
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΘΘ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ  
ΚΑΣΕΤΘΤΝΘ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ 

ΕΠΙΠΕΔΟΠΟΤΔΩΝ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 1605-
210803 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 8ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΘΘ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά κέξε ηνπ 

καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ νη πηζησηηθέο 

κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο 

εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Θεωρία Αςκιςεισ Πράξθσ 2+2=4 5 

   
Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη δηδαθηηθέο 

κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην (δ). 
  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γεληθνύ ππνβάζξνπ,  

εηδηθνύ ππνβάζξνπ, εηδίθεπζεο  

γεληθώλ γλώζεσλ, αλάπηπμεο δεμηνηήησλ 

Ειδικισ υποδομισ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι και Αγγλικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Ναι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://ommt.ihu.gr/wp-
content/uploads/courses21/210803_Per_Dioikhsh-mkt.pdf 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο  γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ 

επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Σπκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α  

 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε ην Πιαίζην 
Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Χώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη ην Παξάξηεκα Β 

Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ 

 
1. ΓΝΩΗ: Οι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ τθσ κατεφκυνςθσ μάρκετινγκ διδάςκονται με 

επάρκεια τισ ζννοιεσ και τισ μεκόδουσ τθσ επιτελικισ λειτουργίασ τθσ Δ.Μ. με ςκοπό 
να ςυνδυάςουν τα αναγκαία εφόδια ϊςτε να είναι ςε κζςθ να αναγνωρίηουν και να 
περιγράφουν επαρκϊσ τα προβλιματα μάρκετινγκ. 

2. ΚΑΣΑΝΟΗ: Μακαίνουν να διακρίνουν το περιβάλλον μάρκετινγκ, ϊςτε να μποροφν να 
διακρίνουν και να εκτιμιςουν τα προβλιματα τόςο ςτο εςωτερικό όςο και ςτο 
εξωτερικό περιβάλλον. 

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Μακαίνουν να ταξινομοφν με κριτιρια τουσ ςτόχουσ τθσ επιχείρθςθσ. 
4. ΑΝΑΛΤΗ: Μακαίνουν να μποροφν να αναλφουν τισ υφιςτάμενεσ ευκαιρίεσ και να 

ςχεδιάηουν προτεινόμενεσ λφςεισ. 
5. ΤΝΘΕΗ: Μακαίνουν να ςυνκζτουν, να δθμιουργοφν ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ και να 

προτείνουν ςτοχευμζνεσ αποφάςεισ. 
6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Μακαίνουν να αξιολογοφν, να μετροφν και να κρίνουν τθν ςυνολικι 

απόδοςθ των ενεργειϊν μάρκετινγκ. 
 

Γενικές Ικανότητες 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 



Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;. 

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ 

ηερλνινγηώλ  

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο  

Λήςε απνθάζεσλ  

Απηόλνκε εξγαζία  

Οκαδηθή εξγαζία  

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ  

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ  

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ  

Σρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ  

Σεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα 

Σεβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο 

θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ  

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο  

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο 

…… 

Άιιεο… 

……. 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ 
χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

 Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ   

 Λιψθ αποφάςεων  

 Ατομικι και Ομαδικι εργαςία 

 Διαχείριςθ ζργων  

 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ, ζλεγχοσ 

 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
 Έλεγχοσ απόδοςθσ 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

ΘΕΩΡΙΑ 
1. Οριςμόσ, αντιλιψεισ και θ διαχρονικι εξζλιξθ του μάρκετινγκ. θ αποςτολι των 
επιχειριςεων. 
2. Σο περιεχόμενο τθσ Δ.Μ. 
3. Διοικθτικά μοντζλα. 
4. Ανάλυςθ ευκαιριϊν μάρκετινγκ. 
5. Ζρευνα και επιλογι αγοράσ ςτόχου. 
6. χεδιαςμόσ ςτρατθγικισ. 
7. Σο ςχζδιο μάρκετινγκ. 
8. Οργάνωςθ, υλοποίθςθ και ζλεγχοσ. 
9. Θ λιψθ των αποφάςεων ςτθ Δ.Μ. (Μζκοδοι και κριτιρια λιψεωσ αποφάςεων ). 

