Σεμινάρια  

Ασκήσεις  

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

26 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη 73 

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της 
διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, 
Μέθοδοι αξιολόγησης, 

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

x 100% (ασκήσεις γύρω από τα 
θέματα που αναπτύχθηκαν 
στις διαλέξεις) 

Προφορική Εξέταση   

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

Επίλυση Προβλημάτων   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

  

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

  

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

  

Άλλο:  Εξ αποστάσεως εξέταση με ερωτήματα πολλαπλής επιλογής, αν δεν 
είναι εφικτή η γραπτή εξέταση λόγω των συνθηκών. 

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
- Εισαγωγή στην πληροφορική, Evans Alan, Martin Kendall, Poatsy Mary Anne, 3η έκδ./2022, Εκδόσεις 
ΚΡΙΤΙΚΗ. 
- Αρχές Λειτουργίας και Προγραμματισμού Η/Υ, Γεώργιος Γιαγλής, 1η έκδοση 2012, Εκδόσεις 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
- Ανακαλύπτοντας τους Υπολογιστές: Εργαλεία, Εφαρμογές, Συσκευές και οι Επιπτώσεις της 
Τεχνολογίας, Vermaat Misty, Sebok susan, Freund Steven, Campbell Jennifer, Frydenberg Mark, 1η 
έκδοση 2017, Broken Hill Publishers Ltd. 
- Υλικό, Λογισμικό και Επικοινωνίες Υπολογιστών, Ιωάννης Βογιατζής, Ήρα Αντωνοπούλου, 2020, 
Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών Μον. ΕΠΕ. (Hardware, Software, and Computer Communications, H. 
Antonopoulou and I. Voyiagis, New Technologies Publishers, 3η έκδ./2020) 
- Σετ παρουσιάσεων και σημειώσεις του μαθήματος (συμπεριλαμβανομένων και σημειώσεων για τη 
γλώσσα προγραμματισμού Java). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ (BA_307) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
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ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_307 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

       Χ 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ (BA_307) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα: οι φοιτητές είναι καλό να γνωρίζουν 
Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι, II 

ΓΛΩΣΣΑΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses 

5. 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 

To μάθημα αποτελείται από τέσσσερις (4) βασικές ενότητες: 

3. Το περιεχόμενο του ελέγχου και οι ρυθμιστικοί μηχανισμοί 
4. Προγραμματισμός ελεγκτικών εργασιών και αξιολόγηση των κινδύνων 
5. Εσωτερικός έλεγχος: Διαδικασίες ελέγχου και μεθοδολογία 
6. Τελική ελεγκτική αξιολόγηση και δημιουργία σχετικών αναφορών.  

Το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές το βασικό πλαίσιο κατανόησης του τρόπου που ελέγχονται οι 
λογιστικές εργασίες των επιχειρήσεων, τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό επίπεδο (internal 
and external auditing). Η ύλη του μαθήματος εισαγάγει τους φοιτητές σε όλα τα σημαντικά εργαλεία 
και τις μεθόδους και διαδικασίες ελέγχου.  

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα έχει αναπτύξει τις κάτωθι 
δεξιότητες: 
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1. Έλεγχο των λογιστικών καταστάσεων 

2. Αναγνώριση των κινδύνων και των πιθανών απατών 

3. Γνώση των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου 

 

Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα μπορεί να (μαθησιακά αποτελέσματα): 

1. Κατανοεί το περιβάλλον ελέγχου μιας επιχείρησης 

2. Αναλύει το περιεχόμενο του αναφορών ελέγχου των ελεγκτών 

3. Εντοπίζει και να αξιολογεί πιθανούς ελεγκτικούς κινδύνους 

4. Συντάσσει τελικές αναφορές ελέγχου 

 

 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 
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 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

x 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις x 

Λήψη αποφάσεων x 

Αυτόνομη εργασία x 

Ομαδική εργασία x 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον x 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον x 

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών x 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων x 

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 

x 

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον x 

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου 

x 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής x 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

x 

 

Άλλο:  

6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. Εισσγωγή στο ελεγκτικό περιβάλλον 
2. Το πλαίσιο (θεωρητικό και ρυθμιστικό) της ελεγκτικής 
3. Αξιλόγηση των εσωτερικών επιχειρηματικών κινδύνων 
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4. Προγραμματισμός ελέγχου και δαδικασίες 
6. Δεθνή πρότυπα ελέγχου (ISAs) 
7. Αξιολόγηση τυχόν ελλείψεων στο σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης 
8. Aναγνώριση των κινδύνων ελέγχου των λογιστικών καταστάσεων 
9. Ο μηχανισμός του εσωτερικού ελέγχου 
10. Δραστηριότητες ελέγχου σε σχέση με το σύστημα των εσόδων, αγορών, αποθεμάτων και 

διαθεσίμων 
11. Ευρήματα ελεγκτικών ελέγχων 
12. Δημιουργία αναφορών ελέγχου  

7. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Τάξη x 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  

Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στηδιδασκαλία (διαφάνειες) x 

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

x 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο:  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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. 
 
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 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Φροντιστήριο  

Εργαστηριακή Άσκηση  

Συγγραφή εργασίας / εργασιών 31 

Σεμινάρια  

Ασκήσεις  

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη 55 

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της 
διαδικασίας αξιολόγησης 
 

Γραπτή εξέταση με ερωτήματα ανάπτυξης x  

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση   

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

Πρόοδος με ερωτήματα ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα ανάπτυξης 
(διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   

Γραπτή εξέταση με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

x  

Γραπτή έκθεση/αναφορά/εργασία x . 

Πρόοδος με ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

  

 
Άλλο: 

8. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Kαραμάνης Κ. (2008). Σύγχρονη ελεγκτική, Εκδόσεις Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα. 
Louwers T., Blay A., Sinason D., Strawser J., and Thibodeau J. (2018), Auditing and assurance services, 
seven edition McGraw-Hill. 
Knapp M. (2017). Contemporary auditing, eleven edition, South-Western College.  
Ittelson T.R. (2009), “FINANCIAL STATEMENTS: A step-by-step guide to understanding and creating 
financial reports”, CAREER PRESS, Franklin Lakes NJ. 
Bernstein L.A., and Wild J.J. (2000), “Analysis of financial statements”, fifth edition, McGraw-Hill. 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (BA_126) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_126 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

   x     
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (BA_126) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα: Οι φοιτητές πρέπει να έχουν βασικές 
γνώσεις Βάσεων Δεδομένων και χρήσης λογισμικού αυτοματισμού 
γραφείου. 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/BMA575/ 

1. 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 

Η επιστημονική περιοχή της Επιχειρηματικής Νοημοσύνης (Business Intelligence) χρησιμοποιεί τις 
πλέον σύγχρονες τεχνικές της Πληροφορικής μετασχηματίζοντάς τις σε στοιχεία του ενεργητικού 
των επιχειρήσεων και στοχεύοντας στην υποβοήθηση των επιτελικών στελεχών στη διαδικασία 
υποστήριξης αποφάσεων (decision support). Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει 
ορισμένες από τις πλέον σύγχρονες τέτοιες τεχνικές ανάλυσης και εν γένει εκμετάλλευσης των 
λειτουργικών δεδομένων των επιχειρήσεων. 

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα γνωρίζει την θεωρητική θεμελίωση των: 

1. «Εν Παρόδω» Ανάλυσης Δεδομένων  (On-Line Analytical Processing-OLAP), η οποία παρέχει τη 
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δυνατότητα στο χρήστη να «βλέπει» τα λειτουργικά δεδομένα της επιχείρησης συνολικά, 
ανεξάρτητα από το πού έχουν καταγραφεί, σε διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης από το 
αναλυτικότερο ως το πιο συγκεντρωτικό, από διαφορετικές οπτικές γωνίες.  

2. Στάθμισης Επιχειρηματικών Στόχων (Balanced Scorecard), η οποία μετατρέπει τη στρατηγική και 
τους στόχους μιας επιχείρησης σε ένα συγκεκριμένο σύνολο αλληλεπιδρώντων δεικτών, δηλαδή 
μετρήσιμων οικονομικών και μη μεγεθών.  

3. Προτυποποίησης Επιχειρηματικών Διαδικασιών (Business Process Modeling), η οποία αποσκοπεί 
στην αναπαράσταση των επιχειρηματικών διαδικασιών μέσω αυστηρά τυποποιημένων τεχνικών 
αναπαράστασης.  

4. Κοστολόγησης Διαδικασιών (Activity Based Costing), η οποία είναι μέθοδος κοστολόγησης 
προϊόντων / υπηρεσιών βασιζόμενης στον υπολογισμό του κόστους των επιχειρηματικών 
διαδικασιών που επιτελούνται για τη παραγωγή αυτών των προϊόντων / υπηρεσιών. 

 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 
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 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

x 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων x 

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παραγωγή 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 

 

  

Άλλο:  

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
1.  «Εν Παρόδω» Ανάλυση Δεδομένων (OLAP) & Αρχιτεκτονήματα Δεδομένων (Data Warehouse) 
- Εισαγωγικές έννοιες On Line Analytical Processing (OLAP) 
- OLAP συναρτήσεις  
- Μελέτη περιπτώσεων 
2. Στάθμιση Επιχειρηματικών Στόχων (Balanced Scorecard) 
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- Εισαγωγή 
- Δείκτες-Ομάδες 
- Κατευθυντήριες γραμμές για την υλοποίηση 
- Μελέτη περιπτώσεων 
3. Προτυποποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών (Business Process Modelling) 
- Εισαγωγή  
- Μεθοδολογία IDEF0  
- Μεθοδολογία IDEF3  
- Μεθοδολογία BPMN  
- Μελέτη περιπτώσεων 
4. Κοστολόγηση Διαδικασιών (Activity based Costing) 
- Εισαγωγή 
- Βασική Μεθοδολογία 
- Σύνδεση με άλλες τεχνικές 
- Μελέτη περιπτώσεων 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Τάξη x 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  

Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες) x 

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

x 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο: Εργαστηριακή εκπαίδευση 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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. 
 
Αναγράφονται οι ώρες 
μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Φροντιστήριο  

Εργαστηριακή Άσκηση 13 

Συγγραφή εργασίας / εργασιών  

Σεμινάρια  

Ασκήσεις 13 

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη 73 

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 
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εξαμήνου να αντιστοιχεί 
στα standards του ECTS 

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

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

x 80% 

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση   

Επίλυση Προβλημάτων   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

  

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

  

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

  

 
Άλλο Εργαστηριακή Εξέταση :  20% 

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
- “Θέματα Επιχειρηματικής Νοημοσύνης - Θεωρητική Θεμελίωση και Εφαρμογές”, Βουτσινάς 
Βασίλειος, εκδόσεις Κωσταράκη Π. Ευρυδίκη, 2003, Αθήνα. 
- “ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ”, ΤΟΜΟΣ Α', ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29, 5η ΈΚΔΟΣΗ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ, R. ELMASRI & S.B. NAVATHE (ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Μ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ), ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΥΛΟΣ, 
2007 
- “The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action”, R.S. Kaplan and D.P. Norton,  HBS Press, 
Boston, 1996. 
- “The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling”, R. Kimball, M. Ross, 
2013. 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BA_194) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_194 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις 4 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. Οι φοιτητές 
πρέπει να έχουν τουλάχιστον βασική γνώση διαφορικού και 
ολοκληρωτικού λογισμού καθώς και στατιστικής 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/BMA418/ 

5. 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 

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές τη διαδικασία λήψης επιχειρηματικών 
αποφάσεων σε περίπλοκα επιχειρησιακά προβλήματα χρησιμοποιώντας τις μεθόδους της 
Διοικητικής Επιστήμης. Ειδικότερα, στα πλαίσια του μαθήματος θα παρουσιαστεί στους φοιτητές η 
μεθοδολογία και οι βασικές τεχνικές του Γραμμικού Προγραμματισμού καθώς και η διαδικασία 
μορφοποίησης προβλημάτων Ακέραιου Προγραμματισμού. Επίσης, θα γίνει αναφορά σε ορισμένα 
ειδικά προβλήματα Ακέραιου Προγραμματισμού και στις εφαρμογές τους. 

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να: 

1. Μορφοποιεί προβλήματα γραμμικού και ακέραιου προγραμματισμού. 
2. Κατανοεί τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων 

γραμμικού προγραμματισμού (ανηγμένο κόστος, δυϊκό πρόβλημα, κλπ). 
3. Κατανοεί και να ερμηνεύει τα αποτελέσματα της επίλυσης.   
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4. Κατανοεί τη μορφή και τις ιδιότητες ειδικών προβλημάτων γραμμικού και ακέραιου 
προγραμματισμού (μεταφοράς, ανάθεσης, κάλυψης κλπ). 

  
 

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 
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 

 
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες: 

3. Επίλυση προβλημάτων γραμμικού και ακέραιου προγραμματισμού με τη βοήθεια σχετικού 
λογισμικού 

4. Παρουσίαση αποτελεσμάτων σε μορφή σύντομης έκθεσης. 
 

6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
10. Γραμμικός Προγραμματισμός (Μορφοποίηση Προβλημάτων, Μεθοδολογία Επίλυσης, Επίλυση 

με τη βοήθεια ΗΥ) 
11. Το Δυϊκό Πρόβλημα 
12. Ανάλυση Ευαισθησίας  - Οικονομική Ερμηνεία Αποτελεσμάτων 
13. Το Πρόβλημα Μεταφοράς 
14. Ακέραιος Προγραμματισμός (Μορφοποίηση Προβλημάτων, Μεθοδολογία Επίλυσης, 

     Χαρακτηριστικά Προβλήματα Ακέραιου Προγραμματισμού) 
 

7. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

• Λογισμικό επίλυσης προβλημάτων Γραμμικού και 
Ακέραιου Προγραμματισμού 

• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
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. 
 
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 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Εργαστηριακές ασκήσεις 
που εστιάζουν στην 
εφαρμογή των θεωρητικών 
εννοιών σε πραγματικά 
προβλήματα 

13 

Ομαδική Εργασία με θέμα 
τη μοντελοποίηση και 
επίλυση ενός ρεαλιστικού 
προβλήματος 

23 
 

Αυτοτελής Μελέτη 50 

Σύνολο Μαθήματος  125 



131 

 

(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 

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

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις κατανόησης της θεωρίας 
- Ασκήσεις 
 
ΙΙ. Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας (20%) 
 
Η εκπόνηση της εργασίας είναι προαιρετική. Όσοι 
φοιτητές δεν επιλέγουν την εργασία, αξιολογούνται με 
βάση την τελική γραπτή εξέταση 
 

8. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

1. Hillier Frederick S., Lieberman Gerald J., Διαμαντίδης Αλέξανδρος (επιμ.), «Εισαγωγή στην 
Επιχειρησιακή Έρευνα», Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί Α.Ε., 2021  

2. «Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα», Ι. Κολέτσου και Δ. Στογιάννη, Εκδόσεις Συμεών, 

2021  

3. H. Taha, «Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα», Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί Α.Ε., 10η 
έκδοση 2017 

4. Κ. Κουνετά και Ν. Χατζησταμούλου, «Εφαρμοσμένη επιχειρησιακή έρευνα και γραμμικός 
προγραμματισμός. Λύσεις προβλημάτων με το πρόγραμμα R»,  Εκδόσεις Κριτική, 2020 

5. Οικονόμου Γ. και Γεωργίου Α., «Ποσοτική Ανάλυση για τη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων», 
Εκδόσεις Μπένου, 2006 

6. Υψηλάντη Π., «Επιχειρησιακή Έρευνα: Εφαρμογές στη Σύγχρονη Επιχείρηση», Εκδόσεις 
Προπομπός, 2015 

7. D.R. Anderson, D. Sweeney, T. Williams and K. Martin, «Διοικητική Επιστήμη: Ποσοτικές 
μέθοδοι για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων», Εκδόσεις Κριτική, 2014 

8. Σίσκου Ι., «Γραμμικός Προγραμματισμός», Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 1998 

9. Βασιλείου Π. και Τσάντα Ν., «Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα», Εκδόσεις Ζήτη, 2000,   

10. Eiselt H.A. and Sandblom C, “Operations Research: a Model Based Approach”, Springer 2012 

11. Winston W. and Venkataramanan M., Cengage Learning, “Introduction to Mathematical 
Programming”, 2002   

12. Williams H.P. “Model Building in Mathematical Programming”, John Wiley and Sons, 1993 

13. Winston, W. “Operations Research, Applications and Algorithms”, (3d edition), Duxbury Press, 
1995. 

14. Winston, W and Albright A. “Management Science”, (3d edition), Duxbury Press, 1995. 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Ι (BA_202) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_202 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

    x    
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Ι (BA_202) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα:  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/modules/document/?course=BMA507 

1. 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 αυτό αντλεί παραδείγματα από μεγάλες και μικρές ελληνικές και διεθνείς επιχειρήσεις 
ώστε να εισάγει τους φοιτητές/τριες στη θεωρία και στην πρακτική της στρατηγικής σκέψης. 
Παράλληλα τους εξοικειώνει με τα σχετικά εργαλεία για την κατανόηση του εσωτερικού και 
εξωτερικού περιβάλλοντος μιας επιχείρησης, και την ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.   

Οι στόχοι του μαθήματος είναι :  

- η κατανόηση των όρων στρατηγική και στρατηγικό μάνατζμεντ. 

- η εξοικείωση με την εφαρμογή μοντέλων και εργαλείων σχετικά με την ανάλυση του εσωτερικού 
και εξωτερικού στρατηγικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων, με στόχο την δημιουργία 
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ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

- η καλλιέργεια της στρατηγικής σκέψης των φοιτητών/τριών παρουσιάζοντας και αναλύοντας 
παραδείγματα επιχειρηματικής τοποθέτησης και στρατηγικής από πλειάδα ελληνικών και διεθνών 
εταιριών. 

- η παρουσίαση και συζήτηση των πλεονεκτημάτων των διαφόρων στρατηγικών ανάπτυξης και 
εξυγίανσης, και 

- η ανάλυση ζητημάτων εφαρμογής και αξιολόγησης της στρατηγικής οργανισμών του ιδιωτικού και 
μη κερδοσκοπικού τομέα. 

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να: 

- κατανοεί τις βασικές θεωρήσεις της στρατηγικής 

- εντοπίζει παράγοντες και πόρους που οδηγούν σε ανταγωνιστική επιχειρησιακή δραστηριότητα. 

- αναλύει στρατηγικά το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον μιας οργάνωσης 

- αναγνωρίζει και να αναλύει τα πλεονεκτήματα των στρατηγικών επίτευξης ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος. 

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα έχει αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες: 

- Διατύπωση και θεωρητική ανάλυση γενικών στρατηγικών προβλημάτων. 

- Ανάλυση της φύσης του ανταγωνισμού εντός του κλάδου και εντοπισμός παραγόντων που 
προσδιορίζουν το βαθμό ελκυστικότητας.  

- Αξιολόγηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος ενός οργανισμού. 

- Θεωρητική ερμηνεία των γενικών στρατηγικών των επιχειρήσων 

 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 
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 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

X 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις X 

Λήψη αποφάσεων x 

Αυτόνομη εργασία x 

Ομαδική εργασία x 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον X 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον X 

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 

 

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον X 

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου 

 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής X 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και X 
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επαγωγικής σκέψης 

  

Άλλο:  

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Εισαγωγή στην στρατηγική. Εννοιολογικές προσεγγίσεις, και τεκμηρίωση της αναγκαιότητας, 

σύγχρονες αντιλήψεις για την στρατηγική. 
Στρατηγικοί στόχοι, επίπεδα στρατηγικής, εταιρικές στρατηγικές, στρατηγικές ανταγωνιστικότητας. 
Ανάλυση του ευρύτερου- μάκρο εξωτερικού περιβάλλοντος. 
Ανάλυση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, δομική ανάλυση ανταγωνισμού, 

ανάλυση στρατηγικών ομάδων-προσδιορισμός ανταγωνιστικής θέσης. 
Στρατηγική ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος- ανάλυση πόρων και ικανοτήτων, «αλυσίδα 

αξίας». 
Εταιρική αποστολή-όραμα, διατύπωση αποτελεσματικής στρατηγικής πρόθεσης. 
Γενικές επιχειρηματικές στρατηγικές του Porter. 
Στρατηγικές επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 
Εφαρμογή και αξιολόγηση στρατηγικής 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Τάξη x 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  

Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες) X 

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

x 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο:  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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. 
 
Αναγράφονται οι ώρες 
μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Φροντιστήριο  

Εργαστηριακή Άσκηση  

Συγγραφή εργασίας / εργασιών  

Σεμινάρια  

Ασκήσεις 13 

Εκπόνηση μελέτης (project) 40 

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη 46 

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  125 
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καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί 
στα standards του ECTS 

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

 

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

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

x 20% 

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση x  

Επίλυση Προβλημάτων   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

x 40% 

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

x 40% (προαιρετική) 

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

  

 
Άλλο  :   

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Παπαδάκης Βασίλης (2016). Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία, Τόμος Α': 
Θεωρία Αθήνα, Εκδόσεις Μπένου (7η έκδοση). 
A. Thompson., A.J Strickland III., & J.E. Gamble (2010). Σχεδιασμός & Υλοποίηση Επιχειρησιακής 
Στρατηγικής: Η Αναζήτηση Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος. Αθήνα, Εκδόσεις Utopia. 
Βιβλιογραφία (ενδεικτική)  
Porter, M (1996). What is Strategy? Harvard Business Review. 74(3), November-December, 61-78. 
Porter, Michael E. (1987): “From competitive advantage to corporate strategy.” Harvard Business 
Review, 65(3):43-59. 
Bowman, E., & Helfat C. (2001). Does Corporate Strategy Matter?. Strategic Management Journal, 22, 
1-23. 
Wu, Q., He, Q., Duan, Y., & N. O’Regan (2012). Implementing Dynamic Capabilities for Corporate 
Strategic Change Toward Sustainability. Strategic Change, 21, 231-247. 
Tsoukas, H. and E. Vladimirou (2001).‘What is organisational knowledge?’, Journal of Management 
Studies 38(7), pp.974–93. 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΙ (BA_225) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΑ_225 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΙ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. Οι φοιτητές θα 
πρέπει να έχουν καλή γνώση του μαθήματος : 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Ι  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/BMA523/ 

9. 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 

 
Ο στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις στους φοιτητές ώστε 
να μπορούν να αναλύσουν τα στρατηγικά ζητήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι 
επιχειρήσεις σήμερα και να ενδυναμώσει τις ικανότητές τους σχετικά με τη συλλογή, 
δημιουργία και εφαρμογή των κατάλληλων γνώσεων προκειμένου να αναλύσουν και να 
συνθέσουν τις επιχειρηματικές στρατηγικές μιας εταιρείας.  
 

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να: 
1. Κατανοεί και να αναπτύσσει στρατηγικές για τον ανταγωνισμό στις διεθνείς 

αγορές 
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2. Κατανοεί τη διαφορά μεταξύ ανταγωνιστικών και επιχειρηματικών 
στρατηγικών 

3. Αναπτύσσει επιχειρηματικούς στόχους και να σχεδιάζει επιχειρηματικές 
στρατηγικές 

4. Κατανοεί πως συνδυάζεται η ηθική και η εταιρική κοινωνική ευθύνη με τη 
στρατηγική 

5. Ορίζει τα πιο αποτελεσματικά συστήματα εφαρμογής και διαδικασιών 
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 
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 

 

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες: 

1. Κατανόηση των στρατηγικών ζητημάτων στο επιχειρηματικό επίπεδο 

2. Ικανότητα εντοπισμού και ανάλυσης των βασικών στρατηγικών θεμάτων και 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι διαφοροποιημένες εταιρείες 

3. Ικανότητα σχεδιασμού καλών επιχειρηματικών στρατηγικών και εφαρμογής τους 

 

Γενικά, στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει επιπλέον αναπτύξει τις 
ακόλουθες δεξιότητες από την παραπάνω λίστα: 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
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 σκέψη 
 

10. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

15. Στρατηγικές επιλογές για τον ανταγωνισμό σε διεθνείς αγορές 

16. Επιχειρηματικές στρατηγικές διαφοροποίησης των εταιρειών 

17. Οργανωσιακές επιλογές για επιτυχή εφαρμογή της στρατηγικής 

18. Εντοπισμός της κατάλληλης οργανωσιακής δομής, οργανωσιακής 
κουλτούρας και της ηγεσίας για την επιτυχή εφαρμογή της στρατηγικής  
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19. Στρατηγικές επιλογές μεταξύ της εσωτερικής ανάπτυξης, των 
στρατηγικών συμμαχιών, των συγχωνεύσεων και εξαγορών.  

11. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Διαφάνειες 
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class, προβολή 
εκπαιδευτικών ντοκιμαντέρ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
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. 
 
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 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Αυτοτελής Μελέτη 86 

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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

 
Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
- Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων 

12. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 

1. Thompson., A.J Strickland III., & J.E. Gamble. Σχεδιασμός & Υλοποίηση 
Επιχειρησιακής Στρατηγικής: Η Αναζήτηση Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος. 
Εκδόσεις Utopia, 2016.  

2. Μυλώνη, Β. & Γεωργόπουλος Α., Διεθνοποίηση και Διεθνικές Επιχειρήσεις, 
[ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.  

3. Μανωλόπουλος, Δ. & Μπιτζένης, Α. Η Διεθνοποιημένη Επιχείρηση τον 21ο 
αιώνα, Unibooks, 2019. 

4. Hill, C. W. L. , International Business: Competing in the Global Marketplace, , 8th 
edition, McGraw Hill, 2011. 

 
5. Παπαδάκης, Β. , Στρατηγική των επιχειρήσεων, Εκδόσεις Μπένου, 2016. 
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ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (BA_205) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_205 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

     x  x 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (BA_205) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα:  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://eclass.upatras.gr/courses/BMA552/ 

1. 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 

Σκοπός του μαθήματος είναι  να κατανοήσουν οι φοιτητές  το εννοιολογικό υπόβαθρο και  το 
βασικό  θεσμικό  και νομοθετικό πλαίσιο του εργατικού δικαίου και των εργασιακών  σχέσεων . Η 
κατανόηση  των ιδιαιτεροτήτων  του εργατικού δικαίου ,και ιδίως της ατομικής σύμβασης 
εξαρτημένης εργασίας, συνδέεται με  την ανθρώπινη εργασία και τα δικαιώματα και  τις 
υποχρεώσεις  του εργαζόμενου   ως πυρήνα  του εργατικού  δικαίου , που εξετάζονται  με γνώμονα  
την αξιοπρέπεια και  την προσωπικότητά  του, καθώς και τις συνταγματικά κατοχυρωμένες  
συνδικαλιστικές ελευθερίες και δικαιώματα. 

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αναπτύξει   τη δεξιότητα κατανόησης και  
εμβάθυνσης  στην εννοιολογική οριοθέτηση της ατομικής σύμβασης εργασίας , τα βασικά  
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δικαιώματα και υποχρεώσεις  του εργαζόμενου, τη λύση και καταγγελία της σύμβασης εργασίας,  
και σε θεμελιώδη ζητήματα συλλογικού εργατικού δικαίου . 

