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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα της Διοίκησης Επιχειρήσεων προσπαθεί να αντλήσει και να παρουσιάσει,
από την τεράστια βιβλιογραφία, τις πλέον συστηματικές καταγραφές των μεθόδων
διοίκησης και οργάνωσης των επιχειρήσεων. Επιπλέον μέσα από μια κριτική
παρουσίαση επιχειρεί να αναλύσει τη λειτουργική αποτελεσματικότητα των
διοικητικών διαδικασιών και εργαλείων τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό
επίπεδο.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η διαδικασία αυτή στοχεύει:
 να εφοδιάσει το σπουδαστή – ερευνητή με τα απαραίτητα στοιχεία που του
χρειάζονται, για να προσεγγίσει τόσο επαγγελματικά όσο και επιστημονικά τη
θεωρία και την πρακτική της Διοίκησης Επιχειρήσεων,
 να δημιουργήσει στο φοιτητή μια ενοποιημένη γνώση του επιστημονικού
κλάδου της Διοίκησης και
 να του αναπτύξει μια ολοκληρωμένη ικανότητα χρήσης σύγχρονων και
παραδοσιακών εργαλείων της διοικητικής επιστήμης.

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσει ο φοιτητής μια ολοκληρωμένη εικόνα για
τα επιστημονικό πεδίο της Διοίκησης των Επιχειρήσεων, και μέσα από την χρήση
των μεθόδων και διαδικασιών που θα διδαχθεί να είναι σε θέση να οργανώνει και να
διοικεί αποτελεσματικά μία επιχείρηση.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
Θα πραγματοποιείται μια διάλεξη ανά εβδομάδα στην οποία θα παρουσιάζεται όλο το
θεωρητικό τμήμα κάθε θεματικού πεδίου, όπως φαίνεται αναλυτικά στον πίνακα που
ακολουθεί. Μέρος της διάλεξης (κυρίως το τελευταίο ημίωρο) θα χρησιμοποιείται για
συζήτηση και ανατροφοδότηση.
Σε κάθε δεύτερη διάλεξη θα δίδεται μια εργασία την οποία οι φοιτητές θα πρέπει να
υλοποιήσουν σύμφωνα με τις οδηγίες που θα τους δοθούν.
Τα αντικείμενα τα οποία θα καλύπτουν οι προαναφερόμενες εργασίες είναι τα
ακόλουθα.
Case Study 1: Λήψη Αποφάσεων, Οργανωτική Δομή, Παρακίνηση
Case Study 2: Project Management
Case Study 3: Benchmarking / Balance Scorecard
Case Study 4: Business Plan

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ


4 Ατομικές εργασίες - 40 % του τελικού βαθμού



1 Τελική γραπτή εξέταση - 60 % του τελικού βαθμού

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


Διοίκηση Επιχειρήσεων – Αρχές και Εφαρμογές
Robbins Stephen, Decenzo Davida, Coulter Mary
Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, 2012



Εισαγωγή στο Management
Schermerhorn J.
Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2012



Στρατηγική των Επιχειρήσεων, Θεωρία

Βασίλης Παπαδάκης
Εκδόσεις ΜΠΕΝΟΥ, 2011

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ
1ο μάθημα:

Εισαγωγή, Το περιβάλλον της Επιχείρησης, Ανάλυση
εσωτερικού & εξωτερικού περιβάλλοντος.
Εργαλεία Ανάλυσης PEST, PORTER, SWOT

2ο μάθημα:

Η έννοια του management, ιστορική αναδρομή, Σχολές
διοικητικής σκέψης

3ο μάθημα:

Λήψη αποφάσεων, Προγραμματισμός.

4ο μάθημα:

Οργανωτική δομή οργανισμού, οργανωσιακές αλλαγές, ομάδες
εργασίας, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού.

5ο μάθημα:

Ηγεσία, Επικοινωνία, Παρακίνηση, Διαχείριση Συγκρούσεων.

6ο μάθημα:

Έλεγχος, Διοίκηση λειτουργιών.

7ο μάθημα:

Project Management – Διοίκηση Έργων

8ο μάθημα:

Είδη Επιχειρήσεων – Νομικές Μορφές

9ο μάθημα:

Benchmarking - Balance Scorecard

10ο μάθημα:

Business Plan – Επιχειρηματικό Σχέδιο

