
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  
1. ΓΕΝΙΚΑ  

ΧΟΛΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ  

ΣΜΗΜΑ  ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & 

ΣΟΤΡΙΜΟΤ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ  

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  1605-210615  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ  6o 

(κατ.Διοίκθςθσ 

Οργανιςμϊν) 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 

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 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:  

 
ΟΧΙ  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ:  
Ελλθνικά  

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 ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ κα μπορεί:   

1. Γνώςη: γνωρίηει ζννοιεσ που αφοροφν τθν παραγωγικι ικανότθτα μιασ 
παραγωγικισ διαδικαςίασ όπωσ είναι ςχεδιαςμζνθ. Αναμενόμενθ και 
πραγματικι παραγωγικι ικανότθτα κακϊσ και τθσ ζννοιασ τθσ χρθςιμότθτασ.  

2. Κατανόηςη: να κατανοοφν το οικονομικό ςφςτθμα εντόσ του οποίου λειτουργεί 

θ επιχείρθςθ. Να κατανοθ́ςουν, διακρίνουν και προςδιορίςουν τισ αποφάςεισ 

που καλούνται να λάβουν τα ςτελζχθ τθσ ςε κζματα τθσ οικονομικισ και 

βιομθχανικισ οργάνωςθσ.  

3. Εφαρμογή: να ςχεδιάηουν και να υλοποιοφν αποφάςεισ ςε κζματα διαχείριςθσ 

ανκρωπίνων πόρων, μάρκετινγκ και επιχειρθματικότθτασ.  

4. Ανάλυςη: να αναλφει και επιλφει προβλιματα απόφαςθσ που αφοροφν 
παραγωγικζσ διαδικαςίεσ. Να αναλφςει βαςικζσ μεκόδουσ πρόγνωςθσ τθσ 
ηιτθςθσ και ανάλυςθσ νεκροφ ςθμείου για μια παραγωγικι διαδικαςία. 

5. φνθεςη: να γνωρίηει και αναλύει τθν διαχρονικθ́ αξία του χρθ́ματοσ ενώ 
παράλλθλα να μπορεί να ςυνδυάςει ςε κοινθ́ χρονικθ́ βάςθ τθν αξία 
χρθματικϊν ροϊν που ςυμβαίνουν ςε διαφορετικζσ χρονικζσ ςτιγμζσ. Να 
ανακζτει εργαςίεσ μιασ παραγωγικισ διαδικαςίασ ςε ςτακμοφσ εργαςίασ με 
ευρετικό και αναλυτικό τρόπο λαμβάνοντασ υπόψθ κανόνεσ , αρχζσ και 
περιοριςμοφσ τθσ παραγωγισ. 

6. Aξιολόγηςη: Να αξιολογεί το βζλτιςτο ςθμειο τοποκζτθςθσ μιασ παραγωγικισ 
διαδικαςίασ με τθν χριςθ διαφόρων ευρετικϊν μεκόδων.  

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  Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων   
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων  Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 
τεχνολογιϊν   Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον   
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ   
Λιψθ αποφάςεων   
Αυτόνομθ εργαςία   Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ   
Ομαδικι εργαςία   Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον   ……  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον   Άλλεσ… Παράγωγι νζων 

ερευνθτικϊν ιδεϊν   ……. 

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ/ τριεσ αναπτφςςουν 
γνϊςεισ που κα τουσ βοθκιςουν ςτθν 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, για τισ 
αγορζσ και τισ ςυνκικεσ που επικρατοφν με τθ χριςθ τθσ κατάλλθλθσ 
μεκοδολογίασ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν    

 Λιψθ αποφάςεων    

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον    

 χεδιαςμό και διαχείριςθ ζργων   

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  



1. Μονοπϊλιο, με ζμφαςθ ςτθ μθ γραμμικι τιμολόγθςθ.  

2. Αγορζσ διαρκϊν καταναλωτικϊν αγακϊν, ςυμπεριφορά υπό αβεβαιότθτα. 

3. Χριςθ εμπειρικϊν αναλφςεων ηιτθςθσ για αποφάςεισ τιμολόγθςθσ και ειςόδου. 

4. Ολιγοπϊλιο, με ζμφαςθ ςτθ ςχζςθ μεταξφ των υποδειγμάτων ανταγωνιςμοφ τιμϊν και 

ποςοτιτων.  

5. Επενδφςεισ και περιοριςμοί παραγωγικοφ δυναμικοφ. 

6. Κίνθτρα διοίκθςθσ και ςτρατθγικισ αντιπροςϊπευςθσ.  

7. Είςοδοσ ςε νζεσ αγορζσ και ςτρατθγικζσ επικετικισ ι διακριτικισ τιμολόγθςθσ. 

8. τρατθγικζσ επικετικισ θ διακριτικισ τιμολόγθςθσ: εφαρμογι ςτο πεδίο των Σουριςτικϊν 

Επιχειριςεων. 

9. Διαφιμιςθ: κόςτοσ αναηιτθςθσ και εναλλαγισ. 

10. Επιδράςεισ δικτφου. Καινοτομία, ζρευνα και ανάπτυξθ. 

11. Δυναμικι των κλάδων. 

12. Θεωρία δθμοπραςιϊν και εφαρμογζσ: ανοικτοφ και κλειςτοφ τφπου. 

13. Κοινζσ και ανεξάρτθτεσ αξίεσ. Η κατάρα του νικθτι.  

 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ  
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο διαλζξεισ ςτθν αίκουςα 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν  

 

Γίνεται ανάρτθςθ των διαφανειϊν των διαλζξεων 

ςτθν ιςτοςελίδα του μακιματοσ ςτθν 

πλατφόρμα moodle  του Σμιματοσ  

 
μζκοδοι διδαςκαλίασ.  
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,  
Άςκθςθ  Πεδίου,  Μελζτθ  & ανάλυςθ  

 
Εργαςτιριο,  Διαδραςτικι
 διδαςκαλία, Εκπαιδευτικζσ 
επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ (project), 
Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 
δθμιουργία, κ.λπ.  
 

 
ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα με 

τισ αρχζσ του ECTS  

Δραςτθριότθτα   Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμινου  

Διαλζξεισ   39  

Φροντιςτιριο     

Εργαςτθριακι Άςκθςθ     

υγγραφι εργαςίασ / 

εργαςιϊν    

 

εμινάρια     

Αςκιςεισ     

Εκπόνθςθ μελζτθσ  

(project)    

 

Μελζτθ & ανάλυςθ  

βιβλιογραφίασ  

 

Πρακτικι (Σοποκζτθςθ)     

Αυτοτελισ Μελζτθ   111  

Άλλο:      

φνολο Μακιματοσ    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 φοιτθτϊν γίνεται με ςυμμετοχι τουσ 
ςε γραπτζσ εξετάςεισ οι απαντιςεισ των οποίων 
περιζχονται ςτα προτεινόμενα ςυγγράμματα. 

 

 

 

 

 

 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

Προτεινόμενη βιβλιογραφία  

1. Βιομθχανικι Οργάνωςθ. Ζκδοςθ: Lipczynski J. 1θ ζκδ./2011. ISBN: 9789604891481. BROKEN HILL 

PUBLISHERS LTD 

2. φγχρονθ Βιομθχανικισ Οργάνωςθ. Carlton Dennis, Perloff Jeffrey. 1/2017. ISBN: 9789963274437. 

BROKEN HILL PUBLISHERS LTD 

 


