
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΜΟΝΣΕΛΑ 

1. ΓΕΝΙΚΑ  

ΧΟΛΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ  

ΣΜΗΜΑ  ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & 

ΣΟΤΡΙΜΟΤ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ  

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  1605-210719  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ  7ο (κατ. 
Μάρκετινγκ) 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΜΟΝΣΕΛΑ  

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 

Ειδίκευςθσ γενικϊν γνϊςεων  

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:  
 

τρατθγικι Διοίκθςθ  
 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:  

Ελλθνικά  

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε  
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΟΧΙ  

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)  

 https://exams-sod.the.ihu.gr/course/view.php?id=340 

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 επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ/τρια κα είναι ςε κζςθ να:  

 1.ΓΝΩΗ: ςυνδυάςουν  δεξιότθτεσ  αναλυτικισ  και  κριτικισ  ςκζψθσ  ςχετικζσ  

με  τισ  κεωρίεσ  και τισ προςεγγίςεισ τθσ ςτρατθγικισ διοίκθςθσ   να 

επιλζξουν ικανοποιθτικζσ γνϊςεισ των διαφορετικϊν μοντζλων και 

εργαλείων τθσ ςτρατθγικισ διοίκθςθσ.    

2. ΚΑΣΑΝΟΗΗ: να διακρίνουν τθν αποςτολι, τουσ ςκοποφσ και τουσ ςτόχουσ ενόσ 
οργανιςμοφ.    

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: να ταξινομιςουν και να υπολογίςουν  τουσ παράγοντεσ κλειδιά τθσ 
επιτυχίασ ενόσ οργανιςμοφ.   

4. ΑΝΑΛΤΗ: να ςυνδυάςουν και να διαφοροποιιςουν τουσ οργανωςιακοφσ πόρουσ 
και ικανότθτεσ,  τισ  δεξιότθτεσ  κορμοφ  (corecompetencies)  και  τισ δυναμικζσ 
ικανότθτεσ και τισ διαφορζσ ςτισ δφο ομάδεσ επιχειρθματικϊν πόρων.    

5. ΤΝΘΕΗ: να δθμιουργιςουν και να ςυνκζςουν τισ ανταγωνιςτικζσ δυνάμεισ ςτθν 
αγορά και τουσ  διαφορετικοφσ τφπουσ ανταγωνιςτοφ πλεονεκτιματοσ.    

6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: να ορίςουν  πωσ  δθμιουργείται  αξία  μζςω  τθσ ςτρατθγικισ  θγεςίασ  
κόςτουσ  και  διαφοροποίθςθσ.   Να ςυγκρίνουν και να αξιολογιςουν τθ 
ςθμαςία τθσ δθμιουργικότθτασ και τθσ καινοτομίασ ςτθ ςτρατθγικι επιτυχία.   

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   ……. 

• 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     

• Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ     

• Λιψθ αποφάςεων     

• Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον     

• χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων    

• Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ     

• Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον   

• εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

• εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον    

• Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε 
κζματα φφλου   

• Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

 



Σο μάκθμα αυτό είναι Επιλογισ και απευκφνεται ςτουσ φοιτθτζσ που επικυμοφν να 

εμβακφνουν τισ γνϊςεισ τουσ ςε ζνα ςχετικά καινοφργιο γνωςτικό αντικείμενο το οποίο 

αναφζρεται ςτον τρόπο με τον οποίο με τον οποίο ζνασ οργανιςμόσ δθμιουργεί και 

προςφζρει αξία. Η αξία χρθςιμοποιείται με τθν ευρφτερθ ζννοια και όχι μόνον μόνο 

οικονομικό μζγεκοσ αλλά κοινωνικι ι και άλλθ αξία. φμφωνα με τθ ςχετικι βιβλιογραφία, 

τα επιχειρθματικά μοντζλα αναφζρονται ωσ το προςχζδιο του τρόπου με τον οποίο μια 

επιχείρθςθ «επιχειρεί», δθλαδι περιγράφει τθν ολότθτα του πωσ θ επιχείρθςθ επιλζγει 

τουσ πελάτεσ τθσ, προςδιορίηει και διαφοροποιεί τα προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ τθσ, 

προςδιορίηει τα αντικείμενα με τα οποία αςχολείται θ ίδια και εκείνα που δίνει ςε 

εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ, πωσ διαμορφϊνει τουσ πόρουσ που ζχει ςτθ διάκεςι τθσ κακϊσ 

και πωσ βγαίνει προσ τα ζξω ςτο περιβάλλον τθσ για να γίνει χριςιμθ για τουσ πελάτεσ τθσ 

και να επωφελθκεί από τα κζρδθ τθσ.   

Ζνα ενδιαφζρον πρότυπο για τθν απεικόνιςθ ενόσ επιχειρθματικοφ μοντζλα είναι και ο 

δθμοφιλισ Καμβάσ Επιχειρθματικοφ Μοντζλου (BusinessModelCanvas) ο οποίοσ αποτελεί 

ζνα πρότυπο διαχείριςθσ τθσ ςτρατθγικισ για τθν ανάπτυξθ νζων ι τθν καταγραφι 

υφιςτάμενων επιχειρθματικϊν μοντζλων.   

