
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΚΑΙ 
ΣΟΤΡΙΜΟΤ 
ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 1605-210503 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 5ο 

(κατ. 
Μάρκετινγκ) 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΡΕΤΝΑ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ  

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 

Θεωρία 3 3 

Αςκιςεισ Πράξθσ 2 2 
ΤΝΟΛΟ 5 5 
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά 
ςτο 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

Επιςτθμονικισ Περιοχισ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΗ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

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

content/uploads/courses21/210503_Per_Ereyna-

mkt.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. 

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

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Οι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ του τμιματοσ ΔΟΜΣ με κατεφκυνςθ το Μάρκετινγκ μετά τθν 
επιτυχι παρακολοφκθςθ του μακιματοσ: 

1. ΓΝΩΗ: Αναγνωρίηουν το περιεχόμενο και περιγράφουν τθ μεκοδολογία τθσ 
ζρευνασ που ςχετίηεται με τθ δράςθ των επιχειριςεων ςτθν αγοράωσ ςχετικά 
αυτοτελζσ μζροσ του ςυνολικότερου ςυςτιματοσ πλθροφόρθςθσ μιασ επιχείρθςθσ 
Διακρίνουν και εξθγοφν τθ ςπουδαιότθτα και το ρόλο τθσ ζρευνασ μάρκετινγκ ςτθ 
λιψθ αποφάςεων από τθ διοίκθςθ του μάρκετινγκ  

http://www.mkt.teithe.gr/index.php/el/spoudes-mainmenu-47/programma-spoudwn/56/109-efarmosmini-ereuna-sto-marketing


2. ΚΑΣΑΝΟΗΗ: Εξετάηουν και αναπαράγουν όλεσ τισ μεκόδουσ ςυγκζντρωςθσ 
δευτερογενϊν και πρωτογενϊν ςτοιχείων. Εφαρμόηουν όλεσ τισ μεκόδουσ 
δειγματολθψίασ.  
3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: εξετάηουν ολοκλθρωμζνα ερευνθτικά προγράμματα, ταξινομϊντασ  
όλεσ τισ γνϊςεισ μάρκετινγκ που ζχουν αποκτιςει εντόσ του προγράμματοσ 
ςπουδϊν ζωσ το Εϋ εξάμθνο 
4. ΑΝΑΛΤΗ: χεδιάηουν ςφνκετα ςενάρια προςομοίωςθσ διαφόρων προβλθμάτων 
μάρκετινγκ ςτο χϊρο των επιχειριςεων ϊςτε να μποροφν να ςυνδυάςουν και να 
αναπτφξουν τθν διενζργεια ερευνϊν μάρκετινγκ 
5. ΤΝΘΕΗ: υνκζτουν και εξθγοφν τα αποτελζςματα ερευνϊν μάρκετινγκ ϊςτε να 
προτείνουν λφςεισ ςε προβλιματα λιψθσ αποφάςεων μάρκετινγκι/και τθ 
διενζργεια περαιτζρω ζρευνασ. 
6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: εφαρμόηουν τισ γνϊςεισ τουσ και αξιολογοφν μελζτεσ 
περιπτϊςεων, μετρϊντασ και κρίνοντασ τθ χριςθ ςυγκεκριμζνων εργαλείων. 

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 

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

2) Ομαδικι εργαςία  
3) Παραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 
4) χεδιαςμόσ ερευνθτικϊν προγραμμάτων  
5) Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ  
6) Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
7) Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1) Ο ρόλοσ και ο ςκοπόσ τθσ Ε.Μ., θ ςχζςθ τθσ με τθν ζννοια του μάρκετινγκ και τθ 
Διοίκθςθ του Μάρκετινγκ.  

2) Η λιψθ αποφάςεων και θ Ε.Μ. Επιχείρθςθ και πλθροφορίεσ. φςτθμα 
Πλθροφόρθςθσ Μάρκετινγκ (ΜΙS).  

