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Κωδικός 
Μαθήματος 

IMGT-281 

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό 

Επίπεδο 1ος Κύκλος 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

Πρώτο / Φθινοπωρινό 

Όνομα Διδάσκοντα Χάρης Ταπάκης 

ECTS  6 Διαλέξεις / 
εβδομάδα 

13 Εργαστήρια / 
εβδομάδα 

0 

Στόχος Μαθήματος Το μάθημα αυτό προσφέρεται έτσι ώστε ο φοιτητής να κερδίσει την 
κατανόηση των κύριων διευθυντικών ρόλων και των λειτουργιών όπως 
ισχύουν στην επιτυχή λειτουργία μιας επαγγελματικής επιχείρησης 
(συμπεριλαμβανομένων των μη κερδοσκοπικών οργανισμών) μέσα στην 
κοινωνία. Για να εκτιμήσει τη κοινωνική ευθύνη των επιχειρησιακών 
οργανώσεων και του ηθικού πλαισίου μέσα στην οποία πρέπει να 
λειτουργήσουν. Για να λάβουν μια εκτίμηση της εξέλιξης των διοικητικών 
θεωριών και των αποτελεσμάτων τους στις επιχειρηματικές πρακτικές. Για να 
εξοικειώσει τους σπουδαστές με τη στρατηγική διαχείριση να επεξεργαστεί τα 
εργαλεία προγραμματισμού και τις διαδικασίες της απόφασης - παραγωγή και 
η δυνατότητα εφαρμογής τους. Για να εκτιμήσουν τα αποτελέσματα ενός 
μεταβαλλόμενου τοπικού και διεθνούς επιχειρησιακού περιβάλλοντος στις 
επιχειρησιακές πολιτικές. Για να εκτιμήσουν τη χρήση του MIS στις 
επιχειρηματικές λειτουργίες. Για να εκτιμήσει τη σημασία των ανθρώπινων 
δυναμικών και των εργατικών σχέσεων στη διαχείριση μιας επιχείρησης. 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές αναμένεται να είναι σε 

θέση να:  

 συζητήσουν τη σημασία της διαχείρισης τόσο ως επάγγελμα και ως ένα 

παγκόσμια ανθρώπινη δραστηριότητα. 

 κατανοήσουν πως οι οργανισμοί είναι περίπλοκα συστήματα 

ανθρώπινης δραστηριότητας. 

 συζητήσουν και να εφαρμόσουν τις βασικές λειτουργίες διαχείρισης, 

σχεδιασμό, καθοδήγηση και έλεγχο.  

 συζητήσουν και να εφαρμόσουν τις βασικές διαδικασίες διαχείρισης. 

 αποδείξουν πως η καλή διαχείριση θα βοηθήσει τους οργανισμούς να 

γίνουν αποτελεσματικοί και αποδοτικοί. 

 συζητήσουν κριτικά τη σημασία του εξωτερικού περιβάλλοντος των 

επιχειρήσεων και τις επιπτώσεις στην οργάνωση. 



 συζητήσουν κριτικά τη σημασία του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα 

της διαχείρισης. 

 συζητήσουν κριτικά τη σημασία της ομαδικής εργασίας στον τομέα της 

διαχείρισης. 

 διεξάγουν ανεξάρτητη έρευνα χρησιμοποιώντας διάφορες πηγές. 

 συμμετάσχουν σε συζητήσεις για αμφιλεγόμενα ζητήματα διαχείρισης. 

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές αναμένεται να είναι σε 

θέση να:  

 συζητήσουν τη σημασία της διαχείρισης τόσο ως επάγγελμα και ως ένα 

παγκόσμια ανθρώπινη δραστηριότητα. 

 κατανοήσουν πως οι οργανισμοί είναι περίπλοκα συστήματα 

ανθρώπινης δραστηριότητας. 

 συζητήσουν και να εφαρμόσουν τις βασικές λειτουργίες διαχείρισης, 

σχεδιασμό, καθοδήγηση και έλεγχο.  

 συζητήσουν και να εφαρμόσουν τις βασικές διαδικασίες διαχείρισης. 

 αποδείξουν πως η καλή διαχείριση θα βοηθήσει τους οργανισμούς να 

γίνουν αποτελεσματικοί και αποδοτικοί. 

 συζητήσουν κριτικά τη σημασία του εξωτερικού περιβάλλοντος των 

επιχειρήσεων και τις επιπτώσεις στην οργάνωση. 

 συζητήσουν κριτικά τη σημασία του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα 

της διαχείρισης. 

 συζητήσουν κριτικά τη σημασία της ομαδικής εργασίας στον τομέα της 

διαχείρισης. 

 διεξάγουν ανεξάρτητη έρευνα χρησιμοποιώντας διάφορες πηγές. 

 συμμετάσχουν σε συζητήσεις για αμφιλεγόμενα ζητήματα διαχείρισης. 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Διαλέξεις, παραδείγματα, ενδεικτικές επιδείξεις αμφιθεατρικά σε σύγχρονα 
εργαστήρια, μελέτες και παρουσιάσεις, βίντεο και διαφάνειες καθώς και 
ασκήσεις στην τάξη. 

Βιβλιογραφία Υποχρεωτική: 

Μάνατζμεντ: Θεωρητικό Υπόβαθρο, Σύγχρονες Πρακτικές, Μπουραντάς Δ. 

Εκδ. Μπένου Γ. (τελευταία έκδοση). 

Προτεινόμενη: 

 Griffin ,R W Management (τελευταία έκδοση). 

 Stephen, R. Robbins & David A. DeCenzo, Fundamentals of Management 
(τελευταία έκδοση). 

 Griffin, R W Management (τελευταία έκδοση). 

 Management: Challenges in the 21st Century, by Pamela S. Lewis et. al, 
West Publishing Company (τελευταία έκδοση). 



Αξιολόγηση Εργασίες, διαγωνίσματα, και τελικές εξετάσεις. 

Γλώσσα Ελληνική 

 