Θεωρία και Μελζτεσ Περίπτωςθσ  

1θ Εβδομάδα: Ειςαγωγι ςτα Επιχειρθματικά Μοτζλα, Βαςικζσ ζννοιεσ και παραδείγματα με 

τθ χριςθ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ  

2θ Εβδομάδα: Αναλυτικι Παρουςίαςθ του Καμβά των OSTERWALDER & PIGNEUR  

3θ Εβδομάδα: Αναλυτικι παρουςίαςθ Μελζτθσ Περιπτϊςεων με βάςθ τθν καμβά των 

OSTERWALDER & PIGNEUR  

4θ Εβδομάδα: Η καινοτομία ςτα Ε.Μ.. Εςτίαςθ ςτισ διαφορζσ ανάμεςα ςτα ΕΜ καινοτομίασ 

και καινοτόμα ΕΜ.   

5θ Εβδομάδα: Ανοιχτά Επιχειρθματικά Μοντζλα και εκμετάλλευςθ ευκαιριϊν. Παρουςίαςθ 

από Τποψιφιο Διδάκτορα.  

6θ Εβδομάδα: Επιχειρθματικά μοντζλα Δθμόςιων Οργανιςμϊν και κοινόχρθςτων Πόρων. 

Παρουςίαςθ από Τποψιφιο Διδάκτορα.   

7θ  Εβδομάδα: Προετοιμαςία γραπτισ εργαςιϊν φοιτθτϊν  

8θ Παρουςιάςεισ γραπτισ εργαςιϊν φοιτθτϊν  

9θ-Εβδομάδα: Προετοιμαςία ομαδικϊν εργαςιϊν φοιτθτϊν   



4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ  
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο διαλζξεισ, μία ομαδικι και 
μία ατομικι εργαςία  

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

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

με τουσ φοιτθτζσ  

Γίνεται ανάρτθςθ των διαφανειϊν των 
διαλζξεων ςτθν ιςτοςελίδα του μακιματοσ ςτθν 
πλατφόρμα moodle  του Σμιματοσ  

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ  
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και μζκοδοι 
διδαςκαλίασ.  
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 

βιβλιογραφίασ,  

 
 Φροντιςτιριο,   Πρακτικι 

(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
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    

20 

εμινάρια-Παρουςίεσ ςτισ  
εβδομάδεσ των 
υποψιφιων διδακτόρων 

10 

Αςκιςεισ    10 

Εκπόνθςθ μελζτθσ  
(project)    

 10 

Μελζτθ & ανάλυςθ  
βιβλιογραφίασ  

 

Πρακτικι (Σοποκζτθςθ)     

Αυτοτελισ Μελζτθ   61  

Άλλο:      

φνολο Μακιματοσ    150  

10, 11θ& 12θ Εβδομάδα Παρουςίαςθ Εργαςιϊν φοιτθτϊν  

13θ Εβδομάδα: Επανάλθψθ φλθσ και παρουςίαςθ τθσ αξιολόγθςθσ των εργαςιϊν φοιτθτϊν  



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.  

 υγγραφι και Παρουςίαςθ Ατομικισ Εργαςίασ που 
αναφζρεται ςε Ανάλυςθ επιςτθμονικισ δθμοςίευςθσ] 
(50%)  

 
Σα κριτιρια αξιολόγθςθσ τθσ εργαςίασ ζχουν ωσ εξισ:  
1. Κριτιρια  αξιολόγθςθσ  περιεχομζνου 
γραπτισ εργαςίασ:  

Διερεφνθςθ πλθροφοριϊν ςε βάκοσ  
Χριςθ πολλαπλισ βιβλιογραφίασ  
Κατάλλθλθ δομι, ροι λόγου και ορκι χριςθ τθσ 
ελλθνικισ γλϊςςασ  

Αξιόπιςτθ ανάλυςθ του αντικειμζνου  
Κριτικι ςκζψθ και ςυηιτθςθ  
Επαρκισ κάλυψθ του κζματοσ  

2. Κριτιρια  αξιολόγθςθσ  παρουςίαςθ 
γραπτισ εργαςίασ ομαδικισ:  

Οργάνωςθ τθσ παρουςίαςθσ  
Επαγγελματιςμόσ ςτθν παρουςίαςθ  
Χριςθ ςχθμάτων, πινάκων, χρωμάτων, κλπ.  

 Ικανότθτεσ επικοινωνίασ με το ακροατιριο  

Ακριβισ  τιρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ 
παρουςίαςθσ  

Σρόποσ αντιμετϊπιςθσ των ερωτιςεων από το 
ακροατιριο  

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
Προτεινόμενη βιβλιογραφία  
Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Τποδειγμάτων, Εκδοςη 1η/2017, υγγραφείσ: OSTERWALDER A, 

PIGNEUR Τ., , Εκδόςεισ  BROKEN HILL    

ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟΤ, Ζκδοςη: 2η/2019, υγγραφείσ: ΒΑΛΒΗ 

ΘΕΟΔΩΡΑ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΗΛΙΑ, ΒΛΙΑΜΟ ΠΤΡΟ, Εκδότησ: ΕΚΔΟΕΙ ΔΙΙΓΜΑ ΙΚΕ  

υναφή επιςτημονικά περιοδικά  

• Journal of BusinessModels 

• StrategicManagement Journal  

• Academy of Management Review  

• LongRangePlanning 

• HarvardBusiness Review  

• MITSloanManagement Review  

 

 