 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 
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 

 

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  

Παραγωγή 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 

 

  

Άλλο: Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να κατανοεί : Την έννοια  και το 
περιεχόμενο  της ατομικής σύμβασης εξαρτημένης εργασίας , που αποτελεί βασικό  κορμό 
του εργατικού δικαίου   Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις  των εργαζόμενων ,ιδίως σε  
σχέση με  το διευθυντικό  δικαίωμα  του  εργοδότη ,  το τόπο παροχής εργασίας, τα  χρονικά 
όρια εργασίας,  τη σύνθεση των αποδοχών , τα επιδόματα και τις  άδειες.   Τη  λύση της 
ατομικής σύμβασης εργασίας   ορισμένου και αορίστου χρόνου ,τις προϋποθέσεις  
καταγγελίας  της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη   και τον έλεγχο της  καταχρηστικής 
άσκησης  του δικαιώματος καταγγελίας   Τις συλλογικές διαφορές  και συλλογικές 
διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση των συλλογικών  συμβάσεων εργασίας. Τις 
συνδικαλιστικές ελευθερίες και συνδικαλιστικές οργανώσεις     Την άσκηση του δικαιώματος 
απεργίας – συνέπειες  από την  άσκηση  της απεργίας 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
i.  Εισαγωγή στο εργατικό δίκαιο . Αντικείμενο του εργατικού δικαίου. Πηγές.  Βασικές έννοιες 
ii. Έννοια  σύμβασης παροχής  εξαρτημένης εργασίας ,  διάκριση από σύμβαση έργου και σύμβαση 

παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έννοια μισθωτού, εργοδότη, μισθού. Διευθυντικό  δικαίωμα 
. 
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iii.    Προϋποθέσεις κατάρτισης σύμβασης εργασίας – εργασία ανηλίκου – ακυρότητα  της σύμβασης 
εργασίας και καταβολή  μισθού , εργασία αλλοδαπών, όροι σύναψης εργασίας. Αναγκαστική 
εργασία. 

iv.  Σύμβαση δανεισμού  μισθωτών – προσωρινή απασχόληση . Μεταβίβαση της επιχείρησης, 
πρόσληψη μισθωτού , σύμβαση μεσιτείας. 

v. Διακρίσεις απασχόλησης ,πλήρης και μερική , έννοια – αμοιβή – αργίες. 
vi. Μισθός –έννοια – καθορισμός μισθού ,συμβατικού , νόμιμου , συνηθισμένου  
vii.  Χρονικά όρια αμοιβής εργασίας , διακρίσεις μισθού- τακτικές – έκτακτες  αποδοχές. Βασικός 

μισθός, επιδόματα . Δώρα  Χριστουγέννων –Πάσχα. Προστασία του μισθωτού  για καταβολή  
του μισθού . 

vii. Άδειες εργαζομένων, έννοια , προϋποθέσεις , διάρκεια ,αποδοχές αδείας ,επίδομα αδείας . 
ix.Λύση της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου – τρόποι λύσης – καταγγελία – προϋποθέσεις –

ακυρότητα καταγγελίας 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Τάξη x 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  

Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες)  

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

x 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο:  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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. 
 
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 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 50 

Φροντιστήριο  

Εργαστηριακή Άσκηση  

Συγγραφή εργασίας / εργασιών  

Σεμινάρια  

Ασκήσεις 25 

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη 50 

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 
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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 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και 
που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

x  

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση   

Επίλυση Προβλημάτων   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

  

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

  

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

  

 
Άλλο  :   

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1) Ι. Κουκιάδης , Εργατικό Δίκαιο  Επιτομή , 6η εκδ. Σάκκουλας ,  2017 
2) Π. Αγαλλοπούλου, Εισαγωγή  στο  Εργατικό Δίκαιο,  4η εκδ. , Σάκκουλας,  2014 
3) Χ. Τσενέ , σημειώσεις μαθήματος E-class. 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (BA_216) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_216 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

     x  x 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (BA_216) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα:  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

x 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/BMA488/ 

1. 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 

Στο μάθημα αυτό συζητείται η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη δημόσια διοίκηση σε 
συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων έτσι ώστε να βελτιωθεί η 
παροχή δημόσιων υπηρεσιών και να ενισχυθούν οι δημοκρατικές διαδικασίες, προς όφελος του 
πολίτη, σε συνδυασμό με τις Ευρωπαϊκές, εθνικές, και διεθνείς πολιτικές. Εξετάζονται, επίσης, οι 
λεπτομέρειες υλοποίησης και λειτουργίας μερικών από τα πιο σημαντικά συστήματα ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης: συστήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (eVoting), συστήματα ηλεκτρονικής και 
συστήματα ηλεκτρονικής υγείας (eHealth) και ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. (eJustice). Τέλος, 
συζητούνται τα κυριότερα ζητήματα ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων των 
πολιτών κατά τη χρήση των συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 
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Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να: 

1. Κατανοεί τα οφέλη των νέων τεχνολογιών στη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών προς τον 
πολίτη, 

2. Αναφέρει τις απαιτούμενες δεξιότητες από τους χειριστές των τεχνολογιών αυτών,  

3. Να αναφέρει τις βελτιώσεις που επέρχονται στις δημόσιες υπηρεσίες από τη χρήση των νέων 
τεχνολογιών τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο, 

4. Να συζητά τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των τεχνολογιών eVoting, eHealth, και eJustice. 

5. Να αναφέρει τους κυριότερους κίνδυνους ασφάλειας προσωπικών δεδομένων και παραβίασης 
της ιδιωτικότητας από τη χρήση των συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

 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 
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 

 

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  

Παραγωγή 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 

 

  

Άλλο: Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αναπτύξει τις εξής ικανότητες: 
Κατανόηση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των συστημάτων ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης, Κατανόηση των κύριων κινδύνων ασφάλειας και παραβίασης της 
ιδιωτικότητας μέσα από τη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, Κατανόηση των 
οργανωτικών αλλαγών που πρέπει να επέρχονται στον τρόπο λειτουργία του δημόσιου 
τομέα έτσι ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
1. Βασικές έννοιες και σκοπός του μαθήματος, 
2. Τα προβλήματα λειτουργίας του δημόσιου τομέα που αντιμετωπίζονται από την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση, 
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3. Οφέλη μέσα από τη χρήση συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 
4. Κίνδυνοι ασφάλειας και παραβίασης της ιδιωτικότητας μέσα από τη χρήση υπηρεσιών 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 
5. Προϋποθέσεις για την επιτυχία των συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Μελέτες 

περίπτωσης με συστήματα eVoting, eHealth, και eJustice. 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Τάξη x 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  

Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες) x 

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο:  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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. 
 
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 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Φροντιστήριο  

Εργαστηριακή Άσκηση  

Συγγραφή εργασίας / εργασιών 26 

Σεμινάρια  

Ασκήσεις  

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη 60 

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της 
διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, 
Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, 
Δοκιμασία Πολλαπλής 

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

x 80% 

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση   

Επίλυση Προβλημάτων   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 
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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 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και 
που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

  

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

x 20% 

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

  

 
Άλλο  :   

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. Εισαγωγή στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, Πομπόρτσης Ανδρέας, Εκδόζεις ΤΖΙΟΛΑ, 1η έκδοση, 
2006. 
2. Ψηφιακή Ελλάδα: Ιστορική Διαδρομή, Σύγχρονο Ρυθμιστικό Πλαίσιο, Προτάσεις για το Μέλλον, 
Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου, 1η έκδοση 2010, Εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ. 
3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
Αθηνά Λαζακίδου, Εκδόσεις  ΔΙΣΙΓΜΑ, 3η Έκδοση 
4. Άρθρα επισκόπησης για διάφορες περιοχές της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
 

 

 



148 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (BA_218) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_218 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

       x 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ (BA_218) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα:  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/BMA505/ 

1. 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 αναπτύσσεται σε δύο μεγάλες ενότητες.  

Η πρώτη ενότητα αφορά την μελέτη των στρατηγικών μάρκετινγκ και τα χαρακτηριστικά των 
αγοραστών σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα, την μεγιστοποίηση και αξιολόγηση της απόδοσης του 
ηλεκτρονικού επιχειρείν. Πιο συγκεκριμένα αυτή η ενότητα επιχειρεί να συνδέσει τις στρατηγικές 
μάρκετινγκ της σύγχρονης επιχείρησης με τις δυνατότητες των ηλεκτρονικών επιχειρηματικών 
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εφαρμογών. Εστιάζει στους τρόπους με τους οποίους διάφορα εργαλεία του μάρκετινγκ, όπως είναι 
η ανάλυση βάσεων  δεδομένων, η τμηματοποίηση, η στόχευση, η τοποθέτηση, η διαμόρφωση του 
συνολικού προϊόντος (customized product bundle) οι άμεσες αγορές (on-line direct marketing), η 
τιμολόγηση, η στρατηγική διατηρησιμότητας και ανάκτησης πελατών προσαρμόζονται στο 
ηλεκτρονικό περιβάλλον, είτε αυτό είναι το Διαδίκτυο (Internet marketing), είτε η κινητή 
τηλεπικοινωνία (mobile marketing), είτε το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce). Στόχος είναι η 
ορατότητα, η προσβασιμότητα των αγορών-στόχων και η αποτελεσματικότητα. 

Η δεύτερη ενότητα αφορά την μελέτη της ασφάλειας ηλεκτρονικών συναλλαγών και 
πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξής τους. 

Μετά το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν κατανοήσει: 

- Τις έννοιες του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ, όπως είναι η αλληλεπίδραση (interactivity|), η 
προσωποποίηση (personalization-customization), ο πλούτος πληροφόρησης (information density) 

- Την σημασία των κοινωνικών δικτύων (social networks & online communities) στην στρατηγική e-
marketing 

- Τα μοντέλα αποτίμησης e-business (value proposition, revenue model, market opportunity) 

- Τα μοντέλα γενικών e-στρατηγικών, όπως, business-to-consumer, business-to-business, customer-
to-customer, customer-to-business, auctions, reverse auctions, Customer Relationship Management-
CRM Systems, μεγιστοποίησης μηχανών αναζήτησης (Search Engine Optimization- SEO), κ.λπ. 

- Την βέλτιστη δομή της επιχειρηματικής ιστοσελίδας, ανάλογα με τα επικοινωνιακά κοινά-στόχους 
στους οποίους απευθύνεται 

- Τα συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών 

- Τρόπους βελτιστοποίησης της απόδοσης του ηλεκτρονικού επιχειρείν 

- Τις στρατηγικές αξιολόγησης της επιτυχίας της ηλεκτρονικής παρουσίας και στρατηγικής των 
επιχειρήσεων 

- Βασικές τεχνικές ασφάλειας προσωπικών δεδομένων και ηλεκτρονικών συναλλαγών 

 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 
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 

 

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  

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 

 

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και  
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ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 

  

Άλλο: Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αναπτύξει τις εξής δεξιότητες: Ανάπτυξη 
επιχειρηματικού στρατηγικού σχεδίου σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα Δημιουργία-διαχείριση 
ιστοσελίδας επιχείρησης Δημιουργία-διαχείριση κοινωνικού δικτύου Βελτιστοποίηση 
απόδοσης ηλεκτρονικής επιχειρηματικής στρατηγικής  Αξιολόγηση ηλεκτρονικού 
επιχειρηματικού σχεδίου Κατανόηση βασικών προβλημάτων ασφάλειας ηλεκτρονικών 
συναλλαγών. 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
1. Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Βασικές Έννοιες και Αρχές 
2. Κύρια επιχειρηματικά μοντέλα 
3. Χαρακτηριστικά του Διαδικτύου και του Ιστοχώρου 
4. Δημιουργία της ηλεκτρονικής παρουσίας 
5. Διαχείριση κοινωνικών δικτύων με έμφαση τα επιχειρηματικά δίκτυα  
6. Κριτήρια βελτιστοποίησης της απόδοσης της ηλεκτρονικής επιχειρηματικής στρατηγικής 
7. Αξιολόγηση της ηλεκτρονικής επιχειρηματικής στρατηγικής 
8. Βασικές αρχές κρυπτογραφίας και ασφάλειας προσωπικών δεδομένων. 
9. Βασικές αρχές ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων. 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Τάξη x 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  

Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες) x 

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο: αναζήτηση στο διαδίκτυο 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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 / 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Φροντιστήριο  

Εργαστηριακή Άσκηση  

Συγγραφή εργασίας / εργασιών 26 

Σεμινάρια  

Ασκήσεις  

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  



151 

 

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 

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη 60 

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

  

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση   

Επίλυση Προβλημάτων   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

x 50% 

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

x 50% Επιλεγμένο θέμα γύρω 
από το ηλεκτρονικό εμπόριο 
και την ασφάλεια συναλλαγών 

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

  

 
Άλλο  :   

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1.Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ, Σιώμκος Γεώργιος, Τσιάμης Ιωάννης   
2.Ηλεκτρονικό εμπόριο-Εργαλείο διοίκησης και αξιοποίησης κοινωνικών δικτύων, Turban Efraim, 
Outland Jon, King David 
3.Ψηφιακό Μάρκετινγκ, Βλαχοπούλου Μάρω  
4.ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, 
DAVE CHAFFEY  
5.Ηλεκτρονικό Εμπόριο, 16η έκδοση, Laudon Kenneth, Traver Carol Guercio   
6.Γενικές Αρχές Μάρκετινγκ και Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Σκιαδάς Χρήστος, Μαρκάκη Μαρία  
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ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (BA_310) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_310 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

    x  x  
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (BA_310) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα:  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

5. 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 εισάγει στις βασικές έννοιες της οικονομικής θεωρίας και δη σε εκείνες των διακυμάνσεων 

και της τεχνολογίας μέσα από την εξέλιξη και την θέσμιση των βασικών Σχολών οικονομικής σκέψης, 

από τις αρχές του 19ου αιώνα και μέχρι σήμερα. Με την έννοια αυτή αποτελεί εμβάθυνση όχι μόνο 

στην Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης αλλά και στην Οικονομική Θεωρία και Πρακτική καθαυτή. Οι 

φοιτητές/τριες θα γνωρίσουν τους προβληματισμούς γύρω από την οικονομία και την οικονομική 

πολιτική μέσα από την ανάλυση του Οικονομικού Κύκλου, δηλαδή της έννοιας που περιγράφεται ως 
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το φαινόμενο διακυμάνσεων οικονομικών μεταβλητών, με φάσεις ανόδου και πτώσης που 

ακολουθούν η μια την άλλη και με συγκεκριμένη, σταθερή ή μη, υπαρκτή πάντως, περιοδικότητα. 

Επίσης, θα μελετήσουν πώς ο Οικονομικός Κύκλος διαπλέκεται με τις διάφορες εκδοχές της 

τεχνολογίας (ενδογενή και εξωγενή), αναδεικνύοντας τη σημασία της πρώτης στην εκδήλωση των 

οικονομικών φαινομένων. Ξεκινώντας από τη μελέτη της Κλασικής, της Μαρξικής, της Γερμανικής 

Ιστορικής, της  Αυστριακής, της Κευνσιανής, της Σουμπετεριανής και της Νέο-κλασικής, και 

συνεχίζοντας μέχρι και τις πιο σύγχρονες θεωρίες των Νέο-Σουμπετεριανών, του Πραγματικού 

Οικονομικού Κύκλου, του Πολιτικού Οικονομικού Κύκλου και των Μέτα/Νέο-Κεϋνσιανών, γίνεται μια 

προσπάθεια οριοθέτησής τους με γνώμονα τις διαφορετικές προσεγγίσεις για την φύση των 

διακυμάνσεων και τη λειτουργία και εννοιολόγηση της τεχνολογίας. Σκοπός αυτής της οριοθέτησης 

είναι προαγωγή της ικανότητας των φοιτητών και φοιτητριών στην κριτική σκέψη πάνω σε 

αντικείμενα της πολιτικής οικονομίας, στην κατανόηση της σημασίας υποθέσεων και μεθόδου, και 

στην ικανότητα να αντιλαμβάνονται την επιστήμη ως μια διαδικασία η οποία δεν εξελίχθηκε 

«γραμμικά», ή βασιζόμενη σε μία και μόνο μέθοδο, αλλά μέσα από τομές και «ασυνέχειες».  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να: 

1. Αντιλαμβάνεται τις βασικές οικονομικές έννοιες, το περιεχόμενο και τη διαδικασία εξέλιξής 

τους 

2. Εξηγήσει τις διαφορετικές συνέπειες (κοινωνικές, αναπτυξιακές κλπ.) των εκάστοτε 

διαφορετικών επιλογών 

3. Γενικεύσει και εξαγάγει συμπεράσματα από επιμέρους (διαχρονικές ή συγχρονικές) μελέτες 

4. Παραγάγει προτάσεις για τη βέλτιστη λύση σε συγκεκριμένα οικονομικά προβλήματα 

5. Συγγράψει μια εργασία παρουσιάζοντας και συνοψίζοντας μια οικονομική προσέγγιση. 

 

 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 
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 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

 

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

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 
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Άλλο: Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα έχει αναπτύξει τις εξής ικανότητες: 
Κατανόηση των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στην πορεία συγκρότησης της 
επιστήμης, Κατανόηση των τρόπων με τους οποίους συγκροτούνται οι Σχολές Σκέψης στα 
Οικονομικά, Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η τεχνολογία μπορεί να ανάγεται σε 
θεμελιώδης μεταβλητή της οικονομικής εξέλιξης. 

6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. Βασικές έννοιες και σκοπός του μαθήματος, 

2. Μη συστηματικές θεωρήσεις 
2. 1 Χαρακτηριστικά: Περιοδικό φαινόμενο ή ακανόνιστη τάση   

2. 2 Ισορροπία ή Διακυμάνσεις 

2. 3 Το τέλος της Κλασικής Αντίληψης 

3. Συστηματικές θεωρήσεις 

3. 1 Μακρά Κύματα  

3. 2 Τεχνολογία και Οικονομικοί Κύκλοι 

4. Μη Κεϋνσιανές προσεγγίσεις 
4. 1 Αυστριακή Σχολή 
4. 2 Μαρξιστική Σχολή  

5. Κεϋνσιανές προσεγγίσεις 
     5.1         Κέυνς & Κεϋνσιανές Προσεγγίσεις  
     5.2         Μετά- κεϋνσιανές, Νέο-κεϋνσιανές και άλλες Προσεγγίσεις 

6. Νεότερες προσεγγίσεις 
6. 1  Η Θεωρία του Πραγματικού Οικονομικού Κύκλου 
6. 2 Η Νέο-Σουμπετεριανή Προσέγγιση 
6. 3 Άλλες σύγχρονες προσεγγίσεις 

 

7. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Τάξη x 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  

Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες) x 

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο:  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 
ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Φροντιστήριο  

Εργαστηριακή Άσκηση  

Συγγραφή εργασίας / εργασιών 26 

Σεμινάρια  

Ασκήσεις  

Εκπόνηση μελέτης (project)  
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(Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
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 

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη 60 

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

x 80% 

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση   

Επίλυση Προβλημάτων   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

  

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

x 20% 

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

  

 
Άλλο  :   

8. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. Παπαγεωργίου Φ., Μιχαηλίδης Π. (2016),  Σχολές σκέψης και Οικονομικές Διακυμάνσεις,  Αθήνα: 

Εκδόσεις Συμμετρία. 

2. Παναγιώτης Γ. Μιχαηλίδης και Θεόδουλος-Ελευθέριος Παπαδάκης (2021), Οικονομική Θεωρία : 
Από τον Adam Smith στον John Nash, Εκδόσεις Τζιόλα. 
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ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (BA_229) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_229 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

    x  x  
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (BA_229) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα: Ενδεικτικά προαπαιτούμενα:  
Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι και ΙΙ, 
Μικροοικονομική Ι & ΙΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/ECON1221/ 

1. 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 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν αποδεδειγμένη γνώση και 
κατανόηση θεμάτων που σχετίζονται με: 

- την θεωρία του διεθνούς εμπορίου  

- τις επιπτώσεις του διεθνούς εμπορίου στην ευημερία και το εισόδημα  

- τις διεθνείς μετακινήσεις των συντελεστών και κυρίως της εργασίας  

- τα δασμολογικά και μη δασμολογικά εμπόδια του εμπορίου 

- την επίπτωση της παγκοσμιοποίησης και του διεθνούς εμπορίου των αγαθών στις εθνικές 



157 

 

οικονομίες  

Η γνώση αυτή υποστηρίζεται από επιστημονικά εγχειρίδια προχωρημένου επιπέδου και 
περιλαμβάνει και απόψεις που προκύπτουν από σύγχρονες εξελίξεις στην αιχμή του γνωστικού τους 
πεδίου όπως τα μη-δασμολογικά εμπόδια, οι συμφωνίες εμπορίου και οι ζώνες εμπορίου.  

Οι φοιτητές θα είναι επίσης σε θέση να:  

- χρησιμοποιούν τις ανωτέρω γνώσεις για να προσεγγίσουν θέματα διεθνούς εμπορίου και 
αξιοποίησης είτε κινήτρων είτε εμποδίων εμπορίου στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα  

- να συγκεντρώνουν και να ερμηνεύουν στοιχεία διεθνούς εμπορίου από τον Διεθνή Οργανισμό 
Εμπορίου, από τις Ευρωπαϊκές και Εθνικές βάσεις δεδομένων και κυρίως την Ευρωπαϊκή Στατιστική 
Υπηρεσία (Eurostat) και τις αντίστοιχες βάσεις των Ηνωμένων Εθνών και να χρησιμοποιούν τα 
δεδομένα αυτά  για να διαμορφώνουν κρίσεις και προβληματισμούς σε θέματα ανάπτυξης του 
διεθνούς εμπορίου και ενίσχυσης του εύρους και βάθους του εμπορίου.  

- κοινοποιούν πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις εμπορίου αγαθών, μετακινήσεων 
κεφαλαίων μέσω πολυεθνικών εταιρειών και των άμεσων ξένων επενδύσεων σε εξειδικευμένο 
κοινό αλλά και να εκλαϊκεύουν τις σύνθετες έννοιες του διεθνούς εμπορίου και της εμπορικής 
οικονομικής πολιτικής  

- αναπτύξουν εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, που τους χρειάζονται για να συνεχίσουν 
σε περαιτέρω σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας. 

 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 
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 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

x 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις x 

Λήψη αποφάσεων x 

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον x 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παραγωγή 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 

x 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 

  

Άλλο:  

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
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Το διεθνές εμπόριο – Εισαγωγή: Το διεθνές εμπόριο στην οικονομική επιστήμη, διεθνές εμπόριο και 

διεθνής οικονομική, το διεθνές εμπόριο της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Θεωρία Διεθνούς Εμπορίου: Το υπόδειγμα Ricardo: παραγωγικότητα εργασίας και συγκριτικό 

πλεονέκτημα. Το υπόδειγμα Heckscher - Ohlin: πόροι και διεθνές εμπόριο. Ένα πρότυπο 
υπόδειγμα διεθνούς εμπορίου: όροι εμπορίου και ευημερία – εξαγωγικά και εισαγωγικά 
προσανατολισμένη μεγέθυνση – διεθνείς μεταβιβάσεις εισοδήματος – επίδραση δασμών και 
εξαγωγικών επιδοτήσεων στους όρους εμπορίου – το θεώρημα Stopler - Samuelson - το 
θεώρημα Rybczynski – καμπύλες διάθεσης (offer curves). Το υπόδειγμα του ενδοκλαδικού 
εμπορίου. Οικονομίες κλίμακας, ατελής ανταγωνισμός, διαφοροποίηση προϊόντων και διεθνές 
εμπόριο. Διεθνής κίνηση συντελεστών παραγωγής.  

Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου: Εμπορικές Πολιτικές: αναλυτικό πλαίσιο μερικής και γενικής 
ισορροπίας – “μικρή” και “μεγάλη” χώρα – μέτρηση οφέλους και απωλειών από την άσκηση 
εμπορικής πολιτικής. Τρόπος εφαρμογής και κόστη/οφέλη των κυριότερων εμπορικών 
πολιτικών: δασμοί – εξαγωγικές επιδοτήσεις - ποσοστώσεις – εθελοντικοί περιορισμοί 
εξαγωγών – άλλα μέσα άσκησης εμπορικής πολιτικής. Η πολιτική οικονομία της πολιτικής 
εμπορίου: επιχειρήματα υπέρ και κατά του διεθνούς εμπορίου-διεθνείς διαπραγματεύσεις – 
προτιμησιακές εμπορικές συμφωνίες - ζώνες ελεύθερου εμπορίου. 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Τάξη x 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  

Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες)  

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

x 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο:  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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. 
 
Αναγράφονται οι ώρες 
μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Φροντιστήριο 13 

Εργαστηριακή Άσκηση  

Συγγραφή εργασίας / εργασιών  

Σεμινάρια  

Ασκήσεις  

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη 98 

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  125 
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οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί 
στα standards του ECTS 

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

 

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

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

x  

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση   

Επίλυση Προβλημάτων   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

x 20% προεραιτική 

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

  

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

  

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

  

 
Άλλο  :   

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Krugman Paul, Obstfeld Maurice, Melitz Marc.2016. Διεθνής οικονομική. Εκδόσεις Κριτική, Κωδικός 
Εύδοξος: 59367851 
  
Dominick Salvatore. 2017. Διεθνής Οικονομική, Εκδόσεις Τζιόλα. Κωδικός Εύδοξος: 59383046.  
  
Feenstra Robert, Taylor Alan. 2012 Διεθνής Οικονομική. Εκδόσεις Επίκεντρο, Κωδικός Εύδοξος: 
22767614.  
  
Bernard Guillochon, Annie Kawecki, Baptiste Venet 2015. Διεθνής Οικονομική. Εκδόσεις Προπομπός  
Κωδικός Εύδοξος: 41955148 
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ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (BA_211) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_211 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

       x 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (BA_211) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Δεν προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

1. 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 

Οι στρατηγικές επιλογές μιας εταιρίας επηρεάζονται από τις ενέργειες των ανταγωνιστών της, οι 
οποίοι με την σειρά τους λαμβάνουν υπόψη τους τις πιθανές κινήσεις των αντιπάλων τους 
προκειμένου να καθορίσουν τις δικές τους κινήσεις. Τέτοιες αλληλεπιδράσεις μεταξύ ανταγωνιστών 
στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων παρατηρούνται συχνά, τόσο μεταξύ ανταγωνιστικών 
οργανισμών όσο και μεταξύ ατόμων. Η Θεωρία Παιγνίων μελετά τέτοιες καταστάσεις και βοηθά 
στην κατανόηση των παραμέτρων που καθορίζουν την λήψη αποφάσεων σ’ ένα σύνθετο 
περιβάλλον με πολλαπλούς δράστες. 

Μεταξύ των μαθησιακών αποτελεσμάτων του μαθήματος συμπεριλαμβάνονται: 
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- αναγνώριση πραγματικών καταστάσεων ως σενάρια Θεωρίας Παιγνίων. 

