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Τίτλος Μαθήματος Κοινωνική  Επιχειρηματικότητα 

Κωδικός 
Μαθήματος 

MSCP508 

Τύπος μαθήματος Επιλεγόμενο   

Επίπεδο Μάστερ  

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

2ο /3ο Εξάμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα Δρ Σταύρος Πάρλαλης 

ECTS 10 Διαλέξεις / 
εβδομάδα 

3 Εργαστήρια / 
εβδομάδα 

 

Στόχοι Μαθήματος Το περιεχόμενο του μαθήματος αναφέρεται στα στοιχεία της 
επιχειρηματικότητας και της διαδικασίας της, στη διαμόρφωση ενός 
επιχειρηματικού σχεδίου, στις ειδικές δεξιότητες και τις οργανωτικές 
διαστάσεις, στην εταιρική κοινωνική ευθύνη, στην πρωτοτυπία και καινοτομία. 
Ο στόχος του μαθήματος είναι η ευαισθητοποίηση των μεταπτυχιακών 
φοιτητών σχετικά με γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες γύρω από την 
κοινωνική επιχειρηματικότητα. 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

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

• Να    προσδιορίζουν  το  φαινόμενο  της   κοινωνικής  οικονομίας   
και  να  αναλύουν  τη  σημασία  του.  
 

• Να  διακρίνουν  τις   διάφορες  μορφές και  τους  παραδοσιακούς 
φορείς  της κοινωνικής οικονομίας στις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης  και  την ανάδυση των κοινωνικών επιχειρήσεων. 

 

• Να  αναλύουν  τις  παραδοσιακές  μορφές  και   τις  καινοτόμες  
τάσεις της  κοινωνικής  οικονομίας  στον  τόπο  μας  και  να  τις  
συγκρίνουν  με  τις  μορφές  και  τα   μοντέλα  στον ευρύτερο 
Ευρωπαικό  χώρο. 
 

• Να  περιγράφουν  τις  καινοτόμες  τάσεις  στα πλαίσια του 
Κοινωνικού επιχειρείν   και     να  αναλύουν  καινοτόμες  τάσεις   και  
καλές πρακτικές, σε χώρες της Ε.Ε.  
 

• Να  εκπονούν  ιδέες  και  προτάσεις, για την ανάπτυξη  
επιχειρηματικής δραστηριότητας, με  βάση  τις  κοινωνικές  ανάγκες,  
τόσο  στην  κοινότητα,  όσο  και  ευρύτερα  στην  κοινωνία. 
 

• Να  προβλέπουν  την  ανάπτυξη  της κοινωνικής οικονομίας και της   
κοινωνικής επιχειρηματικότητας  στον  τόπο μας, με  βάση  το  
νομικό  και  θεσμικό  πλαίσιο. 

 



Προαπαιτούμενα Κανένα  Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

• Η κοινωνική οικονομία ως  θεωρία  και  κοινωνική  πρακτική  στις χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι  παραδοσιακοί φορείς,  τα  παραδοσιακά 
μοντέλα και η ανάδυση των κοινωνικών επιχειρήσεων. 

 

• Καλές  πρακτικές   καινοτόμες  τάσεις  και  κοινωνικός αντίκτυπος   στα  
πλαίσια   της  Κοινωνικής  Οικονομίας  και της  κοινωνικής   
επιχειρηματικότητας, σε χώρες της Ε.Ε.  

 

• Ιδέες και  αρχικός  σχεδιασμός  για   την έναρξη, λειτουργία και  
ανάπτυξη  καινοτόμων   κοινωνικών   επιχειρήσεων,  στη  βάση  
κοινωνικών ή  περιβαλλοντικών αναγκών  στην κοινότητα  και  ευρύτερα  
στην  κοινωνία . 

 

• Ενέργειες ενθάρρυνσης της νεανικής επιχειρηματικότητας, της  ένταξης  
ευάλωτων ομάδων  και  αξιοποίησης του γυναικείου  επιχειρείν.  

 

• Μεθοδολογία ανάπτυξης συστημάτων κοινωνικού ελέγχου και 
αξιολόγησης της αποδοτικότητας των κοινωνικών επιχειρήσεων. 

 

• Οι  μορφές,  το  έργο  και  η  προσφορά  της κοινωνικής  οικονομίας  
στην Κύπρο.  

 

• Ο  Συνεργατισμός ως  πυλώνας  κοινωνικής οικονομίας. 

 

• Το   θεσμικό  πλαίσιο  για  την  κοινωνική  επιχειρηματικότητα  στην 
Κύπρο: O σχεδιασμός, οι  δημόσιες πολιτικές, οι  προκλήσεις  και  οι  
μελλοντικές προοπτικές. 

 

• Το  πλαίσιο  ελέγχου και αξιολόγησης  της λειτουργίας των κοινωνικών 
επιχειρήσεων. 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Διαλέξεις  στη  βάση  θεωρητικού  υλικού  με  τη  βοήθεια  σημειώσεων  σε  
φυλλάδια  που  ετοιμάζει  ο  διδάσκον. Προβολή  διαφανειών, ταινιών  
επίλυση  αποριών, ασκήσεις  και   συζήτηση. 
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Αξιολόγηση 
Ενδιάμεση  γραπτή  αξιολόγηση                              25% 
Ενδιάμεση  ατομική  εργασία                                   25% 
Τελική  εργασία και  παρουσίαση                             50% 
Σύνολο                                                                    100% 
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