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DLABSΟ355-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τίτλος Μαθήματος ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Κωδικός Μαθήματος DLABSΟ355

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό

Επίπεδο Προπτυχιακό

Έτος / Εξάμηνο

φοίτησης

2ο / 3ο

Όνομα Διδάσκοντα Α. Μιχιώτης

ECTS 10 Διαλέξεις /

εβδομάδα

- Εργαστήρια /

εβδομάδα

-

Στόχοι Μαθήματος Το μάθημα έχει ως στόχο να παρέχει στους φοιτητές θεμελιώδεις

γνώσεις σχετικά με τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς και να τους

βοηθήσει να κατανοήσουν το μάνατζμεντ, τη στρατηγική, το

διεθνοποιημένο επιχειρηματικό περιβάλλον, τον τρόπο διοίκησης των

ανθρώπινων πόρων, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, καθώς και

ζητήματα που αφορούν σε θέματα επιχειρηματικής ηθικής και κοινωνική

ευθύνης. Το μάθημα ενθαρρύνει τους φοιτητές να αναπτύξουν εκείνες τις

δεξιότητες που απαιτούνται στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Μαθησιακά

Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

- Κατανοήσουν τη σημασία της Διοίκησης

- Γνωρίσουν τις κύριες λειτουργίες του μάνατζμεντ.

- Κατανοήσουν την εξέλιξη της διοικητικής σκέψης

- Κατανοήσουν τη φύση και το σκοπό του προγραμματισμού

- Γνωρίσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε επιχειρηματικό

περιβάλλον

- Κατανοήσουν γιατί το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί τον πιο

κρίσιμο πόρο των επιχειρήσεων

- Εξηγήσουν γιατί οι ομάδες αποτελούν βασικούς παράγοντες για

την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων

- Ορίσουν την έννοια της εταιρικής ηθικής και κοινωνικής ευθύνης

- Κατανοήσουν τον όρο Στρατηγική και τη σχέση της με τις

λειτουργίες της επιχείρησης.

- Καθορίσουν τις κυριότερες μορφές διεθνούς επιχειρηματικής
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δραστηριότητας

Προαπαιτούμενα - Συναπαιτούμενα -

Περιεχόμενο

Μαθήματος

Το μάθημα διαρθρώνεται σε εννέα θεματικές ενότητες που

αναπτύσσονται σε δώδεκα εβδομάδες μελέτης και μία επαναληπτική:

1. Εισαγωγή στο μάνατζμεντ

2. Οι λειτουργίες του μάνατζμεντ

3. Ογανωσιακή κουλτούρα

4. Υποκίνηση & Ηγεσία

5. Άτομο και Ομάδα

6. Λήψη Αποφάσεων

7. Αλλαγή και Καινοτομία

8. Επιχειρηματική ηθική – Εταιρική κοινωνική ευθύνη

9. Στρατηγική & Παγκόσμια αγορά

Μεθοδολογία

Διδασκαλίας

Το μάθημα διδάσκεται εξ΄ ολοκλήρου διαδικτυακά μέσω ηλεκτρονικής

πλατφόρμας και με τη χρήση διαφόρων διαδικτυακών εργαλείων:

o εργαλεία επικοινωνίας (τηλε-διασκέψεις, δωμάτια συνομιλιών

κ.α.)

o εργαλεία συνεργασίας (φόρουμ συζήτησης κ.α.)

o εργαλεία ανάπτυξης περιεχομένου (παρουσιάσεις με σημειώσεις

κ.α.)

o εργαλεία αυτοαξιολόγησης (Online quizzes).

Οι σημειώσεις του μαθήματος είναι διαθέσιμες στους φοιτητές μέσω

ηλεκτρονικής πλατφόρμας σε συνδυασμό με προτάσεις για λοιπή

βιβλιογραφία.

Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να αλληλεπιδρούν με τους συμφοιτητές τους

αλλά και με το διδάσκοντα, με σκοπό να αποτελέσουν ενεργά μέλη της

διαδικτυακής κοινότητας μάθησης που δημιουργείται μέσα στα πλαίσια

του μαθήματος.
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Βιβλιογραφία Υποχρεωτική

1. Robbins, S., Decenzo, D., Coulter, M. (2017), Διοίκηση

Επιχειρήσεων. Εκδ. Κριτική

2. Robbins, S., Judge T. (2011), Οργανωσιακή Συμπεριφορά. Εκδ.

Κριτική

3. Κέφης Β. (2005), Ολοκληρωμένο Μάνατζμεντ. Εκδ. Κριτική

4. Θερίου Ν. (2014), Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων. Εκδ.

Κριτική

Προαιρετική

1. Dessler G. (2015), Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Εκδ. Κριτική

2. Noe R., Hollenbeck J., Gerhard B., Wright P. (2006), Διοίκηση

Ανθρώπινων Πόρων – Ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Εκδ.

Παπαζήση.

3. Παπαδάκης Β. (2007), Στρατηγική των Επιχειρήσεων. Εκδ.

Μπένου.

4. Χυτήρης Λ. (2017), Οργανωσιακή Συμπεριφορά. Εκδ.Μπένου

Αξιολόγηση Η τυπική αξιολόγηση του μαθήματος περιλαμβάνει:

 Υποβολή δύο (2) υποχρεωτικών γραπτών εργασιών (συντελεστής

βαρύτητας 30%)

 Συμμετοχή / Δραστηριοποίηση (συντελεστής βαρύτητας 10%)

 Τελική Γραπτή Εξέταση (συντελεστής βαρύτητας 60%)

Γλώσσα ΕΛΛΗΝΙΚΗ