10. Δζνδρο λιψθσ αποφάςεων 
11. Θ Δ.Μ. ςτο παγκοςμιοποιθμζνο περιβάλλον 
12. Θ ςφνδεςθ του μάρκετινγκ με άλλεσ λειτουργικζσ περιοχζσ 
13. Θ θκικι του μάρκετινγκ ςε ζναν καταναλωτικό κόςμο. Ηθτιματα δεοντολογίασ 

ΑΚΘΕΙ ΠΡΑΞΘ  

 Κατανόθςθ του περιβάλλοντοσ μάρκετινγκ 

 Μελζτεσ περιπτϊςεων εφαρμογισ κριτθρίων και μεκόδων λιψεωσ 
αποφάςεων . 

 Μελζτεσ περιπτϊςεων και εκπόνθςθ επιχειρθματικϊν ςχεδίων 
πραγματικϊν επιχειριςεων από ομάδεσ φοιτθτϊν. 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θ.ιπ 

Πρόςωπο με πρόςωπο διαλζξεισ 
Ομαδικζσ αςκιςεισ πράξθσ ςτθν αίκουςα 
Εκπόνθςθ εργαςιϊν  από ομάδεσ φοιτθτϊν               

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χξήζε Τ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ 

Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε 

ηνπο θνηηεηέο 

Χριςθ λογιςμικοφ προβολισ διαφανειϊν ι video. 
Επεξεργαςία ςε ομάδεσ πραγματικϊν περιπτϊςεων. 
Επικοινωνία με χριςθ νζων τεχνολογιϊν. 
 



ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο. 

Γηαιέμεηο, Σεκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 

Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε 

βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή 

(Τνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό 

Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο 

(project), Σπγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ, 

Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ. 
 

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα 

θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη 

ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ζύκθσλα κε 

ηηο αξρέο ηνπ ECTS 

Δραστηριότητα  
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ  52 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ 
που εςτιάηει ςτθν ανάλυςθ 
μελετϊν  

48 

Εκπόνθςθ Επιχειρθματικοφ 
χεδίου με ομαδικι 
εργαςία  

10 

Διάλεξθ από επιςκζπτθ 
ςτζλεχοσ επιχείρθςθσ. 

30 

Eκπαιδευτικι επίςκεψθ. 10 
  
  
  
φνολοΜακιματοσ 150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
 

Γλϊςςα αξιολόγθςθσ: Ελλθνικά 
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ για τθν κεωρία: 

 Ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ 

 Ερωτιςεισ ανάπτυξθσ/κρίςεωσ 

 Γραπτιεργαςία ςε wordι ΡΡΣ 
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ για ςτισ Αςκιςεισ Πράξθσ: 
 

 Αςκιςεισ με εφαρμογι κριτθρίων για τθν λιψθ 
αποφάςεων 

 Επίλυςθ προβλθμάτων/μελζτθ περίπτωςθσ 

Η εξεηαζηέα ύλη αναπηάηαι ζηο moodle και 

αθιεπώνεηαι σπόνορ ππιν από ηην εξέηαζη ζηην 

επίλςζη αποπιών ζσεηικά με ηην εξεηαζηέα ύλη. 

Διαηηπείηαι απσείο ηεκμηπίυν εξέηαζηρ θοιηηηών 

μέσπι ηην λήτη ηος πηςσίος ηοςρ. 

Μεηά ηην εξέηαζη διαηίθεηαι σπόνορ ζε κάθε 

θοιηηηή για διεςκπίνιζη ηυν λαθών ηος και 

εξήγηζη ηηρ βαθμολογίαρ ηος. 
 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

 Kottler, P. (1991). Marketing Management Analysis, Planning, Implementation, 7th edition, 

Englewood Cliffs, N.J., Prentice –Hall Inc.  

 Guiltinan, J.P., Paul, G.W. and Madden, T.J. (1997). Marketing Management: Strategies and 
Programs, McGraw-Hill, Inc.  

 Cohen, W.A. (1995). The Marketing Plan, 2nd edition, J. Wiley& Sons, Inc.  

 Σθλικίδου , Ε.(2012). Θ Διοίκθςθ του Μάρκετινγκ. θμειϊςεισ , Εκδόςεισ Σ.Ε.Ι.Θ. 

 Σθλικίδου-τογιάννθ, Ι. Ε. (2003). Μεταμοντζρνο Μάρκετινγκ: Ανα-ςκόπθςθ;, Εκδόςεισ 

UniversityStudioPress, Θεςςαλονίκθ. 

 
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

 Journal of Marketing Management 

 

 