3) Αρχζσ και οργάνωςθ τθσ Ε.Μ.  
4) Προκαταρκτικι φάςθ ερευνθτικϊν προγραμμάτων.  
5) Ερευνθτικοί ςτόχοι 
6) Ανάλυςθ των ςταδίων διεξαγωγισ ερευνθτικϊν προγραμμάτων. Μεκοδολογία. 
7) Η ζρευνα δευτερογενϊν ςτοιχείων και θ αναςκόπθςθ βιβλιογραφίασ. Μζκοδοι – 

Σεχνικζσ – φςτθμα Αναφορϊν. 
8) υγκζντρωςθ πρωτογενϊν ςτοιχείων. Δθμοςκόπθςθ (προςωπικι ςυνζντευξθ, 

τθλεφωνικι, ταχυδρομικι, θλεκτρονικι), Παρατιρθςθ, Πειραματικι Ζρευνα. 
9) Δείγμα (μζγεκοσ, μζκοδοι). 
10) χεδιαςμόσ εργαλείων ςυγκζντρωςθσ πρωτογενϊν ςτοιχείων (ερωτθματολογίων) 
11) Μζτρθςθ μεταβλθτϊν. Αξιοπιςτία-Εγκυρότθτα 
12) Επεξεργαςία ςτοιχείων, ανάλυςθ δεδομζνων, ςυηιτθςθ, εξαγωγι ςυμπεραςμάτων, 



προτάςεισ, ςφνταξθ εκκζςεωσ, παρουςίαςθ. 
13) Ειδικά ηθτιματα τθσ Ε.Μ. (Δαπάνεσ, Δεοντολογία) 

 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

τθν αίκουςα διδαςκαλίασ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ ΣΠΕ ςτθ διδαςκαλίακαι ςτθν επικοινωνία με 
τουσ φοιτθτζσ. 

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 ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Αςκιςεισ εκπόνθςθσ 
ζρευνασ μάρκετινγκ εντόσ 
τθσ τάξθσ 

26 

Ομαδικι Εργαςία 
εκπόνθςθσ 
ολοκλθρωμζνου 
ερευνθτικοφ 
προγράμματοσ μάρκετινγκ.  

85 

Σφνολο Μαθήματος  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. 

ΘΕΩΡΙΑ 
I. Πολλαπλισ επιλογισ 

II. Ερωτιςεισ ανάπτυξθσ 
III. Αςκιςεισ 
ΑΚΗΕΙ ΠΡΑΞΗ 

IV. Εκπόνθςθ τμθματικισ ζρευνασ μάρκετινγκ εντόσ 
του εργαςτθρίου 

V. Εκπόνθςθ ομαδικισ εργαςίασ ολοκλθρωμζνου 
ερευνθτικοφ προγράμματοσ.  

Κατόπιν ραντεβοφ ι κατά τισ ϊρεσ ςυνεργαςίασ με 
φοιτθτζσ μποροφν οι φοιτθτζσ να δουν τα λάκθ τουσ 
ςε γραπτζσ εξετάςεισ. Οι εργαςίεσ επιςτρζφονται 
διορκωμζνεσ με παρατθριςεισ βελτίωςθσ. 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 

Σθλικίδου, Ε. (2010). Η Ζρευνα του Μάρκετινγκ. Εκδόςεισ “οφία”.  
Σθλικίδου, Ε. και Δελθςταφρου, Α. (2018). Εργαςτθριακζσ θμειϊςεισ Ζρευνασ Μάρκετινγκ. 

Εκδόςεισ ΑΣΕΙΘ.  
Chisnall, P.M. (1992). Marketing Research, 4th edition, London, McGraw-Hill, Inc.  
Tull, D.S., and Hawkins, D.I. (1993). Marketing Research 6th edition, New York, McMillan.  
Churchill, G.A., Jr. (1995). Marketing Research 6th edition, New York, McMillan  
Zikmund, W.G. (2000) Exploring Marketing Research. Orlando, The DrydenPress. 
 
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

Journal of Marketing Research 
Journal of Consumer Research 

 


