
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & 
ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 1605-

210610 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 6ο  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

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 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΕΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΟΤΝ 

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/courses21/210723_Per_Dioikhsh-

poiothtas2.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. 

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 

1. ΓΝΩΗ: Να αναγνωρίςουν τον όρο Ολικόσ Ζλεγχοσ Ποιότθτασ (ΟΕΠ) και τισ 
παραμζτρουσ που τον επθρεάηουν. Να ςυνδυάηουν εργαλεία 
αυτοαξιολόγθςθσ για τθ διάγνωςθ των χαρακτθριςτικϊν τθσ ποιότθτασ. 

2. ΚΑΣΑΝΟΗΗ: Να διακρίνουν τον όρο Διαχείριςθ ι Διοίκθςθ Ολικισ 
Ποιότθτασ (ΔΟΠ) και τισ παραμζτρουσ που τον επθρεάηουν. Να 
εξθγιςουν τον όρο υςτιματα Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ (ΔΠ). 

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Να εξετάςουν και να αναπτφξουν ζνα προϊόν / μία υπθρεςία 



ποιότθτασ *(ςυμπεριλαμβάνοντασ τθν ανάλυςθ αςτοχίασ και 
αποτελεςμάτων (FMEA)+. Να ανακαλφψουν τον όρο Διαχείριςθ ι 
Διοίκθςθ Ολικισ Ποιότθτασ κακϊσ και ςτα λοιπά εφαρμοηόμενα 
υςτιματα Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ (ΔΠ). 

4. ΑΝΑΛΤΗ: Να ςυνδυάηουν τα μοντζλα και τα βραβεία ολικισ ποιότθτασ 
(πχ, EFQM, Deming). 

5. ΤΝΘΕΗ: Να ςυνκζςουν και να οργανϊςουν τα πιο ευρζωσ 
χρθςιμοποιοφμενα εργαλεία και τεχνικζσ (καταιγιςμόσ ιδεϊν, 
διάγραμμα ςυγγζνειασ, διάγραμμα αιτίου-αποτελζςματοσ, ςυγκριτικι 
παρουςίαςθ με ςυςτιματα αναφοράσ, διάγραμμα ελζγχου, 
ιςτόγραμμα, διάγραμμα Pareto, και διάγραμμα διαςκόρπιςθσ). 

6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Να ςυγκρίνουν τόςο κεωρθτικι όςο και πρακτικι γνϊςθ των 
προτφπων ποιότθτασ International Standards Organization (ISO). Να 
μετροφν, να υπολογίηουν, να αναλφουν και να υπολογίηουν το κόςτοσ 
για τθν ποιότθτα, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν πικανότθτα να λάβει χϊρα 
ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ αςτοχιϊν διαφορετικισ προζλευςθσ και να 
εφαρμόςουν τισ διάφορεσ τεχνικζσ για βελτιςτοποίθςθ του κόςτουσ για 
τθν ποιότθτα (περιοριςμόσ κόςτουσ με ταυτόχρονθ βελτίωςθ τθσ 
ποιότθτασ). 

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 
 Ομαδικι ι/και ατομικι εργαςία  
 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
 Παραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 
 χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Ειςαγωγι ςτθ Διοίκθςθ Ολικισ Ποιότθτασ 
2. Εννοιολογικι οριοκζτθςθ τθσ Ποιότθτασ - Διοίκθςθ Ολικισ Ποιότθτασ, 

Προχποκζςεισ, οφζλθ, εμπόδια. 
3. επίπεδα εφαρμογισ τθσ Διοίκθςθσ Ολικισ Ποιότθτασ 
4. χεδιαςμόσ Ποιότθτασ 
5. Μοντζλα για τθν εφαρμογι τθσ Διοίκθςθσ Ολικισ Ποιότθτασ  
6. Πιςτοποίθςθ Τπθρεςίασ/Προϊόντοσ και Διορκωτικζσ Ενζργειεσ 
7. υςτιματα Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ 



8. Πρόγραμμα Ολικισ Ποιότθτασ 
9. Εργαλεία και Σεχνικζσ για τθ Βελτίωςθ τθσ Ποιότθτασ 
10. Κφκλοι Ποιότθτασ, Ποιότθτα κατά Deming, Juran, Grosby, Garvin, Ishikawa, 

Taguchi 
11. Βραβεία Ολικισ Ποιότθτασ 
12. φςτθμα διαχείριςθσ ποιότθτασ κατά ΙSO 
13. χεδιαςμόσ υςτιματοσ Ικανοποίθςθσ Πελατϊν 

 

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 

Δραςηριότητα 
ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 
Διαδραςτικι 
διδαςκαλία 

40 

Μελζτθ και ανάλυςθ 
τθσ βιβλιογραφίασ 

30 

υγγραφι και 
υποςτιριξθ εργαςίασ 

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. 

Εκπόνθςθ και δθμόςια παρουςίαςθ γραπτισ 
εργαςίασ. Η εργαςία αξιολογείται με βάςθ τα 
παρακάτω κριτιρια τα οποία αναρτϊνται ςτθν 
ακαδθμαϊκι πλατφόρμα exams-sod.the.ihu.gr 
Δθμιουργία οργανογράμματοσ, περιγραφι 
κζςεωσ εργαςίασ, οριςμόσ προβλιματοσ 
ποιότθτασ, περιγραφι των βαςικϊν εργαλείων 
ποιότθτασ ςφμφωνα με το πρόβλθμα και 
περιγραφι μίασ διαδικαςίασ με διάγραμμα ροισ 
για τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ 

 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία 

Kiran D, R., (2016). Total Quality Management: Key Concepts and Case Studies 
Mizuno, S. (2020): Management for Quality Improvement: The 7 New QC Tools 
Tricker, R. (2019). Quality Management Systems: A Practical Guide to Standards 
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