- αντίληψη του εύρους και των περιορισμών της Θεωρίας Παιγνίων 

- κατανόηση των διαφορετικών κατηγοριών παιγνίων. 

- επίλυση απλών παιγνίων 

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 
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 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων x 

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παραγωγή 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 

 

  

Άλλο: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα έχει την ικανότητα  

• σωστής μοντελοποίησης ως παίγνια διαφόρων σεναρίων λήψης αποφάσεων από τον 
πραγματικό κόσμο  

• να κατανοεί και να ερμηνεύει σωστά τις λύσεις ενός παιγνίου. 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
• παίγνια με διαδοχικές κινήσεις. 

• παίγνια με ταυτόχρονες κινήσεις. 

• μικτές στρατηγικές. 

• συνδυασμός διαδοχικών-ταυτόχρονων κινήσεων 

• αβεβαιότητα και πληροφόρηση 

• επαναλαμβανόμενα παίγνια 

• εξελικτικά παίγνια 

• εφαρμογές και επιλεγμένα θέματα Θεωρίας Παιγνίων 

 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
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ΤΡΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Τάξη x 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη) x  (σε έκτακτες περιπτώσεις) 

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη) x  (σε έκτακτες περιπτώσεις) 

Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες) x 

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

x 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο:  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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. 
 
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 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Φροντιστήριο  

Εργαστηριακή Άσκηση  

Συγγραφή εργασίας / εργασιών  

Σεμινάρια  

Ασκήσεις  

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη 86 

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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, 

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

x   (εναλλακτικά της 
εξέτασης με ερωτήματα  
πολλαπλής επιλογής) 

 

Προφορική Εξέταση x  (σε ειδικές περιπτώσεις)  

Δημόσια Παρουσίαση   

Επίλυση Προβλημάτων   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   
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Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, 
Καλλιτεχνική Ερμηνεία, 
Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και 
που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

x  

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

  

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

  

 
Άλλο  :   
-  Εξ’ αποστάσεως εξέταση όταν δεν είναι δυνατό να γίνει δια ζώσης. 

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
A. Νεάρχου, "Κατανοώντας την Στρατηγική των Παιγνίων: Μια Αναλυτική Προσέγγιση Μέσω Λυμένων 
Παραδειγμάτων", Εκδόσεις Broken Hill, 2022. 
Α. Νεάρχου, “Εισαγωγή στην Θεωρία Παιγνίων”, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, 2016. 
Χ.Δ. Αλιπράντης, S.K. Chakrabarti, “Παίγνια και Λήψη Αποφάσεων”, Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, 
2004. 
M.J. Osborne, “Εισαγωγή στην Θεωρία Παιγνίων”, Εκδόσεις Κλειδάριθμος ΕΠΕ, 2010. 
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ (BA_105) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_105 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

x        
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ (BA_105) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα:  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/BMA400/ 

1. 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 

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τα απαραίτητα μαθηματικά εργαλεία στους φοιτητές του 
Τμήματος αναφορικά με την Στατική Ανάλυση, τη Συγκριτική Στατική Ανάλυση και  την 
Αριστοποίηση (βελτιστοποίηση) Συναρτήσων. 

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να: 

- Μορφοποιεί προβλήματα ισορροπίας στα οικονομικά. 

- Εκτελεί πράξεις σε πίνακες και διανύσματα, να υπολογίζει ορίζουσες και να αντιστρέφει πίνακες. 

- Επιλύει συστήματα γραμμικών εξισώσεων. 

- Χρησιμοποιεί αποτελεσματικά όλα τα μαθηματικά εργαλεία της συγκριτικής στατικής ανάλυσης 
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για όρια, συνέχεια, διαφορισιμότητα, μερικές παραγώγους, διαφορικά, ολικές παραγώγους, 
παραγώγους πεπλεγμένων συναρτήσεων. 

- Αριστοποιεί συναρτήσεις μίας μεταβλητής. 

- Χειρίζεται εκθετικές και λογαριθμικές συναρτήσεις. 

Αποτελεί το πρώτο από δύο υποχρεωτικό μάθημα για τα μαθηματικά με τα οποία αποκτά όλα τα 
αρχικά μαθηματικά εργαλεία για βασική έρευνα σε γνωστικά αντικείμενα της Διοίκησης 
Επιχειρήσεων. 

 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 
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 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

x 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παραγωγή 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 

 

  

Άλλο:  

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
1. Θεωρία συνόλων 
2. Ανάλυση ισορροπίας στα οικονομικά  
3. Γραμμικά υποδείγματα και άλγεβρα πινάκων 
4. Συγκριτική στατική ανάλυση  
5. Αριστοποίηση: συναρτήσεις μιας μεταβλητής 
6. Εκθετικές και Λογαριθμικές Συναρτήσεις. 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

Τάξη x 
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αποστάσεως εκπαίδευση 
κ.λπ. 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  

Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες)  

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

x 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο:  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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. 
 
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 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Φροντιστήριο 13 

Εργαστηριακή Άσκηση  

Συγγραφή εργασίας / εργασιών 13 

Σεμινάρια  

Ασκήσεις 13 

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη 60 

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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, 

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

x 20% 

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση   

Επίλυση Προβλημάτων   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 
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Καλλιτεχνική Ερμηνεία, 
Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και 
που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

x 30%: Ατομικές ασκήσεις με 
ερωτήματα ανάπτυξης (21%) 
και ατομικές ασκήσεις με 
ερωτήματα διερεύνησης 
προκειμένου να διερευνηθεί το 
επίπεδο κατάκτησης της 
γνώσης σύμφωνα με κάποια 
γνωστή ταξονομία γνώσης (9%) 

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

x 50% 

 
Άλλο  :   

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βιβλίο [12537573]: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΟΜΟΣ Α', ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 
Βιβλίο [50655961]: Οικονομικά Μαθηματικά, Μυλωνάς Νίκος, Γεώργιος Σαραφόπουλος 
Βιβλίο [31755]: Μαθηματικές μέθοδοι στα οικονομικά, Ξεπαπαδέας Αναστάσιος Π., Γιαννίκος Ιωάννης 
Χ.  
Βιβλίο [68373069]: Μαθηματικά των Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης, Jacques Ian 
Βιβλίο [7648532]: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ALPHA C. CHIANG, KEVIN 
WAINWRIGHT 
Βιβλίο [68369537]: Πραγματική Ανάλυση, 2η Έκδοση, Γεωργίου Δημήτριος, Ηλιάδης Σταύρος, 
Μεγαρίτης Αθανάσιος 
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ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (BA_118) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_118 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

   x     
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (BA_118) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα:  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/BMA438/ 

1. 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 

Η Μακροοικονομική έχει ως αντικείμενό της τη μελέτη θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία 
του συνόλου της οικονομίας. Ορισμένα από τα κύρια θέματα που εξετάζονται στη Μακροοικονομική 
είναι: ο τρόπος προσδιορισμού των συνολικών μεγεθών της οικονομίας, τα προβλήματα που 
μπορούν να εμφανιστούν σε μια οικονομία (ύφεση, ανεργία, πληθωρισμός), τα μέτρα οικονομικής 
πολιτικής που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για την επίλυση ή τον περιορισμό των 
οικονομικών προβλημάτων, οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των εθνικών οικονομιών. Σημαντικός στόχος 
της Μακροοικονομικής είναι η ανάλυση των αιτίων που προκαλούν τις μεταβολές στα οικονομικά 
μεγέθη, των μέτρων οικονομικής πολιτικής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και των συνεπειών 
που θα έχουν αυτά τα μέτρα. Πάνω σε αυτήν την ανάλυση αναφύονται διαφορετικά θεωρητικά 
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υποδείγματα (κλασική-νεοκλασική θεωρία, κεϋνσιανή θεωρία κ.ά.). Η επίγνωση αυτής της 
διαφορετικότητας των θεωριών στη Μακροοικονομική αποτελεί τη βασική επιδίωξη των 
μαθημάτων. 

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να γνωρίζει: 

- Τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη και τους τρόπους υπολογισμού τους. 

- Τη βασική κλασική-νεοκλασική μακροοικονομική θεωρία. 

- Το απλό κεϋνσιανό υπόδειγμα. 

- Τη βασική κλασική-νεοκλασική και κεϋνσιανή θεωρία χρήματος. 

 - Το βασικό υπόδειγμα IS-LM. 

 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 
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 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία x 

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παραγωγή 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 

x 

  

Άλλο:  

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
1. Μέτρηση των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών 
2. Η απλή κλασική-νεοκλασική μακροοικονομική θεωρία 
3. Η απλή θεωρία του Keynes 
4. Ζήτηση και προσφορά χρήματος 
5. Το υπόδειγμα IS-LM με σταθερό το επίπεδο των τιμών 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
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ΤΡΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Τάξη x 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  

Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες)  

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

x 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο:  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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. 
 
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 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 36 

Φροντιστήριο 3 

Εργαστηριακή Άσκηση  

Συγγραφή εργασίας / εργασιών  

Σεμινάρια  

Ασκήσεις  

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη 86 

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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, 

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

x  

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση   

Επίλυση Προβλημάτων   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   
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Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, 
Καλλιτεχνική Ερμηνεία, 
Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και 
που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

  

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

  

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

  

 
Άλλο  :   

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Πετράκη- Κώττη, Α. & Κώττης Γ. Χ. (2011), Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική, Αθήνα: Παπαζήση. 
Dornbusch, R., Fischer, S. (1993), Μακροοικονομική, Αθήνα: Κριτική. 
Μηλιός, Γ., Λαπατσιώρας, Σ. & Οικονομάκης, Γ. (2011), Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση, Αθήνα: 
νήσος. 
Σημειώσεις σε e-class. 
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ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ (BA_298) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_298 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

     x  x 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ (BA_298) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα: Ενδεικτικό Προαπαιτούμενο: 
Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ, Μακροοικονομική Ι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

x 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/ECON1235 

1. 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 αυτό αποτελεί συνέχεια της Μακροοικονομικής Ι, και αποσκοπεί στο να εξετάσει  
σημαντικά θέματα μακροοικονομικής θεωρίας και πολιτικής. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος, αναμένεται οι φοιτητές/τριες  να: 

- Κατανοούν πως λειτουργεί μία ανοικτή οικονομία και να αξιολογούν/αναλύουν τις επιδράσεις 
οικονομικής πολιτικής & εξωγενών γεγονότων 

- Κατανοούν και αναλύουν τους παράγοντες που οδηγούν σε μεγέθυνση του κατά κεφαλή ΑΕΠ  

- Κατανοούν και αναλύουν τους παράγοντες που οδηγούν σε μεταβολές της συνολικής 
κατανάλωσης και συνολικής επένδυσης 
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- Κατανοούν και αξιολογούν πότε μία χώρα  είναι πιθανόν να συσσωρεύσει δημόσιο χρέος, πότε το 
χρέος είναι μη βιώσιμο και τι αυτό συνεπάγεται για την αγορά κρατικών χρεογράφων  

- Είναι σε θέση να χρησιμοποιουν συναρτησιακές σχέσεις, διαγράμματα, και τα ευρήματα της 
εμπειρικής έρευνας για να προτείνουν τροπους αντιμετώπισης/επίλυσης βασικών  
μακροοικονομικών ζητημάτων 

- Είναι σε θέση να λύνουν ασκήσεις, προσδιορίζοντας μακροοικονομικά μεγέθη  και υπολογίζοντας 
πως αυτά  μεταβάλλονται  όταν  συμβαίνουν εξωγενή γεγονότα ή όταν αλλάζει η οικονομική 
πολιτική 

 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 
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 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

x 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις x 

Λήψη αποφάσεων x 

Αυτόνομη εργασία x 

Ομαδική εργασία x 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον x 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών x 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων x 

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 

x 

  

Άλλο:  

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Οικονομία: Εθνικός εισοδηματικός περιορισμός, ισοζύγιο πληρωμών, εμπορικό ισοζύγιο. 

Προσδιοριστικοί παράγοντες καθαρών εξαγωγών. Επιτόκια, συναλλαγματικές ισοτιμίες, 
προσδιοριστικοί παράγοντες των διεθνών ροών κεφαλαίου. Ισορροπία στην ανοικτή 
οικονομία. Ανάλυση επιδράσεων οικονομικής πολιτικής και εξωγενών γεγονότων. Ρόλος του 
συστήματος συναλλαγματικών ισοτιμιών, ρόλος του βαθμού διεθνούς κινητικότητας του 
κεφαλαίου. Θεωρία Μεγέθυνσης: Αποταμίευση, τεχνολογία, ανθρώπινο κεφάλαιο. Λογιστική 
της μεγέθυνσης, κατάλοιπο Solow. Γενικευμένο υπόδειγμα Solow, δυναμική προσαρμογή και 
ισορροπία σταθερής κατάστασης. ‘Χρυσός κανόνας’ συσσώρευσης. Κρατικός τομέας. Παγίδες 
φτώχειας.  Διεθνοποίηση αγορών. Απόλυτη & σχετική σύγκλιση εισοδημάτων. Ενδογενής  
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μεγέθυνση, υπόδειγμα ΑΚ. Θεωρία Κατανάλωσης & Επένδυσης: Διαχρονική επιλογή, 
Υπόδειγμα κύκλου ζωής, Υπόδειγμα μόνιμου εισοδήματος. Βραχυχρόνια & μακροχρόνια ροπή 
προς κατανάλωση. Επένδυση, προσδοκίες & αβεβαιότητα. Υπόδειγμα παρούσας αξίας, 
υπόδειγμα επιταχυντή, νεοκλασικό υπόδειγμα επένδυσης, υπόδειγμα Tobin-Q. Δημοσιονομικά 
Ελλείμματα & Δημόσιο Χρέος: Εισοδηματικός περιορισμός του κράτους, τρόποι 
χρηματοδότησης των δημόσιων δαπανών. Λόγοι δημιουργίας ελλειμμάτων. Βιώσιμο και μη 
βιώσιμο χρέος. Νομισματοποίηση δημόσιου χρέους. Αγορά κρατικών χρεογράφων. 
Ασφάλιστρα κινδύνου, κερδοσκοπία, οίκοι αξιολόγησης. 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Τάξη x 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  

Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες)  

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

x 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο:  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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. 
 
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 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52 

Φροντιστήριο  

Εργαστηριακή Άσκηση 26 

Συγγραφή εργασίας / εργασιών  

Σεμινάρια  

Ασκήσεις  

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη 47 

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της 
διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, 
Μέθοδοι αξιολόγησης, 

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

x  

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση   

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

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

x 20% Προεραιτική 

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

  

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

  

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

  

 
Άλλο  :   

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Εγχειρίδια μεταφρασμένα στα Ελληνικά: 
M. Gartner, Μακροοικονομική, Ελληνική Έκδοση 2015, Εκδόσεις Broken Hill 
O. Blanchard,  Μακροοικονομική, Ελληνική Έκδοση 2012, Εκδόσεις Επίκεντρο 
R. Barro, Μακροοικονομική, Ελληνική Έκδοση 2017, Εκδόσεις Broken Hill 
-Ξενόγλωσσαεγχειρίδια: 
M.Gartner, Macroeconomics, Pearson, 2016 
Ο. Blanchard, F. Giavazzi & A. Amighini, Macroeconomics: A European Perspective, Pearson, 2017 
D. Acemoglu, D. Laibson & J. List, Macroeconomics, Pearson, 2015 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
European Economic Review,  Economic Policy, Journal of Macroeconomics 
-Συναφείς ιστοσελίδες: 
www.economicsnetwork.ac.uk/teaching/text/intermediatemacroeconomics.htm 
www.economist.com 
www.oecd.org 
http://rfe.org 
www.imf.org 
http://europa.eu/ 
http://www.nber.org/releases/ 
http://www.ecb.int/home/html/index.en 
www.bankofgreece.gr/ 
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ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (BA_224) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_224 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

    x    
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (BA_224) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα: Επιθυμητή η προηγούμενη 
ολοκλήρωση του μαθήματος «Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ» 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/BMA531/ 

1. 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 

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των ιδαιτεροτήτων που χαρακτηρίζουν τις υπηρεσίες και 
που επηρεάζουν τη διοίκηση και το μάρκετινγκ των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών καθώς και η 
απόκτηση της ικανότητας αποτελεσματικού σχεδιασμού μάρκετινγκ για αυτήν την ιδιαίτερη 
κατηγορία προϊόντων. 

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί: 

1. να διακρίνει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τον τρόπο άσκησης της διοίκησης και 
ιδίως του μάρκετινγκ σε μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, 

2. να σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μάρκετινγκ για λογαριασμό μιας επιχείρησης 
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παροχής υπηρεσιών 

3. να προσεγγίσει ιδίως την τουριστική αγορά με τον κατάλληλο σχεδιασμό μάρκετινγκ. 

 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 
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 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

x 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις x 

Λήψη αποφάσεων x 

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 

x 

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου 

 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής x 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

x 

  

Άλλο: Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να είναι σε θέση: να κάνει 
ολοκληρωμένο σχεδιασμό μάρκετινγκ για μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών να 
αντιληφθεί και να διαχειριστεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν το μάνατζμεντ 
και το μάρκετινγκ των υπηρεσιών. 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
1. Η έννοια και τα είδη των υπηρεσιών 
2. Ποιότητα υπηρεσιών 
3. Διοίκηση του ανθρώπινου παράγοντα από τη σκοπιά του μάρκετινγκ υπηρεσιών 
4. Διαδικασίες εξυπηρέτησης πελατών 
5. Διοίκηση χαρτοφυλακίου προϊόντων μιας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών 
6. Τιμολόγηση υπηρεσιών 
7. Τεχνικές επικοινωνίας 
8. Διοίκηση διανομής για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 
9. Μάρκετινγκ βιομηχανικών υπηρεσιών 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Τάξη x 
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Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  

Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες) x 

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

x 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο:  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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. 
 
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 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Φροντιστήριο  

Εργαστηριακή Άσκηση  

Συγγραφή εργασίας / εργασιών  

Σεμινάρια  

Ασκήσεις  

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη 86 

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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, 

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

  

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση   

Επίλυση Προβλημάτων   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

x 100% 
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Καλλιτεχνική Ερμηνεία, 
Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και 
που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

  

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

  

 
Άλλο  :   

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. Γούναρης, Σπύρος και Καραντινού, Καλυψώ (2015). Μάρκετινγκ Υπηρεσιών. 3η έκδοση. Αθήνα: Εκδ. 
Rosili 
2. Holloway, Christopher and Robinson, Chris (2003). Τουριστικό Μάρκετινγκ. Αθήνα: Εκδ. 
Κλειδάριθμος 
3. Demirkan, Haluk, Spohrer, James and Krishna, Vikas (eds.) (2011). Service System Implementation. 
New York: Springer 
4. Lovelock, C. and Wright, L. (2002). Principles of service marketing management. 2nd edition. Upper 
Saddle River, NJ: Pearson International Education 
5. Gronroos, C. (2001). Service management and marketing: A customer relationship management 
approach. 2nd edition. New York: Wiley 
6. Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. (1990). Delivering service quality. New York: The Free 
Press 
7. Mudie, Peter and Pirrie, Angela (2006). Services Marketing Management. 3rd edition. Burlington, 
MA: Elsevier Butterworth-Heinemann 
8. Horner, Susan and Swarbrooke, John (2007). Consumer Behaviour in Tourism. 2nd edition. Oxford: 
Elsevier Butterworth-Heinemann 
9. Middleton, V., Fyall, A., Morgan, M. and Ranchhod, A. (2009). Marketing in travel and tourism. 4th 
edition. Oxford: Elsevier 
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ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ (BA_147) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_147 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

    x  x  
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ (BA_147) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα: Οι φοιτητές πρέπει να έχουν 
τουλάχιστον βασικές γνώσεις του μάρκετινγκ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/BMA499/ 

1. 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 αυτό διδάσκει, σε προπτυχιακό επίπεδο, τις βασικές προσεγγίσεις και μεθόδους στην 
έρευνα αγοράς και ειδικότερα από την πλευρά του μάρκετινγκ μάνατζερ. Παράλληλα, στο μάθημα 
αυτό διδάσκεται η μεθοδολογία της βασικής έρευνας, ανεξάρτητα από το αντικείμενο  έρευνας και 
τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν, ώστε η έρευνα να είναι αξιόπιστη και έγκυρη.  

Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να μπορεί να καταλάβει:  

1. Την διάκριση μεταξύ διοικητικού και ερευνητικού προβλήματος. 

2. Την αξία και την αναγκαιότητα της πρωτότυπης έρευνας. 

3. Την διαδικασία προσδιορισμού του κύριου ερευνητικού προβλήματος και των υποθέσεων της 
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έρευνας. 

4. Τις βασικές μεθόδους και τεχνικές έρευνας, που αφορούν τη χρήση δευτερογενών και 
πρωτογενών στοιχείων 

5. Την αξία και την διαδικασία της ποιοτικής έρευνας, μέσα από ομάδες εστίασης ενδιαφέροντος, 
προσωπικές συνεντεύξεις, διάδραση μέσω των Κοινωνικών Δικτύων, κλπ. 

6. Την αξία και την διαδικασία της ποσοτικής έρευνας, ως μεθόδου επαλήθευσης των ερευνητικών 
ευρημάτων με στατιστικό τρόπο. 

7. Την αξία της χρήσης του Διαδικτύου στην συλλογή στοιχείων, δευτερογενών και πρωτογενών. 

8. Την διαδικασία της ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα (διαδραστική 
έρευνα). 

9. Την διαδικασία ποσοτικής έρευνας μέσα από βάσεις δεδομένων (database research, big data 
analysis). 

10. Την δειγματοληψία για τον προσδιορισμό του ερευνητικού δείγματος. 

11. Τις στατιστικές αναλύσεις μέσω του στατιστικού πακέτου SPSS, για το έλεγχο αξιοπιστίας και 
εγκυρότητας των δεδομένων και επαλήθευσης των υποθέσεων της έρευνας. 

12. Την ερμηνεία των στατιστικών ευρημάτων ως συμπεράσματα και προτάσεις προς τα 
επιχειρηματικά στελέχη και την ακαδημαϊκή κοινότητα. 

 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 
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 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

x 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων x 

Αυτόνομη εργασία x 

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παραγωγή 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 x 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 

  

Άλλο: Στο τέλος αυτού του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να: Διακρίνουν μεταξύ διοικητικού 
και ερευνητικού προβλήματος. Εντοπίσουν το κύριο ερευνητικό πρόβλημα (research 
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mainpoint) και τις υποθέσεις της έρευνας. Συλλέξουν την κατάλληλη μέθοδο έρευνας, 
ανάλογα με το ερευνητικό πρόβλημα. Πρωτογενή και Δευτερογενή στοιχεία. Καταρτίσουν 
ποσοτικό ερωτηματολόγιο. Ορίσουν το ερευνητικό πλαίσιο και το ερευνητικό δείγμα καθώς 
και την κατάλληλη μέθοδο δειγματοληψίας Συλλέξουν στοιχεία, να τα καταχωρήσουν με το 
στατιστικό πακέτο SPSS. Ελέγξουν την αξιοπιστία και την εγκυρότητα των δεδομένων της 
έρευνας. Κάνουν τις κατάλληλες αναλύσεις ώστε να εξετάσουν τις υποθέσεις της έρευνας.  
Ερμηνεύσουν κατάλληλα τα δεδομένα και να εξάγουν ασφαλή συμπεράσματα.  Συντάξουν 
την αναφορά της ποσοτικής και της ποιοτικής έρευνας. Χρησιμοποιούν τα Κοινωνικά Δίκτυα 
και το Διαδίκτυο για την ανάπτυξη ερευνητικών ερωτημάτων προς την αγορά και την 
συλλογή στοιχείων. Ερμηνεύουν τα στατιστικά ευρήματα ως συμπεράσματα και προτάσεις 
προς τα επιχειρηματικά στελέχη και την ακαδημαϊκή κοινότητα. 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
1. Διάκριση μεταξύ διοικητικού και ερευνητικού προβλήματος. 
2. Κύριο ερευνητικό πρόβλημα (research mainpoint) και υποθέσεις. 
3. Σχέδια έρευνας, προκαταρκτική, περιγραφική, αιτιολογική. 
4. Δευτερογενή και πρωτογενή στοιχεία. 
5. Χρήση των Κοινωνικών Δικτύων και του Διαδικτύου για την ανάπτυξη ερευνητικών ερωτημάτων 

προς την αγορά και την συλλογή στοιχείων. 
6. Κατάρτιση ποσοτικού ερωτηματολογίου. 
7. Δειγματοληψία, ορισμός ερευνητικού πεδίου και πλαισίου, ερευνητικό δείγμα καθώς και μέθοδοι 

δειγματοληψίας 
8. Συλλογή στοιχείων και καταχώρηση στο στατιστικό πακέτο SPSS. 
9. Έλεγχοι αξιοπιστίας και εγκυρότητας των δεδομένων της έρευνας, σφάλματα μέτρησης. 
10. Στατιστικές αναλύσεις ώστε να εξετάσουν τις υποθέσεις της έρευνας.  
11. Ερμηνεία ευρημάτων και εξαγωγή συμπερασμάτων.  
12. Τρόπος σύνταξης της αναφοράς της ποσοτικής και της ποιοτικής έρευνας. 
13. Ερμηνεία των στατιστικών ευρημάτων ως συμπεράσματα και προτάσεις προς τα επιχειρηματικά 

στελέχη και την ακαδημαϊκή κοινότητα. 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Τάξη x 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  

Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες) x 

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

x 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο: αναζήτηση στο διαδίκτυο 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 
ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Φροντιστήριο  

Εργαστηριακή Άσκηση  

Συγγραφή εργασίας / εργασιών  

Σεμινάρια  

Ασκήσεις  

Εκπόνηση μελέτης (project) Προεραιτική 
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(Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
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 

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη 86 

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

x  

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση   

Επίλυση Προβλημάτων   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

  

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

  

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

  

 
Άλλο Προεραιτική Εργασία :  50% 

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1.Έρευνα και Μετρικές Μάρκετινγκ, 2018, Σιώμκος Ι. Γεώργιος, Μαύρος Α. Δημήτριος   
2.Μέθοδοι έρευνας αγοράς, 2017, Σταθακόπουλος Βλάσης. 
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ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (BA_302) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_302 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

  x      
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (BA_302) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα:  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/BMA476/ 

1. 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 

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές την μηχανογραφημένη καταγραφή 
λογιστικών γεγονότων με τη μέθοδο του διπλογραφικού συστήματος μέσω  ενός λογιστικού 
προγράμματος . 

Το πλαίσιο του εργαστηρίου αυτού, έρχεται να καλύψει τις ανάγκες της πλέον απαιτητικής 
επιχείρησης, δίνοντας τεράστια σημασία όχι μόνο στη διεκπεραίωση των καθημερινών εργασιών , 
αλλά και στην παροχή εκτεταμένων στατιστικών πληροφοριών, που θα βοηθήσουν στην λήψη 
βέλτιστων αποφάσεων για μια επιχείρηση. Ειδικότερα, μέσα από  την δημιουργία μιας πλασματικής 
εταιρείας, ΕΠΕ ή ΑΕ,  και σε ένα χρονικό διάστημα μιας διαχειριστικής χρήσης, οι φοιτητές, θα έχουν 
την ευκαιρία να καταγράψουν πλήθος λογιστικών γεγονότων, από τις εγγραφές ανοίγματος, έως και 
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τις εγγραφές κλεισίματος και την σύνταξη του ισολογισμού.  

