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ΜΗΝΥΜΑ Τ Η Σ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ
Αγαπητοί πρωτοετείς σπουδαστές του Τµήµατος µας,
Εκ µέρους όλου του εκπαιδευτικού προσωπικού του Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων,
σας καλωσορίζω στο νέο, για εσάς, περιβάλλον ενός Τριτοβάθµιου Ιδρύµατος και σας
εύχοµαι επιτυχίες και εκπλήρωση όλων των ονείρων σας.
Τα τέσσερα επόµενα χρόνια των σπουδών σας θα είναι και αυτά που θα καθορίσουν
την πορεία στο υπόλοιπο του βίου σας. Οι δικές µας προσπάθειες επικεντρώνονται στη
δική σας επιτυχία και έχουν ως κοινό παρανοµαστή την προσφορά σε εσάς και στην
κοινωνία. Ευελπιστούµε ότι η κάθε µέρα στο Τµήµα της ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων θα
σας βρίσκει ικανοποιηµένους για την, τυχαία ή µη, επιλογή που κάνατε να σπουδάσετε
εδώ.
Ο σκοπός του Τµήµατος για το µέλλον χαρακτηρίζεται από τη συνεχή προσπάθεια
για βελτίωση και από το σχεδιασµό για να γίνει το Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ένα
από τα καλύτερα Τµήµατα Ανώτατων Ιδρυµάτων στον ελληνικό χώρο. Στην αποστολή µας
αυτή, η βοήθεια σας αποτελεί καταλυτικό παράγοντα επιτυχίας. Εσείς, ουσιαστικά,
αποτελείτε το ζωτικό ιστό του Τµήµατος και η δική σας προσωπική βελτίωση θα σηµάνει
και την ταυτόχρονη βελτίωση του. Οι προσπάθειες όλων µας, η εργασία κάτω από τη σκέπη
ενός κοινού οράµατος και η αέναη αναζήτηση του «καλύτερου», θα µας οδηγήσουν στην
εκπλήρωση του οράµατος µας για το µέλλον.
Σας εύχοµαι να ζήσετε µε πάθος το τετραετές ταξίδι που µόλις ξεκινά, και να µην
πάψετε σε κανένα σηµείο να επιδιώκετε την προσωπική σας ολοκλήρωση και εξέλιξη.

Με τους πιο θερµούς χαιρετισµούς,

∆ρ. Άννα Πυραλεμίδου,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,

Προϊσταµένη του Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
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Η ΠΟΛΗ Τ Η Σ ΚΑΒΑΛΑΣ
Η πόλη η οποία θα σας φιλοξενήσει τα τέσσερα επόµενα έτη της ζωής σας έχει µια
µακραίωνη ιστορία που χάνεται στο βάθος των αιώνων. Στη συνέχεια, θα προσπαθήσουµε
να ξετυλίξουµε ένα μικρό κομμάτι του ιστορικού της µίτου και να περιγράψουµε
συνοπτικά τις οµορφιές που προσφέρει στον κάθε επισκέπτη.
Η συνέχιση της αποκάλυψης του ιστορικού πλούτου και των πολύµορφων τοπίων της
περιοχής εξαρτάται από εσάς. Το µόνο που σας ευχόµαστε είναι στα τέσσερα έτη της
παραµονής σας να καταφέρετε να ανακαλύψετε τα πάντα για τούτο τον όµορφο τόπο.

Η ιστορική πορεία της Καβάλας

Η Καβάλα στην αρχαιότητα ονοµαζόταν Νεάπολη, ενώ το Βυζαντινό της όνοµα ήταν
Χριστούπολη. Η

νεότερη ονοµασία της εµφανίζεται στην Τουρκοκρατία και

πιο

συγκεκριµένα στα τέλη του 15ου αιώνα.
Η ακριβής χρονολογία της ίδρυσης της αρχαίας Νεάπολης δεν είναι γνωστή, όπως και
η καταγωγή των πρώτων κατοίκων της. Σηµείο-σταθµό στην ιστορία της Νεάπολης αποτελεί
η αποβίβαση του Απόστολου Παύλου στο λιµάνι της πόλης το 49 µ.Χ. Η Νεάπολη είναι η
πρώτη Ευρωπαϊκή πόλη στην οποία κήρυξε ο Απόστολος των Εθνών.
Η σπουδαιότητα της Χριστούπολης για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήταν µεγάλη. Το
Φρούριο της χρησίµευε σα ναυτική βάση για την αντιµετώπιση της πειρατείας στο Βόρειο
Αιγαίο, αλλά και σαν οχυρή θέση εναντίον των σλαβικών επιδροµών. Το 1306 ο
Αυτοκράτορας Ανδρόνικος Β’ ο Παλαιολόγος, έκτισε ένα καινούριο ισχυρό τείχος από τη
θάλασσα μέχρι το λόφο της πόλης. Μέρη του τείχους αυτού σώζονται µέχρι και σήµερα.
Το 1391 οι Τούρκοι πολιόρκησαν και κατέστρεψαν ολοκληρωτικά την πόλη. Οι
κάτοικοι κατέφυγαν στις ορεινές και απόκρηµνες πλαγιές του όρους Παγγαίου και η
Χριστούπολη ερήµωσε. Η ακρόπολη της πόλης που βλέπουµε σήµερα, προέρχεται από το
επισκευασµένο κάστρο του 1425.
Η Καβάλα εµφανίζεται µε το σηµερινό της όνοµα γύρω στα µέσα ή τα τελευταία
χρόνια του 15ου αιώνα. Ο εποικισµός και η ίδρυση της Καβάλας τοποθετείται στο 1527 ή
στο 1528 και οι πρώτοι της κάτοικοι πρέπει να ήταν Εβραίοι της Ισπανίας. Στα τέλη του
18ου

αιώνα,

η

Καβάλα

αριθµούσε

2.000

κατοίκους,

στην

πλειοψηφία

τους

µουσουλµάνους, και αρκετούς Έλληνες. Στα τέλη του 19ου αιώνα, η Καβάλα αριθµεί
περίπου 20.000 κατοίκους.
Από το 1854, η Ελληνική Κοινότητα οργανώνεται στη βάση ενός καταστατικού και
αρχίζει την κατασκευή σχολικών κτιρίων, νοσοκοµείων και γυµναστηρίων. Η ιστορία της
πόλης θα σηµαδευτεί από την άφιξη 25.000 περίπου Ελλήνων προσφύγων µετά τη
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Μικρασιατική Καταστροφή, οι οποίοι θα αναζωογονήσουν την εµπορική κίνηση της
πόλης.
Μετά τη λήξη του εµφυλίου πολέµου, η Καβάλα µπήκε πλέον, µετά από κάποια
δύσκολα χρόνια στη δεκαετία του 1950, στο δρόµο της οικονοµικής ανάπτυξης και
προόδου. Καταλυτική στην οικονοµική ζωή της περιοχής υπήρξε η εµπορία και εξαγωγή
του καπνού και το εµπορικό λιµάνι της.

Η Κ α β ά λ α σ ήμε ρ α

Σήµερα, η πόλη των 80.000 κατοίκων αποτελεί σηµείο-κλειδί στην οικονοµική ζωή του
τόπου. Το λιµάνι, το αεροδρόµιο, η γεωστρατηγική της θέση και τα τουριστικά αξιοθέατα
που την περιτριγυρίζουν, καθιστούν την πόλη κοµβικό σηµείο της οικονοµικής ζωής της
Βόρειας Ελλάδας.
Η Καβάλα αποτελεί ιδανική αφετηρία για εξορµήσεις στις γύρω περιοχές: Χιονισµένα
βουνά, ορµητικά ποτάµια, λιµνοθάλασσες, επιβλητικά δάση και σπουδαία αρχαιολογικά
µνηµεία βρίσκονται σε απόσταση µόλις µισής ώρας από την πόλη. Το παρθένο δάσος, ο
αρχαιολογικός τόπος των Φιλίππων, το ∆έλτα του Νέστου και το από την αρχαιότητα
γνωστό «Χρυσοφόρον Όρος» (Παγγαίο) είναι ορισµένα µόνο από τα µέρη που µπορεί να
επισκεφτεί ένας σπουδαστής.
Ένα άλλο αξιοζήλευτο πλέονέκτημα της Καβάλας αποτελούν οι παραλίες της. Μερικές
από τις οµορφότερες ακρογιαλιές της χώρας µας βρίσκονται σε κοντινά προάστεια της
πόλης. Οι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να ζουν σε µια πόλη πανέµορφη, σε µια πόλη
που κάποιοι τουρίστες πληρώνουν για να κάνουν διακοπές τους καλοκαιρινούς µήνες. Η
θάλασσα, αν και κάνει το διάβασµα να φαίνεται δύσκολο, θα χαρίσει όµορφες στιγµές
στους σπουδαστές και θα τους εφοδιάσει µε την κατάλληλη ενέργεια για να αντεπεξέλθουν
αποτελεσµατικά στις σπουδές τους.
Η συνοικία της παλιάς πόλης, που σήµερα είναι γνωστή µε το όνοµα «Παναγία»,
διατηρεί σε ένα βαθµό το παλιό, παραδοσιακό χρώµα της Καβάλας. Στην συνοικία αυτή
ξεχωρίζουν από µακριά τα τείχη και το φρούριο, αποµεινάρια των προσπαθειών τόσο των
πρώτων κατοίκων όσο και των τελευταίων κατακτητών να κρατήσουν το λιµάνι και τον
κόµβο της Εγνατίας Οδού κάτω από τον δικό τους έλεγχο. Στην ίδια συνοικία µπορεί
κανείς να επισκεφθεί το Κάστρο, που δεσπόζει µαζί µε τις Καµάρες στην πόλη, το σπίτι
και το άγαλµα του Μεχµέτ Αλή, ιδρυτή της τελευταίας αιγυπτιακής δυναστείας, όπως
επίσης και το Ιµαρέτ, πτωχοκοµείο µε έντονα τα στοιχεία της ισλαµικής αρχιτεκτονικής,
το οποίο έπειτα από πρόσφατη αναπαλαίωση λειτουργεί πλέον ως ξενοδοχείο πολυτελείας.
Μέσα στην πόλη της Καβάλας χαρακτηριστικά στοιχεία της οικονοµικής ακµής της
αποτελούν ορισµένα οικοδοµήµατα, ξένα µερικές φορές προς τη φυσιογνωµία της πόλης,
όπως το ∆ηµαρχείο, και ορισµένα άλλα οικήµατα που δυστυχώς έχουν πνιγεί κυριολεκτικά
από τις άχρωµες πολυκατοικίες που υψώνονται ολοένα και πυκνότερες.
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Η Θάσος

Από την Καβάλα, τη Νέα Πέραµο και την Κεραµωτή, ξεκινά το ταξίδι για τη Θάσο.
Σµαραγδένιοι λόφοι, ψιλή χρυσή αµµουδιά, πανέµορφα χωριά µε πέτρινα σπίτια.
Κυρίαρχη η αδρή µυρωδιά του πεύκου.
Στη Θάσο, το γραφικό παρόν ζει αρµονικά δίπλα στα ερείπια του παρελθόντος. Τείχη,
η αρχαία αγορά, ιερά των θεών, λείψανα του πολεµικού και εµπορικού λιµανιού,
αγιορείτικα µετόχια. Ψηλά, το θέατρο, όπου το καλοκαίρι, όπως και στους Φιλίππους,
ζωντανεύει πάλι το αρχαίο δράµα. Στο Μουσείο φιλοξενούνται ευρήµατα από τις
ανασκαφές στο νησί.
Η πρωτεύουσα του νησιού που σήµερα αποκαλείται Λιµένας, είναι κτισµένη στη θέση
της αρχαίας πόλης. Το ένδοξο ιστορικό παρελθόν του νησιού έχει αφήσει ακόµα και
σήµερα τα χνάρια του πάνω στα µαρµαρένια ερείπια και στα µνηµεία που σώζονται στα
περίχωρα της πόλης. Ανάµεσα σε αυτά µπορεί κάποιος

να επισκεφτεί τα τείχη που

περιστοίχιζαν ολόκληρη την αρχαία πόλη, την ακρόπολη µε τη θαυµάσια πανοραµική
θέα της καταπράσινης από λιόδεντρα και πεύκα περιοχής, την Αγορά, το θέατρο, το Ναό
του Πυθίου Απόλλωνα, το Χορηγικό Μνηµείο µέσα στον περίβολο του Ιερού του ∆ιονύσου
και πολλά άλλα µνηµεία.

