
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & 
ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 1605-

210301 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 3ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 

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 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 

ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΠΟΒΑΘΡΟΤ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΗ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

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 

Με τθν αποτελεςματικι διδαςκαλία του μακιματοσ αυτοφ ο φοιτθτισ κα είναι ςε 
κζςθ: 

 
1. Γνώςη: Να αναγνωρίηουν και να ςυηθτοφν βαςικζσ ζννοιεσ και κατευκφνςεισ 
του πεδίου τθσ Κοινωνιολογίασ κακϊσ και τισ κεωρθτικζσ και πρακτικζσ 
ςυμβολζσ των ςθμαντικότερων εκπροςϊπων τθσ κοινωνιολογίασ ςτο πεδίο τθσ 
Διοίκθςθσ επιχειριςεων και λιψθσ αποφάςεων. 
2. Κατανόηςη: Να διακρίνει τισ γνϊςεισ που κα του επιτρζψουν να κατανοιςει 
ευρεία και κριτικά τθ ςθμαςία και τον ρόλο τθσ επιςτιμθσ τθσ Κοινωνιολογίασ 
ωσ ειδικοφ γνωςτικοφ τομζα των Επιςτθμϊν τθσ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και 



Οργανιςμϊν.  
3. Εφαρμογή: Να εφαρμόηουν κοινωνιολογικζσ κεωρίεσ για να ερμθνεφςουν 
κοινωνικά φαινόμενα κακϊσ και ερευνθτικά δεδομζνα που άπτονται ηθτθμάτων 
διοίκθςθσ, με τζτοιο τρόπο ϊςτε να διαφαίνεται μία ολιςτικι αντίλθψθ του ρόλο 
τθσ διοίκθςθσ ςε ςχζςθ με τισ μεταβολζσ και τα δεδομζνα του ευρφτερου 
κοινωνικοφ - ιςτορικοφ ςυγκείμενου.  
4. Ανάλυςη: Να περιγράφουν και να αναλφουν τισ διάφορεσ μορφζσ 
κοινωνιολογικισ ζρευνασ και να επιχειροφν να ερμθνεφουν και να αξιολογοφν τα 
ερευνθτικά αποτελζςματα από το χϊρο τθσ Κοινωνιολογίασ. 
5. φνθεςη: Να ςυνδζουν κοινωνιολογικζσ κεωρίεσ με ςυγκεκριμζνα 
παραδείγματα ερευνϊν από αντίςτοιχεσ επιςτθμολογικζσ και μεκοδολογικζσ 
κατευκφνςεισ του επιςτθμονικοφ πεδίου τθσ Κοινωνιολογίασ.  
6. Αξιολόγηςη: Να αξιολογοφν και να ςυηθτοφν τθν διοίκθςθ από 
κοινωνιολογικι ςκοπιά με ςκοπό να ερμθνεφςουν τθ ςχζςθ τθσ διοίκθςθσ και 
των λοιπϊν κοινωνικϊν κεςμϊν, να αξιολογοφν τουσ περιοριςμοφσ και τισ 
δυνατότθτεσ για δράςθ και αλλαγι μζςα από τον τρόπο άςκθςθσ διοίκθςθσ, 
τόςο μζςα από τθν κακθμερινι πρακτικι όςο και μζςα από τθν υιοκζτθςθ 
αντίςτοιχθσ εργαςιακισ κουλτοφρασ. 

