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Μαθήματα 2ου Εξαμήνου Σπουδών 
 

Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ UAF06 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων. 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές 
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για 

το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες 
διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 2  
Ασκήσεις Πράξης 1  

Σύνολο 3 6 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Υποχρεωτικό-Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.  
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης  

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στο πεδίο της Διοίκησης 
των Επιχειρήσεων. Η γνώση του μαθήματος αυτού είναι πολύτιμη διότι 
συνδέεται άμεσα με την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των φοιτητών 
μας αλλά και με πολλά άλλα μαθήματα του προγράμματος σπουδών. 
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα μπορεί να: 
 

 Συνδυάζει και να χρησιμοποιεί τις γνώσεις από στη διοίκηση των 
επιχειρήσεων στην επαγγελματική του/της ζωή καθώς και για την 
προσωπική του/της ανάπτυξη. 
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 Είναι σε θέση να επιλέγει τρόπους επίλυσης προβλημάτων που 
εμφανίζονται στη ζωή των επιχειρήσεων. 

 Επικοινωνεί και να παρακινεί ανθρώπους στο χώρο της δουλειάς. 
 Προσδιορίζει τα συστατικά της ηγεσίας και τις μορφές της στον χώρο της 

διοίκησης των επιχειρήσεων. 
 Να αντιλαμβάνεται και να διακρίνει την ηθική συμπεριφορά και την 

κοινωνική ευθύνη στη διοίκηση των επιχειρήσεων. 
 Προκρίνει την καινοτομία και να διευκολύνει την οργανωσιακή αλλαγή. 
 Επιλέγει σωστούς τρόπους διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. 
 Να αναγνωρίζει τα πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματα της 

ομαδικής εργασίας. 
 Να σχεδιάζει και να οργανώνει τις διοικητικές λειτουργίες μίας 

επιχείρησης. 
 Να αξιολογεί τον εαυτό του ως υποψήφιο μελλοντικό μάνατζερ. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.  
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
1.Λήψη αποφάσεων. 
2.Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις. 
3.Σεβασμός στην διαφορετικότητα και πολυπολιτισμικότητα. 
4.Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου. 
5.Σχεδιασμός και διαχείριση έργων. 
6.Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 
7.Ομαδική εργασία. 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα αναπτύσσεται σε 13 ενότητες: 
 

1. Εισαγωγή στη διοίκηση επιχειρήσεων.  
Η ιστορία της διοικητικής σκέψης. 

2. Περιβάλλον και οργανωτική κουλτούρα. 
Ηθική συμπεριφορά και κοινωνική ευθύνη. 

3. Διεθνές μάνατζμεντ. 
4. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων. 
5. Θεμελιώδεις αρχές και τεχνικές του προγραμματισμού. 
6. Στρατηγική και στρατηγικό μάνατζμεντ. 
7. Θεμελιώδεις αρχές της οργάνωσης και οργανωτικός σχεδιασμός. 
8. Καινοτομία και οργανωσιακή αλλαγή. 
9. Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων. 
10. Θεμέλια της ατομικής συμπεριφοράς. 

Θεωρία και πρακτικής της παρακίνησης. 
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11. Ομάδες και ομαδική εργασία. 
Επικοινωνία, προστριβές και διαπραγμάτευση. 

12. Ηγεσία και ανάπτυξη της ηγετικής φυσιογνωμίας. 
13. Διαδικασίες και συστήματα ελέγχου. 

Διοίκηση λειτουργιών και υπηρεσιών. 
 
Η αρίθμηση αναφέρεται στην αντίστοιχη εβδομάδα του μαθήματος. 

14. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 
με τους φοιτητές 

Χρήση σύγχρονων μεθόδων ΤΠΕ και υποστήριξη 

διδασκαλίας με ηλεκτρονικά μέσα. 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class. 

Χρήση πλατφόρμας e-class, e-mail και social media 

στην επικοινωνία με τους φοιτητές. 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς 
και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε 
ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 39 
Ασκήσεις Πράξης που 
εστιάζουν στην 
εφαρμογή 
μεθοδολογιών και 
ανάλυση μελετών 
περίπτωσης σε 
μικρότερες ομάδες 
φοιτητών 

31 

Ομαδική Εργασία σε 
μελέτη περίπτωσης.  

30 

Εκπαιδευτική 
εκδρομή / Μικρές 
ατομικές εργασίες 
εξάσκησης 

 

Αυτόνομη μελέτη  50 
  
Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή 
Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, 
Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70-100%) που 
περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις θεωρητικού περιεχομένου 
- Θέματα κριτικής σκέψης. 
- Ερωτήσεις λήψης απόφασης. 
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Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

II. Προαιρετική Εργασία (0-30%), σε 
θεματολογία συναφή με το γνωστικό 
αντικείμενο του μαθήματος 

 
 

15. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη βιβλιογραφία: 
 
1.Schermerhorn J.R. (2012) Εισαγωγή στο Management. Εκδόσεις Πασχαλίδης. 
2.Τζωρτζάκης, Κώστας, Τζωρτζάκη Μαίρη-Αλεξία (2007) Οργάνωση και 
διοίκηση: Το μάνατζμεντ της νέας εποχής. 4η έκδοση, Αθήνα: Εκδόσεις Rosili. 
3.Bateman, Thomas S. (2011) Διοίκηση επιχειρήσεων. Μετάφραση Αναστασία 
Ζουρνατζή, 1η έκδοση, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα. 
4.Robbins Stephen, DeCenzo David, Coulter Mary (2012) Διοίκηση επιχειρήσεων : 
Αρχές και εφαρμογές. μετάφραση Ηρώ Νικολάου, 1η έκδοση, Αθήνα: Κριτική. 
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