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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 

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: 

 

Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΑΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://ommt.ihu.gr/wp-
content/uploads/courses21/210401_Per_Kainotomia-
k-epixeirhmatikothta.pdf 

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 

Σο μάκθμα αυτό ζχει ωσ ςκοπό να ειςάγει τουσ φοιτθτζσ ςτισ ζννοιεσ τθσ 

επιχειρθματικότθτασ, τθσ καινοτομίασ. Ο φοιτθτισ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να 

κατανοιςει τα διάφορά είδθ καινοτομίασ, να αναπτφςςει αποτελεςματικά επιχειρθματικά 

μοντζλα και να ςυντάςςει ζνα BusinessPlan. Ειδικότερα:  

1. ΓΝΩΗ: Θα αναγνωρίηει τισ ζννοιεσ και τα χαρακτθριςτικά του επιχειρθματία και τθσ 

επιχειρθματικότθτασ ςτα πλαίςια τθσ εταιρικισ και τθσ κοινωνικισ διάςταςθσ τθσ 

2. ΚΑΣΑΝΟΗΗ: Θα διακρίνει τθν διάςταςθ τθσ καινοτομίασ και κα μπορεί να εκτιμιςει 

δράςεισ για ανάπτυξθ καινοτομικών εφαρμογών 

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Θα διακρίνει και κα αναλφει τα επιμζρουσ ςτοιχεία ενόσ 



επιχειρθματικοφ μοντζλου ςτο πρότυπο του Καμβά  Επιχειρθματικοφ Μοντζλου 

(BusinessModelCanvas)  

4. ΑΝΑΛΤΗ: Θα ςυνδυάηει με επιτυχία ζνα επιχειρθματικό μοντζλο και κα αναπτφςςει 

ζνα αποτελεςματικό και ολοκλθρωμζνο επιχειρθματικό ςχζδιο 

5. ΤΝΘΕΗ: Θα δθμιουργεί και κα οργανώνει όλα τα επιμζρουσ δεδομζνα που είναι 

αναγκαία ςτθν ςφνταξθ και ςτθν εφαρμογι του επιχειρθματικοφ ςχεδίου 

6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Θα είναι ςε κζςθ να αξιολογιςει και να υποςτθρίξει με επιτυχία μια 

επιχειρθματικι δραςτθριότθτα. Παράλλθλα κα είναι ικανόσ να μετρά και να κρίνει 

τα αποτελζςματα τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ώςτε να ςυμπεραίνει 

ζγκαιρα κρίςιμζσ αποφάςεισ. 

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  
 Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 
 Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
 Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Επιχειρθματικότθτα Ιςτορικι Εξζλιξθ  
2. Η Επιχειρθματικι Νοοτροπία ςτα Άτομα  
3. Η Επιχειρθματικι Νοοτροπία ςτουσ οργανιςμοφσ Εταιρικι 

Επιχειρθματικότθτα 
4. Κοινωνικι επιχειρθματικότθτα και το παγκόςμιο περιβάλλον τθσ 

επιχειρθματικότθτασ 
5. Καινοτομία Η Δθμιουργικι Επιδίωξθ των Ιδεϊν 
6. Αξιολόγθςθ των Επιχειρθματικών Ευκαιριών 
7. Πορεία προσ τθ Δθμιουργία μιασ Επιχειρθματικισ Δραςτθριότθτασ 
8. Πθγζσ Κεφαλαίου για τουσ Επιχειρθματίεσ 
9. Νομικζσ Πτυχζσ των Επιχειριςεων 
10. Προκλιςεισ του Μάρκετινγκ για τισ Επιχειριςεισ 
11. Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ Επιχειρθματικών Εγχειρθμάτων 
12. Ανάπτυξθ ενόσ Αποτελεςματικοφ Επιχειρθματικοφ χεδίου 



13. τρατθγικζσ Ανάπτυξθσ για Νζα Εγχειριματα 
 

3. 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 διαφανειών με βιντεοπροβολζα 
(Powerpoint), και διαδικτφου κατά τθ 
διδαςκαλία 

 Σο εκπαιδευτικό υλικό  κακώσ και 
ςυμπλθρωματικό υλικό αναρτάται ςτον 
εκπαιδευτικό κόμβο exams-sod.the.ihu.gr 
ςτθ ςελίδα του μακιματοσ. 

 Η επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ 
πραγματοποιείται μζςω τθσ πλατφόρμασ 
zoom και δια ηώςθσ ςε ώρεσ γραφείου 
που ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του 
μακιματοσ. 

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 

Δρασηριότητα 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ  39 

Αςκιςεισ με μελζτεσ 
περιπτώςεων 

26 

Ατομικζσ εργαςίεσ 
ςφνταξθσ 
επιχειρθματικοφ 
ςχεδίου 

50 

Αυτοτελι μελζτθ  35 

  

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. 

Η αξιολόγθςθ των φοιτθτών γίνεται με εξετάςεισ 
είτε με πολλαπλισ επιλογισ είτε με ερωτιςεισ 
ανάπτυξθσ 
Δίνεται θ δυνατότθτα ςε φοιτθτζσ που το 
επιλζγουν να υποβάλουν εργαςία με αντίςτοιχο 
φόρτο ςτθν οποία παρουςιάηουν ζνα νζο,  
ολοκλθρωμζνο επιχειρθματικό εγχείρθμα. Η 
εργαςία αντικακιςτά τθν υποχρζωςθ του φοιτθτι 
να παρουςιαςτεί ςε εξετάςεισ.  
Σα κζματα των εξετάςεων κακώσ και οι λφςεισ 
αναρτώνται ςτθν ςελίδα του μακιματοσ  
 



4. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενθ βιβλιογραφία 

 Kuratko F. Donald, «Επιχειρθματικότθτα-Aπό τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ», 2018, 
BROKENHILLPUBLISHERS LTD  

 Bessant J. -Tidd J., «Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα», 2016, ΕΚΔΟΕΙ Α. 
ΣΖΙΟΛΑ& ΤΙΟΙ Α.Ε.. 

 BurnsPaul, «Επιχειρθματικοτθτα, επιχειριςεισ, καινοτομία, μικρζσ 
επιχειριςεισ, νεοφυείσ επιχειριςεισ», 2020, ΕΚΔΟΕΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟ ΕΠΕ 

 αρρι Κατερίνα, Λαςπίτα ταυροφλα, Κζφθσ Βαςίλθσ, «Επιχειρθματικότθτα 
και Επιχειρθματικό χζδιο», 2021, ΕΚΔΟΕΙ Α. ΣΖΙΟΛΑ& ΤΙΟΙ Α.Ε 

Άλλεσ πθγζσ 

 Κζντρο Εκελοντών Μάνατηερ Ελλάδοσ (ΚΕΜΕΛ)www.kemel.gr 
 

υναφι επιςτθμονικά περιοδικά 
 

 