Φίλιπποι

Η ιστορία της πόλης ξεκινάει στο τέλος του 4ου αιώνα π.Χ., όταν οι Θάσιοι ιδρύουν
την αποικία τους που ονοµάστηκε «Κρηνίδες». Η περιοχή είναι γνωστή και σαν ∆άτος ή
∆άτον, όνοµα που απηχεί την παροιµιώδη ευφορία της πεδιάδας. Ο βασιλέας των
Μακεδόνων Φίλιππος ο Β’, για να προστατεύσει την πόλη, την ενίσχυσε µε την
εγκατάσταση νέων κατοίκων, ενώ συγχρόνως της έδωσε και το όνοµα του. Έτσι, η
Θασιακή αποικία των Κρηνίδων γίνεται η Μακεδονική πόλη των Φιλίππων.
Η πόλη πέφτει στα χέρια των Ρωµαίων και αναδεικνύεται σε σηµαντική ρωµαϊκή
αποικία.

Το

42

µ.Χ.

συµβαίνει

στην

περιοχή

ένα

ιστορικό

γεγονός

διεθνούς

σπουδαιότητας, η οµώνυµη µάχη των Φιλίππων. Οι δηµοκρατικές δυνάµεις του Βρούτου
και του Κάσσιου χάνουν τη µάχη από τον Μάρκο Αντώνιο και ανοίγει ο δρόµος για τη
δηµιουργία της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας, µε πρώτο αυτοκράτορα τον Οκτάβιο. Η πόλη
αναπτύσσεται ιδιαίτερα µετά την κατασκευή της «Εγνατίας Οδού» που ενώνει το ∆υρράχειο
µε το Βυζάντιο και περνάει από τους Φιλίππους.
Το 49 µ.Χ. ένα άλλο κοσµοϊστορικό γεγονός λαµβάνει χώρα στη περιοχή. Ο
Απόστολος των Εθνών, ο Απόστολος Παύλος κηρύσσει για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή
Ήπειρο το χριστιανικό λόγο και βαπτίζει την πρώτη ευρωπαία πολίτη, τη Λυδία,
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δηµιουργώντας έτσι την πρώτη χριστιανική εκκλησία στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Η
µεταφορά της πρωτεύουσας της Αυτοκρατορίας από τη Ρώµη στην Κωνσταντινούπολη
σήµανε το τέλος της ρωµαϊκής αποικίας και οι Φίλιπποι γίνονται µια σηµαντική
Βυζαντινή πόλη.
Ο επισκέπτης σήµερα µπορεί να δει τα εντυπωσιακά δηµόσια και ιδιωτικά κτίσµατα
που στόλιζαν την πόλη. Το αρχαίο θέατρο της πόλης, αρχικό κτίσµα του 4ου π.Χ αιώνα,
έχει ανακαινιστεί και χρησιµοποιείται µέχρι και σήµερα. Ιδιαίτερα επιβλητική είναι η
αγορά της πόλης και το «ρωµαϊκό φόρουµ» που χρονολογείται από την εποχή του Μάρκου
Αυρήλιου (161-175 µ.Χ). Οι παλαιοχριστιανικές βασιλικές, που µε τον τεράστιο όγκο τους
κοσµούν τον αρχαιολογικό χώρο, χρονολογούνται σαν από τις πρώτες χριστιανικές
εκκλησίες της περιοχής. Τέλος, η λαϊκή παράδοση θέλει τη ρωµαϊκή κιστέρνα που
βρίσκεται στην πόλη να είναι ο τόπος φυλάκισης του Απόστολου Παύλου.
Ο επισκέπτης της αρχαιολογικής περιοχής δεν πρέπει να ξεχάσει το Αρχαιολογικό
Μουσείο, στο οποίο εκθέτονται αξιόλογα έργα τέχνης από την παλαιολιθική εποχή µέχρι
και τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες ζωής της πόλης. Στο χώρο του αρχαίου θεάτρου
των Φιλίππων διεξάγεται κάθε καλοκαίρι θεατρικό φεστιβάλ µε τη συµµετοχή πολλών
γνωστών θιάσων της χώρας.

Το κλίμα της Καβάλας

Στα παράλια του νοµού, το κλίµα είναι εύκρατο µεσογειακό, βορειότερα ηπειρωτικό µε
ψυχρούς χειµώνες και πολύ ζεστά καλοκαίρια. Όπως το υπέδαφος, έτσι και το έδαφος είναι
ιδιαίτερα πλούσιο µε καλλιέργειες όπως το σπαράγγι, το ακτινίδιο, το βαµβάκι, οι ελιές,
ο καπνός και τα σταφύλια. Η φύση έδωσε απλόχερα στο νοµό Καβάλας τα καταπράσινα
βουνά της, τις γραφικές λίµνες και το µαγευτικό δέλτα του Νέστου, που σφύζει από
βλάστηση.
Ο πλούσιος θαλάσσιος κόσµος της, οι κρυστάλλινες πηγές της και τα απέραντα δάση
της προσελκύουν πολλά σπάνια είδη της ελληνικής πανίδας. Μάλιστα η περιοχή του
Νέστου, προστατεύεται από την παγκόσµια συνθήκη

«Ραµσάρ» και η περιοχή των

Γαλάζιων Λιµνών του Νέστου συµπεριλαµβάνεται στο ∆ιεθνές Πρόγραµµα «Λίµνες Ζωής».
Τσακάλια, βίδρες, αγριόγατες, αλεπούδες, λύκοι, ηµιάγρια άλογα, ερπετά και πολλά είδη
πτηνών µεταξύ των οποίων, θαλασσαετοί, ερωδιοί και φλαµίγκο, φιλοξενούνται στις
παραπάνω κυρίως στην περιοχή του Νέστου και του Παγγαίου. Από την άλλη, τα σπάνια
λουλούδια, τα πανύψηλα δέντρα, πλατάνια και οξιές αλλά και η υπόλοιπη οργιώδης
βλάστηση, που συναντιούνται στις ίδιες περιοχές, συµπληρώνουν την τέλεια φυσική
εικόνα και κάνουν τη φύση του νοµού ακόµα πιο ενδιαφέρουσα.
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Πρόσβαση στην πόλη της Καβάλας

Αεροπορικώς

Το αεροδρόµιο (27 χιλιόµετρα από την Καβάλα), συνδέεται µε την Αθήνα και µε αρκετές
πόλεις της ∆υτικής Ευρώπης.

∆ροµολόγια Ολυµπιακών Αερογραμμών, Τηλέφωνο: 2510-223622

Καβάλα – Αθήνα (πρωί): ∆ευτέρα, Τετάρτη, Πέµπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή:
07:05, Τρίτη: 10:40

Καβάλα – Αθήνα (απόγευµα): ∆ευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή:
21:00, Κυριακή: 21:45
∆ροµολόγια Aegean Airlines, Τηλέφωνο: 2510-229000

Καβάλα – Αθήνα: Καθηµερινά: 13:00

Αθήνα – Καβάλα: Καθηµερινά: 11:30

Πληροφορίες: Αεροδρόµιο «Μέγας Αλέξανδρος», Τηλέφωνο: 25910-53273

Σιδηροδρομικώς

Η Καβάλα δε συνδέεται µε σιδηροδροµικό δίκτυο.

Πλησιέστεροι σταθµοί: ∆ράµα (36

χιλιόµετρα), Ξάνθη (56 χιλιόµετρα).

Οδικώς

Η Καβάλα συνδέεται µε την Αθήνα, την Θεσσαλονίκη, τη ∆ράµα, τις Σέρρες, την Ξάνθη,
την Κοµοτηνή και την Αλεξανδρούπολη.

Τηλέφωνα Κ.Τ.Ε.Λ Καβάλας: 2510-223593
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Ακτοπλοϊκώς

Η Καβάλα συνδέεται ακτοπλοϊκώς µε: Θάσο, Λήµνο, Χίο, Σάµο, Ικαρία, Πάτµο, Λέρο,
Κάλυµνο, Κω, Ρόδο, Κύµη, Άγιο Κωνσταντίνο, Πειραιά, Λέσβο και Σαµοθράκη. Για Θάσο
η σύνδεση γίνεται µε ferry-boat και ιπτάµενα δελφίνια (Καβάλα – Πρίνος & Κεραµωτή –
Λιµένας). Να σηµειωθεί ότι τα περισσότερα δροµολόγια για τα νησιά ενεργοποιούνται μόνο
την καλοκαιρινή περίοδο.

Πληροφορίες, Λιµεναρχείο Καβάλας, Τηλέφωνα: 2510-223716, 2510-224967
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Τ Ο Τ.Ε.Ι. Τ Η Σ ΚΑΒΑΛΑΣ
Το συγκρότηµα του Τ.Ε.Ι. Καβάλας βρίσκεται στο βορειοανατολικό τµήµα της πόλης, στη
συνοικία του Αγίου Λουκά, είναι κτισµένο αµφιθεατρικά στις πλαγιές του λόφου και έχει
θέα ολόκληρη την πόλη. Είναι το µοναδικό Τριτοβάθµιο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα της πόλης
και µε την αποδοτική λειτουργία του συµβάλλει στην άνοδο του επιπέδου της ποιότητας
ζωής και στην ευόδωση της αναπτυξιακής προσπάθειας, που επιχειρείται στην ευρύτερη
περιοχή του.
Σε 136 στρέµµατα εκτείνεται το ιδιόκτητο κτιριακό συγκρότηµα του Τ.Ε.Ι., που
περιλαµβάνει κτίρια βασικής διδασκαλίας, αµφιθέατρα, βιβλιοθήκη, πλήρως εξοπλισµένα
εργαστήρια (100 τον αριθµό), συνεδριακό κέντρο, αίθουσα τηλεδιασκέψεων, κέντρο
διαχείρισης του δικτύου Η/Υ, γυµναστήριο, καθώς και φοιτητικές εστίες 460 κλινών µε
υπαίθρια γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ, τένις και ποδοσφαίρου.

Σ υ γ κ ρ ό τ η σ η τ ο υ Τ.Ε.Ι. Κ α β ά λ α ς
Το ίδρυµα το οποίο θα αποτελέσει αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωής σας για τα επόµενα
τέσσερα, τουλάχιστον, χρόνια περιλαµβάνει:
Α. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών (Σ.Τ.Ε.Φ.), µε Τµήµατα Ειδικοτήτων:
Α.1

Ηλεκτρολογίας

Α.2

Μηχανολογίας

Α.3

Τεχνολογίας Πετρελαίου

Α.4

Bιοµηχανικής Πληροφορικής

Α.5

Γενικό Τµήµα Θετικών Επιστηµών.

Β. Σχολή ∆ιοίκησης και Οικονοµίας (Σ.∆.Ο.), µε Τµήµατα Ειδικοτήτων:
Β.1

∆ιοίκησης Επιχειρήσεων

Β.2

Λογιστικής

Β.3

∆ιαχείρισης Πληροφοριών.
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Γ. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας που λειτουργεί στη γειτονική πόλη της ∆ράµας (36
χιλιόµετρα), με Τμήματα Ειδικοτήτων:
Γ.1 Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
Γ.2 Αρχιτεκτονικής Τοπίου.

∆. Τµήµα Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής.

Ε. Τμήμα Νοσηλευτικής, που λειτουργεί από το 2007 στην πόλη του Διδυμοτείχου, ως
Παράρτημα του Τ.Ε.Ι. Καβάλας.
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Όρ γ α ν α Δι ο ί κ η σ η ς τ ο υ Τ. Ε. Ι. Κ α β ά λ α ς

Τα Όργανα Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. είναι η Συνέλευση, το Συµβούλιο, ο Πρόεδρος και οι
Αντιπρόεδροι.
Η Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο του Τ.Ε.Ι., έχει τη γενική εποπτεία της
λειτουργίας του Τ.Ε.Ι. και της τήρησης του νόµου και του Εσωτερικού Κανονισµού,
αποφασίζει για τις προτάσεις των Σχολών σχετικά µε την ίδρυση νέων Τµηµάτων,
συντονίζει τα θέµατα σπουδών και ψηφίζει τον ετήσιο προϋπολογισµό του Τ.Ε.Ι. Η
Συνέλευση απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους, τους ∆ιευθυντές των
Σχολών, το Γενικό Γραµµατέα, τους Προϊσταµένους των Τµηµάτων, έναν εκπρόσωπο
του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού, έναν εκπρόσωπο του ∆ιοικητικού Προσωπικού και
εκπροσώπους των σπουδαστών σε ποσοστό 50% του αριθµού των υπόλοιπων µελών της
Συνέλευσης πλην του Προέδρου και των Αντιπροέδρων. Η Συνέλευση συγκαλείται
τακτικά µια φορά το εξάµηνο και έκτακτα όταν τη συγκαλέσει ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. ή
ζητηθεί από το 1/3 του συνόλου των µελών της.
Το Συµβούλιο του Τ.Ε.Ι. µεριµνά για την οµαλή και εύρυθµη λειτουργία του Τ.Ε.Ι. στα
πλαίσια των αποφάσεων της Συνέλευσης, του Εσωτερικού Κανονισµού και του νόµου,
και ασκεί όλες τις αρµοδιότητες που του αναθέτει η Συνέλευση µε απόφαση της,
εισηγείται στη Συνέλευση τον προϋπολογισµό και το πρόγραµµα έργων του Τ.Ε.Ι.,
κατανέµει τις σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισµού, αποφασίζει για όλα τα τρέχοντα
θέµατα που δεν ανάγονται στην αρµοδιότητα άλλων οργάνων. Το Συµβούλιο αποτελείται
από τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους, τους ∆ιευθυντές των Σχολών, το Γενικό
Γραµµατέα και έναν εκπρόσωπο των σπουδαστών.
Ο Πρόεδρος προΐσταται του Τ.Ε.Ι. και το εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα, το
διοικεί σε συνεργασία µε το Συµβούλιο και παρακολουθεί και συντονίζει το έργο του. Η
θητεία του Προέδρου και των Αντιπροέδρων είναι τριετής.