Στο τέλος αυτού του εργαστηρίου, ο φοιτητής θα έχει αναπτύξει τις κάτωθι δεξιότητες: 

1. Αναγνώριση  της χρήσης  των στοιχείων-παραστατικών και του τρόπου καταγραφής τους στα 
Λογιστικά βιβλία  Γ΄ κατηγορίας .  

2. Καταγραφή των λογιστικών γεγονότων  

3. Κατανόηση της ροής του λογιστικού κυκλώματος μιας επιχείρησης,  στο πλαίσιο του 
διπλογραφικού συστήματος. 

Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να (μαθησιακά αποτελέσματα): 

1. Κατανοεί την ιεραρχική δομή, την λειτουργία των λογαριασμών , καθώς και την σημασία του 
ενιαίου λογιστικού σχεδίου (ΕΛΓΣ –ΕΛΠ) 

2. Πραγματοποιεί εγγραφές λογιστικών γεγονότων, 

 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 
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 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

x 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις x 

Λήψη αποφάσεων x 

Αυτόνομη εργασία x 

Ομαδική εργασία x 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον x 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παραγωγή 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 

 

  

Άλλο:  

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
1. Δημιουργία εικονικής εταιρείαςσυγκεκριμένης νομικής μορφής και δραστηριότητας (τήρηση 

διπλογραφικού συστήματος ΕΛΠ).  
2. Άνοιγμα διαχειριστικής χρήσης – άνοιγμα λογιστικών βιβλίων – εγγραφές ανοίγματος  
3. Ξενάγηση στο πρόγραμμα και δημιουργία όλων των παραμέτρων  
4. Αναλυτική εκμάθηση-χρήση ,  των μενού του προγράμματος  
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5. Δημιουργία λογαριασμών  (πρωτοβαθμίων , δευτεροβαθμίων , τριτοβαθμίων ….)  
6. Δημιουργία μητρώου παγίων στοιχείων  
7. Καταχώριση- διαχείριση λογιστικών γεγονότων  
8. Εκκαθάριση ΦΠΑ , συμπλήρωση – εκτύπωση  εντύπων Φ2 , 
9. Εκτυπώσεις ημερολογίου, καθολικού, ισοζυγίων 
10. Συμπλήρωση – εκτύπωση – διαχείριση εντύπων ΦΜΥ ,  
11. Συμπλήρωση – υποβολή – ιστορικό υποβολών ΜΥΦ  
12. Αξιόγραφα – διαχείριση 
13. Αποσβέσεις παγίων  
14. Οριστικοποίηση άρθρων  
15. Εκτύπωση Α΄ προσωρινού ισοζυγίου  
16. Εγγραφές τακτοποίησης  – προσαρμογής  
17. Εκτύπωση Β΄ προσωρινού ισοζυγίου  
18. Μεταφορά των λογαριασμών και εξαγωγή αποτελέσματος  
19. Εγγραφές κλεισίματος και εκτύπωση οριστικού ισοζυγίου καθώς και ισολογισμού 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Τάξη x 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  

Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες) x 

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

x 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο:  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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. 
 
Αναγράφονται οι ώρες 
μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις  

Φροντιστήριο  

Εργαστηριακή Άσκηση 26 

Συγγραφή εργασίας / εργασιών 13 

Σεμινάρια  

Ασκήσεις  

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη 73 

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 
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εξαμήνου να αντιστοιχεί 
στα standards του ECTS 

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

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

x Τα κριτήρια βαθμολόγησης είx 
διαθέσιμα στους φοιτητές στο 
e-class 

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση   

Επίλυση Προβλημάτων   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

x  

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

  

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

  

 
Άλλο  :   

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Γεωργόπουλος Α. (2016), «Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Λογιστική», Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα. 
Βασιλείου Δ. και Ηρειώτης Ν. (2009), «Αρχές χρηματοοικονομικής λογιστικής », εκδόσεις ROSILI 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΕΚΔΟΤΙΚΗ Μ. ΕΠΕ. 
Μπάλλας Α. και Χέβας Δ. (2011), «Χρηματοοικονομική λογιστική», εκδόσεις Μπένου, Αθήνα. 
Η σχετική νομοθεσία για την τήρηση των βιβλίων και στοιχείων ΚΦΑΣ  
Το εκάστοτε εγχειρίδιο χρήσης του λογιστικού πακέτου  
ElliottB. And ElliottJ. (2007), “Financial accounting and  reporting”, 11th edition, Prentice Hall, 2007. 
WarrenC., ReeveJ., and Fess P. (2003), “Financial accounting”, 8th edition, South – Western, Thomson 
Learning, 2003. 
Meigs R.F., Meigs M.A., Bettner M. and Whittington R. (1996), “Accounting: The basis for business 
decisions, 10th edition, McGraw-Hill. 
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ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι (BA_117) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_117 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

   x     
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι (BA_117) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα: Απαραίτητες είναι βασικές γνώσεις 
μαθηματικών και στατιστικής 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

1. 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 

Ο στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τον φοιτητή στις θεμελιώδεις έννοιες της 
μικροοικονομικής θεωρίας και τα βασικά αποτελέσματα της μαθηματικής δομής, που είναι 
σημαντικές για να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι οικονομολόγοι αναπτύσσουν 
υποδείγματα που περιγράφουν τις σχέσεις και τη συμπεριφορά των συμμετεχόντων στην αγορά 
(νοικοκυριά, επιχειρήσεις, κράτος) προκειμένου να εξηγήσουν την τιμολόγηση των αγαθών και 
υπηρεσιών, που συναλλάσσονται σε αυτήν.  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα μπορεί να αναλύει και να 
υπολογίζει: 
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- Το κόστος ευκαιρίας. 

- Την αποτελεσματική κατανομή των περιορισμένων πόρων. 

- Το νόμο προσφοράς και ζήτησης. 

- Τον προσδιορισμό της τιμής ισορροπίας. 

- Τη θεωρία χρησιμότητας. 

- Την ελαστικότητα. 

- Τη θεωρία παραγωγής. 

- Τα διάφορα κόστη καθώς και τη μεγιστοποίηση του κέρδους των επιχειρήσεων. 

 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 
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 

 

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  

Παραγωγή 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 

 

  

Άλλο: Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες.  Να 
υπολογίζει τη μέγιστη χρησιμότητα. Να εκτιμά την ελαστικότητα. Να αναλύει το υπόδειγμα 
διαχρονικής κατανάλωσης σε καθεστώς αβεβαιότητας. Να υπολογίζει τα διάφορα κόστη της 
επιχείρησης. Να υπολογίζει το μέγιστο κέρδος του παραγωγού. 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
1. Εισαγωγικές έννοιες, θεωρία προτιμήσεων καταναλωτή, χρησιμότητα. 
2. Μεγιστοποίηση συνάρτησης χρησιμότητας. 
3. Αποτελέσματα εισοδήματος και υποκατάστασης. 
4. Σχέσεις ζήτησης μεταξύ αγαθών. 
5. Ελαστικότητα. 



190 

 

6. Συναρτήσεις παραγωγής. 
7. Συναρτήσεις κόστους. 
8. Μεγιστοποίηση κέρδους. 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Τάξη x 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  

Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες) x 

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

x 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο:  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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. 
 
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 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Φροντιστήριο 13 

Εργαστηριακή Άσκηση  

Συγγραφή εργασίας / εργασιών  

Σεμινάρια  

Ασκήσεις  

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη 86 

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της 
διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, 
Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, 
Δοκιμασία Πολλαπλής 
Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, 
Ερωτήσεις Ανάπτυξης 

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

x - Επίλυση 
προβλημάτων με χρήση 
ποσοτικών δεδομένων. -
 Συγκριτική 
αξιολόγηση στοιχείων 
θεωρίας. 

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση   

Επίλυση Προβλημάτων   
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Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή 
Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, 
Καλλιτεχνική Ερμηνεία, 
Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και 
που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

x  

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

  

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

  

 
Άλλο  :   

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
«Μικροοικονομική – ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ» των C.R. McConell, S.L. BRUE and S. M. 
Flynn, 20η Αμερικανική – 1η Ελληνική έκδοση (2016). Εκδόσεις Utopia. 
«Μικροοικονομική Θεωρία. Βασικές αρχές και προεκτάσεις» W. Nicholson (2008). Εκδόσεις Κριτική.  
«Μικροοικονομική – μια σύγχρονη προσέγγιση» Η. Varian (2006). Εκδόσεις Κριτική. 
 

 

 



192 

 

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ (BA_116) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_116 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

    x    
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ (BA_116) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα: Bασική γνώση της Μικροοικονομικής 
Ι είναι αναγκαία 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/BMA441/ 

1. 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 Μικροοικονομικής ΙΙ αποτελεί συνέχεια εκείνου της Μικροοικονομικής Ι. 
Αξιοποιώντας (και συνθέτοντας) τα αναλυτικά «εργαλεία» τα οποία διδάχτηκαν εκεί, η 
Μικροοικονομική ΙΙ εξετάζει τα χαρακτηριστικά των αγορών στις οποίες λειτουργούν οι επιχειρήσεις 
και διερευνά τον καθορισμό των τιμών των αγαθών σε διαφορετικές αγορές. Στη συνέχεια 
εξετάζεται ο καθορισμός των τιμών των συντελεστών παραγωγής, άρα και η διανομή του 
εισοδήματος μεταξύ των κατόχων των συντελεστών παραγωγής.  

- Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να: 

1. Κατανοεί τις διάφορες μορφές αγοράς στις οποίες λειτουργούν οι επιχειρήσεις. 
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2. Να αντιλαμβάνεται τις διαφορές στο σχηματισμό των τιμών (και ποσοτήτων) ισορροπίας, 
ανάλογα με την αγορά στην οποία λειτουργεί μια επιχείρηση. 

3. Να κρίνει από άποψη κοινωνικού οφέλους τις διάφορες μορφές αγοράς 

4. Γνωρίζει τη βασική νεοκλασική θεωρία διανομής του εισοδήματος. 

 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 
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 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία x 

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παραγωγή 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 

x 

  

Άλλο:  

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
1. Μορφές αγοράς: γενική θεώρηση 
2. Πλήρης ανταγωνισμός 
3. Μονοπώλιο 
4. Μονοπωλιακός ανταγωνισμός 
5. Ολιγοπώλιο 
6. Αγορές συντελεστών παραγωγής: γενική θεώρηση 
7. Αγορά εργασία 
8. Νεοκλασική θεωρία διανομής του εισοδήματος 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

Τάξη x 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  
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αποστάσεως εκπαίδευση 
κ.λπ. 

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  

Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες)  

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

x 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο:  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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. 
 
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 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 36 

Φροντιστήριο 3 

Εργαστηριακή Άσκηση  

Συγγραφή εργασίας / εργασιών  

Σεμινάρια  

Ασκήσεις  

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη 86 

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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 εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

x  

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση   

Επίλυση Προβλημάτων   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

  

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 
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Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και 
που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

  

 
Άλλο  :   

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. Κώττης, Γ. Χ. & Πετράκη-Κώττη, Α. (2005), Σύγχρονη Μικροοικονομική, Αθήνα: Μπένου. 
2. Chacholiades, M. (1990), Μικροοικονομική Ι & ΙΙ, εκδ. Κριτική, Αθήνα. 
3. Μηλιός, Γ., Λαπατσιώρας, Σ. & Οικονομάκης, Γ. (2011), Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση, Αθήνα: 
νήσος. 
4. Σημειώσεις και ασκήσεις σε e-class. 
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ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ IV (BA_128) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_128 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

   x     
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ IV (BA_128) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Γενικών Γνώσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα: Συστήνεται οι φοιτητές που 
παρακαλουθούν το μάθημα να έχουν επίπεδο γλωσσομάθειας 
επιπέδου Β1/Β2 για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Αγγλική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

x 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/BMA490/ 

1. 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 

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να διδάξει τις βασικές θεωρητικές αρχές αλλά και να 
βοηθήσει το φοιτητή να αποκτήσει δεξιότητες στην Επιχειρησιακή Επικοινωνία (Business 
Communication) τόσο τη γραπτή όσο και την προφορική μέσω πρακτικής άσκησης. Το μάθημα 
ερευνά τις γενικές αρχές και κατευθύνσεις της επικοινωνίας στον επιχειρησιακό χώρο και τους 
σκοπούς που η τελευταία υπηρετεί στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει: 

1. εμβαθύνει τη γνώση του στην Αγγλική Γλώσσα έχοντας εξασκήσει τις τέσσερις βασικές δεξιότητες. 

2. εμβαθύνει στις έννοιες της Επικοινωνίας στον επιχειρησιακό χώρο 
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3. θα έχει εξασκηθεί (μέσω γραπτών και προφορικών ασκήσεων) στις αρχές της Επιχειρησιακής 
Επικοινωνίας 

 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 
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 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις x 

Λήψη αποφάσεων x 

Αυτόνομη εργασία x 

Ομαδική εργασία x 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον x 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον x 

Παραγωγή 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 x 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

x 

  

Άλλο: Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αναπτύξει τις ακόλουθες γενικές 
ικανότητες: Την ικανότητα να επιδείξει τη γνώση και την κατανόηση των εννοιών, θεωριών 
και εφαρμογών που μελετήθηκαν στο μάθημα  και συνδέονται με τη θεωρία και την πράξη 
της Επιχειρησιακής Επικοινωνίας (γραπτής και προφορικής). Τις απαιτούμενες δεξιότητες 
για τη συνεχή ακαδημαϊκή και επαγγελματική ανάπτυξή του σε ό,τι αφορά την εκμάθηση 
της Αγγλικής γλώσσας ως ξένης και της Αγγλικής γλώσσας για Γενικούς Ακαδημαϊκούς και 
Επιχειρησιακούς σκοπούς. Την ικανότητα να συνδιαλέγονται σε θέματα που αφορούν σε 
επιχειρησιακά ή διεπιστημονικά ζητήματα. 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Γραπτή επικοινωνία και αλληλογραφία: 
-Office Communication Documents (how to write an effective memo or email),  
-Job Solicitation Letters (Application letters, Cover letters, CVs) 
-Other Business Letters (e.g. Letters of Acceptance, Rejection, General Inquiries) 
-Other Business Documents (e.g. reports, proposals) 
-Meetings Documentation 
Προφορική επικοινωνία: 
-Interview Skills and Socializing Skills 
-Meetings and Discussions  
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-Telephone Skills  
-Essential Skills in Presentations and Public Speaking 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Τάξη x 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  

Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες)  

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

x 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο:  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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. 
 
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 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Φροντιστήριο  

Εργαστηριακή Άσκηση  

Συγγραφή εργασίας / εργασιών 30 

Σεμινάρια  

Ασκήσεις 13 

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη 56 

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της 
διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, 
Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, 
Δοκιμασία Πολλαπλής 
Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, 
Ερωτήσεις Ανάπτυξης 
Δοκιμίων, Επίλυση 

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

x 70% 

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση   

Επίλυση Προβλημάτων   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   
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Προβλημάτων, Γραπτή 
Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, 
Καλλιτεχνική Ερμηνεία, 
Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και 
που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

  

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

x 20% 

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

  

 
Άλλο Παρακολούθηση και συμμετοχή :  10% 

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. Taylor, S. Model Business Letters, Emails and other Documents. Broken Hill Publishers Ltd, 2012 (main 
coursebook) 
2. Instructor’s notes 
3. Brieger, N. Writing. Collins English for Business, 2011 
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ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ V (BA_200 & BA_200A) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_200 
& 
BA_200A 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

    x  x  
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ V (BA_200 & BA_200A) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα: Οι φοιτητές καλό είναι να έχουν 
επιτύχει στα μαθήματα:Ξένη Γλώσσα Ι, Ξένη Γλώσσα ΙΙ, Ξένη Γλώσσα 
ΙΙΙ, και Ξένη Γλώσσα ΙV. 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Αγγλική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

x 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://languages.upatras.gr 

1. 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 

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να αναπτύξει περαιτέρω τις δεξιότητες των φοιτητών στην 
ανάγνωση και γραφή ακαδημαικών κειμένων καθώς και τον προφορικό λόγο σε ακαδημαικά 
περιβάλλοντα. Πιο συγκεκριμένα:    

- να βοηθήσει τους φοιτητές να εντοπίζουν γρήγορα τα κύρια σημεία και το κυρίως νόημα 
διαφόρων ειδών κειμένων (όπως εγχειριδίων, ακαδημαικών και εκλαικευμένων περιοδικών) 
χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές ανάγνωσης ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Επίσης να 
διαβάζουν με τρόπο κριτικό. Στην περίπτωση των επιστημονικών άρθρων, ο σκοπός του μαθήματος 
είναι να τους βοηθήσει να αναγνωρίζουν τη δομή και τη λειτουργία των διαφόρων τμημάτων τους 
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και σε ποια σημεία βρίσκονται σημαντικές πληροφορίες 

- να εξοικειώσει περαιτέρω τους φοιτητές στις συμβάσεις του γραπτού ακαδημαικού λόγου  

- να τους βοηθήσει να παραφράζουν και να γράφουν περιεκτική περίληψη από κείμενα και να 
γράφουν παραγράφους και κείμενα με συνοχή και ειρμό. 

- Να ερευνήσουν ένα θέμα σχετικό με την ειδικότητα και να το παρουσιάσουν προφορικά στα 
Αγγλικά, καθώς και να απαντήσουν σε ερωτήσεις.  

Συνοπτικά με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής αναμένεται να έχει αποκτήσει 
μεγαλύτερη ευχέρεια στην ανάγνωση ακαδημαικών κειμένων, ιδιαίτερα επιστημονικών άρθρων της 
ειδικότητας, να γράφει καλύτερα δομημένα κείμενα και να κάνει παρουσίαση στα Αγγλικά 
χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν πιο σωστή γλώσσα, σήμανση και γλώσσα σώματος. 

 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 
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 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

x 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία x 

Ομαδική εργασία x 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον x 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 

x 

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 

 

  

Άλλο: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΝΑ  
ΚΡΑΤΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ  
ΝΑ ΠΑΡΑΦΡΑΖΟΥΝ 
ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΣΥΝΕΚΤΙΚΑ  
ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΖΟΥΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ 
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ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΝΤΟΠΙΖΟΥΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ . 
ΝΑ ΔΙΑΚΡΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ/ΤΑ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΥΦΟΛΟΓΙΚΑ ΤΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/. 

ΝΑ ΔΟΜΟΥΝ ΜΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  
ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕ power-point. 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Τάξη x 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  

Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες)  

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

x 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο: χρήση υπολογιστών στην 
παρουσίαση των εργασιών 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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. 
 
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 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Φροντιστήριο  

Εργαστηριακή Άσκηση  

Συγγραφή εργασίας / εργασιών 18 

Σεμινάρια  

Ασκήσεις  

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη 50 

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της 
διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, 
Μέθοδοι αξιολόγησης, 

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

x  

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση x  

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

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

  

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

  

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

  

 
Άλλο  :   

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
BAILEY S. (2015) Academic Writing: A Handbook for International Students. New York: Routledge.  
Dibley A and Baker S. (2001).  Uncovering the links between brand choice and personal values among 
young British and Spanish girls.  Journal of Consumer Behaviour, 1,1, 77-93.  
Hofstead G. (1994).  The Business of International business is Culture.  International business review 
3,1, 1-14. Jones M.L.  (2007) Hofstede - Culturally Questionable? Oxford Business & Economics 
Conference. Oxford, UK. 
Kotler P. (1992).  Marketing’s new paradigm.  Strategy and Leadership 20, 5, 50  
Ming-Yi Wu (2006) Hofstede’s Cultural Dimensions 30 Years Later: A Study of Taiwan and the United 
States.  Intercultural Communication Studies XV: 1 2, 33-42. 
Thomas J. (2007).  Market Segmentation.  Decision Analyst.  
Triandis H. (2004).  The many dimensions of culture.  Academy of Management Executive 18, 1. Thomas 
J. (2007).  Decision Analyst. 
 

 

 



204 

 

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι (BA_111) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_111 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

x        
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι (BA_111) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Γενικών Γνώσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα: Συστήνεται οι φοιτητές που 
παρακαλουθούν το μάθημα να έχουν επίπεδο γλωσσομάθειας 
επιπέδου Β1/Β2 για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Αγγλική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

x 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/BMA486/ 

1. 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 

Ο σκοπός του εισαγωγικού αυτού μαθήματος είναι να ανταποκριθεί στις ανάγκες των φοιτητών οι 
οποίοι διαθέτουν διαφορετικό επίπεδο γλωσσομάθειας σε ό,τι αφορά τις γενικές δεξιότητες της 
Αγγλικής Γλώσσας (Reading, Writing, Speaking, Listening) και να τους εισαγάγει στα Αγγλικά για 
Επιχειρηματικούς Σκοπούς (Business English).  

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει: 

1. Εμβαθύνει τη γνώση του στην Αγγλική Γλώσσα έχοντας εξασκήσει τις τέσσερις βασικές δεξιότητες. 

2. Θα έχει εισαχθεί στις πρώτες έννοιες των Αγγλικών για Επιχειρηματικούς Σκοπούς καλύπτοντας τα 
πρώτα πεδία από το γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης Επιχειρήσεων και την Οικονομική 
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Επιστήμη. 

3. Θα έχει αναπτύξει τις δεξιότητες για να προσεγγίσει κείμενα στη Διοίκηση και την Οικονομική 
Επιστήμη (κατανόηση και επεξεργασία κειμένου, γλωσσικές εφαρμογές, ανάπτυξη λεξιλογίου, 
παραγωγή γραπτού λόγου) 

 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 
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 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων x 

Αυτόνομη εργασία x 

Ομαδική εργασία x 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον x 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παραγωγή 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 x 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

x 

  

Άλλο: Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αναπτύξει τις ακόλουθες γενικές 
ικανότητες: Την ικανότητα να επιδείξουν τη γνώση και την κατανόηση των εννοιών, 
θεωριών και εφαρμογών που μελετήθηκαν στο μάθημα  και συνδέονται με τη θεωρία της 
Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τις απαιτούμενες δεξιότητες για τη συνεχή ακαδημαϊκή και 
επαγγελματική ανάπτυξή του σε ό,τι αφορά την εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας ως ξένης 
και της Αγγλικής γλώσσας για Γενικούς Ακαδημαϊκούς και Επιχειρησιακούς σκοπούς. Την 
ικανότητα να συνδιαλέγονται σε θέματα που αφορούν σε επιχειρησιακά ή διεπιστημονικά 
ζητήματα. 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
1. Τhe English Language as Lingua Franca 
2. The English Language in Business 
3. The Sectors of Economy 
4. Introduction to Management 
5. Management Theories 
6. Management Practices 
7. The Company 
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8. Company Structure 
9. Legal Status of Companies 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Τάξη x 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  

Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες)  

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

x 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο:  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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. 
 
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 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Φροντιστήριο  

Εργαστηριακή Άσκηση  

Συγγραφή εργασίας / εργασιών  

Σεμινάρια  

Ασκήσεις 13 

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη 56 

Άλλο: Προφορική Παρουσίαση 30 

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της 
διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, 
Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, 
Δοκιμασία Πολλαπλής 
Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, 
Ερωτήσεις Ανάπτυξης 
Δοκιμίων, Επίλυση 

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

x 80%  Τα κριτήρια αξιολόγησης 
αναφέρονται λεπτομερώς στο 
πρόγραμμα μαθήματος το 
οποίο διανέμεται στους 
φοιτητές στην έναρξη του 
εξαμήνου και ανακοινώνεται 
στο e-class του μαθήματος. 

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση x 10% Προεραιτική 

Επίλυση Προβλημάτων   
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Προβλημάτων, Γραπτή 
Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, 
Καλλιτεχνική Ερμηνεία, 
Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και 
που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

x  

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

  

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

  

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

  

 
Άλλο Παρακολούθηση :  10% 

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Perdiki F., Malivitsi Z., Economic and Business English in a Nutshell.  Perdiki Publications, 2012 (main 
coursebook). 
Mackenzie I., Management and Marketing. Thomson Publications, 1997. 
Mackenzie I., English for Business Studies. Cambridge University Press, 1997. 
Mascull B., Business Vocabulary in Use - Advanced. Cambridge University Press, 2004. 
Robbins S., Business Vocabulary in Practice. Collins Cobuild- HarperCollins Publishers, 2003 
Σημειώσεις διδάσκοντος 
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ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ (BA_114) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_114 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

 x       
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ (BA_114) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Γενικών Γνώσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα: Συστήνεται οι φοιτητές που 
παρακαλουθούν το μάθημα να έχουν επίπεδο γλωσσομάθειας 
επιπέδου Β1/Β2 για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Αγγλική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

x 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/BMA489/ 

1. 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 

Ο σκοπός του εισαγωγικού αυτού μαθήματος είναι να ενισχύσει τις γενικές δεξιότητες των φοιτητών 
της Αγγλικής Γλώσσας (Reading, Writing, Speaking, Listening) δίνοντας έμφαση σε ευρύτερη 
θεματολογία που προκύπτει από τα Αγγλικά για Επιχειρησιακούς Σκοπούς (Business English).  

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει: 

1. Εμβαθύνει τη γνώση του στην Αγγλική Γλώσσα έχοντας εξασκήσει τις τέσσερις βασικές δεξιότητες. 

2. Θα έχει εισαχθεί σε ακόμη περισσότερες έννοιες των Αγγλικών για Επιχειρησιακούς Σκοπούς σε 
συνέχεια του μαθήματος Ξένη Γλώσσα Ι. 

3. Θα έχει αναπτύξει τις δεξιότητες για να προσεγγίσει κείμενα στη Διοίκηση και την Οικονομική 
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Επιστήμη (κατανόηση και επεξεργασία κειμένου, γλωσσικές εφαρμογές, ανάπτυξη λεξιλογίου, 
παραγωγή γραπτού λόγου) 

4. Θα έχει εισαχθεί σε βασικές έννοιες της ακαδημαϊκής γραφής (δομή πρότασης, συγγραφή 
παραγράφου, συγγραφή απλού δοκιμίου) 

 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 
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 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων x 

Αυτόνομη εργασία x 

Ομαδική εργασία x 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον x 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παραγωγή 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 x 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

x 

  

Άλλο: Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αναπτύξει τις ακόλουθες γενικές 
ικανότητες: Την ικανότητα να επιδείξουν τη γνώση και την κατανόηση των εννοιών, 
θεωριών και εφαρμογών που μελετήθηκαν στο μάθημα  και συνδέονται με τη θεωρία της 
Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τις απαιτούμενες δεξιότητες για τη συνεχή ακαδημαϊκή και 
επαγγελματική ανάπτυξή του σε ό,τι αφορά την εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας ως ξένης 
και της Αγγλικής γλώσσας για Γενικούς Ακαδημαϊκούς και Επιχειρησιακούς σκοπούς. Την 
ικανότητα να συνδιαλέγονται σε θέματα που αφορούν σε επιχειρησιακά ή διεπιστημονικά 
ζητήματα. 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
1.Market Research and Market Segmentation 
2. Monopoly-Oligopoly-Competition 
3.The Marketing Mix; The 4Ps and the 4Cs 
4.Sales and Customer Service 
5.The Money Side 
6. Introduction to Finance 
7.Introduction to Economic Theories 
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8. The Business Cycle 
9.Global Economy and Debts 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Τάξη x 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  

Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες)  

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

x 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο:  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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. 
 