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  

 Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 
 Λιψθ αποφάςεων 
 Αυτόνομθ εργαςία  
 Ομαδικι εργαςία 
 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 
 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Η κεμελίωςθ των νεότεων κοινωνιϊν υπό το φωσ τθσ διττισ επανάςταςθσ. 
2. Ο Μαρξ αντιμζτωποσ με τθν Εγελιανι φιλοςοφία. Η αντιςτροφι των ειδϊλων τθσ 

Κοινωνίασ 
3. Ο Μεκοδολογικόσ ολιςμόσ του Μαρξ και θ διαλεκτικι μεταξφ Βάςθσ και 

Εποικοδομιματοσ 
4. Ο Μαρξ και τα ιςτορικά του ζργα: ανατζμνοντασ τισ ταξικζσ ςυγκροφςεισ και τθν 

κοινωνικι ςφνκεςθ τθσ Γαλλικισ κοινωνίασ του 19ου αιϊνα 
5. Η επιςτθμολογία του Κεφαλαίου: «Η ανατομία του ανκρϊπου είναι κλειδί για τθν 

ανατομία του πικικου» 
6. Η Ντυκερμιανι ανάλυςθ του κοινωνικοφ καταμεριςμοφ τθσ εργαςίασ: Μθχανικι vs 

Οργανικι Αλλθλεγγυι. 
7. Ο Ντυκερμιανόσ κετικιςμόσ: Η κοινωνιολογία ωσ κετικι επιςτιμθ – Η Αυτοκτονία 



ωσ κοινωνικό φαινόμενο. 
8. Ανατζμνοντασ τθν κοινωνικι προζλευςθ τθσ Θρθςκείασ: ο Σοτεμιςμόσ ωσ 

ςτοιχειϊδθ μορφι Θρθςκείασ – Μζροσ 1 
9. Ανατζμνοντασ τθν κοινωνικι προζλευςθ τθσ Θρθςκείασ: ο Σοτεμιςμόσ ωσ 

ςτοιχειϊδθ μορφι Θρθςκείασ – Μζροσ 2 
10. Η Βεμπεριανι κοινωνιολογία: αναηθτϊντασ τα υποκειμενικά νοιματα των 

κοινωνικϊν δρϊντων. 
11. Οι Πολιτιςμικζσ ρίηεσ τθσ καπιταλιςτικισ ανάπτυξθσ κατά Βζμπερ: Ο 

Προτεςταντιςμόσ 
12. Η Πολιτικι ωσ Επάγγελμα: Ανατζμνοντασ το νεωτερικό κράτοσ. 
13. Ανακεφαλαίωςθ 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ ακαδθμαϊκισ πλατφόρμασ moodle για τθν 
επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ και τθν ανάρτθςθ 
υποςτθρικτικοφ υλικοφ. Χριςθ διαδικτφου για 
ανεφρεςθ πθγϊν 

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 

Διαδραςτικι διδαςκαλία 40 

Μελζτθ και ανάλυςθ τθσ 
βιβλιογραφίασ 

30 

εμινάρια 41 

ΤΝΟΛΟ 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. 

υμπεραςματικι αξιολόγθςθ με ερωτιςεισ 
πολλαπλισ επιλογισ και ςφντομθσ απάντθςθσ: 
70% 
Διαμορφωτικι αξιολόγθςθ με ενδιάμεςεσ 
επιμζρουσ  εργαςίεσ: 30% 
Η εξεταςτζα φλθ αναρτάται ςτο moodle και 
αφιερϊνεται χρόνοσ πριν από τθν εξζταςθ ςτθν 
επίλυςθ αποριϊν ςχετικά με τθν εξεταςτζα φλθ. 
Διατθρείται αρχείο τεκμθρίων εξζταςθσ φοιτθτϊν 
μζχρι τθν λιψθ του πτυχίου τουσ. 
Μετά τθν εξζταςθ διατίκεται χρόνοσ ςε κάκε 
φοιτθτι για διευκρίνιςθ των λακϊν του και 
εξιγθςθ τθσ βακμολογίασ του. 
 
 
 
 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 



Προτεινόμενη βιβλιογραφία 

1. Βιβλίο [13003245]: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ, ΜΑΤΡΙΔΗ ΑΒΒΑ   
2. Βιβλίο [31709]: Κοινωνιολογία, Giddens Anthony   
3. Βιβλίο [94643826]: Κοινωνιολογία, Macionis John J.   

 

 