Η κ ά τ ο ψ η τ ο υ κτιριακού σ υ γ κ ρ ο τ ή μ α τ ο ς τ ο υ Τ.Ε.Ι. Κ α β ά λ α ς

Το σχεδιάγραµµα που παρατίθεται στη συνέχεια, στοχεύει να σας βοηθήσει στην αρχική
κατανόηση του συγκροτήµατος του Τ.Ε.Ι. Η εµπειρία, βέβαια, θα είναι αυτή που θα
σας βοηθήσει να γνωριστείτε ακόµα καλύτερα µε το κτιριακό συγκρότηµα.
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Τ Ο Τ ΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ε ΠΙΧΕ ΙΡΗΣΕ ΩΝ

Α ν τ ι κ ε ίμεν ο Σ π ο υ δ ώ ν τ ο υ Τμήμα τ ο ς

Το περιεχόµενο σπουδών του Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων καλύπτει το γνωστικό
αντικείµενο της ∆ιοικητικής Επιστήµης, µε εξειδίκευση εφαρµογής στις επιχειρήσεις
γενικά, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δηµόσιο τοµέα.

Οι Πτ υ χ ι ο ύ χ ο ι τ ο υ Τμ ή μ α τ ο ς

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος του Τµήµατος ανακηρύσσεται
«Πτυχιούχος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων», διαθέτει δε τις απαραίτητες επιστηµονικές και
τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να µπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελµατικά
σε όλους τους τοµείς του γνωστικού αντικειµένου του Τµήµατος, είτε ως στέλεχος
επιχειρήσεων, οργανισµών και υπηρεσιών του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, είτε ως
αυτοαπασχολούµενος.
Ειδικότερα ο πτυχιούχος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων:

 Εφαρµόζει σύγχρονες επιστηµονικές και τεχνολογικές µεθόδους, καθώς και διοικητικές
πρακτικές στην οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δηµόσιου
τοµέα, τόσο στο λειτουργικό τους επίπεδο (operational level), όσο και στο στρατηγικό τους
επίπεδο (strategic level).

 Εφαρµόζει σύγχρονες επιστηµονικές και τεχνολογικές µεθόδους στην ίδρυση και
αρχική λειτουργία των επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα.

 Ασχολείται µε την έρευνα, την ανάπτυξη και την οικονοµία των επιχειρήσεων του
ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα.

 Ασχολείται µε την έρευνα και ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων διοίκησης σε όλες
τις επιχειρήσεις.

 Εκπονεί µελέτες του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων, που
οδηγούν στο στρατηγικό και λειτουργικό προγραµµατισµό και έλεγχό τους, ως επίσης και
στη διαµόρφωση επιχειρησιακών σχεδίων.
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 Εκπονεί µελέτες αξιολόγησης επενδύσεων και βιωσιµότητας των επιχειρήσεων, είτε
αφορούν σε υπαγωγή των επιχειρήσεων σε συγκεκριµένους επενδυτικούς νόµους, είτε
αφορούν µόνο στην επιχείρηση, για τη λήψη επενδυτικών στρατηγικών αποφάσεων.

 Έχει την ικανότητα συλλογικής εργασίας σε όλα τα επίπεδα, καθώς επίσης και
συνεργασίας µε εξωτερικούς παράγοντες, είτε του δηµοσίου, είτε του ιδιωτικού τοµέα.

 Είναι γνώστης των σύγχρονων εφαρµογών των Η/Y στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων.

Όργ α ν α Δι ο ί κ η σ η ς τ ο υ Τμήμα τ ο ς

Στο Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων λειτουργούν:
Α) H Γενική Συνέλευση του Tµήµατος, η οποία αποφασίζει για όλα τα θέµατα που
αφορούν την λειτουργία του Tµήµατος σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό των Τ.Ε.Ι.
Αποτελείται από τον Προϊστάµενο του Tµήµατος, το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του
Tµήµατος και εκπροσώπους σπουδαστών του Tµήµατος όπως ορίζεται στο Άρθρο 9 του
Νόµου 2916/2001. Από το ακαδηµαϊκό έτος 2007-2008, Προϊσταµένη του Τµήµατος
έχει εκλεγεί η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δρ. Άννα Πυραλεμίδου.
Β) Tο Συµβούλιο του Τµήµατος, το οποίο αποφασίζει για θέµατα που αφορούν στη
λειτουργία του Τµήµατος, σύµφωνα με το Ν. 2916/2001. Αποτελείται από τον
Προϊστάµενο του Τµήµατος, το εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος, έναν εκπρόσωπο
σ πουδαστών και έναν εκπρόσωπο Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π), εφόσον
συζητούνται θέµατα που αφορούν µέλη Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού.

Το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος
Οι μόνιμοι Εκπαιδευτικοί του Τμήματος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων είναι οι παρακάτω:

 Θερίου Νικόλαος, Καθηγητής
 Καµενίδου Ειρήνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 Πυραλεµίδου Άννα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 Χριστοδούλου ∆ηµήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 Δημητριάδης Ευστάθιος, Επίκουρος Καθηγητής
 Μαδυτινός Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής
 Μάμαλης Σπυρίδων, Επίκουρος Καθηγητής
 Μπορμπότση Χρυσάνθη, Καθηγήτρια Εφαρµογών
 Πιπιλιαγκόπουλος Μιχαήλ, Καθηγητής Εφαρµογών

Οι δύο Τοµείς του Τµήµατος
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Αίθουσες διδασκαλίας – Εργαστήρια

Οι εγκαταστάσεις τις οποίες διαθέτει το Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων χωρίζονται σε δύο
κατηγορίες: Τις αίθουσες που χρησιµοποιούνται για τη θεωρητική διδασκαλία των
µαθηµάτων και εκείνες που χρησιµοποιούνται για τα εργαστηριακά µέρη των µαθηµάτων,
τα οποία είναι και υποχρεωτικά στην παρακολούθηση.
Οι αίθουσες διδασκαλίας των θεωρητικών µαθηµάτων βρίσκονται στο βασικό κτίριο
του Τ.Ε.Ι. (βλέπε χάρτη του Τ.Ε.Ι.: Χώροι Βασικής ∆ιδασκαλίας – ∆3). Από αυτές, το Τµήµα
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων χρησιµοποιεί τις αίθουσες 25, 26, 27, 29, 30 και 31.
Θεωρικά, επίσης, µαθήµατα γίνονται στο αµφιθέατρο 102 του κτιρίου της βιβλιοθήκης
(βλέπε χάρτη του Τ.Ε.Ι.: Β2).
Τα εργαστήρια του Τµήµατος, τα οποία περιλαµβάνουν Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές,
βρίσκονται σε διάφορα σηµεία του Τ.Ε.Ι. Ένα από αυτά βρίσκεται στην αίθουσα 3 του
Τολ. 2 (βλέπε χάρτη του Τ.Ε.Ι.: Ε2Β). Στο ωρολόγιο πρόγραµµα των µαθηµάτων το
εργαστήριο αυτό χαρακτηρίζεται ως Τολ. 2–3 (δηλαδή αίθουσα 3 του Τολ. 2). Υπεύθυνος
του εργαστηρίου αυτού είναι ο Επίκουρος Καθηγητής του Τµήµατος, Μαδυτινός
∆ηµήτριος.
∆ύο άλλα εργαστήρια του Τµήµατος βρίσκονται στο βασικό κτίριο του Τ.Ε.Ι. –
αίθουσες 4 και 5 (βλέπε χάρτη του Τ.Ε.Ι.: Χώροι Βασικής ∆ιδασκαλίας – ∆3). Αυτά όµως
είναι τοποθετηµένα σε διαφορετικό σηµείο από τις αίθουσες θεωρητικής διδασκαλίας
25, 26, 27, 29, 30 και 31. Βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο µε τη Γραµµατεία του Τµήµατος
και πιο συγκεκριµένα στο τέλος του διαδρόµου, ο οποίος βρίσκεται στα δεξιά της
Γραµµατείας. Τέλος, το Τµήµα διαθέτει ένα ακόµη εργαστήριο που βρίσκεται στην
αίθουσα 28, δίπλα στις αίθουσες θεωρητικής διδασκαλίας 25, 26, 27, 29, 30 και 31.

Η μ ε λ λ ο ν τ ι κ ή κ α τ ε ύ θ υ ν σ η τ ο υ Τμήματος

Το Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Καβάλας υλοποίησε στα πλαίσια του
ΕΠΕΑΕΚ Ι (1997-99), πρόταση αναµόρφωσης του Προγράµµατος Σπουδών (Π.Σ.), η
οποία κατέληξε σε έγκριση από το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) και
τέθηκε στην περίοδο 2000 – 2006 σε πλήρη εφαρµογή. Τα αποτελέσµατα του
προγράµµατος, έτσι όπως αυτά κρίνονται από το σύνολο των καθηγητών και των
σπουδαστών, είναι άκρως ικανοποιητικά και δηµιουργούν µεγάλες ευκαιρίες και
προοπτικές για το µέλλον του Τµήµατος.
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Κατά

την

εφαρµογή

του

όµως

εντοπίστηκαν

σηµεία

τα

οποία

απαιτούσαν

βελτίωση/τροποποίηση, λόγω των συνεχών εξελίξεων της εκπαίδευσης και της αγοράς
εργασίας. Για το λόγο αυτό, µε την υλοποίηση του προγράµµατος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (2003 –
2008), έγινε προσπάθεια:

 Πλήρους αναδιοργάνωσης τόσο του τρόπου διδασκαλίας όσο και του εκπαιδευτικού
υλικού.

 Εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών σε νέες µεθόδους διδασκαλίας µε χρήση νέων
τεχνολογιών.

 Εκπαίδευσης του διοικητικού προσωπικού στην εφαρµογή της αυτοµατοποίησης των
διαδικασιών.

 Εκπαίδευσης των σπουδαστών που θα βασίζεται σε µεθόδους και διαδικασίες που
εφαρµόζονται σε καταξιωµένα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα.