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 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Φροντιστήριο  

Εργαστηριακή Άσκηση  

Συγγραφή εργασίας / εργασιών  

Σεμινάρια  

Ασκήσεις 13 

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη 56 

Άλλο: Προφορική Παρουσίαση 30 

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της 
διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, 
Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, 
Δοκιμασία Πολλαπλής 
Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, 
Ερωτήσεις Ανάπτυξης 
Δοκιμίων, Επίλυση 

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

x 80% Τα κριτήρια αξιολόγησης 
αναφέρονται λεπτομερώς στο 
πρόγραμμα μαθήματος το 
οποίο διανέμεται στους 
φοιτητές στην έναρξη του 
εξαμήνου και ανακοινώνεται 
στο e-class του μαθήματος. 

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση x 10% Προεραιτική 

Επίλυση Προβλημάτων   
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Προβλημάτων, Γραπτή 
Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, 
Καλλιτεχνική Ερμηνεία, 
Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και 
που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

  

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

  

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

  

 
Άλλο Παρακολούθηση και συμμαετοχή :  10% 

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Perdiki F., Malivitsi Z., Economic and Business English in a Nutshell.  Perdiki Publications, 2012 (main 
coursebook). 
Mackenzie I., Management and Marketing. Thomson Publications, 1997. 
Mackenzie I., English for Business Studies. Cambridge University Press, 1997. 
Mascull B., Business Vocabulary in Use - Advanced. Cambridge University Press, 2004. 
Robbins S., Business Vocabulary in Practice. Collins Cobuild- HarperCollins Publishers, 2003 
Σημειώσεις διδάσκοντος 
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ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙΙ (BA_127) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_127 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

  x      
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙΙ (BA_127) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Γενικών Γνώσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα: Συστήνεται οι φοιτητές που 
παρακαλουθούν το μάθημα να έχουν επίπεδο γλωσσομάθειας 
επιπέδου Β1/Β2 για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Αγγλική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

x 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/BMA483/ 

1. 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 

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στο αντικείμενο της Επιχειρησιακής 
κουλτούρας ενώ καλύπτει τα βασικά χαρακτηριστικά της διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Ερευνά τις 
βασικές πολιτισμικές διαστάσεις και εξετάζει επιλεγμένα παραδείγματα (case studies). Aκόμα 
δίνεται έμφαση στη μη λεκτική επικοινωνία ενώ εμπλουτίζεται το λεξιλόγιο στην Επιχειρηματική 
ορολογία. 

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει: 

1. εμβαθύνει τη γνώση του στην Αγγλική Γλώσσα έχοντας εξασκήσει τις τέσσερις βασικές δεξιότητες. 

2. διδαχθεί τη σπουδαιότητα της επιχειρησιακής επικοινωνίας 
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3.θα έχει εμβαθύνει στην έννοια της κουλτούρας και της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, 
μαθαίνοντας τις βασικές έννοιες της 

       4. θα έχει αποκτήσει γνώση των σπουδαιότερων θεωρητικών εκπροσώπων της διαπολιτισμικής 
επικοινωνίας και θα έχει μελετήσει τις βασικές τους θέσεις. 

 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 
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 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις x 

Λήψη αποφάσεων x 

Αυτόνομη εργασία x 

Ομαδική εργασία x 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον x 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον x 

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 

x 

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου 

 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής x 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

x 

  

Άλλο: Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αναπτύξει τις ακόλουθες γενικές 
ικανότητες: Την ικανότητα να επιδείξει τη γνώση και την κατανόηση των εννοιών, θεωριών 
και εφαρμογών που μελετήθηκαν στο μάθημα  και συνδέονται με τη θεωρία της 
Διαπολιτισμικής Επιχειρησιακής Επικοινωνίας. Τις απαιτούμενες δεξιότητες για τη συνεχή 
ακαδημαϊκή και επαγγελματική ανάπτυξή του σε ό,τι αφορά την εκμάθηση της Αγγλικής 
γλώσσας ως ξένης και της Αγγλικής γλώσσας για Γενικούς Ακαδημαϊκούς και 
Επιχειρησιακούς σκοπούς. Την ικανότητα να συνδιαλέγονται σε θέματα που αφορούν σε 
επιχειρησιακά ή διεπιστημονικά ζητήματα. 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
1. The Importance of Culture 
2. Cultural Dimensions (Survey of Research; Hall, Hofstede, Mole, Trompenaars) 
3.Types and stereotypes 
4. Profiling national cultures 
5.Profiling corporate cultures 
6.Profiling group cultures 
7.Culture and Communication 
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3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Τάξη x 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  

Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες)  

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

x 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο:  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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. 
 
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 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Φροντιστήριο  

Εργαστηριακή Άσκηση  

Συγγραφή εργασίας / εργασιών  

Σεμινάρια  

Ασκήσεις 13 

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη 56 

Άλλο: Προφορική παρουσίαση 30 

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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 

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

x 80% Τα κριτήρια αξιολόγησης 
αναφέρονται λεπτομερώς στο 
πρόγραμμα μαθήματος το 
οποίο διανέμεται στους 
φοιτητές στην έναρξη του 
εξαμήνου και ανακοινώνεται 
στο e-class του μαθήματος. 

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση x 10% Προεραιτική 

Επίλυση Προβλημάτων   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   
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Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, 
Καλλιτεχνική Ερμηνεία, 
Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και 
που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

  

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

  

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

  

 
Άλλο Παρακολούθηση και συμμετοχή :  10% 

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Utley, D., Intercultural Resource Pack – Intercultural communication resources for language teachers. 
Cambridge University Press, 2011 
Pilbeam, A., Working Across Cultures, Market Leader. Pearson Longman, 2010 
Gibson, R., Intercultural Business Communication. Oxford University Press, 2002 
Chaney, L. & Martin, J., Intercultural Business Communication. Pearson International Edition, 2013 
Dignen, B., Working Across Cultures, Cambridge University press, 2010 
 

 

 



216 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (BA_299) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_299 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

     x  x 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (BA_299) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα: Ενδεικτικά προαπαιτούμενα:  
Μακροοικονομική ΙΙ, Μικροοικονομική Ι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.econ.upatras.gr/el/undergraduate/courses/oikonomiki-

politiki 

1. 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 

Στο τέλος αυτού του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 

- Να αναλύουν τις μακροοικονομικές εξελίξεις με δομημένο τρόπο 

- Να διατυπώνουν συγκροτημένη κριτική σχετικά με τις παρεμβάσεις και τα μέτρα της οικονομικής 
πολιτικής  

- Να εξετάζουν κριτικά τους δεσμούς μεταξύ των διαφόρων μακροοικονομικών και 
μικροοικονομικών θεωριών και προσεγγίσεων της οικονομικής πολιτικής 

- Να γνωρίζουν και να αναλύουν κριτικά τα κυριότερα προβλήματα μακροοικονομικής και 



217 

 

μικροοικονομικής πολιτικής σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.  

- Να συνοψίζουν και αξιολογούν εμπειρικές εργασίες που αφορούν ζητήματα οικονομικής πολιτικής 

- Να συγκρίνουν και να αντιπαραβάλλουν εμπειρικές εργασίες με σκοπό το σχεδιασμό οικονομικής 
πολιτικής. 

- Να αναλύουν κριτικά πώς η μικροοικονομική και μακροοικονομική θεωρία επηρεάζουν την 
πρακτική εφαρμογή μέτρων οικονομικής πολιτικής σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

- Να συμβάλλουν στο σχεδιασμό της οικονομικής πολιτικής ως στελέχη αρμοδίων φορέων 

 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 
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 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

x 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων x 

Αυτόνομη εργασία x 

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον x 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών x 

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 

x 

  

Άλλο:  

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Εισαγωγή. Μικροοικονομικές Πολιτικές. Η Κοινή Αγροτική Πολιτική. Περιφερειακή Πολιτική / 

Πολιτική Συνοχής. Πολιτική για τον Ανταγωνισμό. Εμπορική Πολιτική. Βασικά Εργαλεία 
Μακροοικονομικής Πολιτικής. Βασικά Στοιχεία της Νομισματικής Ολοκλήρωσης. Άριστες 
Νομισματικές Περιοχές. Η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση. Δημοσιονομική Πολιτική και 
Σύμφωνο Σταθερότητας. Οι Χρηματοοικονομικές Αγορές και το Ευρώ. Η Ευρωζώνη σε Κρίση. 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

Τάξη x 
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αποστάσεως εκπαίδευση 
κ.λπ. 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  

Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες)  

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

x 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο:  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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. 
 
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 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Φροντιστήριο  

Εργαστηριακή Άσκηση  

Συγγραφή εργασίας / εργασιών  

Σεμινάρια  

Ασκήσεις  

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη 86 

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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, 

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

  

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση   

Επίλυση Προβλημάτων   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

x  
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Καλλιτεχνική Ερμηνεία, 
Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και 
που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

x +1-2 μονάδες, Προεραιτική 

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

  

 
Άλλο  :   

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Baldwin, R. and Wyplosz, C.  2017. Τα Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Αθήνα, Εκδόσεις 
Τζιόλα. 
Βαβούρας Ι. 2013. Οικονομική Πολιτική. Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση. 
Scarth W., Μούτος Θ. (επιμ.). 2011. Σύγχρονη Οικονομική. Αθήνα Gutenberg,  
-Ενδεικτική Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 
Keynes, J.M. 1936. The General Theory of Employment, Interest and Money. London, Macmillan. 
Tinbergen, J. 1952. On the Theory of Economic Policy. North Holland. 
Persson, T. and Tabellini, G. 1990. Macroeconomic Policy, Credibility and Politics. Harwood Academic 
Publishers. 
Dornbusch.R. 1993. Policymaking in the Open Economy. Oxford University Press. 
Burda, M. and Wyplosz, C. 2009. Ευρωπαϊκή Μακροοικονομική, Τόμος Β. Αθήνα, Εκδόσεις Gutenberg. 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
Journal of Political Economy; American Economic Review; Economic Policy; European Economic Review; 
Economic Analysis and Policy; Journal of Economic Policy Reform; American Economic Journal: 
Economic Policy; Journal of European Integration; European Planning Studies 
-Συναφείς Ιστοσελίδες: 
Τράπεζα της Ελλάδος: http://www.bankofgreece.gr 
Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών: http://www.minfin.gr 
Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή: http://www.pbo.gr/el-gr/ 
International Monetary Fund: http://www.imf.org 
European Commission, DG Economic and Financial Affairs: 
https://ec.europa.eu/info/departments/economic-and-financial-affairs_en 
European Central Bank: https://www.ecb.europa.eu 
OECD Economics Department: http:// www.oecd.org/eco/ http://www.oecd-
ilibrary.org/economics/oecd-economics-department- working-papers_18151973 
Paul Krugman’s NYT Blog: https://www.nytimes.com/column/paul-krugman 
Financial Times: https://www.ft.com 
The Economist: https://www.economist.com 
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ MARKETING (BA_176) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_176 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

    x  x  
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ MARKETING (BA_176) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα: Οι φοιτητές πρέπει να έχουν 
τουλάχιστον βασικές γνώσεις του μάρκετινγκ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/BMA635/ 

1. 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 παρόν μάθημα εστιάζει στη παρουσίαση των σημαντικότερων εννοιών της διαφήμισης, των 
δημοσίων σχέσεων, της προώθησης πωλήσεων, του άμεσου και του διαδικτυακού μάρκετινγκ,  ως 
επιμέρους στοιχεία των ολοκληρωμένων επικοινωνιών μάρκετινγκ (Integrated Marketing 
Communications). Αρχικά, αναπτύσσονται τα κυρίαρχα υποδείγματα και οι στρατηγικές 
επικοινωνίας υπό το πρίσμα της θεμελίωσης ενός προγράμματος ολοκληρωμένων επικοινωνιών. Εν 
συνεχεία, παρατίθενται οι επιμέρους αποφάσεις επικοινωνιακής στρατηγικής με ιδιαίτερη έμφαση 
στο σχεδιασμό μηνυμάτων και στην επιλογή μέσων. Επίσης, εξετάζονται η φύση και οι επιδράσεις 
των διαφορετικών επικοινωνιών μάρκετινγκ στο ακροατήριο, καθώς και οι μέθοδοι ελέγχου της 
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αποτελεσματικότητάς τους. Τέλος, πέρα από την εξέταση της εμπορικής τους διάστασης, 
επιχειρείται μια κοινωνική θεώρηση του θεσμικού ρόλου που επιτελούν οι σύγχρονες επικοινωνίες 
μάρκετινγκ.  

Μέσα από την επισκόπηση σύγχρονης βιβλιογραφίας, την παρουσίαση καλών πρακτικών δια μέσου 
μελετών περίπτωσης, την ανάλυση αριθμητικών παραδειγμάτων και την επίλυση ασκήσεων, στο 
τέλος του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να κατανοεί:  

1. Το ρόλο των ολοκληρωμένων επικοινωνιών μάρκετινγκ (ΟΕΜ) εντός της ευρύτερης διαδικασίας 
του μάρκετινγκ 

2. Τα συστατικά στοιχεία του μίγματος επικοινωνιών μάρκετινγκ, καθώς και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους, στο πλαίσιο του ευρύτερου μίγματος μάρκετινγκ 

3. Τις μεθόδους προσδιορισμού στοχευόμενων ακροατηρίων, της επίδρασης των επικοινωνιών 
μάρκετινγκ στο ακροατήριο και της αποτελεσματικότητας του προγράμματος επικοινωνίας 

4. Τη διαδικασία επικοινωνίας και τα βασικά μέρη της (π.χ. πηγή, μήνυμα, μέσα και δέκτες) 

5. Τη σημασία του πλαισίου επικοινωνίας για την ανάπτυξη αποτελεσματικής επικοινωνιακής 
στρατηγικής 

6. Τη σύνδεση μεταξύ στόχων της επιχείρησης, στόχων μάρκετινγκ και στόχων επικοινωνίας 

7. Τις κυριότερες αποφάσεις στρατηγικής μηνύματος και μέσων επικοινωνίας 

8. Τις σημαντικότερες τεχνικές δημοσίων σχέσεων και δημοσιότητας, άμεσου και διαδικτυακού 
μάρκετινγκ και προώθησης πωλήσεων 

9. Την κοινωνική / θεσμική διάσταση της διαφήμισης 

 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 
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 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

X 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων X 

Αυτόνομη εργασία X 

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 

X 

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου 

X 
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Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής X 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

X 

  

Άλλο:  

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Διαδικασία επικοινωνιών μάρκετινγκ και ολοκληρωμένες επικοινωνίες μάρκετινγκ  

2. Διαφήμιση:  

• Σχεδιασμός διαφημιστικής στρατηγικής  

• Αποφάσεις διαφημιστικών μηνυμάτων και μέσων, καθώς και τα αποτελέσματα που δύνανται να 
επιφέρουν στους δέκτες (ακροατήριο) 

• Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της διαφήμισης βάσει των στόχων τους οποίους καλείται να 
επιτύχει 

• Κοινωνική διάσταση της διαφήμισης 

3. Ενέργειες δημοσίων σχέσεων και δημοσιότητας ανάλογα με τα στοχευόμενα ακροατήρια και τις 
συνθήκες (πρόληψη, αντίδραση και διαχείριση κρίσεων) 

4. Ενέργειες προώθησης πωλήσεων 

5. Τεχνικές άμεσου και διαδραστικού μάρκετινγκ (μάρκετινγκ με ψηφιακά μέσα, μάρκετινγκ στο 
διαδίκτυο και κοινωνικά δίκτυα) 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Τάξη x 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  

Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες) x 

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

x 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο: Αναζήτηση στο διαδίκτυο 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 
ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Φροντιστήριο  

Εργαστηριακή Άσκηση  

Συγγραφή εργασίας / εργασιών 86 

Σεμινάρια  

Ασκήσεις  

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  
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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 

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη  

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

x  

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση   

Επίλυση Προβλημάτων   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

  

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

x Προεραιτική:  bonus μέχρι 2 
βαθμούς επιπροσθέτως του 
βαθμού της εξέτασης 

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

  

 
Άλλο:   

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Belch, G. & Belch, M. (2016) Διαφήμιση και Προώθηση: Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ (10η 
Έκδοση). Εκδόσεις Τζιόλα. 
Ζώτος Γ., Ζώτου, Α., Κυρούση, Α., Μπουτσούκη, Χ., Πάλλα, Π. & Χατζηθωμάς Λ. (2018) Διαφήμιση: 
Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Αποτελεσματικότητα (6η Έκδοση). Εκδόσεις University Studio Press. 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι (BA_109) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_109 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

x        
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι (BA_109) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα:  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/BMA689/ 

1. 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 

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στην επιστήμη του Μάνατζμεντ με έμφαση 
στις λειτουργίες του προγραμματισμού, της οργάνωσης, της διεύθυνσης και του ελέγχου, καθώς 
επίσης στους ρόλους και ικανότητες των διοικητικών στελεχών. Επιπρόσθετα, θα αναλυθούν με 
κριτική προσέγγιση οι βασικές έννοιες και λειτουργίες της Διοίκησης Επιχειρήσεων στο σημερινό 
μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον.   

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να: 

- Κατανοεί τις βασικές θεωρίες και έννοιες της Διοίκησης Επιχειρήσεων. 

- Κατανοεί με κριτική σκέψη τις λειτουργίες του Μάνατζμεντ στη σύγχρονη επιχείρηση. 
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 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 
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 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

x 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις x 

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παραγωγή 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 

x 

  

Άλλο:  

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
1. Εισαγωγή στο Μάνατζμεντ 
2. Ανάλυση του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης 
3. Η εργασία των διοικητικών στελεχών 
4. Προγραμματισμός 
5. Οργάνωση 
6. Διεύθυνση 
7. Έλεγχος 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Τάξη x 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  

Άλλο:  
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ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες) x 

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

x 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο:  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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. 
 
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 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 42 

Φροντιστήριο  

Εργαστηριακή Άσκηση  

Συγγραφή εργασίας / εργασιών  

Σεμινάρια  

Ασκήσεις 26 

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη 57 

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

  

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση   

Επίλυση Προβλημάτων   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

x  

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

  

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

  

 
Άλλο  :   
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4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Α. Γεωργόπουλος, Λ. Μαρούδας και Π. Πολυχρονίου (2019), Σύγχρονο Μάνατζμεντ, Εκδόσεις Μπένου. 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ (BA_120) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_120 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

  x      
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ (BA_120) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα:  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/BMA572/ 

1. 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 

Ο κύριος σκοπός του μαθήματος συνίσταται στην εξοικείωση των φοιτητών με τις σύγχρονες τάσεις 
της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην κριτική προσέγγιση των βασικών 
εννοιών και θεωριών της διοικητικής επιστήμης, καθώς και στην ανάλυση πρακτικών που έχουν 
εφαρμόσει σημαντικές επιχειρήσεις.    

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να: 

- Κατανοεί με κριτική σκέψη τις βασικές θεωρίες του οργανωτικού σχεδιασμού.  

- Κατανοεί και ερμηνεύει με κριτικό τρόπο τις διοικητικές πρακτικές στη σύγχρονη επιχείρηση. 
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 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 
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 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων x 

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία x 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παραγωγή 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 

x 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής x 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 

  

Άλλο: Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες: 
Ανάλυση θεωρητικών εννοιών και διερεύνηση εφαρμογής τους στο πλαίσιο διοικητικών 
πρακτικών. Παρουσίαση απόψεων και επίλυση προβλημάτων που αφορούν βασικές 
λειτουργίες της σύγχρονης επιχείρησης. 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1.Εισαγωγή στη θεωρία των οργανώσεων 
2.Η εμφάνιση της επιστημονικής διοίκησης 
3.Η Σχολή των ανθρωπίνων σχέσεων 
4.Οργανωτικός σχεδιασμός 
5.Χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος των οργανώσεων 
6.Περιβαλλοντική αβεβαιότητα 
7.Αλληλεξάρτηση και συντονισμός 
8.Τεχνική πολυπλοκότητα της τεχνολογίας παραγωγής 
9.Επεξεργασία πληροφόρησης 
10.Η συνεισφορά του H. Mintzberg στη θεωρία των οργανώσεων  
 

10. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

Τάξη x 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  
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αποστάσεως εκπαίδευση 
κ.λπ. 

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  

Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες) x 

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

x 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο:videos x 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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. 
 
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 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 42 

Φροντιστήριο  

Εργαστηριακή Άσκηση  

Συγγραφή εργασίας / εργασιών  

Σεμινάρια  

Ασκήσεις 26 

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη 57 

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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 εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

  

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση   

Επίλυση Προβλημάτων   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

x  

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 
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Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και 
που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

  

 
Άλλο  :   

11. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Α. Γεωργόπουλος, Λ. Μαρούδας και Π. Πολυχρονίου (2019), Σύγχρονο Μάνατζμεντ, Εκδόσεις Μπένου. 
Schermerhorn R. John Jr., Bachrach G. Daniel(2018), Εισαγωγή στο Management, 2η έκδοση, BROKEN 
HILL PUBLISHERS LTD. 
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ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (BA_110) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_110 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

   x     
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (BA_110) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα: Οι φοιτητές πρέπει να έχουν 
τουλάχιστον βασικές γνώσεις Μάνατζμεντ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/BMA426/ 

1. 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 

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές το περιεχόμενο και τις σύγχρονες 
τάσεις στο γνωστικό αντικείμενο της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς. Ειδικότερα θα δοθεί έμφαση 
στην κριτική προσέγγιση των εννοιών και θεωριών της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς, καθώς και 
στην ανάλυση σχετικών μελετών περίπτωσης.   

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να: 

1. Κατανοεί τις βασικές έννοιες της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς. 

2. Ερμηνεύει με κριτική σκέψη τις θεωρίες που σχετίζονται με τους ανθρώπους και τις ομάδες στο 
πλαίσιο της οργάνωσης. 
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3. Κατανοεί την xρησιμότητα του περιεχομένου της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς για την 
προσαρμοστικότητα της επιχείρησης στο σημερινό περιβάλλον. 

 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 
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 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων x 

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παραγωγή 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 

 

  

Άλλο: Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες: 
Ανάλυση θεωρητικών εννοιών και διερεύνηση εφαρμογής τους στη σύγχρονη επιχείρηση. 
Ανάπτυξη προτάσεων για την επίλυση προβλημάτων σχετικά με την λειτουργία και τον 
μετασχηματισμό της οργάνωσης. 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
1. Εισαγωγή στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά 
2. Οργανωσιακή Κουλτούρα 
3. Ηγεσία   
4. Συναισθηματική Νοημοσύνη 
5. Παρακίνηση 
6. Ομάδες Εργασίας 
7. Διοίκηση Αλλαγών 
8. Οργανωσιακή Σύγκρουση 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

Τάξη x 
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αποστάσεως εκπαίδευση 
κ.λπ. 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  

Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες)  

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

x 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο:  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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. 
 
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 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 42 

Φροντιστήριο  

Εργαστηριακή Άσκηση  

Συγγραφή εργασίας / εργασιών  

Σεμινάρια  

Ασκήσεις 26 

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη 57 

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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, 

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

x θεωρία, σύντομες μελέτες 
περίπτωσης 

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση   

Επίλυση Προβλημάτων   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 
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Καλλιτεχνική Ερμηνεία, 
Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και 
που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

  

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

  

 
Άλλο  :   

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Χυτήρης Λ. (2017). Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Εκδόσεις ΜΠΕΝΟΥ.  
Mullins L. και Christy G. (2014). Μάνατζμεντ και Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Εκδόσεις UTOPIA. 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (BA_199 & 

BA_199A) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_199 
& 
BA_199A 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

     x   
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (BA_199 & BA_199A) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα: Οι φοιτητές πρέπει να έχουν βασικές 
γνώσεις Βάσεων Δεδομένων και χρήσης λογισμικού αυτοματισμού 
γραφείου. 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/BMA539/ 

1. 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 

Παρουσιάζονται οι διαφορετικοί τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης από την οπτική 
γωνία του σχεδιασμού τους. Περιγράφονται μεθοδολογίες ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων 
Διοίκησης με σκοπό την διαχείριση των επιχειρηματικών πόρων/πληροφοριών μέσα σε ένα ενιαίο 
σύστημα σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων, υπαλλήλων, πελατών, προμηθευτών και συνεργατών. 

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα γνωρίζει για τα Πληροφοριακά Συστήματα 
Διοίκησης: 



237 

 

τις βασικές έννοιες,  

τις αρχιτεκτονικές,  

τις μεθοδολογίες ανάπτυξης, 

τους διαφορετικούς τύπους. 

Επίσης, ο φοιτητής θα έχει εκπαιδευθεί: 

- στην εφαρμογή της μεθοδολογίας ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων SSADM και RUP 

-   στην χρήση της μεθοδολογίας UML 

- στην χρήση λογισμικού σχεδίασης σχετικών διαγραμμάτων Microsoft Visio 

 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 
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 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

x 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων x 

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων x 

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 

 

  

Άλλο:  

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
- Θεμελίωση των ΠΣΔ (αναγκαιότητα, οφέλη, κόστος, ηθική, εξέλιξη, τεχνολογική υποδομή) 
- Διαγράμματα Ροής Δεδομένων (DFD) 
- Διαγράμματα Κύκλου Ζωής Οντοτήτων (ELH) 
- Η μεθοδολογία ανάπτυξης SSADM 
- Άλλες μεθοδολογίες ανάπτυξης (STRADIS, RUP, κ.λ.π.) 
- Σχετιζόμενες μεθοδολογίες (PRINCE II, Gap Analysis, κ.λ.π.) 
- Τύποι ΠΣΔ (Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, ERP, CRM, SCM) 
- UML 
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3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Τάξη x 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  

Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες) x 

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

x 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο: Εργαστηριακή εκπαίδευση 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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. 
 
