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πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
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διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά 
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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 

 
Σο μάκθμα αποςκοπεί ςτθν καλλιζργεια του αναγκαίου επαγγελματιςμοφ των 
φοιτθτϊνπροκειμζνου να λειτουργοφν με βάςθ τθν επιχειρθματικι θκικι και δεοντολογία 
και τθν εταιρικι και κοινωνικι ευκφνθ. 
Αρχικόσ ςτόχοσ τθσ φλθσ του μακιματοσ είναι να κατανοιςουν οι φοιτθτζσ τισ ζννοιεσ τθσ 
θκικισ και τθσ δεοντολογίασ από τισ οποίεσ κα πρζπει να διζπεται θ λειτουργία ενόσ 
οργανιςμοφ. Να δϊςει τα κατάλλθλα ερεκίςματαϊςτε να αντιλθφκοφν τουσ τρόπουσ με 
τουσ οποίουσ μια επιχείρθςθ ωσ οργανιςμόσ, επθρεάηεται αλλά και επθρεάηει το 
περιβάλλον τθσ  και να αξιολογοφν τισ επιδράςεισ που ζχει θ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ 



ςτθν αγορά, ςτουσ καταναλωτζσ, ςτο ανκρϊπινο δυναμικό τθσ, ςτο φυςικό περιβάλλον, 
ςτθν τοπικι κοινωνία, ςτο κράτοσ, ςτον παγκόςμιο οικονομικό-κοινωνικό-πολιτιςμικό ιςτό. 
Παράλληλοσ ςτόχοσ είναι να αναπτφξουν οι φοιτθτζσ τισ απαραίτθτεσ δεξιότθτεσ 
ανάλυςθσ, ςφνκεςθσ και κριτικισ αξιολόγθςθσ των επιχειρθςιακϊν και περιβαλλοντικϊν 
δεδομζνων ϊςτε να είναι ςε κζςθ να διαμορφϊςουν ζνα αποκρυςταλλωμζνο  
επαγγελματικό ςφςτθμα αξιϊν που κα βαςίηεται ςε θκικά κριτιρια. Να εκπαιδευτοφν ζτςι 
ϊςτε να εφαρμόηουν τισ προαναφερκείςεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ προκειμζνου να 
λαμβάνουν επιχειρθςιακά υπεφκυνεσ αποφάςεισ ςτθν πολφπλευρθ πραγματικότθτα των 
επιχειριςεων. 
 
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ/τρια κα είναι ςε κζςθ να: 
 
1. ΓΝΩΗ: Να προςδιορίηει βαςικοφσ προβλθματιςμοφσ τθσ θκικισ διδαςκαλίασ και να 
εκτιμά τθ ςθμαςία τθσ θκικισ που εμπλζκεται ςε όλα τα επίπεδα τθσ επιχειρθματικισ 
δραςτθριότθτασ. Να περιγράφει τισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ επιχειρθματικισ θκικισ και 
δεοντολογίασ και τθσ εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ κακϊσ επίςθσ να επιλζγει πωσ 
εφαρμόηοντασ μια θκικι διαδικαςία θ επιχείρθςθ, μπορεί να κερδίςει: αξιοπιςτία, 
βελτίωςθ του κοινωνικοφ διαλόγου, καλι φιμθ, κετικι εικόνα, πλεονεκτικι τοποκζτθςθ 
ςτρατθγικισ, κλπ. 
2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Να παράγει δθμιουργικι ςκζψθ και κριτικι ικανότθτα ςτο γνωςτικό πεδίο 
τθσ επιχειρθματικισ θκικισ. Να ανακαλφπτει με ποιουσ τρόπουσ θ επιχείρθςθ επθρεάηει -
αλλά και επθρεάηεται από το ανκρϊπινο δυναμικό τθσ και ειδικότερα ςε κζματα που 
αφοροφν ςτθν επιλογι, ςτθ δια βίου μάκθςθ, ςτθν εργαςιακι απόδοςθ, αξιολόγθςθ, 
αμοιβι των εργαηομζνων και ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ γενικότερα 
3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Να εξετάηει επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσ αξιολογϊντασ τθν πολυδιάςτατθ 
επίδραςθ που ζχει θ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ ςτθ διαμόρφωςθ των οικονομικϊν, 
τεχνολογικϊν, κοινωνικϊν, περιβαλλοντικϊν, πολιτιςμικϊν δεδομζνων τθσ τοπικισ 
κοινωνίασ, τθσ περιφζρειασ, του κράτουσ, τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, του παγκόςμιου ιςτοφ. 
4. ΑΝΑΛΤΗ: Να αναπτφςςει το εςωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον τθσ επιχείρθςθσ και 
να ςχεδιάηει και αναπτφςςει ζνα επιχειρθματικό πλάνο (businessplan) 
5. ΤΝΘΕΗ:  Να εξθγεί τα δεδομζνα και να τα παρουςιάηει με επιςτθμονικι πλθρότθτα.  
6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ:  Να ορίηει  επιχειριματα και ςυμπεράςματά ςε αςκιςεισ, μελζτεσ 
περίπτωςθσ, projects για κζματα διοικθτικισ δεοντολογίασ και πρακτικισ ςε επιχειριςεισ. 
 