 Ανάδειξης του Τµήµατος σε καινοτόµου και πλήρους προσαρµοσµένου στις ανάγκες
της νέας οικονοµίας.
Το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ο δ ή γ η σ ε

στην καλλιέργεια και στην εδραίωση ενός συνεχούς

ανανεωτικού κλίµατος, το οποίο αναµένεται να θέσει το Τµήµα σε τροχιά διεκδίκησης
των πρωτείων σε ελληνικό, τουλάχιστον, επίπεδο. Το όραµα που διέπει µάλιστα τα µέλη
του εκπαιδευτικού προσωπικού είναι η ανανεωτική αυτή διαδικασία να δηµιουργήσει
τέτοιες συνθήκες που θα τοποθετήσουν το Τµήµα σε οδηγό και όχι σε ακολουθητή των
εξελίξεων.
Οι τεράστιες αλλαγές που συντελούνται την στιγµή αυτή στο εξωτερικό τεχνολογικό
και οικονοµικό περιβάλλον δηµιουργούν µεγάλες ευκαιρίες για οποιονδήποτε έχει
γνώσεις, όραµα, πείρα και τις αναγκαίες υποδοµές για να τις εκµεταλλευτεί. Οι νέες
τεχνολογίες εµφανίζονται και διαφοροποιούνται µε ταχύτατους ρυθµούς και κάνουν πια
εµφανές ότι µόνο αυτοί που έχουν εµποτιστεί από την ιδέα της συνεχούς βελτίωσης
συγκεντρώνουν πιθανότητες επιβίωσης και παραγωγής σηµαντικού έργου. Η εποχή
αυτή θα αποφανθεί για το ποιος θα είναι ικανός να συνεχίσει το έργο του
αποτελεσµατικά και τα επόµενα χρόνια και ποιος θα ξεπεραστεί από την ίδια την
αδυναµία του να φανεί διορατικός και καινοτόµος.
Έχοντας όλα τα παραπάνω στο νου και µε πλήρη την συνειδητοποίηση της ανάγκης
για πραγµατική σύγκλιση µε τα ευρωπαϊκά και παγκόσµια δεδοµένα, προσδιορίζουµε το
σκελετό των σκέψεων µας. Όλοι ανεξαιρέτως οι επιµέρους στόχοι της Αναµόρφωσης του
Προγράµµατος Σπουδών αποσκοπούν στην υλοποίηση του κύριου σκοπού, ο οποίος
είναι ξεκάθαρος και έχει γίνει αποδεκτός από όλα τα µέλη του Τµήµατος: «Η συστηµατική
προσπάθεια ανανέωσης όλων των επιπέδων γνώσης και η εισαγωγή των πλέον πρόσφατων
διαδικασιών, µε το βλέµµα στραµµένο στην καινοτοµία και στην πρωτοπορία».
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Ο σκοπός αυτός θα υλοποιηθεί µε την αλλαγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την
εισαγωγή των πλέον πρόσφατων τεχνολογικών µέσων που χρησιµοποιούνται σήµερα.
Σήμερα, οι παραδόσεις των μαθημάτων (σηµειώσεις κ.λπ.) δε γίνονται μόνο μέσα στις
αίθουσες διδασκαλίας αλλά και μέσω της τηλε-εκπαίδευσης (e-learning) µε τη βοήθεια του
internet, όπου σε κατάλληλο δικτυακό τόπο υπάρχουν σε ολοκληρωµένη ηλεκτρονική
µορφή τα περιεχόµενα (ύλη) όλων των µαθηµάτων. Η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων βρίσκεται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση http://ba.teikav.edu.gr και εξυπηρετεί εκπαιδευτικούς και σπουδαστές επί
24ώρου βάσεως, αρκεί οι τελευταίοι να διαθέτουν έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή με
σύνδεση στο internet.
Το εκπαιδευτικό προϊόν που βασίζεται στο e-learning είναι είναι ολοκληρωµένο,
πρωτοποριακό και συµβαδίζει µε τις επιταγές της σύγχρονης εκπαίδευσης. Παράλληλα,
προάγεται το επίπεδο των σπουδαστών, τόσο µέσα από κατάλληλη εκπαίδευση, όσο και
από επισκέψεις σε πρωτοποριακά περιβάλλοντα εργασίας και οργάνωση σχετικών
ηµερίδων.

Ακόμη,

με

κατάλληλο

πληροφοριακό

σύστημα

πραγματοποιείται

η

παρακολούθηση των πτυχιούχων, από τη στιγµή που εισέρχονται στην αγορά εργασίας
(βάση δεδομένων αποφοίτων).
Επίσης, µε την πιστοποίηση ποιότητας (ISO) που διαθέτει το Τμήμα από το 2005,
διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα εκπαίδευσης που παρέχεται στους σπουδαστές. Για όλα
τα παραπάνω, οι σπουδαστές και κάθε ενδιαφερόμενος μπορούν να επισκέπτονται τη νέα
ιστοσελίδα του Τμήματος Δοίκησης Επιχειρήσεων που βρίσκεται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση http://www.teikav.edu.gr/abd.
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Τ Ο ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ Ε Τ ΟΣ
Το ακαδηµαϊκό έτος αρχίζει κάθε 1η Σεπτεµβρίου και λήγει την 31η

του επόµενου

Αυγούστου.
Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου κάθε έτους και λήγει την 5η Ιουλίου
του επόµενου. Περιλαµβάνει δύο αυτοτελείς διδακτικές περιόδους, τα διδακτικά
εξάµηνα, από τα οποία το πρώτο ονοµάζεται χειµερινό και το δεύτερο εαρινό.
Κάθε διδακτικό εξάµηνο περιλαµβάνει (15) πλήρεις εβδοµάδες διδασκαλίας και
ακολουθείται από δύο εξεταστικές περιόδους, διάρκειας δύο (2) εβδοµάδων η κάθε µία.
Το Χειµερινό εξάµηνο αρχίζει την πρώτη ∆ευτέρα µετά την 19η Σεπτεµβρίου και λήγει στα
τέλη Φεβρουαρίου µετά την ολοκλήρωση των δύο εξεταστικών περιόδων, οι οποίες
διεξάγονται η µία µετά την άλλη. Το Εαρινό εξάµηνο ξεκινά αµέσως µετά την ολοκλήρωση
των δύο αυτών εξεταστικών περιόδων και λήγει το δεύτερο δεκαήµερο του Ιουνίου µε τη
διεξαγωγή της πρώτης εξεταστικής περιόδου. Η δεύτερη εξεταστική περίοδος για το εαρινό
εξάµηνο

διεξάγεται

το

πρώτο

δεκαπενθήµερο

του

Σεπτεµβρίου

του

επόµενου

ακαδηµαϊκού έτους.
Αργίες και διακοπές
∆ιακοπές Χριστουγέννων: Παραµονή των Χριστουγέννων έως και τα Θεοφάνεια, ∆ιακοπές
Πάσχα: Μεγάλη Τετάρτη έως και την Κυριακή του Θωµά, Καθαρά ∆ευτέρα, Εθνική Εορτή
της28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου, Επέτειος Πολυτεχνείου: 17 Νοεµβρίου, Των Τριών
Ιεραρχών: 30 Ιανουαρίου, Του Αγίου Πνεύµατος, Της Αναλήψεως, Εργατική Πρωτοµαγιά: 1η
Μαΐου, Τοπική εορτή της πόλης (του Απόστολου Παύλου): 29η Ιουνίου.
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ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ –
ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ
Ε γ γ ρ α φ έ ς τ ω ν σπουδαστών σ τ ο Τμήμα

Οι εγγραφές στο Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, όπως και σε όλα τα Τµήµατα του
Τ.Ε.Ι., γίνονται µέσα στα χρονικά όρια που ορίζονται από τα αρµόδια όργανα. Όσοι
δεν εγγραφούν µέσα στις οριζόµενες ηµεροµηνίες χάνουν το δικαίωµα εγγραφής στο Τ.Ε.Ι.
Για την εγγραφή ο εισαγόµενος (ή νοµίµως εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο), καταθέτει στη
Γραµµατεία δικαιολογητικά (αντίγραφο απολυτηρίου ή πτυχίου νοµίµως επικυρωµένο,
φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας, τέσσερις φωτογραφίες τύπου ταυτότητας, βεβαίωση
πρόσβασης, πιστοποιητικό υγείας που περιλαµβάνει παθολογική, δερµατολογική και
εξέταση ακτινογραφίας θώρακα που έχουν εκδοθεί από Κρατικό Νοσοκοµείο ή Ι.Κ.Α.).

Η ανανέωση της εγγραφής γίνεται στην αρχή κάθε διδακτικού εξαµήνου (δύο,
δηλαδή, φορές σε κάθε ακαδηµαϊκό έτος) και κατατίθεται στη Γραµµατεία του Τµήµατος.
Ο χρόνος διεξαγωγής των εγγραφών κοινοποιείται µε ανακοίνωση στους αντίστοιχους
πίνακες ανακοινώσεων του Τµήµατος.
Σπουδαστής που δεν ανανεώνει την εγγραφή του για δύο συνεχόµενα ή τρία µη
συνεχόµενα εξάµηνα χάνει τη δυνατότητα να συνεχίσει τις σπουδές του στο Ίδρυµα
και διαγράφεται από τα Μητρώα της Σχολής. Με την ανανέωση της εγγραφής οι
σπουδαστές δηλώνουν μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής τα μαθήματα τ α οποία επιθυµούν
να παρακολουθήσουν στο επόµενο εξάµηνο.
Στο σηµείο αυτό, αξίζει να τονιστεί ότι ο κάθε σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να
επιλέξει όποια από τα µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών επιθυµεί, ανεξαρτήτως του
εξαµήνου στο οποίο βρίσκεται. Περιορισµό για την επιλογή των µαθηµάτων, αποτελεί
ο ανώτατος συνολικός αριθµός των ωρών διδασκαλίας για τα δηλωθέντα µαθήµατα, ο
οποίος είνα τριάντα (30) ώρες, µε υπέρβαση δύο (2) ωρών. Επίσης, το µάθηµα του
Σεµιναρίου Τελειοφοίτων που διδάσκεται στο Ζ’ Εξάµηνο και αποτελεί την προετοιµασία
των σπουδαστών για την εκπόνηση της πτυχιακής τους εργασίας, δηλώνεται κατά
κανόνα στο Ζ’ Εξάµηνο.
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Μ ε τ ε γ γ ρ α φ έ ς σ π ο υ δ α σ τ ώ ν Τ.Ε.Ι. ε σ ω τ ε ρ ι κ ο ύ

Μετεγγραφή χωρίς ποσοτικό περιορισµό:
 Μέλη πολύτεκνων οικογενειών: Πολύτεκνοι θεωρούνται όσοι έχουν τουλάχιστον
τέσσερα παιδιά ή όσοι εξοµοιώνονται µε πολύτεκνους βάσει του Νόµου 1910/44,
όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Νόµου 860/79.

 Γονείς και τέκνα πολυµελών οικογενειών µε τρία ζώντα τέκνα, εφόσον κανένα από αυτά
δεν έχει υπερβεί το 26ο έτος της ηλικίας του.

 Τέκνα των φονευθέντων ή καταστάντων πλήρως ανικάνων για την εκτέλεση των
καθηκόντων τους.

 Ορφανοί σπουδαστές από τον έναν ή και από τους δύο γονείς, εφόσον ο µέσος όρος
του συνολικού οικογενειακού εισοδήµατος των τριών τελευταίων οικονοµικών ετών δεν
υπερβαίνει το ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000) Ευρώ.

 Σπουδαστές που κατά την διάρκεια των σπουδών τους πέτυχαν αθλητική διάκριση.
 Σπουδαστές που εγγράφηκαν σε Τµήµα Τ.Ε.Ι. για έναν από τους λόγους υγείας που
κατά την κείµενη νοµοθεσία έχουν δικαίωµα πρόσβασης σε ποσοστό θέσεων 3% σε
οποιοδήποτε

Τµήµα

της

Τριτοβάθµιας

Εκπαίδευσης

και

λόγω

υπέρβασης

του

προβλεπόµενου ποσοστού δε µπόρεσαν να εγγραφούν στο Τµήµα προτίµησης τους ή που
κατά την διάρκεια των σπουδών τους υπέστησαν µια από τις σοβαρές ασθένειες που
αναφέρουν οι κείµενες διατάξεις.

Μετεγγραφή µε ποσοτικό περιορισµό:
 Για οικονοµικούς λόγους: ∆ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν τα τέκνα των γονέων των
οποίων ο µέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήµατος των τριών τελευταίων
οικονοµικών ετών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων Ευρώ.
Στις περιπτώσεις αυτές, δικαίωµα υποβολής αίτησης για µεταγραφή έχουν µόνο όσοι
βρίσκονται στο τρίτο εξάµηνο σπουδών τους και εφόσον έχουν πετύχει στο Τµήµα
προέλευσης σε όλα τα υποχρεωτικά και µε επιλογή υποχρεωτικά µαθήµατα των δύο
πρώτων εξαµήνων του ενδεικτικού προγράµµατος σπουδών ή σε ίσο τουλάχιστον αριθµό
µαθηµάτων του ατοµικού προγράµµατος σπουδών του προς µεταγραφή σπουδαστή.

 Τα τέκνα των οποίων ένας τουλάχιστον γονέας έχει ειδικές ανάγκες (όπως ορίζει η
κείµενη νοµοθεσία).

24

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Τα δικαιολογητικά για όλες τις κατηγορίες µετεγγραφών υποβάλλονται από 1 έως 15
Νοεµβρίου και 1 έως 15 Απριλίου από τον ίδιο το σπουδαστή ή το νόµιµα
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του στο Τµήµα που ζητά µετεγγραφή. Πληροφορίες για τα
απαραίτητα δικαιολογητικά παρέχονται από την Γραµµατεία του Τµήµατος Υποδοχής στο
οποίο ο σπουδαστής ζητά την µετεγγραφή.

Κατατάξεις πτυχιούχων

Οι ενδιαφερόµενοι πτυχιούχοι άλλων Τµηµάτων Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι. εισάγονται στο Τµήµα
κατόπιν κατατακτήριων Εξετάσεων που διεξάγονται από το ίδιο το Τµήµα. Ο αριθµός των
σπουδαστών που δέχεται το Τµήµα µε την διαδικασία κατατάξεως, ορίζεται σε ποσοστό
4% του αριθµού των εισακτέων στο Τµήµα και καθορίζεται για κάθε ακαδηµαϊκό έτος µε
απόφαση του Συµβουλίου του Τµήµατος. Τα µαθήµατα και η ύλη των εξετάσεων
καθορίζονται και ανακοινώνονται από το Τµήµα το αργότερο µέχρι τις 30 Απριλίου. Η
ηµεροµηνία διεξαγωγής των εξετάσεων καθορίζεται από το Τµήµα, µετά από σχετική
ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας.