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 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Φροντιστήριο  

Εργαστηριακή Άσκηση 13 

Συγγραφή εργασίας / εργασιών  

Σεμινάρια  

Ασκήσεις 13 

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη 73 

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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 

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

x 80% 

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση   

Επίλυση Προβλημάτων   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   
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Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, 
Καλλιτεχνική Ερμηνεία, 
Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και 
που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

  

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

  

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

  

 
Άλλο Εργαστηριακή Εξέταση :  20% 

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα, Δουκίδης Γεώργιος,  Εκδόσεις Σιδέρη, 2009. 
2. D. Avison, G. Fitzgerald, (Επιμέλεια: Ν.Σ. Βώρος, Γ.Ν. Μπεληγιάννης, Γ.Α. Τσιρογιάννης), «Ανάπτυξη 
Προηγμένων Πληροφοριακών Συστημάτων: Μεθοδολογίες & Εργαλεία», Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 
2006. 
3. Γ. Οικονόμου & Ν. Γεωργόπουλος, «Πληροφοριακά συστήματα για τη διοίκηση επιχειρήσεων», 2004  
4. Ν. Ματσατσίνης, «Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων», Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2010. 
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (BA_201) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_201 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

  x      
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (BA_201) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/BMA437/ 

1. 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 

Η Οικονομική Επιστήμη, όπως και οι άλλες κοινωνικές επιστήμες, δεν αποτελεί ένα ενοποιημένο 
θεωρητικό σύστημα, κατ’ αντιστοιχία με τις φυσικές επιστήμες ή τα μαθηματικά. Αντίθετα 
διαμορφώνονται στο εσωτερικό της διαφορετικές (και κατά κανόνα αντιμαχόμενες) θεωρητικές 
Σχολές, που κάθε μία οικοδομείται σε αναφορά με ένα ξεχωριστό θεωρητικό αντικείμενο και ένα 
ιδιαίτερο σύστημα εννοιών. Αυτήν την επιστημονική επίγνωση έρχεται να αναπτύξει στους φοιτητές 
το μάθημα της Πολιτικής Οικονομίας. 

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να γνωρίζει – σε ένα πρώτο επίπεδο –
θεωρητικές ερμηνείες πάνω σε κομβικά για την οικονομική επιστήμη ζητήματα, όπως είναι: 
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 1. Η φύση του σύγχρονου οικονομικού συστήματος. 

2. Ο σχηματισμός και η «ουσία» των τιμών. 

3. Η έννοια και η προέλευση του κέρδους,  

4. Η διανομή τους εισοδήματος.  

Ταυτόχρονα, θα φωτιστούν οι ιστορικές και θεωρητικές ρίζες σύγχρονων προσεγγίσεων και 
διαφωνιών, όπως: 

α) η ποσοτική θεωρία του χρήματος,  

β) η χρησιμότητα ως προσδιοριστικός παράγοντας των τιμών,  

γ) οι ενδογενείς τάσεις προς τις οικονομικές κρίσεις. 

 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 
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 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία x 

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παραγωγή 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 x 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

x 

  

Άλλο:  

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. Σχολές και έννοιες της Οικονομικής Επιστήμης 
2. Ο Μερκαντιλισμός και η παρακμή του 
3. Οι Φυσιοκράτες 
4. Adam Smith 
5. David Ricardo 
6. Η αποσύνθεση της Κλασικής Σχολής 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
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ΤΡΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Τάξη x 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  

Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες)  

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

x 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο:  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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. 
 
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 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Φροντιστήριο  

Εργαστηριακή Άσκηση  

Συγγραφή εργασίας / εργασιών  

Σεμινάρια  

Ασκήσεις  

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη 86 

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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, 

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

x  

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση   

Επίλυση Προβλημάτων   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   
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Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, 
Καλλιτεχνική Ερμηνεία, 
Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και 
που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

  

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

  

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

  

 
Άλλο  :   

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. Rubin, Ι. Ι. (1994), Ιστορία Οικονομικών Θεωριών, Αθήνα: Κριτική. 
2. Screpanti, E. & Zamagni, S. (2002), Η Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης, Τόμος Α΄, Αθήνα: Τυπωθήτω 
– ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΡΔΑΝΟΣ. 
3. Μηλιός, Γ., Λαπατσιώρας, Σ. & Οικονομάκης, Γ. (2011), Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση, Αθήνα: 
νήσος.  
4. Σημειώσεις και ερωτήσεις εκμάθησης σε e-class. 
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Πρακτική Άσκηση (BA_PRA) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_PRA ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

       x 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πρακτική Άσκηση (BA_PRA) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 40 3 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα: Οι φοιτητές πρέπει να έχουν 
εξετασθεί επιτυχώς σε όσα περισσότερα μαθήματα του Τμήματος με 
όσον το δυνατόν μεγαλύτερη βαθμολογία. Η επιλογή τους για 
εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης είναι συνάρτηση του λόγου του μέσου 
όρου επίδοσης στο σύνολο των επιτυχώς εξετα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.bma.upatras.gr/index.php/el/foititika-themata/praktiki-

askisi-foititon 

1. 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 

Η επαφή και η συνεργασία με τις επιχειρήσεις είναι βασικό στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
και της γενικότερης λειτουργίας του Τμήματος.  

Η Πρακτική Άσκηση του τμήματος πραγματοποιείται το εαρινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους, 
έχει υποχρεωτική διάρκεια (2) δύο συνεχόμενων μηνών μέσα στο διάστημα από 1η Ιουλίου έως 31η 
Αυγ 2017. 
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Οι φορείς υποδοχής των φοιτητών της Πρακτικής Άσκησης, προέρχονται από όλες τις περιοχές της 
χώρας. Προέρχονται κατά ποσοστό περίπου 90% από τον ιδιωτικό τομέα. Σχεδόν κάθε χρόνο 
επιτυγχάνεται ένα ποσοστό απορρόφησης, περίπου 10%, μέσω πρόσληψης στους φορείς υποδοχής. 

 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 
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 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις x 

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία x 

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον x 

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 

x 

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου 

x 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής x 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

x 

  

Άλλο:  

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Το πρόγραμμα σκιαγραφεί την διαδικασία της πρακτικής άσκησης των φοιτητών σε διάστημα δύο 

(2) μηνών:  
την 1η εβδομάδα προτείνεται μία γνωριμία με όλα τα τμήματα του φορέα και γενικά απασχόληση 

του φοιτητή σε όσο το δυνατόν περισσότερα τμήματα τον 1ο μήνα,  
τον 2ο μήνα προτείνεται η πιο εξειδικευμένη απασχόλησή του σε κάποιο τμήμα. 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Τάξη  

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  

Άλλο:  
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ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες)  

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο:  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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. 
 
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 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις  

Φροντιστήριο  

Εργαστηριακή Άσκηση  

Συγγραφή εργασίας / εργασιών  

Σεμινάρια  

Ασκήσεις  

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση) 320 

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη  

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

  

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση   

Επίλυση Προβλημάτων   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

  

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

  

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

  

 
Άλλο Έκθεση Προόδου :  1) την Έκθεση Πεπραγμένων που συντάσσει ο 
φοιτητής,  2) Έκθεση Αξιολόγησης που συντάσσει ο φορέας που προσφέρει 
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την θέση Πρακτικής Άσκησης, 3) Έκθεση Αξιολόγησης που συντάσσει ο 
Επόπτης Καθηγητής. 

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

(BA_141) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_141 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. Οι φοιτητές 
πρέπει να έχουν τουλάχιστον βασική γνώση στατιστικής. 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/BMA416/ 

13. 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 

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές την τεχνική της προσομοίωσης στα 
πλαίσια των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών. Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τη διαδικασία 
κατασκευής ενός πειραματικού μοντέλου, το οποίο μιμείται ένα πραγματικό σύστημα στις 
λειτουργίες που μας ενδιαφέρουν, και τη διεξαγωγή πειραμάτων με σκοπό την κατανόηση της 
συμπεριφοράς του πραγματικού συστήματος και τη βελτίωσή του. Στην περίπτωσή μας το 
πειραματικό μοντέλο σχεδιάζεται και υλοποιείται στον υπολογιστή με τη βοήθεια ειδικών πακέτων. 
Στα πλαίσια του μαθήματος θα χρησιμοποιηθεί το πακέτο ARENA. 
 
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να: 

1. Διαμορφώνει το μοντέλο που περιγράφει τη λειτουργία του υπό εξέταση συστήματος. 
2. Υλοποιεί το μοντέλο με τη βοήθεια σχετικού λογισμικού. 
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3. Σχεδιάζει τα πειράματα που πρέπει να εκτελεστούν προκειμένου να μελετηθεί το υπό 
εξέταση σύστημα 

4. Κατανοεί και να ερμηνεύει τα αποτελέσματα της προσομοίωσης.   

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 
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 

 
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες: 

1. Υλοποίηση μοντέλων προσομοίωσης στο πακέτο ARENA. 
2. Στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης. 
3. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε μορφή σύντομης έκθεσης. 

 

14. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
1. Το μοντέλο της Προσομοίωσης 

2. Προσομοίωση Διακριτών Γεγονότων 

3. Τυχαίοι Αριθμοί 

4. Επιχειρηματικές Προσομοιώσεις 

5. Σχεδιασμός Πειραμάτων 

6. Ανάλυση Αποτελεσμάτων 

7. Εφαρμογές 
 

15. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

• Λογισμικό Προσομοίωσης (ARENA) 

• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
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. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Εργαστηριακές ασκήσεις 
που εστιάζουν στην 
υλοποίηση μοντέλων 
προσομοίωσης στον 
υπολογιστή 

26 

Ομαδική Εργασία με θέμα 
τη μοντελοποίηση και 
επίλυση ενός ρεαλιστικού 
προβλήματος 
προσομοίωσης 

50 
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εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Αυτοτελής Μελέτη 23 

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (40%) που περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις κατανόησης της θεωρίας 
- Ασκήσεις 
 
ΙΙ. Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας (60%) 
- Η εργασία αφορά στην προσομοίωση ενός 

ρεαλιστικού συστήματος. Οι φοιτητές σχεδιάζουν 
και στη συνέχεια αναπτύσσουν σταδιακά το 
μοντέλο της προσομοίωσης του συστήματος, 
παράλληλα με τη διδασκαλία των αντίστοιχων 
ενοτήτων της ύλης.  

 
Η εκπόνηση της εργασίας προϋποθέτει την 
παρακολούθηση από το φοιτητή τουλάχιστον 75% των  
εργαστηριακών παραδόσεων. 

16. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 

1. Σφακιανάκης Μ. «Προσομοίωση και Εφαρμογές», Εκδ. Πατάκη, 2020 
2. Β. Κουϊκόγλου και Δ. Κωνσταντά, «Προσομοίωση Συστημάτων Διακριτών Γεγονότων», , 

Εκδόσεις ΔιΣιγμα, 2016 
3. Μ. Ρουμελιώτη και Στ. Σουραβλά, «Τεχνικές Προσομοίωσης, Θεωρία και Εφαρμογές», , 

Εκδόσεις Τζιόλα, 2015 
4. Khoshnevis, Bherokh «Προσομοίωση Διακριτών Συστημάτων», Εκδ. ΔΙΑΥΛΟΣ, 1999 
5. Pidd M. “Computer Simulation in Management Science”, Wiley 2004 
6. Meier R.C., Newell N.T. and Pazer H.L. “Simulation in Business and Economics, Prentice 

Hall, 1997 
7. Laguna M. “Business Process Modeling, Simulation, and Design”, Prentice Hall, 2004 
8. McGarvey B. and Hannon B. “Dynamic Modeling for Business Management : An 

Introduction (Modeling Dynamic Systems)”, Springer, 2004 
9. Winston W. “Simulation Modeling Using @RISK”, Duxbury Press, 2000 

 

 

 

http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0131099795/qid=1140440660/sr=1-8/ref=sr_1_8/002-3974970-6902431?v=glance&s=books
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ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΙΙ (BA_293) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_293 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

      x x 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΙΙ (BA_293) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 1 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα: Οι φοιτητές πρέπει να έχουν 
εξετασθεί επιτυχώς σε όσα περισσότερα μαθήματα του Τμήματος με 
όσον το δυνατόν μεγαλύτερη βαθμολογία. Η επιλογή τους για 
εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης σε συνδυασμό με Πτυχιακή Εργασία 
είναι συνάρτηση του λόγου του μέσου όρου επίδο 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.bma.upatras.gr/index.php/el/foititika-themata/praktiki-

askisi-foititon 

1. 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 

Η επαφή και η συνεργασία με τις επιχειρήσεις είναι βασικό στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
και της γενικότερης λειτουργίας του Τμήματος.  

Προαιρετικά, είναι δυνατή η σύνδεση της Πρακτικής Άσκησης με την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας. 
Προϋπόθεση είναι να υπάρχει συνάφεια του θέματος της Πτυχιακής Εργασίας με το συνολικό εύρος 
των δραστηριοτήτων του φορέα υποδοχής των φοιτητών της Πρακτικής Άσκησης ή συγκεκριμένου 
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Τμήματος αυτού. Για το θέμα της Πτυχιακής Εργασίας απαιτείται η σύμφωνη γνώμη 1) του 
εκπρόσωπου του φορέα υποδοχής, 2) του επιβλέποντα Καθηγητή και 3) του υπεύθυνου Πρακτικής 
Άσκησης. 

 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 
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 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

x 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων x 

Αυτόνομη εργασία x 

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον x 

Παραγωγή 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 x 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

x 

  

Άλλο:  

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας συσχετίζεται με μία δραστηριότητα του φορέα υποδοχής των 

φοιτητών της Πρακτικής Άσκησης, η οποία είναι σημαντική για τον φορέα και χρήζει 
περαιτέρω ανάλυσης ή βελτίωσης με νέες μεθόδους/τεχνολογίες. Η εκπόνηση της Πτυχιακής 
Εργασίας συνίσταται κατ΄αρχάς σε μία βιβλιογραφική επισκόπηση των προτεινόμενων 
λύσεων, επιλογής των κατάλληλων για την περίπτωση και στην  συνέχεια πιθανόν εφαρμογής 
κάποιων από αυτές στο περιβάλλον του  φορέα υποδοχής, στο πλαίσιο της Πρακτικής 
Άσκησης. 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Τάξη  

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  
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Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες)  

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο:  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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. 
 
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 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις  

Φροντιστήριο  

Εργαστηριακή Άσκηση  

Συγγραφή εργασίας / εργασιών  

Σεμινάρια  

Ασκήσεις  

Εκπόνηση μελέτης (project) 112 

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

13 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη  

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

  

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση   

Επίλυση Προβλημάτων   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

  

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

  

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 
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αξιολόγησης και εάν και 
που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Άλλο Αξιολόγηση :  Ο τελικός βαθμός προκύπτει από την αξιολόγηση της 
εκπονηθείσας μελέτης και την Έκθεση Αξιολόγησης που συντάσσει ο 
φορέας στον οποίο εκπονήθηκε η μελέτη, στο πλαίσιο της Πρακτικής 
Άσκησης του φοιτητή 

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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ΠΤΥΧΙΑΚΗ Ι (BA_300) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_300 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

      x x 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ Ι (BA_300) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 1 10 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα:  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

1. 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 

Η πτυχιακή εργασία εντάσσεται στην ευρύτερη γνωστική περιοχή του προγράμματος σπουδών. 
Στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι :  

* η γνώση του αντικειμένου της διπλωματικής, είτε λεπτομερώς είτε καθολικά και αφαιρετικά. Ο 
φοιτητής πραγματεύεται με άνεση όρους και βασικές έννοιες του αντικειμένου της διπλωματικής,  

* η κατανόηση του αντικειμένου της διπλωματικής σε επίπεδο τέτοιο που να είναι ικανός να 
οργανώνει, να συγκρίνει και να ερμηνεύει τις έννοιες γύρω από το γνωστικό αντικείμενο της 
διπλωματικής,  

* να είναι σε θέση να κάνει χρήση αυτής της επίκτητης γνώσης γύρω από το αντικείμενο 
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εφαρμόζοντάς το σε νέες καταστάσεις, 

*  να είναι σε θέση να αναλύσει τα ευρήματα της εφαρμογής σε νέα κατάσταση διαχωρίζοντας τις 
πληροφορίες που προκύπτουν στα συστατικά τους μέρη. 

 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 
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 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

x 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις x 

Λήψη αποφάσεων x 

Αυτόνομη εργασία x 

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παραγωγή 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 x 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

x 

  

Άλλο:  

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Κατ' ελάχιστο η διπλωματική εργασία θα πρέπει να περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:  
1. Εξώφυλλο  
2. Περίληψη στα ελληνικά  
3. Περίληψη στα αγγλικά  
4. Περιεχόμενα  
5. Ευχαριστίες (προαιρετικό)  
6. Εισαγωγή στο γνωστικό αντικείμενο  
7. Βιβλιογραφική προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου  
8. Μεθοδολογική προσέγγιση για την εφαρμογή  
9. Εφαρμογή σε νέα κατάσταση  
10. Συμπεράσματα  
11. Βιβλιογραφία  
12. Γλωσσάριο (προαιρετικό)  
13. Παραρτήματα (προαιρετικό που περιλαμβάνει ερωτηματολόγιο, κώδικα υλοποίησης κλπ). 
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3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Τάξη x 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη) x 

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη) x 

Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες)  

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

x 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο:  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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. 
 
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 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις  

Φροντιστήριο  

Εργαστηριακή Άσκηση  

Συγγραφή εργασίας / εργασιών 60 

Σεμινάρια  

Ασκήσεις  

Εκπόνηση μελέτης (project) 120 

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

50 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη 20 

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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 

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

  

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση x  

Επίλυση Προβλημάτων   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   
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Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, 
Καλλιτεχνική Ερμηνεία, 
Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και 
που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

  

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

x  

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

  

 
Άλλο  :   

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Η βιβλιογραφία σχετίζεται άμεσα με την επιλογή του γνωστικού αντικειμένου και του τρόπου 
προσέγγισης της εφαρμογής σε νέα κατάσταση. 
The literature is directly related to: (a) the subject and (b) how the application approaches the new 
situation. 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (BA_123) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_123 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

  x      
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (BA_123) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα:  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/BMA401/ 

1. 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 

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τα απαραίτητα εργαλεία της Στατιστικής για την 
ανάλυση δεδομένων. 

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να: 

1. Εκτελεί ελέγχους ανάλυσης διακύμανσης 

2. Εφαρμόζει απλή γραμμική παλινδρόμηση 

3. Εφαρμόζει πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση. 

4. Εφαρμόζει μη γραμμική παλινδρόμηση. 
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Αποτελεί το δεύτερο από δύο υποχρεωτικά μαθήματα και αποκτά στατιστικά εργαλεία για βασική 
έρευνα σε γνωστικά αντικείμενα της Διοίκησης Επιχειρήσεων. 

 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 
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 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

x 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παραγωγή 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 

 

  

Άλλο:  

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
i. Ανάλυση Διακύμανσης 
ii. Απλή γραμμική παλινδρόμηση 
iii. Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση 
iv. Μη γραμμική παλινδρόμηση 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Τάξη x 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  

Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες)  
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

x 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο:  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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. 
 
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 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Φροντιστήριο 13 

Εργαστηριακή Άσκηση 13 

Συγγραφή εργασίας / εργασιών 13 

Σεμινάρια  

Ασκήσεις 13 

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη 47 

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

x 20% 

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση   

Επίλυση Προβλημάτων   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

  

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

x 30% 

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

x 50% 

 
Άλλο  :   

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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Βιβλίο [59394390]: Στατιστική Σκέψη στον Κόσμο των Επιχειρήσεων, Aczel Amir 
Βιβλίο [32997808]: Στατιστική Ανάλυση με το R, Crawley M.J. 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (BA_112) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_112 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

 x       
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (BA_112) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα:  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/BMA403/ 

1. 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 

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τα απαραίτητα εργαλεία της Στατιστικής για την 
επεξεργασία δεδομένων. 

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να: 

1. Παρουσιάζει τα δεδομένα του με τεχνικές περιγραφικής στατιστικής. 

2. Χειρίζεται αποτελεσματικά πιθανότητες και τυχαίες μεταβλητές (διακριτές ή/και συνεχείς) 

3. Θέτει και επιλύει προβλήματα στατιστικής συμπερασματολογίας. 

Αποτελεί το πρώτο από δύο υποχρεωτικά μαθήματα και αποκτά στατιστικά εργαλεία για βασική 
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έρευνα σε γνωστικά αντικείμενα της Διοίκησης Επιχειρήσεων. 

 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 
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 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

x 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παραγωγή 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 

 

  

Άλλο:  

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
1. Περιγραφική στατιστική 
    2. Πιθανότητες 
    3. Τυχαίες μεταβλητές 
    4. Κανονική κατανομή 
    5. Δειγματοληψία και δειγματικές κατανομές 
    6. Διαστήματα εμπιστοσύνης. 
    7. Έλεγχος υποθέσεων. 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Τάξη x 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  

Άλλο:  
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ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες)  

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

x 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο:  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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. 
 
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 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Φροντιστήριο 13 

Εργαστηριακή Άσκηση 13 

Συγγραφή εργασίας / εργασιών  

Σεμινάρια  

Ασκήσεις 26 

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη 47 

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

x 20% 

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση   

Επίλυση Προβλημάτων   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

  

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

x 30% 

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

x 50% 

 
Άλλο  :   
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4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βιβλίο [59394390]: Στατιστική Σκέψη στον Κόσμο των Επιχειρήσεων, Aczel Amir 
Βιβλίο [32997808]: Στατιστική Ανάλυση με το R, Crawley M.J. 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (BA_204) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_204 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

     x   
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (BA_204) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα: Οι φοιτητές πρέπει να έχουν 
τουλάχιστον βασικές γνώσεις του μάρκετινγκ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/BMA638/ 

1. 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 

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις έννοιες και στην πρακτική των 
στρατηγικών αποφάσεων μάρκετινγκ. Ειδικότερα, μετά το πέρας του μαθήματος, οι φοιτητές θα 
πρέπει να έχουν γνώση και κατανόηση: 

1. Της σχέσης μεταξύ εταιρικής στρατηγικής και στρατηγικής μάρκετινγκ 

2. Της διαδικασίας σχεδιασμού μάρκετινγκ και ανάπτυξης στρατηγικής μάρκετινγκ 

3. Των δυνάμεων του εξωτερικού περιβάλλοντος και των επιδράσεων που επιφέρουν στο 
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στρατηγικό μάρκετινγκ 

4. Των μεθόδων ανάλυσης πωλήσεων, ελκυστικότητας αγοράς, ανταγωνιστών και πελατών 

5. Της στρατηγικής μάρκετινγκ (τμηματοποίησης, στόχευσης και τοποθέτησης) 

6. Των στρατηγικών διοίκησης προιόντων και branding 

7. Των στρατηγικών τιμολόγησης 

8. Των στρατηγικών ολοκληρωμένης επικοινωνίας μάρκετινγκ 

9. Των μεθόδων αξιολόγησης και ελέγχου του στρατηγικού σχεδιασμού μάρκετινγκ 

 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 
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 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

X 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Χ 

Λήψη αποφάσεων Χ 

Αυτόνομη εργασία Χ 

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων Χ 

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 

Χ 

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον Χ 

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου 

Χ 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής Χ 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

Χ 

  

Άλλο:  

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. Εταιρική στρατηγική και στρατηγική μάρκετινγκ 

2. Διαδικασία σχεδιασμού μάρκετινγκ και ανάπτυξης στρατηγικής μάρκετινγκ 

3. Εξωτερικό περιβάλλον και επιδράσεις στο στρατηγικό μάρκετινγκ 

4. Μέθοδοι ανάλυσης πωλήσεων, ελκυστικότητας αγοράς, ανταγωνιστών και πελατών 

5. Στρατηγική μάρκετινγκ (τμηματοποίηση, στόχευση και τοποθέτηση) 

6. Στρατηγικές διοίκησης προιόντων και branding 
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7. Στρατηγικές τιμολόγησης 

8. Στρατηγικές ολοκληρωμένης επικοινωνίας μάρκετινγκ 

9. Μέθοδοι αξιολόγησης και ελέγχου του στρατηγικού σχεδιασμού μάρκετινγκ 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Τάξη x 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  

Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες) x 

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

x 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο: Αναζήτηση στο διαδίκτυο 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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. 
 
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 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Φροντιστήριο  

Εργαστηριακή Άσκηση  

Συγγραφή εργασίας / εργασιών 86 

Σεμινάρια  

Ασκήσεις  

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη  

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της 
διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, 
Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, 
Δοκιμασία Πολλαπλής 
Επιλογής, Ερωτήσεις 

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

x  

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση   

Επίλυση Προβλημάτων   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   
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Σύντομης Απάντησης, 
Ερωτήσεις Ανάπτυξης 
Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή 
Εργασία, Έκθεση / 
Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, 
Καλλιτεχνική Ερμηνεία, 
Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και 
που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

  

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

x Προεραιτική:  bonus μέχρι 2 
βαθμούς επιπροσθέτως του 
βαθμού της εξέτασης 

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

  

Άλλο :   

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Σιώμκος Γεώργιος (2018) Στρατηγικό Μάρκετινγκ (5η Έκδοση). Εκδόσεις Broken Hill. 
Subhash, J. (2003) Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ (2η Έκδοση). Εκδόσεις Γ. ΠΑΡΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ. 
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ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (BA_219) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_219 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

     x  x 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (BA_219) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα: Οι φοιτητές πρέπει να έχουν 
τουλάχιστον βασικές γνώσεις του μάρκετινγκ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/BMA409/ 

1. 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 

Σ’ αυτο το προπτυχιακό μάθημα, εξετάζεται πως οι καταναλωτές επιλέγουν, αγοράζουν, και 
χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες, τι επηρεάζει την συμπεριφορά τους, και οι εφαρμογές στην 
ανάπτυξη στρατηγικών μάρκετινγκ. Η έμφαση του μαθήματος δίδεται στις στρατηγικές επιπτώσεις 
στο ΜΚΤ, των ψυχολογικών και κοινωνικών επιδράσεων που δέχεται ο καταναλωτής κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές τις θεωρητικές 
γνώσεις της συμπεριφοράς του καταναλωτή, τις οποίες συνδέει με πρακτικές εφαρμογές στη 
στρατηγική του μάρκετινγκ. Ο ρόλος των κοινωνικών δικτύων και του Διαδικτύου στην επίδραση της 
καταναλωτικής συμπεριφοράς εξετάζεται επίσης. 
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Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να μπορεί να καταλάβει:  

1. Την διαδικασία λήψης αποφάσεων και επεξεργασία πληροφοριών από τον καταναλωτή 

2. Τις αντιλήψεις καταναλωτή 

3. Την προσήλωση στη μάρκα – τύποι 

4. Την ανάμιξη καταναλωτή με το προϊόν 

5. Την μέτρηση και αλλαγή στάσεων 

6. Τα δημοψυχογραφικά χαρακτηριστικά καταναλωτή 

7. Την έρευνα συμπεριφοράς καταναλωτή 

8. Τις κοινωνικές και διαπροσωπικές επιδράσεις 

9. Τις επιδράσεις περίστασης 

10. Την αγοραστική συμπεριφορά καταναλωτή 

11. Τις εφαρμογές στην τμηματοποίηση της αγοράς 

12. Τον ρόλο του Διαδικτύου και των Κοινωνικών Δικτύων στην επίδραση της συμπεριφοράς του 
Καταναλωτή 

13. Την τοποθέτηση και την στρατηγική προβολής προϊόντων που απευθύνονται στους καταναλωτές 

14. Την καταναλωτική συμπεριφορά μετά την αγορά (ικανοποίηση καταναλωτή-υποστήριξη 
προϊόντος από καταναλωτή) 

 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 
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 

 

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  

Παραγωγή 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 
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Άλλο: Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να προσδιορίζουν: Την διαδικασία 
λήψης αποφάσεων και επεξεργασία πληροφοριών από τον καταναλωτή Τις αντιλήψεις 
καταναλωτή Την προσήλωση στη μάρκα Την ανάμιξη καταναλωτή με το προϊόν Την μέτρηση 
και αλλαγή στάσεων Τα δημοψυχογραφικά χαρακτηριστικά καταναλωτή Την έρευνα 
συμπεριφοράς καταναλωτή Τις κοινωνικές και διαπροσωπικές επιδράσεις Τις επιδράσεις 
περίστασης Την αγοραστική συμπεριφορά καταναλωτή Τις εφαρμογές στην τμηματοποίηση 
της αγοράς Τις κατάλληλες στρατηγικές του Διαδικτύου και των Κοινωνικών Δικτύων στην 
επίδραση της καταναλωτικής συμπεριφοράς.  Την τοποθέτηση και την προβολή προϊόντων 
που απευθύνονται στους καταναλωτές Την καταναλωτική συμπεριφορά μετά την αγορά 
(ικανοποίηση καταναλωτή-υποστήριξη προϊόντος από καταναλωτή) 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
1. Βασικές έννοιες καταναλωτικής συμπεριφοράς 
2. Σύνδεση συμπεριφοράς καταναλωτή και μάρκετινγκ 
3. Η Σχέση της συμπεριφοράς καταναλωτή με άλλες επιστήμες 
4. Βασικό μοντέλο συμπεριφοράς καταναλωτή 
5. Ανάγκες, κίνητρα και παρακίνηση (motivation) 
6. Αντίληψη, μοντέλα μάθησης και στάσεις καταναλωτή - Στρατηγικές αλλαγής των στάσεων των 

καταναλωτών 
7. Πολιτιστικοί, κοινωνικοί, δημογραφικοί παράγοντες και συμπεριφορά καταναλωτή- ομάδες 

αναφοράς (reference groups)- καθοδηγητές γνώμης 
8. Κύκλος ζωής οικογένειας 
9. Καταναλωτικές αποφάσεις σε επίπεδο οικογένειας 
10. Προσωπικότητα, αξίες, και τρόπος ζωής (life-style) 
11. Διαδικασία λήψης αγοραστικών αποφάσεων 
12. Τύποι λήψης αγοραστικών αποφάσεων 
13. Τύποι αγοραστικής συμπεριφοράς 
14. Τμηματοποίηση καταναλωτικής αγοράς 
15. Ρόλος του Διαδικτύου και των Κοινωνικών Δικτύων στην επίδραση της συμπεριφοράς του 

Καταναλωτή 
16. Καταναλωτική συμπεριφορά μετά την αγορά (ικανοποίηση καταναλωτή-υποστήριξη προϊόντος 

από καταναλωτή) 
17. Προστασία του καταναλωτή 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Τάξη x 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  

Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες) x 

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

x 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο: αναζήτηση στο διαδίκτυο. 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Φροντιστήριο  

Εργαστηριακή Άσκηση  
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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. 
 
