
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & ΣΟΤΡΙΜΟΤ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 1605-
210710 

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 7ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ τρατηγικόσ χεδιαςμόσ και Επιχειρηματικά χζδια 

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, Αςκιςεισ Πράξθσ 5 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 

Ειδίκευςθσ γενικϊν γνϊςεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

- 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικά 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Όχι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

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

content/uploads/courses21/210714_Per_Strathgikos-

sxediasmos-kai-epixeirhmatika-sxedia.pdf 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθηςιακά Αποτελζςματα 
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 

 
Σκοπόσ και Περιεχόμενο: 

κοπόσ του μακιματοσ είναι θ ειςαγωγι των φοιτθτϊν ςτο πλαίςιο τθσ 
ςτρατθγικισ ενόσ οργανιςμοφ κακϊσ και θ ενςωμάτωςθ αυτισ τθσ ςτρατθγικισ 
προςζγγιςθσ ςε ζνα γενικότερο επιχειρθματικό ςχζδιο ανάπτυξθσ. 
Σο μάκθμα καλφπτει τισ κεμελιϊδεισ ζννοιεσ τθσ ςτρατθγικισ των επιχειριςεων και τθσ 



διαχείριςθσ τθσ επίδοςθσ ενόσ οργανιςμοφ. Παρζχει ςτουσ φοιτθτζσ τθν δυνατότθτα να 
αναπτφξουν δεξιότθτεσ, να κατανοιςουν και να διαμορφϊςουν ςτρατθγικά επιχειρθματικά 
ςχζδια και μοντζλα  για εκνικοφσ και διεκνείσ οργανιςμοφσ. Εςτιάηοντασ ςε πραγματικζσ 
περιπτϊςεισ και παραδείγματα προςφζρεται θ δυνατότθτα ςτουσ φοιτθτζσ να 
αντιλθφκοφν ζνα πραγματικό επιχειρθματικό περιβάλλον που κα αντιμετωπίςουν ςτο 
μζλλον.  
Μετά τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ να: 

1. ΓΝΩΗ: προςδιορίςουν εκτενϊσ το περιβάλλον (εςωτερικό και εξωτερικό) ενόσ 
οργανιςμοφ 
2. ΚΑΣΑΝΟΗΗ: διακρίνουν πικανά κζματα προσ επίλυςθ και πικανζσ βελτιϊςεισ 
ςτθ λειτουργία ενόσ οργανιςμοφ 
3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: εξετάςουν πωσ οι πόροι μίασ επιχείρθςθσ μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν με τον πλζον αποτελεςματικό τρόπο 
4. ΑΝΑΛΤΗ: ςυνδυάςουν τθ ςφνδεςθ των λειτουργιϊν μίασ επιχείρθςθσ 
5. ΤΝΘΕΗ: δθμιουργιςουν ζνα πλιρεσ ςτρατθγικό επιχειρθματικό ςχζδιο με 
επίκεντρο τουσ ςτόχουσ ενόσ οργανιςμοφ 
6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: ορίςουν τισ προεκτάςεισ του ςτρατθγικοφ επιχειρθματικοφ 
ςχεδιαςμοφ και τθσ καινοτομίασ ςε επιχειρθςιακό επίπεδο 

Γενικζσ 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 

  

 Αλαδήηεζε, αλάισζε θαη ζύλζεζε δεδοκέλφλ θαη πιεροθορηώλ, κε ηε τρήζε 

θαη ηφλ απαραίηεηφλ ηετλοιογηώλ  

 Προζαρκογή ζε λέες θαηαζηάζεης  

 Λήυε αποθάζεφλ  

 Ασηόλοκε εργαζία  

 Οκαδηθή εργαζία  

 Εργαζία ζε δηεζλές περηβάιιολ  

 Εργαζία ζε δηεπηζηεκοληθό περηβάιιολ  
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
1θεβδ.: Ειςαγωγι ςτθ ςτρατθγικι και το ςτρατθγικό μάνατημεντ – Βαςικζσ ζννοιεσ του 

μάνατηεμεντ 

2θ: Η διαδικαςία του ςτρατθγικοφ μάνατημεντ  

3θ: Σο επιχειρθςιακό περιβάλλον 

4θ: τρατθγικζσ ικανότθτεσ και εργαλεία ανάλυςισ τουσ 

5θ: Επιχειρθματικζσ ςτρατθγικζσ και επιχειρθματικά προγράμματα 

6θ: Επιχειρθματικζσ ςτρατθγικζσ και ςτρατθγικζσ ανάπτυξθσ 

7θ: Εφαρμογι και ζλεγχοσ τθσ επιχειρθςιακισ ςτρατθγικισ 



8θ: Μελζτθ περίπτωςθσ Α 

9θ: Εταιρικι κοινωνικι ευκφνθ και επιχειρθματικι ςτρατθγικι 

10θ: Διεκνζσ ςτρατθγικό μάνατημεντ 

11θ: Καινοτομία και επιχειρθματικότθτα 

12θ: Επιχειρθματικά μοντζλα και ςχζδια 

13θ: Μελζτθ περίπτωςθσ Β 

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 

 

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 

υγγραφι εργαςίασ 111 

  

  

  

  

  

  

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 
 

 
 
Εξετάςεισ, εκπόνθςθ εργαςίασ 
Η 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. 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία 

αρμανιϊτθσ, Χ. (2020). τρατθγικό Μάνατημεντ: Θεωρία, Πράξθ, Αςκιςεισ, Περιπτϊςεισ 
επιχειριςεων. Εκδόςεισ Ζυγόσ. 

 