Αναβολή στράτευσης λόγω σπουδών

Κάθε σπουδαστής που εγγράφεται σε Τµήµα Τ.Ε.Ι. και εφόσον δεν έχει εκπληρώσει τις
στρατιωτικές του υποχρεώσεις, πρέπει να προσκοµίσει στο Στρατολογικό Γραφείο του
τόπου του πιστοποιητικό σπουδών, το οποίο θα παραλάβει από τη Γραµµατεία του
Τµήµατος. Το Στρατολογικό Γραφείο χορηγεί πιστοποιητικό τύπου Β, στο οποίο
αναγράφεται και η διάρκεια της αναβολής της στράτευσης.
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ΟΡΓΑ Ν ΩΣΗ ΣΠ Ο Υ ∆ΩΝ
Κατά τη διάρκεια της τετραετούς φοίτησης σας στο Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων,
καλείστε

να

ανταποκριθείτε

επιτυχώς

στους

τρεις

παρακάτω

τοµείς

διδακτικών

διαδικασιών:

 ∆ιδασκαλία µαθηµάτων
 Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας
 Εξάµηνη Πρακτική άσκηση σχετική µε το αντικείµενο σπουδών
Η ελάχιστη διάρκεια των σπουδών είναι οκτώ (8) εξάµηνα. Τα πρώτα επτά από αυτά είναι
αφιερωµένα στην παρακολούθηση των µαθηµάτων, ενώ το όγδοο είναι αυτό της
πραγµατοποίησης της πρακτικής άσκησης και της εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας.

∆ιδασκαλία μαθημάτων

Τα µαθήµατα διεξάγονται µε τη µορφή (α) θεωρητικής διδασκαλίας, (β) ασκήσεων πράξης
και (γ) εργαστηριακών ασκήσεων και χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: Μαθήµατα Γενικής
Υποδοµής (ΜΓΥ), Μαθήµατα Ειδικής Υποδοµής (ΜΕΥ) και Μαθήµατα Ειδικότητας (ΜΕ).
Τα µαθήµατα ειδικότητας είναι αυτά που θα πρέπει ο σπουδαστής να έχει ολοκληρώσει
µε επιτυχία, προκειµένου να είναι σε θέση να πραγματοποιήσει την πρακτική του
άσκηση.

Τα θεωρητικά µαθήµατα είναι προαιρετικά ως προς την παρακολούθηση τους και
περιλαµβάνουν διαλέξεις που αποσκοπούν στην κατανόηση του θεωρητικού υπόβαθρου
του γνωστικού αντικειµένου που διδάσκεται. Ο βαθµός που συγκεντρώνει κάθε
σπουδαστής σε ένα θεωρητικό µάθηµα διαµορφώνεται έπειτα από τη γραπτή αξιολόγηση του
στις εξεταστικές περιόδους. Αν και προαιρετική, η συνεχής παρακολούθηση των θεωριών
είναι αυτή που θα εξασφαλίσει στο σποδαστή την επιτυχία του στις εξετάσεις και τη
βαθύτερη κατανόηση του κάθε µαθήµατος.

Τα εργαστηριακά µαθήµατα είναι υποχρεωτικά ως προς την παρακολούθηση τους
και περιλαµβάνουν κυρίως εκπαιδευτικές διαδικασίες που βοηθούν στην εµβάθυνση της
θεωρίας και εφοδιάζουν τους σπουδαστές µε εφαρµοσµένες επιστηµονικές γνώσεις. Για
την επιτυχή παρακολούθηση του εργαστηριακού µαθήµατος, απαιτείται ο σπουδαστής να
έχει δώσει το παρόν τουλάχιστον στο 80% των πραγµατοποιηθέντων εργαστηρίων και να
έχει ανταποκριθεί µε επιτυχία στις ορισθείσες από τον καθηγητή εργαστηριακές
αξιολογήσεις.
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Η εξέταση, συνεπώς, της απόδοσης των σπουδαστών στα εργαστηριακά µαθήµατα
γίνεται κατά τη διάρκεια του εξαµήνου. Ο βαθµός του εργαστηρίου είναι ανεξάρτητος από
αυτόν την θεωρίας. Όταν ένα µάθηµα περιλαµβάνει εργαστήριο, ο τελικός βαθµός στο
µάθηµα αυτό διαµορφώνεται έπειτα από το συνυπολογισµό των βαθµών του θεωρητικού
και εργαστηριακού µέρους του µαθήµατος, µε συντελεστές που κυµαίνονται µεταξύ 0,40
και 0,60 και έχουν άθροισµα μονάδα (1). Βέβαια, για να γίνει ο συνυπολογισµός αυτός, θα
πρέπει ο σπουδαστής να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον βαθµό πέντε (5) και στα δύο
µέρη (θεωρία και εργαστήριο).

Οι ασκήσεις πράξης αποτελούν ουσιαστικά µέρος των θεωρητικών µαθηµάτων και η
παρακολούθησή τους συνήθως δεν είναι υποχρεωτική. Ορισµένες όµως φορές, και έπειτα
από απόφαση του Τµήµατος, µπορούν να γίνουν υποχρεωτικές. Η κοινοποίηση µιας
τέτοιας απόφασης στους σπουδαστές θα γίνεται στην αρχή του εκάστοτε εξαµήνου από
τους καθηγητές τους. Οι ασκήσεις πράξης περιλαµβάνουν µεθόδους διδασκαλίας που ως
σκοπό τους έχουν την κατανόηση της θεωρίας µέσα από παραδείγµατα και πραγµατικές
περιπτώσεις οικονοµικών οργανισµών. Η βαθµολογική σηµασία που µπορεί να έχουν οι
ασκήσεις πράξης ορίζεται συνήθως από το διδάσκοντα καθηγητή, σύµφωνα µε τα
πλαίσια που επιβάλλει η απόφαση του Τµήµατος.
Το

Π ρόγραµµα

Σπουδών

περιλαµβάνει

επιπλέον

και

µια

ξεχωριστή

οµάδα

µαθηµάτων, τα οποία χαρακτηρίζονται ως «προαιρετικά». Τα µαθήµατα αυτά επιλέγονται
από τους σπουδαστές στα εξάμηνα ΣΤ΄ (6α ή 6β) και Ζ’ (5α ή 5β) (βλέπε τα μαθήματα ανά
εξάμηνο παρακάτω).
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Πτυχιακή εργασία

Το όγδοο εξάµηνο της τετραετούς φοίτησης περιλαµβάνει, εκτός της πρακτικής άσκησης,
την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας, η οποία χαρακτηρίζεται ως εργαστηριακό µάθηµα
τεσσάρων (4) ωρών. Η διαδικασία εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας, έπεται κάποιων
σταδίων προετοιµασίας και εφοδιασµού των σπουδαστών µε τις κατάλληλες γνώσεις.
Η πιο σηµαντική πηγή γνώσης για την συγγραφή της πτυχιακής εργασίας προέρχεται
από το μάθημα «Σεµινάριο Τελειοφοίτων» του Ζ’ Εξαμήνου. Ο κάθε σπουδαστής καλείται
να διαµορφώσει, κατά την διάρκεια της παρακολούθησης του «Σεµιναρίου των
Τελειοφοίτων», την πρόταση της πτυχιακής του εργασίας σε συνεργασία µε τον
διδάσκοντα καθηγητή του µαθήµατος και ενός καθηγητή ο οποίος προτείνει την
απαραίτητη βιβλιογραφία του θέµατος της πτυχιακής εργασίας. Ο δεύτερος καθηγητής θα
είναι και αυτός που θα αναλάβει και την επίβλεψη της προτεινόµενης πτυχιακής εργασίας.
Με την έναρξη, εποµένως, του όγδοου εξαµήνου, ο σπουδαστής υποβάλει, µε την κοινή
αποδοχή του επιβλέποντος καθηγητή, την πρότασή του στη γραµµατεία του Τµήµατος. Η
πρότασή αυτή θα πρέπει να περιλαµβάνει τα εξής: (α) το θέµα της πτυχιακής εργασίας,
(β) µια µικρή βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετική µε το θέµα της πρότασης, (γ) τη
µεθοδολογία που θα ακολουθηθεί καθώς και την αιτιολόγηση για την υιοθέτηση της
συγκεκριµένης µεθοδολογίας και (δ) τα πιθανά αποτελέσµατα και την χρησιµότητα τους.
Το

Τµήµα, στη συνέχεια, θα πρέπει να αποφασίσει κατά πόσο η πρόταση είναι σωστά

διαµορφωµένη και στη συνέχεια να την αποδεχτεί ορίζοντας, πέρα του επιβλέποντος
καθηγητή που την προσυπογράφει, και ένα δεύτερο σύµβουλο καθηγητή που θα
µπορούσε να συµβάλλει στην ποιοτική της αναβάθµιση. Το

Τµήµα ∆ιοίκησης

Επιχειρήσεων έχει πάρει ήδη σχετική απόφαση που ορίζει ως δεύτερο σύµβουλο
καθηγητή ένα µαθηµατικό ή ειδικευµένο στη στατιστική. Οι δύο επιβλέποντες καθηγητές
έχουν την υποχρέωση της συνεχούς καθοδήγησης του σπουδαστή καθόλη τη διάρκεια
ανάπτυξης και συγγραφής της πτυχιακής του εργασίας.

28

Ο Ρ Γ Α ΝΩ Σ Η Σ Π Ο Υ ∆ Ω Ν

Η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας γίνεται ενώπιον τριµελούς εξεταστικής
επιτροπής καθηγητών, διαφορετικών από τους επιβλέποντες. Η εξέταση του σπουδαστή
είναι προφορική και γίνεται µε τη χρήση εποπτικών µέσων (παρουσίασης PowerPoint ή
διαφανειών). Ο σπουδαστής παρουσιάζει µε τη βοήθεια των µέσων αυτών τα αποτελέσµατα
της εργασίας του, σε χρόνο που δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 20 λεπτά. Στη συνέχεια η
Επιτροπή καλύπτει χρόνο 10 ή περισσότερων λεπτών µε ερωτήσεις σχετικές µε το θέµα
της πτυχιακής εργασίας. Το αποτέλεσµα της εξέτασης ανακοινώνεται στον σπουδαστή
έπειτα από συνεδρίαση της Επιτροπής µετά τη λήξη της παραπάνω διαδικασίας. Στην
παρουσίαση µπορούν να παρευρίσκονται και οι επιβλέποντες καθηγητές, άλλοι
καθηγητές του Τµήµατος ή διαφορετικών Τµηµάτων καθώς και σπουδαστές, χωρίς όµως
να έχουν δικαίωµα ψήφου για τη βαθµολόγηση της πτυχιακής.
Η πτυχιακή εργασία αποτελεί αντικείµενο µελέτης ενός µόνο σπουδαστή. Μονάχα σε
εξαιρετικές περιπτώσεις (όγκος εργασίας, δυσκολία της έρευνας) µπορεί να υπάρξει
συνεργασία δύο σπουδαστών για την εκπόνηση κοινής πτυχιακής εργασίας.
Στο σηµείο αυτό, θα ήταν παράλειψη να µην τονιστεί η µεγάλη σπουδαιότητα που
έχουν οι εργασίες που καλούνται να συγγράψουν οι σπουδαστές σε επίπεδο µαθηµάτων
εξαµήνου, διότι ουσιαστικά προετοιµάζουν το έδαφος και δηµιουργούν τις απαραίτητες
δεξιότητες για την ολοκλήρωση του έργου της πτυχιακής εργασίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά της πτυχιακής εργασίας:
Η πτυχιακή εργασία θα πρέπει να περιέχει:

 Προµετωπίδα.
 Πρόλογο.
 Πίνακα Περιεχοµένων.
 Κατάλογο Συντµήσεων, Πινάκων, Σχηµάτων όταν απαιτείται, καθώς και τους αριθµούς της
σελίδας όπου εµφανίζεται κάθε Πίνακας ή Σχήµα.

