
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & 
ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 1605-210104 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 1ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά 

μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ  και Αςκιςεισ Πράξθσ 3 5 

   

   

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά 
ςτο (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Γενικοφ Τποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΑΓΓΛΙΚΗ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΝΑΙ  

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://ommt.ihu.gr/wp-

content/uploads/courses21/210104_Per_Mathim

atika.pdf 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθηςιακά Αποτελέςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Ο ςκοπόσ του μακιματοσ είναι να δϊςει ςτουσ νζουσ φοιτθτζσ τθ δυνατότθτα να 
αποκτιςουν τισ βαςικζσ δεξιότθτεσ, γνϊςεισ και ικανότθτεσ ςτθν χριςθ των 
μακθματικϊν εργαλείων που κα τουσ βοθκιςουν ςτισ ςπουδζσ τουσ ςτα επόμενα 
εξάμθνα, αλλά και ςε μεταπτυχιακό επίπεδο. Άλλοσ ςτόχοσ είναι θ ομογενοποίθςθ 
του ακροατθρίου όςον αφορά το επίπεδο γνϊςθσ των μακθματικϊν ϊςτε οι 
πρωτοετείσ όλοι να μποροφν να ανταποκρικοφν ςτισ ςπουδζσ τουσ παρότι 
ειςάγονται από διαφορετικζσ κατευκφνςεισ. 
 



Οι μακθςιακοί ςτόχοι του μακιματοσ αφοροφν τα εξισ: 
1. ΓΝΩΗ: εξοικείωςθ με βαςικζσ γνϊςεισ μακθματικϊν, και να περιγράφουν 

μακθματικά μοντζλα- γνϊςθ των βαςικϊν ςτοιχείων άλγεβρασ και 
προςδιοριςμόσ τουσ 

2. ΚΑΣΑΝΟΗΗ: να διακρίνουν τα είδθ των μακθματικϊν προβλθμάτων ςε 
διάφορα πεδία τθσ διοικθτικισεπιςτιμθσ- κατανόθςθ και ερμθνεία των 
μακθματικϊν μεταςχθματιςμϊν 

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: να υπολογίηουν με μακθματικά εργαλεία τθν απεικόνιςθ των 
προβλθμάτων τουσ ςχθματικά τθν οποία και να ερμθνεφουν 

4. ΑΝΑΛΤΗ: να αναλφουν ςφνκετα μοντζλα ςε απλοφςτερα και να ςχεδιάηουν 
τθ λφςθ κακενόσ 

5. ΤΝΘΕΗ: να ςυνκζτουν από τθν επίλυςθ απλοφςτερων μακθματικϊν 
μοντζλων πιο περίπλοκα ϊςτε να μποροφν να υποβοθκοφν τθ διοίκθςθ ςτθ 
λιψθ απόφαςθσ δίδοντασ εξθγιςεισ για τθν επεξεργαςία δεδομζνων  

6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: να μποροφν να ςυγκρίνουν ποιοτικά και με ταχφτθτα ςφνκετα 
μακθματικά προβλιματα και να προςδιορίηουν τθ λφςθ τουσ 

 
Γενικέσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ 
και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

 Λιψθ αποφάςεων  
 Αυτόνομθ εργαςία  
 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
 Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 
 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Θεωρία: 
1. Ειςαγωγι ςτα μακθματικά 
2. Η ζννοια τθσ μεταβλθτισ 
3. Η ζννοια και ο χειριςμόσ εξιςϊςεων 
4. Η ζννοια και ο χειριςμόσ ανιςϊςεων 
5. Γραφικι απεικόνιςθ γραμμικϊν εξιςϊςεων και ανιςϊςεων 
6. υςτιματα εξιςϊςεων και ανιςϊςεων 
7. Μθ γραμμικζσ ςυναρτιςεισ και εφαρμογζσ 
8. Πολυμεταβλθτζσ ςυναρτιςεισ 
9. Παραγϊγιςθ και αναγνϊριςθ ακραίων ςθμείων (εφαρμογζσ ακρότατων ςτθ 
διοίκθςθ και οικονομία) 
10. Ολοκλιρωςθ 