 
 
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 
 εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 
 εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον 
 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 

 και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου 
 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 
1)Ειςαγωγι ςτθν επιχειρθματικι θκικι και δεοντολογία και τθν εταιρικι κοινωνικι  
ευκφνθ. Γενικζσ ζννοιεσ και διακρίςεισ. Επαγγελματικι δεοντολογία, εταιρικι 
διακυβζρνθςθ. 
 
2)Θκικά κζματα ςτθν επιχείρθςθ και Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ. Οι ενδεχόμενεσ 
αρνθτικζσ επιπτϊςεισ τθσ επιχειρθματικισ δράςθσ ςτον κοινωνικό περίγυρο. Φυςικό 
περιβάλλον, φτϊχεια, διαφκορά των κυβερνϊντων. Οι επιπτϊςεισ για τθν ίδια τθν 
επιχείρθςθ. 
 
3)Θ εταιρικι ευκφνθ ςτο πλαίςιο τθσ οργάνωςθσ: Οι ςχζςεισ με τουσ εργαηόμενουσ. 
Θ εταιρικι ευκφνθ ςτο πλαίςιο τθσ αγοράσ: οι ςχζςεισ με τουσ πελάτεσ και τουσ 
ανταγωνιςτζσ 
 
4)Βιϊςιμθ ανάπτυξθ και επιχειρθματικι θκικι και δεοντολογία. Θ ΕΚΕ ςτισ 
αναπτυςςόμενεσ οικονομίεσ. Παγκοςμιοποίθςθ και ΕΚΕ 
 
 5)Διαχείριςθ ΕΚΕ. Σρόποι πραγματοποίθςθσ όλων των ςταδίων. 
Κοινωνικά υπεφκυνεσ επενδφςεισ επιχειριςεων.Θ ΕΚΕ ςτισ μικρότερεσ επιχειριςεισ. 

 
6)Κϊδικεσ επιχειρθματικισ δεοντολογίασ - Κϊδικασ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ-  
 Άγραφοι κϊδικεσ ςιωπισ : Αποκάλυψθ ι ςυγκάλυψθ 

 
 7) Οργανωςιακι δικαιοςφνθ ςτον εργαςιακό χϊρο Περιβαλλοντικι Θκικι. 
 
   8)Σεχνολογία και θκικι - Θ θκικι ςτο διαδίκτυο  

 
   9)Θκικά κζματα και διεκνείσ υποχρεϊςεισ ςε ζνα πλαίςιο τθσ 
παγκοςμιοποιθμζνθσπραγματικότθτασ 
 
10)Θ εταιρικι ευκφνθ ςτο πλαίςιο τθσ οργάνωςθσ: οι ςχζςεισ με τουσ εργαηόμενουσ. 

Θ εταιρικι ευκφνθ ςτο πλαίςιο τθσ αγοράσ: οι ςχζςεισ με τουσ πελάτεσ και τουσ 
ανταγωνιςτζσ 

 
11) Νζεσ θκικζσ προκλιςεισ και επιταγζσ για τθν επιχειρθματικι δράςθ του 21ου αιϊνα  
 
12) τρατθγικό Πλάνο Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ (Ιδιωτικόσ/ Δθμόςιοσ Σομζασ) 
 
13) Επιχειρθματικι θκικι και δεοντολογία. Διαδικαςίεσ λιψθσ διοικθτικϊν αποφάςεων  
Παραδείγματα καλϊν πρακτικϊν 
 

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 

Αξιοποίθςθ παρουςιάςεων μζςω θ/υπολογιςτι ςτθν 
τάξθ (Power-point) Τποςτιριξθ μακθςιακισ 
διαδικαςίασ μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ  

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 26 

Αςκιςεισ Πράξθσ που 
εςτιάηουν ςτθν εφαρμογι 
μεκοδολογιϊν και ανάλυςθ 
μελετϊν περίπτωςθ 

26 

ΠροαιρετικιΕργαςία 27 

υγγραφιΟμαδικισΕργαςίασ 44 

Ανάλυςθ Περιπτϊςεων ςε 
μικρζσ ομάδεσ 

27 

φνολο Μαθήματοσ με 
Εκπόνηςη Εργαςίασ 

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 
προςβάςιμααπό τουσ φοιτθτζσ. 

 
. Γραπτι τελικι εξζταςθ (100%) 
 -Ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ 
 -φγκριςθ ςτοιχείων κεωρίασ 
 -Ερωτιματα αξιολόγθςθσ κριτικισ 
επιχειρθματολογίασ 
Θ 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. 
 

4. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία 
 

 
MichelBlowfield-AlanMurray(2019). Εταιρικι και Κοινωνικθ Ευκφνθ Εκδόςεισ Παςχαλίδθ 
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Ευκφνθ. Εκδ. Μ. Παρίκου 
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