 Εισαγωγή (αποτελεί αυτοτελές τµήµα της εργασίας).
 Επιµέρους Κεφάλαια, Υποκεφάλαια κ.λπ. Το κάθε Κεφάλαιο και Υποκεφάλαιο θα έχει
τίτλο και θα ακολουθεί την παρακάτω αρίθµηση: Κεφάλαιο 1, Υποκεφάλαια πρώτου
Κεφαλαίου: 1.1, 1.2, 1.3, κ.λπ. Κεφάλαιο 2, Υποκεφάλαια δεύτερου Κεφαλαίου 2.1,
2.2, 2.3, κ.λπ. Το κάθε κεφάλαιο θα πρέπει να είναι σχετικά µικρό, περιέχοντας όχι
πάνω από τρία Υποκεφάλαια. Το κάθε Κεφάλαιο θα έχει εισαγωγή στην αρχή και
επίλογο στο τέλος. Ο επίλογος θα ανακεφαλαιώνει όσα έχουν ειπωθεί στο Κεφάλαιο αυτό
και συγχρόνως θα εξηγεί την ανάγκη συγγραφής του επόµενου Κεφαλαίου.
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 Συµπεράσµατα ή /και Προτάσεις (αποτελεί αυτοτελές τµήµα της εργασίας).
 Παράρτηµα(τα), αριθµηµένα χωριστά όταν απαιτείται. Στο(α) παράρτηµα(τα) µπαίνουν
συνήθως πίνακες και σχήµατα που δεν είναι απαραίτητα να µπουν µέσα στα
Κ εφάλαια, και αποτελούν επιπλέον εξήγηση για τον αναγνώστη. Επίσης, περιλαµβάνουν
κάποια θεωρητική διευκρίνιση ή απόδειξη κάποιου µαθηµατικού τύπου.

 Βιβλιογραφία:
α. Για τα βιβλία: Επώνυµο συγγραφέα και τα αρχικά του ονόµατος του (µε κεφαλαία),
χρόνος έκδοσης (µέσα σε παρένθεση), τίτλος βιβλίου (µε πλάγια γράµµατα), έκδοση,
τόπος έκδοσης, εκδοτικός οίκος. Τηρείται αλφαβητική σειρά. Π.χ: Παπαδάκης, Β. Μ.
(1999), Στρατηγική των Ε πιχειρήσεων: Ελληνική και ∆ιεθνής Εµπειρία, Αθήνα:
Εκδόσεις Ευγ. Μπένου.
β. Για τα περιοδικά: Επώνυµο συγγραφέα και τα αρχικά του ονόµατος του (µε
κεφαλαία), χρόνος έκδοσης (µέσα σε παρένθεση), τίτλος άρθρου σε εισαγωγικά,
όνοµα περιοδικού (µε πλάγια γράµµατα), αριθµός τόµου (µε έντονη γραφή) και
αριθµός τεύχους (σε παρένθεση), µήνας/ηµεροµηνία, έτος, αριθµός σελίδων του
άρθρου. Π.χ: Collis, D. J. and Montgomery, C. A. (1995), “Competing on
Resources: Strategy in the 1990’s”, Harvard Business Review, 43 (2), July-August
1995: 118-128.

 Βιβλιογραφικές αναφορές: Αναγράφεται µέσα σε παρένθεση το επίθετο, η χρονολογία
έκδοσης του βιβλίου ή του άρθρου και ο αριθµός της(των) σελίδας(ων) της πηγής που
παραπέµπουν: (Barney, 1999: 156-158).

 Υποσηµειώσεις/παραποµπές: Οι υποσηµειώσεις ή παραποµπές γενικά πρέπει να
αποφεύγονται. Χρησιµοποιούνται µόνο στην περίπτωση που θέλουµε να εξηγήσουµε κάτι
στον αναγνώστη, π.χ., τον ορισµό ή την εξήγηση κάποιας έννοιας. ∆ε χρησιµοποιούµε
παραποµπές για τις βιβλιογραφικές αναφορές µας. Η αρίθµηση των υποσηµειώσεων ή
παραποµπών είναι συνεχής από την αρχή ως το τέλος της εργασίας.

 Αρίθµηση των πινάκων: Η αρίθµηση των πινάκων και σχηµάτων µπορεί να είναι συνεχής
από την αρχή ως το τέλος της εργασίας (π.χ. πίνακας 1, 2,…,n), ή από την αρχή ως το τέλος
του κάθε κεφαλαίου (π.χ. πίνακας 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 κ.λπ.). Κάθε πίνακας ή σχήµα θα
πρέπει να έχει τίτλο και, όπου είναι απαραίτητο, την πηγή (επώνυµο, έτος, και σελίδα
του βιβλίου ή περιοδικού) από την οποία προήλθε: π.χ, Σχήµα 1: Καµπύλη Ζήτησης του
κλάδου τροφίµων (Πουρναράκης, 1999: 167).
Η π τ υ χ ι α κ ή ε ρ γ α σ ί α γράφεται σε χαρτί µεγέθους Α4 µονής όψης, µε διάστηµα
µεταξύ των σειρών 1½, και θα πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ 15.000 και 20.000 λέξεων
(συµπεριλαµβανοµένης της βιβλιογραφίας, όχι όµως και των παραρτηµάτων). Το επάνω,
το κάτω και το δεξί περιθώριο της κάθε σελίδας πρέπει να είναι περίπου 3 cm., ενώ το
αριστερό περιθώριο περίπου 4 cm. Το µέγεθος της γραµµατοσειράς θα πρέπει να είναι
12. Μετά την έγκριση από τον καθηγητή που ανέλαβε την εποπτεία της πτυχιακής,
σπουδαστής υποχρεούται να παραδώσει στη Γραµµατεία της Σχολής τέσσερα αντίγραφα
µε καλής ποιότητας βιβλιοδεσία (χοντρό εξώφυλλο καλυµµένο µε δερµατίνη χρώµατος
µαύρου) και δύο αντίγραφα της πτυχιακής σε ηλεκτρονική µορφή (CD-ROM µέσα σε
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χάρτινο ή πλαστικό φάκελο), από τα οποία το ένα θα είναι κολληµένο στο εσωτερικό του
πίσω εξωφύλλου της πτυχιακής, που προορίζεται για τη βιβλιοθήκη και το άλλο θα µπαίνει
µέσα στο φάκελο του σπουδαστή, µαζί µε µια φωτοτυπία του εξωφύλλου της πτυχιακής.
Στο εξώφυλλο της πτυχιακής θα αναγράφονται τα εξής στοιχεία:
1) Επάνω αριστερά, σε τρεις ξεχωριστές γραµµές: Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ, ΣΧΟΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (µέγεθος γραµµατοσειράς 10).
2) Στο κέντρο της σελίδας θα αναγράφεται ο τίτλος της πτυχιακής, µε κεφαλαία (µέγεθος
γραµµατοσειράς 12) και από κάτω ακριβώς το ονοµατεπώνυµο του σπουδαστή, µε µέγεθος
γραµµατοσειράς 10.
3) Κάτω αριστερά θα αναγράφεται (σε δύο σειρές) το όνοµα του επιβλέποντα καθηγητή,
επίσης µε µέγεθος γραµµατοσειράς 10.
4) Στην ίδια ευθεία, κάτω δεξιά, θα αναγράφεται ο µήνας και το έτος περάτωσης της
πτυχιακής (π.χ., ΙΟΥΝΙΟΣ 2008), και από κάτω: Εκπονηθείσα πτυχιακή εργασία,
απαραίτητη για την κτήση του βασικού πτυχίου (µε µέγεθος γραµµατοσειράς 10).
Περισσότερες λεπτομέρειες για τη μορφοποίηση της πτυχιακής εργασίας θα δίνονται
από τον εκάστοτε υπεύθυνο καθηγητή.
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Πρακτική Άσκηση στο Επάγγελμα

Οι σπουδαστές στο όγδοο (Η΄) εξάµηνο σπουδών υποχρεούνται να πραγµατοποιήσουν την
6µηνη Πρακτική τους Άσκηση, η οποία είναι ελεγχόµενη από το Τµήµα και αποσκοπεί:
α) Στην ενηµέρωση των ασκούµενων για τη διάρθρωση και λειτουργία των µονάδων
παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών, καθώς και στην ενεργό συµµετοχή των ασκούµενων
στις διαδικασίες και µεθόδους παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών.
β)

Στην

εξοικείωση

των

ασκούµενων

µε

τους

κοινωνικούς,

οικονοµικούς

και

τεχνολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις συνθήκες εργασίας.
γ) Στο συσχετισµό των θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά
τη διάρκεια των σπουδών µε τα προβλήµατα των χώρων εφαρµογής.
δ) Στην επαφή του Τμήματος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων µε τους χώρους παραγωγής και
εφαρµοσµένης έρευνας, µε σκοπό τη δηµιουργία αµφίδροµης σχέσης µεταξύ τους.
Η εκµετάλλευση της σπουδαιότητας της πτυχιακής εργασίας στην επαγγελµατική
αποκατάσταση του σπουδαστή είναι ζωτικής σηµασίας.
Η σωστή επιλογή του χώρου πραγµατοποίησης της πρακτικής άσκησης είναι δυνατόν
να οδηγήσει

και

σε

πέρα

της

εξάµηνης

πρακτικής

άσκησης

απασχόληση.

Ο

σπουδαστής έχει στη διάθεση του ένα ολόκληρο εξάµηνο για να αποδείξει την αξία του
και να κερδίσει την εµπιστοσύνη των προϊσταµένων του. Αν και η επιλογή µιας τράπεζας
για την πραγµατοποίηση της πρακτική άσκησης είναι συχνό φαινόµενο ανάµεσα στους
σπουδαστές, η πιθανότητα απασχόλησης και πέρα του εξαµήνου είναι σηµαντικά
περιορισµένη.
Συνήθως, οι περισσότεροι σπουδαστές επιλέγουν τις τράπεζες λόγω του (σχετικά) υψηλού
µισθού που προσφέρουν. Ωστόσο, η αναζήτηση µιας µικρού ή µεσαίου µεγέθους
επιχείρησης, είναι πιθανόν η πιο ενδεδειγµένη λύση. Ο ασκούµενος σπουδαστής µπορεί να
προσπαθήσει να εφαρµόσει τις καινοτόµες τεχνικές της διοίκησης επιχειρήσεων που θα
έχει διδαχθεί και να αναγάγει τον εαυτό του σε µεγάλης σπουδαιότητας στέλεχος της
επιχείρησης. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλίσει, µέσω της εργατικότητας, των ικανοτήτων
και της συνέπειας που θα επιδείξει, µια μόνιμη θέση στην επιχείρηση. Μια πλειάδα
σπουδαστών

του

Τμήματος

έχει

καταφέρει

να

επιτύχει

κάτι

ανάλογο

και

να

υπερηφανεύεται ότι στην εποχή της ανεργίας και της αβεβαιότητας δεν άφησε να περάσει
ούτε μία ημέρα ανεκμετάλλευτη.
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Τ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Από το ακαδηµαϊκό έτος 2008 – 2009, στο Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων λειτουργεί
νέο πρόγραµµα σπουδών, το οποίο αποτελεί προϊόν έντονου προβληµατισµού και έρευνας
για τον

καθορισµό

ενός

πλαισίου

µαθηµάτων

που θα καλύπτει κάθε πτυχή του

αντικειµένου της ∆ιοίκησης των Επιχειρήσεων.

