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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 
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Διαλζξεισ  3  5  

   

   

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 

διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά 

ςτο (δ).  
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1. 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  



ε αυτό το μάκθμα οι φοιτθτζσ κα μάκουν για τθ φιλοςοφία και τα εργαλεία του 
μάρκετινγκ όπωσ εφαρμόηονται ςε ζνα ευρφ φάςμα επιχειριςεων όπωσ και μθ 
κερδοςκοπικϊν οργανιςμϊν. Σισ τελευταίεσ δεκαετίεσ θ υπερπροςφορά 
πλθροφόρθςθσζχει οδθγιςει ςτθν δθμιουργία εςφαλμζνων εντυπϊςεων ςχετικά 
με πολλζσ ζννοιεσ, μία εκ των οποίων είναι και το μάρκετινγκ. Λόγω τθσ ιςχυρισ 
ςυςχζτιςθσ του αντικειμζνου με τθν διαχείριςθ τθσ εικόνασ, πολλοί, ανάμεςά 
τουσ και οι ειςερχόμενοι φοιτθτζσ, ζχουν τθν εντφπωςθ ότι το μάρκετινγκ αφορά 
απλϊσ τθν επιτυχθμζνθ διαχείριςθ τθσ εικόνασ αχρείαςτωνπροϊόντων τα οποία 
ςπεφδουν να καταναλϊςουν εκατομμφρια καταναλωτζσ οδθγϊντασ ςτθν επιτυχία 
τουσ δθμιουργοφσ τουσ. Φυςικά αυτι θ πραγματικότθτα είναι ςτρεβλι και 
επικίνδυνθ. Σο μάρκετινγκ αφορά τθν διαλεκτικι ςχζςθ ανάμεςα ςε ομάδεσ για 
τθν ικανοποίθςθ κοινϊν ςτόχων, προσ όφελοσ όλων των πλευρϊν. Ο ςτόχοσ του 
μακιματοσ είναι θ κατανόθςθ τθσ παραπάνω φιλοςοφίασ και θ παρουςίαςθ τθσ 
μεκοδολογίασ και των εργαλείων εφαρμογισ τθσ. 
το τζλοσ αυτοφ του μακιματοσ ο φοιτθτισ κα μπορεί:   

1. Γνώςη: να αναγνωρίςει τθν ανάγκθ και τον τρόπο προςδιοριςμοφ αποφάςεων 
ςτο πεδίο του μάρκετινγκ  

2. Κατανόηςη: να διακρίνει το ρόλο που παίηουν οι ανάγκεσ και οι προτιμιςεισ 

των ανκρϊπων ςτθ λιψθ αγοραςτικϊν αποφάςεων και ςτθν καταναλωτικι 

τουσ ςυμπεριφορά  

3. Εφαρμογή: να διακρίνει τθν χρθςιμότθτα προθγοφμενων ερευνϊν και τθσ 

ανάλυςθσ του εςωτερικοφ και εξωτερικοφ  περιβάλλοντοσ μιασ επιχείρθςθσ ι 

ενόσ οργανιςμοφ   και να εκτιμιςει τθν ανάγκθ ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ ςτο 

μάρκετινγκ   

4. Ανάλυςη: να ςυνδυάςει τα δεδομζνα τθσ αγοράσ για μια επιχείρθςθ ι ζνα 
ςυγκεκριμζνο προϊόν  και να αναπτυξει τισ τεχνικζσ τθσ τμθματοποίθςθσ τθσ 
αγοράσ βάςει διαφόρων κριτθρίων   

5. φνθεςη: να οργανϊςει ςτόχουσ και να αναπτφξει αποφάςεισ ωσ προσ τθν 
προβολι μιασ επιχείρθςθσ ι ενόσ προϊόντοσ   

6. Aξιολόγηςη: να ορίςει ζνα ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα μάρκετινγκ για 
λογαριαςμό μιασ επιχείρθςθσ 

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  Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων   
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων  Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 
τεχνολογιϊν   Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον   
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ   
Λιψθ αποφάςεων   
Αυτόνομθ εργαςία   Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ   
Ομαδικι εργαςία   Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον   ……  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον   Άλλεσ… Παράγωγι νζων 

ερευνθτικϊν ιδεϊν   ……. 



Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ/ τριεσ αναπτφςςουν 
γνϊςεισ που κα τουσ βοθκιςουν ςτθν 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, για τισ 
αγορζσ και τισ ςυνκικεσ που επικρατοφν με τθ χριςθ τθσ κατάλλθλθσ 
μεκοδολογίασ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν    

 Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ    

 Λιψθ αποφάςεων    

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον    

 χεδιαςμό και διαχείριςθ ζργων   

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ    

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

 εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

 εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον   

 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και 
ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  

 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Σο μάκθμα αποτελεί το βαςικό ειςαγωγικό μάκθμα ςτθν επιςτθμονικι γνϊςθ του 

μάρκετινγκ τθσ μίασ εκ των βαςικϊν κατευκφνςεων του Σμιματοσ. Θ διδαςκαλία του 

μακιματοσ ςτοχεφει ςτθν ειςαγωγι των ςπουδαςτϊν ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ του μάρκετινγκ 

και ςτισ βαςικζσ ςυγγενείσ γνωςτικζσ ζννοιεσ, περιοχζσ και γνωςτικά αντικείμενα. Επιπλζον 

παρουςιάηει τθ ςφνδεςθ τθσ ζννοιασ του μάρκετινγκ με τουσ εκάςτοτε επιχειρθςιακοφσ 

ςτόχουσ όπωσ αυτοί διαμορφϊνονται και αποτυπϊνονται ςτθν ςτρατθγικι διοίκθςθ, 

παρουςιάηει το επιχειρθματικό και οικονομικό περιβάλλον και τθν κατανόθςθ τθσ 

ςυνολικισ εικόνασ του  και των απαιτιςεων για τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ τθσ 

λειτουργία του μάρκετινγκ μζςα ςε αυτό.   

Επίςθσ το μάκθμα αναφζρεται ςε ειςαγωγικζσ ζννοιεσ ςε μεκοδολογίεσ τθσ ςυμπεριφοράσ 

του καταναλωτι και τθσ ζρευνασ μάρκετινγκ και τθ κζςθ τουσ ςτο ςφγχρονο μάρκετινγκ. Σο 

μάκθμα αποτελεί τθ βάςθ πάνω ςτθν οποία ςυγκεκριμζνεσ μεκοδολογίεσ και τεχνικζσ 

διοίκθςθσ των λειτουργιϊν του μάρκετινγκ όπωσ αναπτφςςονται κατά τθν διάρκεια των επί 

μζρουσ ειδικϊν μακθμάτων τθσ κατεφκυνςθσ, αλλά και των υπολοίπων κατευκφνςεων. 

Σζλοσ, ςτόχο του μακιματοσ αποτελεί θ κατανόθςθ από τουσ ςπουδαςτζσ του ρόλου του 

μάρκετινγκ ςτθν οικονομία και ςτθν κοινωνία γενικότερα, ςτθν επίδραςθ ςτισ  εξελίξεισ 

όπωσ και των επιδράςεϊν του ςε τομείσ πζρα από το ακαδθμαϊκό περιβάλλον.  

Αναλυτικά, οι διδακτικζσ ενότθτεσ ανά διάλεξθ παρουςιάηονται παρακάτω 

1 Ειςαγωγι ςτισ αρχζσ Μάρκετινγκ 

2 τρατθγικι Μάρκετινγκ και κατανόθςθ ανταγωνιςτϊν.  

