
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & 
ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 
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ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 8ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Σροφίμων 

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, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ 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: 
 

- 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικά 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Όχι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://exams-sod.the.ihu.gr/ 

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 

1. Γνώςη: Περιγραφι τθσ ζννοιασ και του περιεχομζνου του αγροτικοφ μάρκετινγκ, 
προςδιορίηοντασ τθν εφαρμογι των κεωριϊν και των ςτρατθγικϊν του μάρκετινγκ 
ςε μία ιδιαίτερθ κατθγορία προϊόντων και ςε ζναν ςθμαντικό κλάδο για τθν ελλθνικι 
οικονομία, όπωσ ο αγροτικόσ κλάδοσ. 

2. Κατανόηςη:  Με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ ζχουν τθ δυνατότθτα 
να διακρίνουν τθν ιδιαιτερότθτα τθσ αγοράσ των αγροτικϊν προϊόντων και τθ φφςθ 
τουσ ςυγκριτικά με τα υπόλοιπα προϊόντα. 

3. Εφαρμογή: Δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ φοιτθτζσ να εφαρμόςουν τα διακζςιμα 
κεωρθτικά μοντζλα ςτθν πράξθ, να εξετάςουν πικανζσ εναλλακτικζσ επιλογζσ 



ςχετικά με το μάρκετινγκ των αγροτικϊν προϊόντων και να κάνουν τισ απαραίτθτεσ 
αλλαγζσ ςτθν επικοινωνία μίασ αγροτικισ επιχείρθςθσ με τουσ καταναλωτζσ. 

4. Ανάλυςη: Οι φοιτθτζσ είναι ςε κζςθ να ςυνδυάηουν ςτρατθγικζσ επιλογζσ και να 
αναπτφςςουν λφςεισ για ςφνκετα κζματα μάρκετινγκ αγροτικϊν προϊόντων 

5. φνθεςη: Οι φοιτθτζσ είναι ςε κζςθ να κατανοιςουν τον τρόπο λιψθσ αποφάςεων 
ςχετικά με το μάρκετινγκ των αγροτικϊν προϊόντων και να προτείνουν πικανζσ 
αλλαγζσ, κακϊσ επίςθσ να ςυνκζςουν ζνα νζο τρόπο προβολισ βελτιϊνοντασ τθν 
αναγνωριςιμότθτα των αγροτικϊν προϊόντων. 

6. Αξιολόγηςη: Με τθν ολοκλιρωςθ των μακθμάτων, οι φοιτθτζσ μποροφν να 
αξιολογοφν τισ ενζργειεσ μάρκετινγκ για τθν προβολι αγροτικϊν προϊόντων και 
τροφίμων, να κρίνουν τισ επιλογζσ που κάνουν οι ςχετικζσ επιχειριςεισ και να 
αξιολογοφν τθν αποτελεςματικότθτα του εκάςτοτε πλάνου. 

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 

Ο φοιτθτισ μζςω του μακιματοσ κα αναπτφξει ικανότθτεσ: 
1. Στθ λιψθ αποφάςεων 
2. Στθν ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν 
3. Στθν αυτόνομθ εργαςία 
4. Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

5. Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1θεβδ.: Η ζννοια και θ προζλευςθ των αγροτικϊν προϊόντων 
2θ: Είδθ αγροτικϊν προϊόντων και τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά τουσ 
3θ: Οι ιδιαιτερότθτεσ του μάρκετινγκ αγροτικϊν προϊόντων 
4θ: Η αγορά των αγροτικϊν προϊόντων 
5θ: Ανταγωνιςτικότθτα και τοποκζτθςθ αγροτικϊν προϊόντων 
6θ: Επικοινωνία και προβολι αγροτικϊν προϊόντων και επιχειριςεων 
7θ: Επιχειρθςιακι ςτατιςτικι αγροτικϊν επιχειριςεων 
8θ: υμπεριφορά καταναλωτι και αγροτικά προϊόντα 
9θ: Μελζτθ περίπτωςθσ Α 
10θ: Οικονομικά χαρακτθριςτικά των αγροτικϊν προϊόντων 
11θ: Καινοτομία και αγροτικά προϊόντα 
12θ: τρατθγικι ανάπτυξθ αγροτικϊν προϊόντων 
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 

ΣΠΕ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Δρασηριότητα ΦόρτοςΕργασίας 



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 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

υγγραφι εργαςίασ 40 

Παρουςιάςεισ εργαςιϊν 20 

Διαδραςτικι διδαςκαλία 40 

Μελζτθ και ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ 

11 

  

  

  

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. 

 
Γραπτζσ εξετάςεισ και εκπόνθςθ εργαςίασ 
εξαμινου 
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 
 

-Μάρκετινγκ και τιμζσ Αγροτικϊν Προϊόντων, LuskJ., NorwoodB., 2012, BrokenHill 

-Μαρκετινγκ Αγροτικϊν Προϊόντων και Σροφίμων, PhilippeAurier, LucieSineix, , 2016, 

Προπομπόσ 

 

http://www.brokenhill.com.cy/authors/lusk-j/
http://www.brokenhill.com.cy/authors/norwood-b/
http://www.brokenhill.com.cy/copyright/2012/