Αναλυτικά, το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
περιλαµβάνει ανά εξάμηνο τα παρακάτω µαθήµατα:

ΕΞΑΜΗΝΟ Α’
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΩΘ

ΩΑ

ΩΕ

ΣΥΝΟΛΟ
ΩΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΩΝ
ΜΟΝΑ∆ΩΝ

1. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

2

2

0

4

5

2

2

0

4

5

3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2

2

0

4

5

4. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι

2

0

2

4

5

5. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2

0

2

4

4

6. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

3

0

2

5

6

2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΩΘ = Ώρες Θεωρίας, ΩΑ = Ώρες Ασκήσεων Πράξης, ΩΕ = Ώρες Εργαστηρίου

ΕΞΑΜΗΝΟ Β’
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΩΘ

ΩΑ

ΩΕ

ΣΥΝΟΛΟ
ΩΡΩΝ

1. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

2

2

0

4

ΣΥΝΟΛΟ
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΩΝ
ΜΟΝΑ∆ΩΝ
4

2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

2

0

2

4

4

3. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

2

2

0

4

4

4. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

3

1

0

4

6

5. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

3

1

0

4

6

6. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ

2

0

3

5

6

ΩΘ = Ώρες Θεωρίας, ΩΑ = Ώρες Ασκήσεων Πράξης, ΩΕ = Ώρες Εργαστηρίου

ΕΞΑΜΗΝΟ Α’
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ΕΞΑΜΗΝΟ Γ’
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΩΘ

ΩΑ

ΩΕ

ΣΥΝΟΛΟ
ΩΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΩΝ
ΜΟΝΑ∆ΩΝ

1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

2

2

0

4

5

2. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ

2

2

0

4

5

3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι

2

2

0

4

5

4. ΑΡΧΕΣ MARKETING

2

2

0

4

5

5. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

2

0

2

4

5

6. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

2

0

2

4

5

ΩΘ = Ώρες Θεωρίας, ΩΑ = Ώρες Ασκήσεων Πράξης, ΩΕ= Ώρες Εργαστηρίου

ΕΞΑΜΗΝΟ Δ’
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΩΘ

ΩΑ

ΩΕ

ΣΥΝΟΛΟ
ΩΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΩΝ
ΜΟΝΑ∆ΩΝ

1. ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ

3

3

0

6

8

2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

2

0

2

4

6

3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

3

0

2

5

6

4. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

2

2

0

4

5

5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ

2

0

2

4

5

ΩΘ = Ώρες Θεωρίας, ΩΑ = Ώρες Ασκήσεων Πράξης, ΩΕ = Ώρες Εργαστηρίου

ΕΞΑΜΗΝΟ Ε’
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΩΘ

ΩΑ

ΩΕ

ΣΥΝΟΛΟ
ΩΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΩΝ
ΜΟΝΑ∆ΩΝ

1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2

2

2

6

6

2. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

3

1

0

4

6

3. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

3

3

0

6

7

3

0

2

5

6

2

2

0

4

5

4. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ)
5. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΩΘ = Ώρες Θεωρίας, ΩΑ = Ώρες Ασκήσεων Πράξης, ΩΕ = Ώρες Εργαστηρίου

ΑΜΗΝΟ Ε’
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ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ’
ΣΥΝΟΛΟ
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΩΝ
ΜΟΝΑ∆ΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΩΘ

ΩΑ

ΩΕ

ΣΥΝΟΛΟ
ΩΡΩΝ

1. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & ΗΘΙΚΗ

2

3

0

5

5

2

0

2

4

5

2

2

0

4

5

2

0

2

4

5

2

2

0

4

5

2

2

0

4

5

2

2

0

4

5

2

2

0

4

5

2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ
3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ
4. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
5α. ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ή

5β. MARKETING ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ
MARKETING)
6α. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ή

6β. ΑΘΛΗΤΙΚΟ MANAGEMENT

ΩΘ = Ώρες Θεωρίας, ΩΑ = Ώρες Ασκήσεων Πράξης, ΩΕ = Ώρες Εργαστηρίου

ΕΞΑΜΗΝΟ Z’
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ (KNOWLEDGE
MANAGEMENT)
3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ (PROJECT MANAGEMENT)
4α. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ

ή

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

4β. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ
5α. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

ή

5β. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΟ

ΩΘ

ΩΑ

ΩΕ

ΣΥΝΟΛΟ
ΩΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΩΝ
ΜΟΝΑ∆ΩΝ

2

0

4

6

6

2

2

0

4

6

2

0

4

6

6

2

0

3

5

6

2

0

3

5

6

2

2

0

4

6

2

0

2

4

6

ΩΘ = Ώρες Θεωρίας, ΩΑ = Ώρες Ασκήσεων Πράξης, ΩΕ = Ώρες Εργαστηρίου
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ΕΞΑΜΗΝΟ H’
ΤΙΤΛΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΠΤΥΧΙΑΚΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ

2. ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ

ΩΘ

ΩΑ

ΩΕ

ΣΥΝΟΛΟ
ΩΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΩΝ
ΜΟΝΑ∆ΩΝ

–

–

–

–

20

–

–

–

–

10

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Σ Ε Μ Ι ΝΑΡ Ι Ο
ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ –
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ
Εννέα (9) μαθήματα
ειδικότητας και τα 2/3
του συνόλου των
μαθημάτων, για
σπουδαστές που
βρίσκονται στο Η’
Εξάμηνο σπουδών

ΩΘ = Ώρες Θεωρίας, ΩΑ = Ώρες Ασκήσεων Πράξης, ΩΕ = Ώρες Εργαστηρίου
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Τ ο α ν α λ υ τ ι κ ό π ε ρ ί γ ρ α μ μ α τ ω ν μα θ ημά τ ω ν
ΕΞΑΜΗΝΟ Α’

