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Στόχος Μαθήματος

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές
διοίκησης επιχειρήσεων για να μπορέσουν να αντιληφθούν τον τρόπο
λειτουργίας μιας επιχείρησης, την οργανωτική δομή και τον τρόπο λήψης
αποφάσεων. Μεταξύ άλλων οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να αντιληφθούν
τη κοινωνική ευθύνη των επιχειρησιακών οργανώσεων και του ηθικού
πλαισίου μέσα στην οποία πρέπει να λειτουργήσουν καθώς επίσης και την
επιρροή του συνεχούς μεταβαλλόμενου τοπικού και διεθνούς επιχειρησιακού
περιβάλλοντος στις επιχειρησιακές πολιτικές.
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Κερδίσουν 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.



Εκτιμήσουν τη κοινωνική ευθύνη των επιχειρησιακών οργανώσεων και
του ηθικού πλαισίου μέσα στην οποία πρέπει να λειτουργήσουν.



Λάβουν μια εκτίμηση της εξέλιξης των διοικητικών θεωριών και των
αποτελεσμάτων τους στις επιχειρηματικές πρακτικές.



Εξοικειωθούν με τη στρατηγική διαχείριση να επεξεργαστούν τα εργαλεία
προγραμματισμού και τις διαδικασίες απόφασης



Εκτιμήσουν τα αποτελέσματα ενός μεταβαλλόμενου τοπικού και διεθνούς
επιχειρησιακού περιβάλλοντος στις επιχειρησιακές πολιτικές.



Εκτιμήσουν τη χρήση του MIS στις επιχειρηματικές λειτουργίες.



Εκτιμήσουν τη σημασία των ανθρώπινων δυναμικών και των εργατικών
σχέσεων στη διαχείριση μιας επιχείρησης

Κανένα

Συναπαιτούμενα

Κανένα

Περιεχόμενο
Μαθήματος



Εισαγωγή. Πώς να χειριστούν μια περίπτωση



Ο ρόλος της Διοίκησης και των διοικητικών Λειτουργιών: Σχεδιασμός και
Αποφάσεις.



Οργάνωση και κατανομή των πόρων. Καθοδήγηση. Έλεγχος



Η υπευθυνότητα και η αντιπροσωπεία. Αρμοδιότητες και εξουσία



Εξέλιξη της διαχείρισης της σκέψης: Κλασική, Συμπεριφορική, Ποσοτική



Ηθικές και Κοινωνικές ευθύνες



Εισαγωγή στη διαδικασία της Στρατηγικής Διοίκησης



Αποστολή, η Γενική Περιβαλλοντική, η Επιχείρηση



Περιβάλλον και οι επιπτώσεις του στις Πολιτικές επιχείρησης



Η οργανωτική δομή και οι επιπτώσεις για το σύστημα διαχείρισης



Οργανωτικοί στόχοι και Χωροταξία. Ο Έλεγχος Διεργασιών



Αλλαγή και ο αντίκτυπος της στις επιχειρηματικές στρατηγικές. Οι διεθνείς
πτυχές Άτομα και οργανώσεις. Η παροχή κινήτρων για τον
Εργοδοτούμενο. Η αντίσταση στην αλλαγή.



Ηγεσία



Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού



Διαχείριση της παραγωγικότητας και επιπτώσεις του ανταγωνισμού.
Διαχείριση Ποιότητας και το αντίκτυπο του Πελάτη.



Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα
Η διαδικασία λήψης αποφάσεων και ποσοτικά εργαλεία λήψης
αποφάσεων. (Μήτρα εξόφλησης, Δένδρα Απόφασης, Γραμμικός
Προγραμματισμός, Break-even Analysis)



Βασικό MIS και η εφαρμογή και χρήση τους



Μελέτες περιπτώσεων / ομαδική εργασία

Μεθοδολογία
Διδασκαλίας

Διαλέξεις, παραδείγματα και ασκήσεις στην τάξη
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