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 

Συγγραφή εργασίας / εργασιών 0 

Σεμινάρια  

Ασκήσεις  

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη 86 

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

x  

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση   

Επίλυση Προβλημάτων   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

  

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

  

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

  

 
Άλλο Προεραιτική Εργασία :  50% 

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Σιώμκος Γεώργιος,  Συμπεριφορά Καταναλωτή, Εκδόσεις Λιβάνη, 2016 
Γεώργιος Μπάλτας και Παπασταθοπούλου, Συμπεριφορά Καταναλωτή, Rossili, 2013. 
Σημειώσεις και διαφάνειες στα Ελληνικά. 
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣ 

(BA_154 & BA_154A) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_154 
& 
BA_154A 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

    x  x  
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣ (BA_154 & 
BA_154A) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα: Οι φοιτητές πρέπει να έχουν βασικές 
γνώσεις Μακροοικονομίας και Επιχειρηματικού Λογισμικού. 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/BMA581/ 

1. 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 

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα γνωρίζει την θεωρητική θεμελίωση σε: 

1. Βασικές Αρχές για την Λειτουργία του Συστήματος Εθνικών Λογαριασμών (ΣΕΛ): 
Οντότητες/Μονάδες που απαρτίζουν την εθνική οικονομία, τις σχέσεις μεταξύ τους 
(Ροές/Συναλλαγές), την λογική και τρόπο καταγραφής αυτών στους Τομεακούς Λογαριασμούς και το 
Πλαίσιο Εισροών-Εκροών, και  τα προκύπτοντα Μακροοικονομικά και Εξισωτικά Μεγέθη. Λογική 
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Ανάπτυξης και Λειτουργίας του ΣΕΛ και Σκοπούς που καλύπτει. 

2. Αιτία και τρόποι που η εξέταση συγκεκριμένων κοινωνικο-οικονομικών πεδίων γίνεται πέραν από, 
αλλά σε συνάφεια, με τις αρχές του ΣΕΛ. Ανάπτυξη Δορυφορικής Ανάλυσης και Λογαριασμών. 
Ιστορική αναδρομή για την τεκμηρίωση της ανάπτυξής Δορυφόρων Λογαριασμών (ΔΛ), είδη ΔΛ, 
σκοπούς που καλύπτουν, προσέγγιση ανάλυσης προσφοράς και χρήσεων σε ΔΛ. Πίνακες-
Λογαριασμοί Δορυφορικής Ανάλυσης. 

3. Αρχές ανάπτυξης ΔΛ ενός συγκεκριμένου κοινωνικο-οικονομικού πεδίου ως μελέτη περίπτωσης. 
Κυρίως του πεδίου του τουρισμού λόγω της διεθνούς προόδου σε αυτό τον ΔΛ. Πίνακες-
Λογαριασμοί Δορυφόρου Λογαριασμού Τουρισμού (ΔΛΤ).     

4. Χρήση οντολογιών για την αναπαράσταση των βασικών εννοιών του ΔΛΤ. Αξιοποίηση των 
τεχνολογιών OLAP (On-Line Analytical Processing - «Εν Παρόδω» Ανάλυση Δεδομένων), και Balanced 
Scorecard (Στάθμισης Επιχειρηματικών Στόχων) στην ανάπτυξη ΔΛΤ. Η OLAP παρέχει τη δυνατότητα 
στο χρήστη να «βλέπει» τα δεδομένα συνολικά, ανεξάρτητα από το πού έχουν καταγραφεί, σε 
διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης από το αναλυτικότερο ως το πιο συγκεντρωτικό, από διαφορετικές 
οπτικές γωνίες. Η τεχνική Balanced Scorecard μετατρέπει τη στρατηγική και τους στόχους μιας 
επιχείρησης σε ένα συγκεκριμένο σύνολο αλληλεπιδρώντων δεικτών, δηλαδή μετρήσιμων 
οικονομικών και μη μεγεθών. 

 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 
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 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

x 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παραγωγή 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 

 

  

Άλλο: Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα γνωρίζει να ερμηνεύει και να τεκμηριώνει: 
Σκοπό του ΣΕΛ, εύρος κάλυψής του και κύρια μεγέθη.  Βασικές αρχές ανάλυσης ΔΛ, λόγοι 
ανάπτυξής τους. Βασικές αρχές ανάλυσης ΔΛΤ, τρόπος προσέγγισης και ανάπτυξής του. 
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Επίσης, ο φοιτητής θα γνωρίζει να εφαρμόζει το λογισμικό των OLAP και Balanced Scorecard 
στα δεδομένα των πινάκων του ΔΛΤ. 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
1. ΣΕΛ, Διεθνέςπρότυπο “System of National Accounts 1993 & 2008”, ΠρότυποΕυρωπαϊκήςΈνωσης 

“European System of Accounts 1995” 
- Μονάδες-Τομείς εθνικής οικονομίας 
- Παραγωγικές Μονάδες-Βιομηχανίες-Κλάδοι 
- Ροές/Συναλλαγές 
- Τομεακοί Λογαριασμοί 
- Σύστημα Εισροών-Εκροών 
- Μακροοικονομικά και Εξισωτικά Μεγέθη, 
- Διεθνείς-ΕΕ-Εθνικές Ταξινομήσεις Προϊόντων και Βιομηχανιών 
2. ΔΛ 
- Λόγος ανάπτυξής τους. Ιστορική αναδρομή 
- Είδη ΔΛ 
- Λειτουργικά Προσανατολισμένοι ΔΛ (ΛΠΔΛ) 
- Ανάλυση χρήσεων ΛΠΔΛ 
- Ανάλυση παραγωγής και προϊόντων ΛΠΔΛ 
- Μη νομισματικά δεδομένα 
- Πίνακες ΔΛ 
3. ΔΛΤ 
- Πλευράς Ζήτησης. Μη νομισματικά στοιχεία 
- Πλευράς Ζήτησης. Οικονομική ανάλυση 
- Πλευρά προσφοράς 
- Σύγκριση τουριστική ζήτησης και συνολικής προσφοράς 
- Απασχόληση 
- Πίνακες ΔΛΤ. Λογική ανάπτυξής τους 
4. XML-RDF 
- Εισαγωγικές έννοιες 
- Σχετικές οντολογίες στην βιβλιογραφία  
- Αναπαάσταση σε έννοιες του ΔΛΤ 
5. OLAP 
- Εισαγωγικές έννοιες 
- OLAP συναρτήσεις  
- Εφαρμογή σε ΔΛΤ 
6. Balanced Scorecard 
- Εισαγωγικές έννοιες 
- Κατευθυντήριες γραμμές για την υλοποίηση 
- Εφαρμογή σε ΔΛΤ 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Τάξη x 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  

Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες) x 

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

x 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο:  
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Εκπαίδευση, στην 
Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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. 
 
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 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Φροντιστήριο  

Εργαστηριακή Άσκηση 13 

Συγγραφή εργασίας / εργασιών  

Σεμινάρια  

Ασκήσεις 13 

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη 73 

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

x  

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση   

Επίλυση Προβλημάτων   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

  

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

  

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

  

 
Άλλο  :   

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. “Συστήματα Υποστήριξης Δορυφόρων Λογαριασμών ”, Βουτσινάς Βασίλειος, Γιαννόπουλος 
Κωνσταντίνος, Σημειώσεις Μαθήματος. 
2. “Θέματα Επιχειρηματικής Νοημοσύνης - Θεωρητική Θεμελίωση και Εφαρμογές”, Βουτσινάς 
Βασίλειος, εκδόσεις Κωσταράκη Π. Ευρυδίκη, 2003, Αθήνα. 
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3. “Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού. Η εθνική λογιστική του τουρισμού και μία εμπειρική 
εφαρμογή στην Ελλάδα: Με βάση τα IRTS 2008 και TSA: RMF 2008”, Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος, 
Διακομιχάλης Μιχαήλ, εκδόσεις Παπαζήση, 2012, Αθήνα. 
4. “Tourism Satellite Account Support Using Olap”, K. Giannopoulos, B. Boutsinas, Journal of Travel 
Research, June 19, pp. 1-18, 2014. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

(BA_207) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

17. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_207 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο και 8ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις, Φροντιστήρια και Εργαστηριακές Ασκήσεις 4 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. Οι φοιτητές 
πρέπει να έχουν τουλάχιστον βασική γνώση διαφορικού και 
ολοκληρωτικού λογισμού,  στατιστικής καθώς και γραμμικού 
προγραμματισμού. 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική – Αγγλική για τους εισερχόμενους φοιτητές 
Erasmus 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/BMA417/ 

18. 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 αυτό ουσιαστικά είναι συνέχεια του μαθήματος «Επιχειρησιακή Έρευνα» του Ε’ εξαμήνου. 
Σκοπός του είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές περισσότερες τεχνικές της Διοικητικής Επιστήμης, 
πέραν του Γραμμικού Προγραμματισμού, για τη λήψη αποφάσεων σε πολύπλοκα επιχειρησιακά 
προβλήματα. Επίσης, σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τη σχέση των διαφόρων αυτών 
τεχνικών και να καταδείξει ότι οι τεχνικές αυτές συνιστούν μία ολοκληρωμένη μεθοδολογία 
προσέγγισης πραγματικών προβλημάτων. 

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να: 
1. Μορφοποιεί και επιλύει προβλήματα ανάλυσης δικτύων. 
2. Κατανοεί τις βασικές έννοιες της πολυκριτηριακής ανάλυσης. 
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3. Κατανοεί τις έννοιες της θεωρίας ουρών αναμονής. 
4. Επιλύει απλά προβλήματα ντετερμινιστικού και στοχαστικού δυναμικού προγραμματισμού. 

 

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 
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 

 
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες: 

1. Επίλυση προβλημάτων δικτύων με τη βοήθεια σχετικού λογισμικού. 
2. Επίλυση προβλημάτων πολυκριτηριακής ανάλυσης με τη βοήθεια σχετικού λογισμικού 
3. Μορφοποίηση υποδειγμάτων και επίλυση προβλημάτων θεωρίας ουρών αναμονής στο 

Excel. 
 

19. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Ανάλυση Δικτύων (συντομότερη διαδρομή, μέγιστη ροή, ροή ελαχίστου κόστους) 
2. Θεωρία Ουρών Αναμονής 
3. Δυναμικός Προγραμματισμός 
4. Θεωρία Αποφάσεων 
5. Πολυκριτηριακή Ανάλυση 
 

20. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

• Λογισμικό επίλυσης προβλημάτων Γραμμικού και 
Προγραμματισμού 

• Λογισμικό Πολυκριτηριακής Ανάλυσης 

• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
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. 
 
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 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Φροντιστηριακές και 
εργαστηριακές ασκήσεις 
που εστιάζουν στην 
εφαρμογή των θεωρητικών 
εννοιών σε πραγματικά 
προβλήματα 

13 

Ασκήσεις 23 

Αυτοτελής Μελέτη 50 

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει: 
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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 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

- Ερωτήσεις κατανόησης της θεωρίας 
- Ασκήσεις 
 
ΙΙ. Γραπτές Ασκήσεις (40%) 
- Οι ασκήσεις δίνονται στους φοιτητές στο τέλος 

κάθε ενότητας 
 
Η παράδοση των ασκήσεων είναι προαιρετική. Όσοι 
φοιτητές δεν παραδίδουν τις ασκήσεις, αξιολογούνται 
με βάση την τελική γραπτή εξέταση 
 

21. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 

1. Σίσκου Ι., «Μοντέλα Αποφάσεων», Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2008 
2. Μηλιώτη Π., «Επιχειρησιακή Έρευνα-Μέθοδοι και Προβλήματα», Εκδόσεις 

Σταμούλης 1994 

3. Υψηλάντη Π., «Επιχειρησιακή Έρευνα: Εφαρμογές στη Σύγχρονη Επιχείρηση», 
Εκδόσεις Προπομπός, 2015 

4. Ι. Κολέτσου και Δ. Στογιάννη, «Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα», Εκδόσεις 
Συμεών, 2021  

5. B. W. Taylor III, (επιμ. Γ. Γκωλέτση, Μ. Δούμπου και Κ. Ζοπουνίδη), «Εισαγωγή στη 
Διοικητική Επιστήμη», Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2018 

6. D.R. Anderson, D. Sweeney, T. Williams and K. Martin, «Διοικητική Επιστήμη: 
Ποσοτικές μέθοδοι για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων», Εκδόσεις Κριτική, 
2014 

7. Hillier, F. και Lieberman , G. “Introduction to Operations Research”, (6th edition), 
McGraw-Hill International Editions, 2009 

8. Winston, W. “Operations Research, Applications and Algorithms”, (3d edition), 
Duxbury Press, 1995. 
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (BA_189) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_189 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

    x  x  
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (BA_189) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις 3 ώρες διαλέξεων  5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Δεν προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

1. 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 

Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στον φοιτητή τις βασικές τεχνολογίες που 
αφορούν στο Διαδικτύου (Internet). 

Μεταξύ των μαθησιακών αποτελεσμάτων του μαθήματος συμπεριλαμβάνονται: 

- κατανόηση των βασικών αρχών λειτουργίας του Διαδικτύου. 

- κατανόηση του συντακτικού και την σημασιολογίας της HTML και CSS. 

- μια βασική κατανόηση της JavaScript και των κυρίων εντολών της. 

Γενικές Ικανότητες  
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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 
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 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

x 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παραγωγή 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 

 

  

Άλλο: Κατασκευή απλών ιστοτόπων 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
- Εισαγωγή στην αρχιτεκτονική και λειτουργία του Διαδικτύου 
- Βασικά στοιχεία της γλώσσας HTML 
- Εισαγωγή στην CSS 
- Εισαγωγή στην JavaScript 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Τάξη x 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη) x  (σε έκτακτες περιπτώσεις) 

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη) x  (σε έκτακτες περιπτώσεις) 

Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες) x 

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

x 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο:  
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Εκπαίδευση, στην 
Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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. 
 
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 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Φροντιστήριο  

Εργαστηριακή Άσκηση  

Συγγραφή εργασίας / εργασιών  

Σεμινάρια  

Ασκήσεις  

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη 86 

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

x  

Προφορική Εξέταση x  (σε ειδικές περιπτώσεις)  

Δημόσια Παρουσίαση   

Επίλυση Προβλημάτων   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

  

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

  

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

  

 
Άλλο:   

- Ανάπτυξη ιστότοπου στο Εργαστήριο Η/Υ κατά την διάρκεια της 
τελικής εξέτασης. 

- Εξ’ αποστάσεως εξέταση όταν δεν είναι δυνατό να γίνει δια ζώσης. 
 
 

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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Α. Καράκος, “Προγραμματισμός Στατικών και Δυναμικών Ιστοσελίδων”, Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί Α.Ε., 
2016. 
J Meloni, “Μάθετε HTML 5, CSS και JavaScript Όλα σε Ένα”, Εκδόσεις Γκιούρδας & ΣΙΑ,  2015. 
C. Rafe, J. Kyrnin, L. Lemay, “Πλήρες Εγχειρίδιο HTML 5, CSS και JavaScript”, Εκδόσεις Γκιούρδας & 
ΣΙΑ,2016. 
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ΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦ/ΑΓΟΡΑΣ ..1 

(BA_228) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_228 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

     x  x 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦ/ΑΓΟΡΑΣ ..1 (BA_228) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα:  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://eclass.upatras.gr/courses/BMA552/ 

1. 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 δίκαιο της κεφαλαιαγοράς  αποτελεί  βασικό πυλώνα του σύγχρονου χρηματοπιστωτικού 
συστήματος  σε εσωτερικό και  διεθνές επίπεδο ,που  επιβάλλει την κατανόηση βασικών  
ρυθμιστικών θεμάτων λειτουργίας και εποπτείας της κεφαλαιαγοράς.  Περαιτέρω, η πρόσφατη 
οικονομική  κρίση που ξέσπασε στο διεθνές   χρηματοπιστωτικό  σύστημα  συνδέεται με την  
ανάλυση  των ζητημάτων  εταιρικής  διακυβέρνησης ως σύστημα ρυθμιστικών κανόνων  διοίκησης 
και ελέγχου  των εισηγμένων  ανωνύμων εταιρειών.  Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι  η 
παροχή   γνώσεων  στους φοιτητές  σχετικά με τα εξής θεσμικά ζητήματα :  βασικοί άξονες  του 
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ρυθμιστικού   και νομοθετικού  πλαισίου  λειτουργίας των αγορών χρηματοπιστωτικών  μέσων στην 
ελληνική έννομη τάξη,  διαδικασία και   προϋποθέσεις  εισαγωγής των ανωνύμων εταιρειών σε 
οργανωμένη αγορά,  μηχανισμοί  και προβληματική αποτελεσματικής προστασίας των επενδυτών,  
καθώς  και  βασικές πτυχές  του ρυθμιστικού  πλαισίου της εταιρικής  διακυβέρνησης, ως σύστημα 
διοίκησης  και λειτουργίας των  εισηγμένων ανωνύμων εταιρειών,  με αναφορά  σε  σύγχρονα 
ζητήματα αποτελεσματικής  εφαρμογής των συστημάτων  εταιρικής διακυβέρνησης και των 
Κωδίκων Εταιρικής Διακυβέρνησης. 

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αναπτύξει   τη δεξιότητα κατανόησης  στα εξής 
ζητήματα : 

- Θεσμικά  ζητήματα λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς 

- Βασικές διακρίσεις των χρηματοπιστωτικών μέσων 

-  Τη διαδικασία και τη σημασία των προϋποθέσεων εισαγωγής  των ανωνύμων εταιρειών σε 
οργανωμένη αγορά 

-  Τη διαμόρφωση  κανονιστικού πλαισίου  προστασίας των επενδυτών 

- Τους βασικούς παράγοντες  διαμόρφωσης του ρυθμιστικού πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης των 
εισηγμένων α.ε., με έμφαση  στη σύνθεση  και  διάρθρωση του Δ.Σ.,  τη  συμμετοχή  εκτελεστικών 
και μη   εκτελεστικών μελών στο δ.σ., τις επιτροπές  ελέγχου , τις πολιτικές διαχείρισης  κινδύνων  
και  τις πολιτικές αποδοχών. 

 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 
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 

 

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  

Παραγωγή 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 

 

  

Άλλο: Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να κατανοεί : -  Βασικές  έννοιες  του 
δικαίου  της κεφαλαιαγοράς  στην ελληνική έννομη τάξη  -  Ουσιώδη ζητήματα  του νομικού 
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πλαισίου των αγορών  χρηματοπιστωτικών μέσων  -  Τη διάρθρωση , τη δομή  και τις 
υποχρεώσεις των εποπτικών οργάνων  της κεφαλαιαγοράς στην ελληνική έννομη τάξη  - Το 
υπόβαθρο  θέσπισης  γενικών  και ειδικών προϋποθέσεων εισαγωγής των ανωνύμων  
εταιρειών  σε οργανωμένη αγορά. - Την αναγκαιότητα θέσπισης μηχανισμών προστασίας 
των επενδυτών  - Την προβληματική της αποτελεσματικής  εφαρμογής των συστημάτων 
εταιρικής διακυβέρνησης, σε επίπεδο  εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης  κινδύνων και 
πολιτικής αμοιβών, καθώς και  ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή των κωδίκων εταιρικής  
διακυβέρνησης. 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
i.      Εισαγωγή στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς –διακρίσεις  των χρηματοπιστωτικών μέσων  – πηγές 

του δικαίου  της κεφαλαιαγοράς- Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς- Η Τράπεζα της Ελλάδος  . 
ii. Επενδυτικές υπηρεσίες  και προστασία επενδυτή –υποχρεώσεις  επαγγελματικής  συμπεριφοράς  

κατά την παροχή επενδυτικών  υπηρεσιών  
iii. Διαδικασία και  προϋποθέσεις εισαγωγής  των ανωνύμων εταιρειών σε οργανωμένη αγορά  
 iv. Ενημερωτικό Δελτίο – η υποχρέωση  δημοσίευσης  ενημερωτικού  δελτίου – περιεχόμενο και  

έγκριση – δημόσια προσφορά – σύμβαση αναδοχής . 
v.  Η εισηγμένη α.ε.- ειδικές οργανωτικές απαιτήσεις  από το κοινό  δίκαιο της α.ε- απαιτήσεις 

πληροφόρησης και διαφάνειας- υποχρεώσεις τακτικής και έκτακτης πληροφόρησης 
vi.  Κατάχρηση- χειραγώγηση αγοράς – απαγόρευση κατάχρησης προνομιακών  πληροφοριών – 

κυρώσεις  
vii. Δημόσιες προτάσεις – η διαδικασία  της προαιρετικής δημόσιας  εγγραφής  
viii. Εταιρική  διακυβέρνηση :  Ιστορική αναδρομή – έννοιες και ορισμοί – η κανονιστική φύση των 

κανόνων εταιρικής  διακυβέρνησης- Κώδικες εταιρικής διακυβέρνησης .  
ix. Το ρυθμιστικό πλαίσιο της εταιρικής  διακυβέρνησης στην ελληνική έννομη τάξη : η σύνθεση  του 

δ.σ. – διάκριση  εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών  του δ.σ . Επιτροπές ελέγχου – 
διαχείριση κινδύνων – πολιτικές αποδοχών. Η δήλωση  εταιρικής διακυβέρνησης –  η αρχή  
«συμμόρφωση  ή εξήγηση». 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Τάξη x 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  

Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες) x 

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο:  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 
ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 50 

Φροντιστήριο  

Εργαστηριακή Άσκηση  

Συγγραφή εργασίας / εργασιών  

Σεμινάρια  

Ασκήσεις 25 

Εκπόνηση μελέτης (project)  
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Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
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 

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη 50 

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

x  

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση   

Επίλυση Προβλημάτων   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

  

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

x Προεραιτική 40% 

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

  

 
Άλλο  :   

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1) Δ. Αυγητίδης, Η εισηγμένη ανώνυμη εταιρεία, 2η εκδ.  Νομική Βιβλιοθήκη , 2013 
2) Β. Τουντόπουλος,  Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς, 1η εκδ. Σάκκουλας, 2015. 
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ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (BA_153) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_153 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

     x  x 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (BA_153) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα: οι φοιτητές είναι καλό να  έχουν 
γνώσεις μάνατζμεντ, χρηματοοικονομικής Λογιστικής και 
χρηματοοικονομικής διοίκησης συμπεριλαμβανομένων των αγορών 
χρήματος και κεφαλαίου 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/BMA566/ 

1. 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 στοχεύει στην εξοικείωση του φοιτητή με την ανάλυση των τραπεζικών ιδρυμάτων, την 
άσκηση τραπεζικού management και την χρηματοδοτική διαχείριση σε ένα περιβάλλον 
παγκοσμιοποίησης, ραγδαίων αλλαγών και οικονομικής κρίσης. 

Το μάθημα περιλαμβάνει βασικές έννοιες και ορισμούς της τραπεζικής. Επίσης, επικεντρώνεται στην 
διάρθρωση και το σκοπό του χρηματοπιστωτικού συστήματος, στην τιτλοποίηση 
χρηματοοικονομικών εργασιών, στη δομή του τραπεζικού τομέα, τις εργασίες των τραπεζικών 
ιδρυμάτων, το ρόλο των τραπεζών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, την παραδοσιακή 
διαμεσολάβηση και τις λειτουργίες μετασχηματισμού των ιδρυμάτων. Ακόμη, προτεραιότητα δίνει 
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στους τύπους των τραπεζικών ιδρυμάτων όπως είναι οι εμπορικές τράπεζες, οι επενδυτικές 
τράπεζες, οι τράπεζες γενικών συναλλαγών, στον ισολογισμό των τραπεζικών ιδρυμάτων και στις 
λειτουργίες διαχείρισης ενεργητικού και παθητικού. 

Επιπρόσθετα, αναλύονται θέματα όπως η πολιτική τραπεζικού marketing, οι κατηγορίες πελατείας 
των τραπεζών, η λιανική και χονδρική τραπεζική, η επιχειρηματική στρατηγική τραπεζών, και η 
πιστωτική πολιτική.  