11. Πρόοδοι ειρζσ 
12. Ανάλυςθ προβλθμάτων  
13. φνκεςθ προβλθμάτων 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

τθν αίκουςα διδαςκαλίασ Πρόςωπο με Πρόςωπο 

διδαςκαλία, Εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ με 

ςφγχρονα και αςφγχρονα εργαλεία 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ διδαςκαλία (moodle, office, κλπ) 
ςτθ διδαςκαλία (προβολικά και παρουςιάςεισ 
διαφανειϊν) κακϊσ επίςθσ και ςτθν επικοινωνία 
με τουσ φοιτθτζσ/τριεσ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραςτηριότητα 
ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Φροντιςτθριακζσ 
Αςκιςεισ 

50 

Αςκιςεισ εφαρμογϊν 
πεδίου 

20 

υγγραφι εργαςίασ 41 

  

  

  

φνολο μακιματοσ 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

Η Γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι θ ελλθνικι και 
δφναται για αλλοδαποφσ φοιτθτζσ να είναι θ 
Αγγλικι (φοιτθτζσ από προγράμματα 
ανταλλαγϊν). 
Ωσ διαμορφωτικι μζκοδοσ αξιολόγθςθσ δφναται 
να είναι θ εκπόνθςθ εργαςιϊν από τουσ φοιτθτζσ 
τισ οποίεσ και κατακζτουν ςε ενδιάμεςεσ 
θμερομθνίεσ του εξαμινου. 
Ωσ υμπεραςματικι αξιολόγθςθ 
χρθςιμοποιοφνται γραπτά ι διαδικτυακά τεςτ ςτο 
τζλοσ του εξαμινου, που δφνανται να 
περιλαμβάνουν ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ, 
ςφντομθσ απάντθςθσ, εκτενοφσ απάντθςθσ ι 
ςωςτοφ λάκουσ. 
Η τελικι βακμολόγθςθ είναι άκροιςμα των 
διαμορφωτικϊν και ςυμπεραςματικϊν 
αξιολογιςεων των φοιτθτϊν. Σα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ ζχουν να κάνουν αφενόσ ςτισ 
εργαςίεσ ςτο βακμό ςτον οποίο οι φοιτθτζσ 
προχωροφν ςτθν εκπόνθςθ τθσ εργαςίασ και 



διεκπεραιϊνουν τα ενδιάμεςα τεχνικά ηθτοφμενα 
ςτθ δε τελικι εξζταςθ ςτθν επίτευξθ των 
Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων που περιγράφονται 
παραπάνω. Για κάκε Μ.Α. θ βακμολογία 
διακρίνεται δίπλα ςτθν ερϊτθςθ και είναι γνωςτι 
ςτουσ φοιτθτζσ. Μετά τθν ζκδοςθ των βακμϊν 
αξιολόγθςθσ οι φοιτθτζσ μποροφν ςε ϊρεσ 
γραφείου να προςζρχονται για να δουν το γραπτό 
τουσ εφόςον το επικυμοφν. 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία 

1. Μαθηματικά των Επιςτημών Οικονομίασ και Διοίκηςησ 
Κωδικόσ Βιβλίου ςτον Εφδοξο: 68373069 
Ζκδοςθ: 1/2017 
υγγραφείσ: JacquesIan 
ISBN: 9789963274338 
Σφποσ: φγγραμμα 
Διακζτθσ (Εκδότθσ): BROKEN HILL PUBLISHERS LTD 
 
2. Μαθηματικά 
Κωδικόσ ςτον Εφδοξο: 50659262 
Ζκδοςθ: 2θ ζκδ./2015 
υγγραφείσ: BradleyTeresa 
ISBN: 978-960-586-084-4 
Σφποσ: φγγραμμα 
Διακζτθσ (Εκδότθσ): ΕΚΔΟΕΙ ΚΡΙΣΙΚΗ ΑΕ 

  

Συναφή επιςτημονικά περιοδικά 

 


