
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1.ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & 
ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 1605-210711 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 7ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΡΓΩΝ 

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 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 

Ειδίκευςθσ γενικϊν γνϊςεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

ΟΧΙ 

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/courses21/210703_Per_Dioikhsh-k-

diaxeirish-ergwn.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 

Οι φοιτθτζσ αναμζνεται ότι ςτα πλαίςια του μακιματοσ κα είναι κζςθ: 
1. ΓΝΩΗ: να περιγράψουν, να προςδιορίςουν και να αναγνωρίςουν το γενικότερο 
πλαίςιο των διαφορετικϊν μορφϊν διοίκθςθσ. 
2. ΚΑΣΑΝΟΗΗ: να εξθγιςουν και κα εμβακφνουν ςτθν Διοικθτικι επιςτιμθ και τισ 
ιδιαιτερότθτεσ προςζγγιςισ τθσ ανάλογα με τον ςκοπό τθσ και τον τομζα που κα 
εφαρμοςτεί 
3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: να υπολογίηουν παραμζτρουσ παραγωγικότθτασ, αποδοτικότθτασ 
και αποτελεςματικότθτασ λειτουργιϊν και διαδικαςιϊν 



4. ΑΝΑΛΤΗ: να ςυνδυάηουν τθ γνϊςθ ςτο πεδίο τθσ διοίκθςθσ και διαχείριςθσ 
ζργων εν γζνει, και τισ ικανότθτζσ τουσ ϊςτε να ςχεδιάηουν και να διεκπεραιϊνουν 
ζργα και διαδικαςίεσ ςε περιπτϊςεισ άγνωςτου περιβάλλοντοσ 
5. ΤΝΘΕΗ: να οργανϊνουν τθ γνϊςθ και κατανόθςι τουσ ςτο πεδίο τθσ διοίκθςθσ 
και διαχείριςθσ ζργων εν γζνει, και τισ ικανότθτζσ τουσ ϊςτε να ανακαταςκευάηουν 
και να αναδιοργανϊνουν ζργα και διαδικαςίεσ προβλθματικζσ που προκφπτουν ςε 
εφαρμογζσ πεδίου με τθ βοικεια προκεχωρθμζνων εργαλείων και μεκόδων 
6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Να ςυνδυάηουν γνϊςεισ και να διατυπϊνουν κρίςεισ, ζςτω καιμε 
ελλιπι ι περιοριςμζνα δεδομζνα 
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  
 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
 Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Θεωρία: 
1. -Ειςαγωγι ςτθ διoίκθςθ των ζργων. 
2. -Μζτρθςθ δυναμικότθτασ, αποδοτικότθτασ, παραγωγικότθτασ. 
3. -Μάνατημεντ ολικισ ποιότθτασ. 
4. -Ηγεςία και κακoδιγθςθ. 
5. -Θεωρίεσ περί θγεςίασ. 
6. -Λιψθ αποφάςεων με δζντρα. 
7. -Διεργαςίεσ και ςχεδιαςμόσ διεργαςιϊν. 
8. -Προγραμματιςμόσ δυναμικότθτασ παραγωγισ. 
9. -Ειςαγωγι ςτον γραμμικό προγραμματιςμό. 
10. -Μζτρθςθ εργαςίασ. 
11. -χεδιαςμόσ διαδικαςιϊν εργαςίασ. 
12. -Μζκοδοι χρονοδιαχείριςθσ ζργων. 
13. – Επίλυςθ ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ ζργου, προγραμματιςμόσ διαδικαςιϊν 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

τθν αίκουςα διδαςκαλίασ Πρόςωπο με Πρόςωπο 

διδαςκαλία, Εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ με 



ςφγχρονα και αςφγχρονα εργαλεία 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ διδαςκαλία (moodle, office, κλπ) 
ςτθ διδαςκαλία (προβολικά και παρουςιάςεισ 
διαφανειϊν) κακϊσ επίςθσ και ςτθν επικοινωνία 
με τουσ φοιτθτζσ/τριεσ 

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 39 

Αςκιςεισ εφαρμογϊν 
πεδίου 

61 

υγγραφι εργαςίασ 50 

  

  

  

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 Γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι θ ελλθνικι και δφναται για 
αλλοδαποφσ φοιτθτζσ να είναι θ Αγγλικι (φοιτθτζσ από 
προγράμματα ανταλλαγϊν). 
Ωσ υμπεραςματικι αξιολόγθςθ χρθςιμοποιοφνται γραπτά 
ι διαδικτυακά τεςτ ςτο τζλοσ του εξαμινου, που δφνανται 
να περιλαμβάνουν ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ, 
ςφντομθσ απάντθςθσ, εκτενοφσ απάντθςθσ ι ςωςτοφ 
λάκουσ. 
Η τελικι βακμολόγθςθ είναι άκροιςμα των διαμορφωτικϊν 
και ςυμπεραςματικϊν αξιολογιςεων των φοιτθτϊν. Σα 
κριτιρια αξιολόγθςθσ ζχουν να κάνουν αφενόσ ςτισ 
εργαςίεσ ςτο βακμό ςτον οποίο οι φοιτθτζσ προχωροφν 
ςτθν εκπόνθςθ τθσ εργαςίασ και διεκπεραιϊνουν τα 
ενδιάμεςα τεχνικά ηθτοφμενα ςτθ δε τελικι εξζταςθ ςτθν 
επίτευξθ των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων που 
περιγράφονται παραπάνω. Για κάκε Μ.Α. θ βακμολογία 
διακρίνεται δίπλα ςτθν ερϊτθςθ και είναι γνωςτι ςτουσ 
φοιτθτζσ. Μετά τθν ζκδοςθ των βακμολογιϊν οι φοιτθτζσ 
μποροφν να δουν τα γραπτά τουσ ςε ϊρεσ γραφείου. 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία 

1. ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΡΓΩΝ: Η ΕΠΙΣΕΤΞΗ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΤ ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΟ 
Κωδικόσ Βιβλίου ςτον Εφδοξο: 59395324 
Ζκδοςθ: 1θ/2016 
υγγραφείσ: Pinto K. Jeffrey 
ISBN: 9789963258901 
Σφποσ: φγγραμμα 
Διακζτθσ (Εκδότθσ): BROKEN HILL PUBLISHERS LTD 

2. ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Κωδικόσ Βιβλίου ςτον Εφδοξο: 77109652 
Ζκδοςθ: 3θ ζκδ./2018 



υγγραφείσ: Πολφηοσ εραφείμ 
ISBN: 978-960-586-254-1 
Σφποσ: φγγραμμα 
Διακζτθσ (Εκδότθσ): ΕΚΔΟΕΙ ΚΡΙΣΙΚΗ ΑΕ 

  

Συναφή επιςτημονικά περιοδικά 

 