Έμφαση δίνεται σε στρατηγικές όπως είναι οι εξαγορές & συγχωνεύσεις, οι στρατηγικές συμμαχίες, 
και οι χρηματοπιστωτικοί όμιλοι.  

Ειδική σημασία έχει το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα.  

Η όλη ανάλυση διεξάγεται λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις χρηματοπιστωτικές κρίσεις και τους 
τραπεζικούς κινδύνους, στο περιβάλλον της παγκοσμιοποίησης των αγορών χρήματος και 
κεφαλαίου 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/ τρια θα έχει αναπτύξει τις κάτωθι 
δεξιότητες: 

1. Γνώση το πώς διοικείται ένα τραπεζικό ίδρυμα, 

2. Αξιολόγηση του τραπεζικού ισολογισμού, 

3. Ικανότητα ανάλυσης των πελατών της τράπεζας. 

  

Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα μπορεί να (μαθησιακά αποτελέσματα): 

1. Κατανοεί το ρόλο των τραπεζών στην εθνική οικονομία, 

2. Αναλύει το ανταγωνιστικό τραπεζικό περιβάλλον, 

3. Εντοπίζει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ενός τραπεζικού ιδρύματος, 

4. Αξιολογεί την επίδραση της κρίσης στο τραπεζικό σύστημα. 

 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 
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 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

x 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις x 

Λήψη αποφάσεων x 

Αυτόνομη εργασία x 

Ομαδική εργασία x 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παραγωγή 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 
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θέματα φύλου 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

x 

  

Άλλο:  

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
1. Βασικές έννοιες και ορισμοί, 
2. Διάρθρωση και σκοπός του χρηματοπιστωτικού συστήματος  
3. Παραδοσιακή διαμεσολάβηση και λειτουργίες μετασχηματισμού, 
4. Τιτλοποίηση χρηματοοικονομικών εργασιών, 
5. Εργασίες των τραπεζικών ιδρυμάτων, 
6. Ρόλος των τραπεζών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, 
7. Τύποι τραπεζικών ιδρυμάτων, 
8. Εμπορικές τράπεζες - Επενδυτικές τράπεζες -Τράπεζες γενικών συναλλαγών,  
9. Ισολογισμός τραπεζικών ιδρυμάτων – Διαχείριση ενεργητικού και παθητικού, 
10. Πολιτική τραπεζικού marketing - Κατηγορίες πελατείας των τραπεζών - Λιανική και χονδρική 

τραπεζική, 
11. Επιχειρηματική στρατηγική τραπεζών,  
12. Πιστωτική πολιτική,  
13. Εξαγορές & συγχωνεύσεις, 
14. Στρατηγικές συμμαχίες –  χρηματοπιστωτικοί όμιλοι, 
15. Χρηματοπιστωτικές κρίσεις και τραπεζικοί κίνδυνοι, 
16. Παγκοσμιοποίηση των τραπεζικών υπηρεσιών, 
17. Διεθνοποίηση ξένων πολυεθνικών τραπεζών στην Ελλάδα- Διεθνοποίηση ελληνικών τραπεζών 

στο εξωτερικό 
18. Πιστωτική πολιτική και ΜΜΕ στην Ελλάδα, 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Τάξη x 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  

Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες)  

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

x 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο:  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 
ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Φροντιστήριο  

Εργαστηριακή Άσκηση  

Συγγραφή εργασίας / εργασιών 86 

Σεμινάρια  

Ασκήσεις  

Εκπόνηση μελέτης (project)  
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Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
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 

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη  

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

  

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση   

Επίλυση Προβλημάτων   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

  

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

x περιλαμβάνει: θεωρητική 
ανάλυση Εμπειρική ανάλυση 
τραπεζών της ελληνικής και της 
διεθνούς οικονομίας Επίλυση 
προβλημάτων  Παρουσίαση 
αποτελεσμάτων   Η εργασία είx 
ατομική και πρέπει να έχει 
τουλάχιστον 12.000 λέξεις.  Οι 
οδηγίες εκπόνησης της 
εργασίας και τα κριτήρια 
βαθμολόγησης είx διαθέσιμα 
στους φοιτητές στο e-class. 

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

  

 
Άλλο  :   

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Γεωργόπουλος Α. (2014), Σημειώσεις στο e-class. 
Χριστόπουλος Α. και Ντόκας Ι. (2012), Θέματα τραπεζικής και χρηματοοικονομικής θεωρίας, εκδόσεις 
Κριτική ΑΕ. 
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΒΑ_304) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΑ_304 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

    x    
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΒΑ_304) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα:  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/BMA589/ 

1. 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 

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές το τρέχον φορολογικό και ασφαλιστικό 
σύστημα το οποίο βρίσκει εφαρμογή σε μεμονωμένες εταιρείες, όμιλο εταιρειών και 
αυτοαπασχολούμενους. Βαρύτητα δίνεται στην ερμηνεία και τον υπολογισμό της φορολογικής 
επιβάρυνσης των εταιρειών.   

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αναπτύξει τις κάτωθι δεξιότητες: 

- Να γνωρίζει την λειτουργία και το πεδίο εφαρμογής του φορολογικού συστήματος καθώς και των 
υποχρεώσεων των φορολογούμενων σε συνδυασμό με τις συνέπειες μη συμμόρφωσής τους.  

- Να διενεργεί τις λογιστικές εγγραφές των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των 
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εταιρειών στο διπλογραφικό σύστημα 

Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να (μαθησιακά αποτελέσματα): 

- Εξηγεί και να υπολογίζει το φόρο και τις ασφαλιστικές εισφορές των αυτοαπασχολούμενων και 
των εταιρειών  

- Εξηγεί και να υπολογίζει την επίδραση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στην επίδοση της 
επιχείρησης. 

 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 
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 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

x 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις x 

Λήψη αποφάσεων x 

Αυτόνομη εργασία x 

Ομαδική εργασία x 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παραγωγή 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 

 

  

Άλλο:  

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
1. Το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Ν. 4172/2013 και 

Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας Ν 4174/2013) 
2. Πεδίο εφαρμογής της φορολογίας (υποκείμενο, αντικείμενο) 
3.  Υπολογισμός φορολογητέων κερδών εταιρειών και λογιστικές διαφορές – Μεθοδολογία 

υπολογισμού των εταιρικών φόρων  
4.  Εκπτιπτόμενες φορολογικά δαπάνες κατά τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών με βάση 

το ισχύον θεσμικό πλαίσιο  
5. Φορολογία και ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων 
6. Φορολογία φυσικών προσώπων 
7 Διεθνείς Συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας και φορολογία υποκαταστημάτων 

αλλοδαπών νομικών προσώπων 
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8. Η φορολογία σε επίπεδο ομίλων εταιρειών (ενδοομιλικές τιμολογήσεις) 
9. Ειδικά θέματα φορολογίας (εισόδημα από κεφάλαιο, μεταβιβάσεις, κέρδη από πωλήσεις 

παγίων στοιχείων) 
10. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας και Χαρτόσημο 
11. Λογιστικές εγγραφές στο διπλογραφικό σύστημα για τις φορολογικές και ασφαλιστικές 

υποχρεώσεις 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Τάξη x 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  

Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες) x 

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

x 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο:  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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. 
 
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 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Φροντιστήριο  

Εργαστηριακή Άσκηση  

Συγγραφή εργασίας / εργασιών 13 

Σεμινάρια  

Ασκήσεις  

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη 73 

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της 
διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, 
Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, 

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

x Τα κριτήρια βαθμολόγησης είx 
διαθέσιμα στους φοιτητές στο 
e-class 

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση   

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

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

x  

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

  

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

  

 
Άλλο  :   

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Θέματα Φορολογικής Λογιστικής, Χέβας Δ. Εκδόσεις Μπένου 2017. 
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (BA_122) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_122 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

   x     
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (BA_122) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα: Απαραίτητες είναι βασικές γνώσεις 
μαθηματικών και στατιστικής, Αγορών χρήματος και Κεφαλαίου και 
Χρηματοοικονομικής Λογιστικής Ι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/modules/document/?course=BMA529 

1. 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 

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στη διαδικασία διαχείρισης των πόρων της 
επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης της διοίκησης χρηματοοικονομικών αποφάσεων, με στόχο τη 
μεγιστοποίηση της αξίας της. Θα αναλυθούν οι αποφάσεις χρηματοδότησης επιχειρήσεων και 
επενδυτικών προγραμμάτων, αποφάσεις μερισματικής πολιτικής και επενδυτικές αποφάσεις, με 
τελικό σκοπό τη μεγιστοποίηση της αγοραίας αξίας της επιχείρησης και των μετόχων της. Θα 
παρουσιαστούν οι αποφάσεις χρηματοδότησης (άριστη κεφαλαιακή δομή της επιχείρησης σε όρους 
ενεργητικού και παθητικού) και αποφάσεις μερισματικής πολιτικής. Επίσης, θα παρουσιαστεί το 
πλαίσιο των αγορών που κινούνται οι επιχειρηματικές αποφάσεις χρηματοδότησης (εθνικά και 
διεθνικά), καθώς και το ρυθμιστικό πλαίσιο και κανόνες κοινωνικής εταιρικής ευθύνης. 
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Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

- Να αναγνωρίζει τα προβλήματα εντολέα-εντολοδόχου στη σύγχρονη ιδιωτική επιχείρηση και να 
προτείνει λύσεις με βάση τα συστήματα εταιρικής διακυβέρνησης.  

- Να χρησιμοποιεί εργαλεία προεξόφλησης ταμειακών ροών στην τιμολόγηση περιουσιακών 
στοιχείων.  

- Να υπολογίζει την απαιτούμενη απόδοση της επιχείρησης σε καθεστώς αβεβαιότητας. 

- Να αξιολογεί επενδυτικά προγράμματα. 

- Να επιλέξει τη χρηματοδοτική διάρθρωση της επιχείρησης που μεγιστοποιεί την αξία της. 

 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 
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 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

X 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις X 

Λήψη αποφάσεων X 

Αυτόνομη εργασία X 

Ομαδική εργασία X 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παραγωγή 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 

 

  

Άλλο: Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες.  Να 
υπολογίζει την τιμολόγηση περιουσιακών στοιχείων. Να εκτιμά το μέσο σταθμικό κόστος 
κεφαλαίου (WACC). Να εκτιμά κίνδυνο και απόδοση επενδυτικών προγραμμάτων σε 
καθεστώς αβεβαιότητας.  Να υπολογίζει καθαρά παρούσα αξία (NPV), εσωτερικό βαθμό 
απόδοσης (IRR, MIRR), περίοδο επανείσπραξης (PBP). Να επιλέγει την άριστη κεφαλαιακή 
διάρθρωση. 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
1. Θεωρία επιχείρησης και βασικές αρχές εταιρικής διακυβέρνησης. (επισκόπηση της 

χρηματοοικονομικής διαχείρισης, το χρηματοοικονομικό περιβάλλον). 
2. Διαχρονική αξία χρήματος (κίνδυνος και απόδοση, ανάλυση προεξόφλησης ταμειακών ροών).  
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3. Αποτίμηση μετοχών και ομολόγων (προνομιούχες μετοχές, κοινές μετοχές, υποδείγματα 
αποτίμησης αποθεμάτων, βασικά στοιχεία αποτίμησης ομολόγων).  

4. Κόστος κεφαλαίου (μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου, κόστος ιδίων κεφαλαίων, το κόστος του 
χρέους, η αποτίμηση του χρέους και άλλων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, 
ειδικά θέματα για τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ). 

5. Προϋπολογισμός επενδύσεων κεφαλαίου (μακροπρόθεσμος χρηματοοικονομικός 
προγραμματισμός, προυπολογισμός κεφαλαίου, ανάλυση ταμειακών ροών έργου, επενδυτικές 
αποφάσεις, εκτίμηση επενδύσεων υπό αβεβαιότητα, επιπτώσεις του πληθωρισμού και της 
φορολογίας στην αξιολόγηση των επενδύσεων). 

6. Θεωρία κεφαλαιακής διάρθρωσης (η δομή κεφαλαίου και η δημιουργία αξίας, αποφάσεις 
κεφαλαίου, τρέχουσα διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, απασχολούμενο κεφάλαιο, 
διαχείριση μετρητών και αποθέματα). 

7. Μερισματική πολιτική (θεωρίες προτιμήσεων των επενδυτών, επιδράσεις σήματος, 
επανεπένδυση μερισμάτων). 

8. Διαχείριση διεθνών κινδύνων (κίνδυνος επιτοκίου, συναλλαγματικός κίνδυνος, παράγωγα και 
διαχείριση κινδύνων · τεχνικές αντιστάθμισης κινδύνου, διεθνής χρηματοοικονομική 
διαχείριση). 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Τάξη x 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  

Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες) x 

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

x 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο:  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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. 
 
Αναγράφονται οι ώρες 
μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Φροντιστήριο  

Εργαστηριακή Άσκηση  

Συγγραφή εργασίας / εργασιών 13 

Σεμινάρια  

Ασκήσεις  

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη 73 

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  125 



302 

 

ώστε ο συνολικός φόρτος 
εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί 
στα standards του ECTS 

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

 

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

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

x - Επίλυση 
προβλημάτων με χρήση 
ποσοτικών δεδομένων. -
 Συγκριτική 
αξιολόγηση στοιχείων 
θεωρίας. 

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση   

Επίλυση Προβλημάτων   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

x  

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

  

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

  

 
Άλλο  :   

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Brealey R.A., Myers S.C. and Allen F. (2013) «Αρχές Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων», Εκδόσεις 
Utopia. 
Βασιλείου Δ., Ηρειώτης Ν. (2010) «Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Θεωρία και Πρακτική» Εκδόσεις 
ROSILI.  
Damodaran A. (2013). «Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική για επιχειρήσεις» Εκδόσεις Broken Hill 
Publishers. 
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι (BA_107) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_107 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

x        
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι (BA_107) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα:  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/BMA476/ 

1. 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 

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές την καταγραφή λογιστικών γεγονότων 
με τη μέθοδο του διπλογραφικού συστήματος. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του μαθήματος  
παρουσιάζονται στους φοιτητές οι πηγές λογιστικής πληροφόρησης, οι κανόνες της λογιστικής, οι  
λογιστικές καταστάσεις όπως ο ισολογισμός, τα αποτελέσματα χρήσης, ο πίνακας ιδίων κεφαλαίων 
και ο πίνακας ταμειακών ροών, οι διαδοχικοί ισολογισμοί, η λογιστική ισότητα, το διπλογραφικό 
σύστημα, οι θεμελιώδεις αρχές του διπλογραφικού συστήματος, το ημερολόγιο, το γενικό καθολικό, 
το προσωρινό και το οριστικό ισοζύγιο, οι εγγραφές προσαρμογής, και τα είδη των λογιστικών 
προτύπων.  
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Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αναπτύξει τις κάτωθι δεξιότητες: 

1. Αναγνώριση των λογιστικών γεγονότων, 

2. Καταγραφή των λογιστικών γεγονότων και την  

3. Ταξινόμηση των λογιστικών γεγονότων στο πλαίσιο του διπλογραφικού συστήματος. 

Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να (μαθησιακά αποτελέσματα): 

1. Κατανοεί τις βασικές έννοιες και το σκοπό της χρηματοοικονομικής λογιστικής, 

2. Γνωρίζει τα είδη των λογιστικών καταστάσεων 

3. Πραγματοποιεί εγγραφές λογιστικών γεγονότων, 

4. Εμβαθύνει στο λογιστικό κύκλωμα. 

 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 
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 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

x 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις x 

Λήψη αποφάσεων x 

Αυτόνομη εργασία x 

Ομαδική εργασία x 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παραγωγή 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 

 

  

Άλλο:  

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
1. Βασικές έννοιες και σκοπός της χρηματοοικονομικής λογιστικής, 
2. Γενικές αρχές λογιστικής 
3. Λογιστική περίοδος 
4. Είδη λογιστικών καταστάσεων 
5. Κατηγορίες ισολογισμού: Ενεργητικό - Παθητικό, 
6. Κατηγορίες παθητικού: Ίδια κεφάλαια - Ξένα κεφάλαια, 
7. Κατηγορίες ενεργητικού: Πάγιο/ υπεραξία – Κυκλοφορούν ενεργητικό, 
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8. Αποτέλεσμα χρήσης, 
9. Λογιστική ισότητα, 
10. Μετασχηματισμοί της λογιστικής ισότητας, 
11. Λογιστικά γεγονότα, 
12. Εγγραφές, - εγγραφές προσαρμογής, 
13. Ημερολόγιο, 
14. Ισοζύγιο: προσωρινό – οριστικό, 
15. Γενικό Καθολικό, 
16. Λογιστικό κύκλωμα 
17. Λογιστικά πρότυπα και λογιστική αναφορά. 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Τάξη x 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  

Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες) x 

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

x 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο:  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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. 
 
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 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Φροντιστήριο  

Εργαστηριακή Άσκηση  

Συγγραφή εργασίας / εργασιών 13 

Σεμινάρια  

Ασκήσεις  

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη 73 

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της 
διαδικασίας αξιολόγησης 

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

x  

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

Δημόσια Παρουσίαση   

Επίλυση Προβλημάτων   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

x Τα κριτήρια βαθμολόγησης είx 
διαθέσιμα στους φοιτητές στο 
e-class. 

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

  

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

  

 
Άλλο  :   

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. Γεωργόπουλος Α. (2016), «Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Λογιστική», Εκδόσεις Μπένου, 
Αθήνα. 
2. Βασιλείου Δ. και Ηρειώτης Ν. (2009), «Αρχές χρηματοοικονομικής λογιστικής », εκδόσεις 
ROSILI ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΕΚΔΟΤΙΚΗ Μ. ΕΠΕ. 
3. Μπάλλας Α. και Χέβας Δ. (2011), «Χρηματοοικονομική λογιστική», εκδόσεις Μπένου, Αθήνα. 
4. Elliott B. And ElliottJ. (2007), “Financial accounting and  reporting”, 11th edition, Prentice Hall, 
2007. 
5. Warren C., ReeveJ., and Fess P. (2003), “Financial accounting”, 8th edition, South – Western, 
Thomson Learning, 2003. 
6. Meigs R.F., Meigs M.A., Bettner M. and Whittington R. (1996), “Accounting: The basis for 
business decisions, 10th edition, McGraw-Hill. 
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (BA_108) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_108 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

 x       
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (BA_108) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα:  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/courses/BMA595/ 

1. 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 

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές τις λογιστικές εργασίες τέλους χρήσης 
οι οποίες είναι απαραίτητες για την σύνταξη των βασικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
(Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, 
Κατάσταση Ταμειακών Ροών) στα πλαίσια του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου (Ελληνικά 
Λογιστικά Πρότυπα).  

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αναπτύξει τις κάτωθι δεξιότητες: 

1. Γνώση των κανόνων επιμέτρησης των στοιχείων του Ενεργητικού – Παθητικού. 

2. Διενέργεια των απαραίτητων λογιστικών εγγραφών τέλους χρήσης και σύνταξη - ερμηνεία των 
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χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να (μαθησιακά αποτελέσματα): 

1. Να γνωρίζει τους κανόνες αρχικής αναγνώρισης και μετέπειτα αποτίμησης των στοιχείων 
Ενεργητικού – Παθητικού 

2. Να διενεργεί όλες τις απαραίτητες λογιστικές εγγραφές στο λογιστικό διπλογραφικό σύστημα στο 
τέλος της χρήσης, οι οποίες περιλαμβάνουν και την διόρθωση των  λογιστικών σφαλμάτων, και να 
συντάσσει το προσαρμοσμένο ισοζύγιο. 

3. Κατανοεί τα στάδια που απαιτούνται   για την σύνταξη των  χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 
τόσο για μεμονωμένες επιχειρήσεις όσο και για ομίλους επιχειρήσεων (ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις) 

4. Να ερμηνεύει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τόσο μεμονωμένων επιχειρήσεων όσο και 
ομίλων. 

 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 
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 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

x 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις x 

Λήψη αποφάσεων x 

Αυτόνομη εργασία x 

Ομαδική εργασία x 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παραγωγή 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 

 

  

Άλλο:  

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
1. Βασικές λογιστικές έννοιες του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος σύμφωνα με τα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα (σύνδεση με την Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι). Σύγκριση Ελληνικών 
Λογιστικών Προτύπων και Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

2. Επεξήγηση των σταδίων του πλαισίου για την σύνταξη των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 
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3. Αρχική Αναγνώριση και Αποτίμηση Στοιχείων Ενεργητικού (μη κυκλοφορούντα και 
κυκλοφορούντα στοιχεία – απογραφή αποθεμάτων) 

4. Αρχική Αναγνώριση και Αποτίμηση Στοιχείων Παθητικού 
5. Υπολογισμός Αποσβέσεων – Απομειώσεων στοιχείων Ενεργητικού - Προβλέψεων 
6. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού – Παθητικού, Συμφιλίωση τραπεζικών υπολοίπων 

λογιστικών βιβλίων και δεδομένων Τράπεζας 
7. Λογιστικές εγγραφές προσαρμογής και εντοπισμός και διόρθωση λογιστικών σφαλμάτων 
8. Υπολογισμός φορολογητέων κερδών και φόρου εισοδήματος φορολογητέων κερδών 
9. Σύνταξη Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης, Ισολογισμού, Κατάστασης Μεταβολών Καθαρής 

Θέσης, Κατάστασης ταμειακών ροών. Κατανόηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και 
ανάλυσή τους με την χρήση βασικών αριθμοδεικτών. 

10. Η λογιστικών των Ομίλων Επιχειρήσεων και η σύνταξη απλών ενοποιημένων 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 

κ.λπ. 

Τάξη x 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  

Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες) x 

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

x 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο:  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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. 
 
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 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Φροντιστήριο  

Εργαστηριακή Άσκηση  

Συγγραφή εργασίας / εργασιών 13 

Σεμινάρια  

Ασκήσεις  

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη 73 

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 
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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 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και 
που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

x Τα κριτήρια βαθμολόγησης είx 
διαθέσιμα στους φοιτητές στο 
e-class. 

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση   

Επίλυση Προβλημάτων   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

x  

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

  

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

  

 
Άλλο  :   

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. Αγγελόπουλος Ε. Γεωργόπουλος Α. Ντόκας Ι.Προχωρημένη Λογιστική: Μία προσέγγιση βασισμένη 
στα ελληνικά και διεθνή λογιστικά πρότυπα. Εκδόσεις Ε. Μπένου Α’ έκδοση 2018. 
2. Βασιλείου Δ., Ηρειώτης Ν. Μπάλιος Δ. Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική (2016), 
Εκδοτικός Οίκος Rosili 
3. Χέβας Δ. Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική (2010), Εκδόσεις Μπένου Γ. 
4. Γκίκας Δ. Χρηματοοικονομική Λογιστική - IFRS (2008). Εκδόσεις Μπένου Η. 
5. Γεωργόπουλος Αντώνιος. Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Λογιστική (Νέα ΕΛΠ-ΔΠΧΑ) 2016, Εκδόσεις 
Ε. Μπένου 
6. Elliott B, and Elliott J. (2011). Financial Accounting and reporting, 14th edition, Prentice Hall, 2011.  
7. Libby R, Libby P. Short D. Financial Accounting, 7TH edition, Mc Graw-Hill Irwin 
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ (BA_174) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BA_174 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 

      x  
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ (BA_174) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα: οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν 
μαθηματικά, στατιστική και χρηματοοικονομική διοίκηση. 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

x 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.upatras.gr/modules/document/?course=BMA528 

1. 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 

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τον φοιτητή στην έννοια της υποδειγματοποίησης ενός 
χρηματο(οικονομικού) φαινομένου και να τον εφοδιάσει με οικονομετρικές τεχνικές και 
υποδείγματα που θα τον βοηθήσουν στη μελέτη και πρόβλεψη οικονομικών και 
χρηματοοικονομικών αποφάσεων. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

- Υποδειγματοποιεί το παρατηρούμενο φαινόμενο.  

- Ελέγχει αν υποδείγματα ισορροπίας είναι ικανά να προσδιορίσουν τις αποδόσεις των επί κινδύνο 
περιουσιακών στοιχείων.  
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- Ελέγχει οικονομικές υποθέσεις και να βγάζει συμπεράσματα σχετικά με τη συμπεριφορά του 
παρατηρούμενου φαινομένου. 

 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 
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 

 

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  

Παραγωγή 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 

 

  

Άλλο: Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες.  Να 
ελέγχει αν οι χρηματοοικονομικές αγορές είναι αποτελεσματικές με τη βοήθεια 
οικονομετρικών υποδειγμάτων.  Να ελέγχει την ισχύ υποδειγμάτων ισορροπίας.  Να εκτιμά 
τις παραμέτρους οικονομετρικών υποδειγμάτων, να κάνει τους απαραίτητους στατιστικούς 
ελέγχους και να αποφαίνεται για τη σημαντικότητά τους.  Να διορθώνει τυχόν παραβιάσεις 
του υποδείγματος.  Να χρησιμοποιεί τα υποδείγματα για πρόβλεψη. 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
1. Απλή και πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση. 
2. Ετεροσκεδαστικότητα, αυτοσυχέτιση, πολυσυγραμμικότητα.  
3. Ανάλυση χρονολογικών σειρών (Box-Jenkins).  
4. Στασιμότητα, Ολοκλήρωση, Συνολοκλήρωση. 
5. Υποδείγματα μεταβλητότητας (ARCH-GARCH).  
6. Εφαρμογές στη χρηματοοικονομική με τη χρήση του EVIEWS. 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

Τάξη x 
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αποστάσεως εκπαίδευση 
κ.λπ. 

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  

Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  

Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη 
Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες) x 

Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (eclass) 

x 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο: EVIEWS 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά 
ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
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. 
 
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 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Φροντιστήριο  

Εργαστηριακή Άσκηση 13 

Συγγραφή εργασίας / εργασιών  

Σεμινάρια  

Ασκήσεις 26 

Εκπόνηση μελέτης (project)  

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  

Κλινική Άσκηση  

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  

Διαδραστική διδασκαλία  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Καλλιτεχνική δημιουργία  

Αυτοτελής Μελέτη 60 

Άλλο:   

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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, 

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

x περιλαμβάνει:  - Επίλυση 
προβλημάτων με χρήση 
ποσοτικών δεδομένων. -
 Συγκριτική 
αξιολόγηση στοιχείων 
θεωρίας. 

Προφορική Εξέταση   

Δημόσια Παρουσίαση   

Επίλυση Προβλημάτων   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία x 10% 

Κλινική Εξέταση Ασθενούς   

Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   
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Καλλιτεχνική Ερμηνεία, 
Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και 
που είναι προσβάσιμα από 
τους φοιτητές. 

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

x  

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

  

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

  

 
Άλλο  :   

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Συριόπουλος Κ., Φίλιππας Δ. (2010). «Οικονομετρικά Υποδείγματα και Εφαρμογές με το EVIEWS» 
Εκδόσεις Ανίκουλα.  
Τζαβαλής Η. (2008), «Οικονομετρία» Εκδόσεις Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
 

 

 

 

 