3 Περιγραφι του περιβάλλοντοσ μάρκετινγκ  

4 Σο μάρκετινγκ ςτισ διεκνείσ αγορζσ και θ Παγκοςμιοποίθςθ 

5 Αγοραςτικι ςυμπεριφορά καταναλωτι 

6 Περιγραφι των επιχειρθματικϊν αγορϊν και βιομθχανικι αγοραςτικι 

ςυμπεριφορά 

7 Ειςαγωγικά ςτθν ςτρατθγικι μάρκετινγκ: Σμθματοποίθςθ των αγορϊν 

8 τρατθγικι μάρκετινγκ: τόχευςθ και τοποκζτθςθ 

9 Θ αναγκαιότθτα τθσ ζρευνασ μάρκετινγκ 

10 Ειςαγωγι ςτθν διοίκθςθ επωνυμίασ και ςυςκευαςία 



11 Σο μάρκετινγκ των υπθρεςιϊν 

12 Α’ μζροσ ςφνοψθσ του μακιματοσ- Σι είναι μάρκετινγκ και πϊσ ςυνδζονται θ 

φιλοςοφία του με τθν ςτρατθγικι μάρκετινγκ ωσ διαδικαςία και τα εξειδικευμζνα εργαλεία 

του (ςυμπεριφορά καταναλωτι και ζρευνα μάρκετινγκ) 

13 Β’ μζροσ ςφνοψθσ του μακιματοσ- Πϊσ υλοποιείται θ ςτρατθγικι μάρκετινγκ μζςω 

τθσ διαχείριςθσ των ςτοιχείων του μίγματοσ μάρκετινγκ. 

3. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ  
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο διαλζξεισ ςτθν αίκουςα 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν  

 

Γίνεται ανάρτθςθ των διαφανειϊν των διαλζξεων 

ςτθν ιςτοςελίδα του μακιματοσ ςτθν 

πλατφόρμα moodle  του Σμιματοσ  

 
μζκοδοι διδαςκαλίασ.  
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,  
Άςκθςθ  Πεδίου,  Μελζτθ  & ανάλυςθ  

 
Εργαςτιριο,  Διαδραςτικι
 διδαςκαλία, Εκπαιδευτικζσ 
επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ (project), 
Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 
δθμιουργία, κ.λπ.  
 

 
ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα με 

τισ αρχζσ του ECTS  

Δραςτθριότθτα   Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμινου  

Διαλζξεισ   39  

Φροντιςτιριο     

Εργαςτθριακι Άςκθςθ     

υγγραφι εργαςίασ / 

εργαςιϊν    

 

εμινάρια     

Αςκιςεισ     

Εκπόνθςθ μελζτθσ  

(project)    

 

Μελζτθ & ανάλυςθ  

βιβλιογραφίασ  

 

Πρακτικι (Σοποκζτθςθ)     

Αυτοτελισ Μελζτθ   111  

Άλλο:      

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.  

Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν γίνεται με ςυμμετοχι τουσ 
ςε γραπτζσ εξετάςεισ οι απαντιςεισ των οποίων 
περιζχονται ςτα προτεινόμενα ςυγγράμματα. 

 

 

 

 

 

 

4. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

Προτεινόμενη βιβλιογραφία  

• Dibb S, Simkin L, Pride W, FerellO.C.(2021) Μάρκετινγκ-Ζννοιεσ και τρατθγικζσ, 

Εκδόςεισ BrokenHill 



• Kotler P., Keller K.L. (2006). Μάρκετινγκ Μάνατημεντ, Εκδόςεισ Κλειδάρικμοσ.  

• Perreault W. (2011)  Marketing Μια τρατθγικι Προςζγγιςθ, Εκδόςεισ BrokenHill 

• Solomon M, Marshall G., Stuart E, (2020) Μάρκετινγκ, Εκδόςεισ Α. ΣΗΙΟΛΑ & ΤΙΟΙ Α.Ε.  

• Δθμθτριάδθσ ., Σηωρτηάκθ Α. (2010). Μάρκετινγκ, Αρχζσ, τρατθγικζσ, Εφαρμογζσ, 

Εκδόςεισ Rosili.  

Συναφή επιςτημονικά περιοδικά  

• Journal of Consumer Research   

• Journal of Marketing    

• Journal of Marketing Research   

• MarketingScience 

• Journal of the Academy of Marketing Science   

• European Journal of Marketing  

• Journal of ConsumerPsychology  

• International Journal of Research in Marketing   

• MarketingTheory 

• Journal of Advertising 

 