ΕΞΑΜΗΝΟ Α’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Εισαγωγή.
Θεμελιώδη
μικροοικονομικά
μεγέθη. Βεβαιότητα – Αβεβαιότητα. Ανάλυση
κινδύνων. Αριστοποίηση. Οι σκοποί και οι
στόχοι της επιχείρησης. Εισαγωγή στη
μικροοικονομική
ανάλυση
(τιμές
και
κατανομή πόρων): Θεωρία, ανάλυση και
υπολογισμός της Ζήτησης. Ανάλυση της
Παραγωγής και του Κόστους. Θεωρία των
Τιμών και τεχνικές τιμολόγησης. Διάρθρωση
της
αγοράς.
Θεωρίες
και
πολιτική
ανταγωνισμού. Ποιότητα και ανταγωνιστική
στρατηγική
των
επιχειρήσεων.
Αγορές
συντελεστών.
Να
κατανοήσουν
οι
σπουδαστές
τη
χρησιμότητα της μικροοικονομικής θεωρίας
και ανάλυσης στη διοίκηση των ιδιωτικών
και δημοσίων επιχειρήσεων.
Η
απόκτηση
από
τους
σπουδαστές
εισαγωγικών γνώσεων στη μεθοδολογία της
μικροοικονομικής θεωρίας. Η σύνδεση όλων
αυτών των γνώσεων με την Επιχείρηση και το
Management.
Υποχρεωτικό Υ/ΜΓΥ
–
Οι ασκήσεις πράξης περιλαμβάνουν την
προετοιμασία ατομικών και ομαδικών
εργασιών και περιπτωσιολογικών μελετών.
1. David Begg, Εισαγωγή στην Οικονομική,
Τόμος Α΄ Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα,
2006.
2. Roger A. Arnold, Εισαγωγή στην
Οικονομική,
Εκδόσεις
Επίκεντρο,
Αθήνα, 2007.
3. Θεόδωρος
Παπαηλιάς,
Παραδόσεις
Πολιτικής Οικονομίας, Εισαγωγή στη
Θεωρία των Τιμών και των Παραγωγικών
Συντελεστών.
Μικροοικονομική,
Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα, 2006.
5
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ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Συνδυαστική Ανάλυση. Πιθανότητες. Θεωρία
Παιγνίων. Δένδρα Αποφάσεων. Γραμμικός
Προγραμματισμός
(Μέθοδος
SIMPLEX,
Δυικές τιμές, Ανάλυση ευαισθησίας). Θεωρία
Αποφάσεων
Να
αποκτήσουν
οι
σπουδαστές
τη
δυνατότητα εφαρμογής των σημαντικότερων
μαθηματικών μεθόδων και εργαλείων στη
διοίκηση των ιδιωτικών και δημοσίων
επιχειρήσεων..
Η
απόκτηση
από
τους
σπουδαστές
εισαγωγικών γνώσεων των μαθηματικών και
η σύνδεση όλων αυτών των γνώσεων με την
Eπιχείρηση και το Management.
Υποχρεωτικό Υ/ΜΓΥ
–
Οι ασκήσεις πράξης περιλαμβάνουν την
προετοιμασία ατομικών και ομαδικών
ασκήσεων
1. Βόσκογλου, Μ. «Μαθηματικά για τον
τομέα Διοίκησης και Οικονομίας»,
Μακεδονικές Εκδόσεις, Αθήνα, 1995.
2. Budnick, F. S., “Applied Mathematics
for Business, Economics and the Social
Sciences”, Εκδόσεις Παπασωτηρίου,
1997, (ISBN: 60106684E).
3. Nickolson, R. H., “Mathematics for
Business and Economics”, Εκδόσεις
Παπασωτηρίου, 1996.
5
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ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Οικονομική δραστηριότητα και οικονομικό
σύστημα. Οικονομικοί οργανισμοί και
επιχειρήσεις. Η διεθνής επιχείρηση. Οι
λειτουργίες
του
μάνατζμεντ
(Προγραμματισμός, Οργάνωση, Στελέχωση,
Καθοδήγηση και Έλεγχος). Αλληλοεπίδραση
των λειτουργιών. Ηγεσία. Επιχειρησιακή
κουλτούρα. Νομική μορφή και οργανωτική
δομή των επιχειρήσεων. Τυπική και άτυπη
οργάνωση. Οργάνωση και διεύθυνση των
σημαντικότερων
υπηρεσιών
στις
έργων.
επιχειρήσεις.
Ανάλυση
των
Σχηματισμός
τμημάτων.
Ανάθεση
αρμοδιοτήτων. Αναδιοργάνωση.
Να
κατανοήσουν
οι
σπουδαστές
το
περιβάλλον (εσωτερικό και εξωτερικό) των
επιχειρήσεων και το ρόλο που καλούνται να
παίξουν αυτοί, ως στελέχη, στην πορεία των
επιχειρήσεων και της οικονομίας γενικά.
Η
απόκτηση
από
τους
σπουδαστές
εισαγωγικών γνώσεων στη μεθοδολογία της
οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων.
Υποχρεωτικό Υ/ΜΓΥ
–
Οι ασκήσεις πράξης περιλαμβάνουν την
προετοιμασία ατομικών και ομαδικών
εργασιών και περιπτωσιολογικών μελετών.
1. Τερζίδης, Κ. «Μάνατζμεντ: Στρατηγική
Προσέγγιση»,
Εκδόσεις
Σύγχρονη
Εκδοτική, Αθήνα, 2004.
2. Κέφης, Β. «Ολοκληρωμένο Μάνατζμεντ»,
Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 2005.
3. Μάντζαρης, Ι., «Σύγχρονη Οργάνωση &
Διοίκηση
Επιχειρήσεων»,
Εκδόσεις
Γκιούρδας Β., Αθήνα, 2003.
4. Πετρίδου, Ε. «Διοίκηση Μάνατζμεντ»,
Εκδόσεις Ζυγός, Θεσσαλονίκη, 1998.
5. Montana, P. και Charnov, B. H.
“Management”, Εκδόσεις Κλειδάριθμος,
Αθήνα, 1993.
5
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ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι
Ανάλυση λογιστικού κύκλου. Διπλογραφικό
σύστημα. Αναλυτικό καθολικό. Γενικό
καθολικό. Ημερολόγιο ταμείου. Ημερολόγιο
διαφόρων
πράξεων.
Εγγραφές
ΦΠΑ.
Ισοζύγιο.
Ισολογισμός.
Εκμετάλλευση.
Αποτελέσματα Χρήσης.
Να
κατανοήσουν
οι
σπουδαστές
τη
χρησιμότητα του διπλογραφικού συστήματος
και της χρηματοοικονομικής λογιστικής και
να φτάσουν σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο
κατανόησης των οικονομικών καταστάσεων
της επιχείρησης και των πληροφοριών που
μπορούν ή δε μπορούν να πάρουν μέσα από
αυτές. Παραδείγματα με την χρήση του
λογιστικού πακέτου EXTRA ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ της EPSILON 7.
Η
απόκτηση
από
τους
σπουδαστές
εισαγωγικών γνώσεων στη μεθοδολογία της
Γενικής Λογιστικής και του διπλογραφικού
συστήματος.
Υποχρεωτικό Υ/ΜΓΥ
–
Το
εργαστήριο
περιλαμβάνει
την
προετοιμασία ατομικών ασκήσεων
1. Κοντάκος,
Α.,
«Γενική
Λογιστική»,
Εκδόσεις Έλλην, Αθήνα, 2004.
2. Αληφαντή, Γ.,
« Χρηματοοικονομική
Λογιστική», τόμος Α’ και Β’, Εκδόσεις
Πάμισος, Αθήνα, 2007.
3. Σταυρόπουλος, Α., Βαζακίδης, Α.,
Τσοπόγλου, Στ., « Χρηματοοικονομική
Λογιστική
Λογιστικό
Σχέδιο»,
Αυτοέκδοση, Θεσσαλονίκη, 2004.
4. Ρεβάνογλου, Α., Γεωργόπουλος , Ι.,
Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα 1996.
5. Λεοντάρης, Μ., «Γενική Λογιστική»,
Εκδόσεις Πάμισος, Αθήνα, 1997.
6. Σακέλλης, Ε. «Το Ε.Γ.Λ.Σ.», Τόμος Α’ και
Β’, Εκδόσεις Βρυκούς, Αθήνα, 1996.
5
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ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Εισαγωγή
στην
πληροφορική:
Ιστορική
ανασκόπηση. Εξέλιξη των Η/Υ. Βασικές έννοιες
Η/Υ. Δομή Η/Υ. Τεχνικά χαρακτηριστικά.
Επικοινωνία
με
Η/Υ.
Σύγχρονοι
Η/Υ.
Λειτουργικά συστήματα. Λογισμικό εφαρμογών
(Κείμενα – Πίνακες – Παρουσιάσεις). Δίκτυα Η/Υ.
Το
Διαδίκτυο
(Internet).
Εισαγωγή
στο
Ηλεκτρονικό εμπόριο.
Να κατανοήσουν οι σπουδαστές τη χρησιμότητα
και τις δυνατότητες των Η/Υ, ξεκινώντας από τη
γνώση των λειτουργικών συστημάτων και των
βασικών εργαλείων-προγραμμάτων (Microsoft
Office) που κυκλοφορούν σήμερα και είναι
απαραίτητα για κάθε μελλοντικό στέλεχος
επιχειρήσεων και γενικά κάθε επιστήμονα.
Επίσης να εξοικιωθούν και να γνωρίσουν
καλύτερα τις δυνατότητες του διαδικτύου.
Η εξοικείωση του σπουδαστή με τη χρήση των
νέων τεχνολογιών και η απόκτηση εισαγωγικών
γνώσεων στους Η/Υ, στο Microsoft Office (Word,
Excel, PowerPoint) και το Internet..
Υποχρεωτικό Υ/ΜΓΥ
–
Το εργαστήριο περιλαμβάνει την προετοιμασία
ατομικών ασκήσεων στον Η/Υ.
1. Λεόντιος, Μ. και Α. Γαβανά (2006), ECDL 7
σε 1 βήμα-βήμα, Αθήνα: Β. Γκιούρδας
Εκδοτική. ISBN: 960-387-501-5
2. Rosenthal, M. (2004), Κατασκευάστε το δικό
σας PC, 4η Αμερικανική Έκδοση, Αθήνα:
(απόδοση Ε. Γκαγκάτσου) Εκδόσεις Μ.
Γκιούρδας. ISBN: 960-512-469-6
3. Ξαρχάκος, Κ και Δ. Καρολίδης (2006),
Μαθαίνετε εύκολα Microsoft Office 2003,
Αθήνα: Εκδόσεις Άβακας. ISBN: 960-924908-6
4. Ξαρχάκος, Κ και Δ. Καρολίδης (2005), Χρήση
Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Αθήνα: Εκδόσεις
Άβακας. ISBN: 960-91432-7-Χ
5. Καρολίδης, Δ., Α. Λαζακίδου και Κ.
Ξαρχάκος
(2004),
Εισαγωγή
στην
Πληροφορική και το Διαδίκτυο, Αθήνα:
Εκδόσεις Άβακας. ISBN: 960-92490-6-Χ
6. Habraken, J. (2006), Το Πλήρες Περιβάλλον
του Ελληνικού Microsoft Office 2003 10 σε 1,
Αθήνα: (απόδοση Δ. Κ. Φιστουρής) Β.
Γκιούρδας Εκδοτική / MacMillan. ISBN:
960-387-387-6
7. Καρολίδης, Δ., Α. Λαζακίδου και Κ.
Ξαρχάκος
(2004),
Εισαγωγή
στην
Πληροφορική και το Διαδίκτυο, Αθήνα:
Εκδόσεις Άβακας. ISBN: 960-92490-6-Χ
8. Καρολίδης, Δ. και Κ. Ξαρχάκος (2006),
Microsoft Office Excel 2003, Αθήνα: Εκδόσεις
Άβακας. ISBN: 960-92490-1-9
9. Σφακιανάκης, Μ. (2003), Εισαγωγή στην
Πληροφορική Σκέψη, Αθήνα: Εκδόσεις
Κλειδάριθμος. ISBN: 960-209-638-1
10. Forouzan, B. (2003), Εισαγωγή στην
επειστήμη
των
Υπολογιστών,
Αθήνα:
(επιμέλεια Γ. Στεφανίδης – Α. Χατζηγεωργίου)
Εκδόσεις Κλειδάριθμος. ISBN: 960-209-7078
11. Μαδυτινός, Δ. (2007), Εισαγωγή στους Η/Υ
και το διαδίκτυο, Διδακτικές σημειώσεις.
4
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ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Εισαγωγή.
Συλλογή
πληροφοριών.
Παρουσίαση πληροφοριών. Επεξεργασία
στατιστικών δεδομένων. Παράμετροι θέσης,
διασποράς, ασυμμετρίας και κύρτωσης.
Παλινδρόμηση
και
Συσχέτιση
δύο
μεταβλητών.
Χρονολογικές
σειρές.
Αριθμοδείκτες. Εφαρμογές με S.P.S.S.
Να
κατανοήσουν
οι
σπουδαστές
τη
χρησιμότητα της στατιστικής και να
αποκτήσουν τη δυνατότητα εφαρμογής των
σημαντικότερων στατιστικών μεθόδων και
εργαλείων στη διοίκηση των ιδιωτικών και
δημοσίων επιχειρήσεων.
Η
απόκτηση
από
τους
σπουδαστές
εισαγωγικών γνώσεων στη μεθοδολογία της
στατιστικής επιστήμης. Η σύνδεση όλων
αυτών των γνώσεων με την Eπιχείρηση και το
Management.
Υποχρεωτικό Υ/ΜΓΥ
–
Το
εργαστήριο
περιλαμβάνει
την
προετοιμασία ατομικών και ομαδικών
ασκήσεων
στον
Η/Υ,
καθώς
και
περιπτωσιολογικών μελετών.
1. Δημητριάδης, Ε. (2003). Περιγραφική
Στατιστική, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
2. Δημητριάδης, Ε. (2003). Στατιστικές
Εφαρμογές με τη χρήση του S.P.S.S,
Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
3. Παρασκευόπουλου, Ν., «Στατιστική Ι»,
Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα, 1990.
4. Levin, R. and Rubin, D., “Statistics for
Management”,
Prentice-Hall
Inc.,
London, 1994.
5. Spiegel, M., “STATISTICS”, Schaum’s
Outline Series, McGraw-Hill Book
Company, 1992.
6. Lind, D., Marchal, W., Wathen, S.
(2006). Basic Statistics for Business
and
Economics.
McGraw-Hill
International Edidtion, Singapore.
7. Borrow, M. (2001). Statistics foor
Economics, Accounting and Business
Studies. Prentice-Hall, Essex.
8. Jarrett, J., «Μέθοδοι Προβλέψεων»,
Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, 1993.
6
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ΕΞΑΜΗΝΟ Β’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι
Εισαγωγή στη Μακροοικονομική Θεωρία και
Ανάλυση. Θεωρία Συνολικής Ζήτησης.
Δημοσιονομική
πολιτική.
Νομισματική
πολιτική.
Εισοδηματική
Πολιτική.
Πληθωρισμός.
Ανεργία.
Οικονομικές
Διακυμάνσεις. Συναλλαγματική πολιτική.
Πώς οι μεταβλητές κάθε μιας πολιτικής
επιδρούν στη διαμόρφωση της στρατηγικής
των επιχειρήσεων.
Να
κατανοήσουν
οι
σπουδαστές
τη
χρησιμότητα της μακροοικονομικής θεωρίας
και ανάλυσης και την επιρροή της στη
διοίκηση και ιδιαίτερα στη διαμόρφωση των
μελλοντικών στρατηγικών των ιδιωτικών και
δημοσίων επιχειρήσεων.
Η
απόκτηση
από
τους
σπουδαστές
εισαγωγικών γνώσεων στη μεθοδολογία της
μακροοικονομικής θεωρίας. Η σύνδεση όλων
αυτών των γνώσεων με την Eπιχείρηση και το
Management.
Υποχρεωτικό Υ/ΜΓΥ
–
Οι ασκήσεις πράξης περιλαμβάνουν την
προετοιμασία ατομικών και ομαδικών
εργασιών και περιπτωσιολογικών μελετών.
1. David Begg, Εισαγωγή στην Οικονομική,
Τόμος Β΄, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα,
2007.
2. Roger A. Arnold, Εισαγωγή στην
Οικονομική,
Εκδόσεις
Επίκεντρο,
Αθήνα, 2007.
3. McConnell
Brue,
Macroeconomics,
Principles, Poblems, and Policies, Irwin
McGraw-Hill, Boston, 1999.
4. Πουρναράκης, Ε. Χατζηκωνσταντίνου,
Αρχές Οικονομικής, Εκδόσεις Ζυγός,
Αθήνα, 2004.
4
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ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ
Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ) και τις
Σχεσιακές
Βάσεις
Δεδομένων
(ΣΒΔ).
Ορολογία
(αρχείο,
εγγραφή,
πεδίο).
Σχεδιασμός (Design) βάσεων δεδομένων.
Εισαγωγή στις έννοιες Οντότητες (Entities)
και Ιδιότητες (Attributes). Πρωτεύον και
δευτερεύον
κλειδί.
Κανονοκοποίηση
δεδομένων (Normalization). Συσχετισμοί
(Relationships) Οντοτήτων. Το σχήμα Ο-Σ.
Διαχείρισης και οργάνωση αρχείων με χρήση
προγραμμάτων εφαρμογών (MS Access).
Πίνακες, Σχέσεις, Φόρμες, Ερωτήματα,
Αναφορές και Εκτυπώσεις. Χρήση της SQL.
Εισαγωγή στις Μακροεντολές. Συνεργασία
εφαρμογών. Προχωρημένες τεχνικές. Χρήση
του διαδικτύου.
Να κατανοήσουν οι σπουδαστές βασικές
έννοιες των βάσεων δεδομένων και είναι σε
σε θέση να οργανώνουν και να δημιουργούν
ολοκληρωμένες λύσεις βάσεων δεδομένων,
βασιζόμενοι τόσο στη θεωρία όσο και στα
σύγχρονα εργαλεία (π.χ. MS Access, SQL
Server) που σήμερα είναι απαραίτητα για
κάθε μελλοντικό στέλεχος επιχειρήσεων και
γενικά κάθε επιστήμονα.
Η μεγαλύτερη εξοικείωση των σπουδαστών
στη διαχείριση αρχείων και η απόκτηση
προχωρημένων γνώσεων σε γνωστά και
απαραίτητα εργαλεία – προγράμματα Η/Υ,
καθώς επίσης και η εξοικείωσή τους στη
συνεργασία των εφαρμογών και η εμβάθυνση
στο διαδίκτυο.
Υποχρεωτικό Υ/ΜΓΥ
Τεχνολογία Πληροφορικής.
Το
εργαστήριο
περιλαμβάνει
την
προετοιμασία ατομικών ασκήσεων στον Η/Υ.
1. Κεχρής, Ε. (2005), Σχεσιακές Βάσεις
Δεδομένων, Αθήνα: Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ.
ISBN: 960-218-448-5.
2. Stephens, R. and R. Plew (2003),
Μάθετε Βάσεις Δεδομένων, Αθήνα:
(απόδοση Χ. Απ. Κουτρούμπα) Εκδόσεις
Μ. Γκιούρδας. ISBN: 960-512-394-0.
3. Elmasri, R. and S. Navathe (2003),
Fundamentals of Database Systems, 4th
International Edition, Boston: Pearson /
Addison Wesley. ISBN: 0-321-20448-4
4. Connolly, T. and C. Begg (2003),
Database Systems, Boston: AddisonWesley. ISBN: 0-201-70857-4.
5. Riccardi,
G.
(2003),
Database
Management with Web development
Applications, Boston: Addison-Wesley:
ISBN 0-201-74387-6.
6. Μαδυτινός,
Δ.
(2007),
Διαχείριση
Αρχείων, Διδακτικές σημειώσεις.
4
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ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Προσεγγίσεις
για
την
Οικονομική
Ολοκλήρωση.
Μορφές
οικονομικής
ολοκλήρωσης. Η θεωρητική βάση της
οικονομικής
ολοκλήρωσης.
Στάδια
οικονομικής
ολοκλήρωσης.
Τα
αποτελέσματα
της
οικονομικής
ολοκλήρωσης.
Η
διαδικασία
της
Νομισματικής Ένωσης. Αναμενόμενα οφέλη
και προβλήματα. Η οικονομική ενοποίηση
στην πράξη. Ίδρυση και επέκταση της ΕΟΚ.
Ενιαία
Ευρωπαϊκή
Πράξη.
Αγροτική
πολιτική.
Περιφερειακή
πολιτική.
Η
Συνθήκη του Μάαστριχτ και η εφαρμογή της
ΟΝΕ. Η διεύρυνση της Ε.Ε. Προβλήματα
εμβάθυνσης της Ε.Ε. Η Ευρώπη και ο
υπόλοιπος
κόσμος.
Ευρωπαϊκά
προγράμματα και αξιοποίησή τους.
Η πλήρης κατανόηση από τους σπουδαστές
της πορείας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης,
των προβλημάτων και των ευκαιριών που
υπάρχουν.
Να
κατανοήσουν
οι
σπουδαστές
τις
διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης,
το πλαίσιο άσκησης της εθνικής πολιτικής
και τις δυνατότητες που παρέχει στις
επιχειρήσεις η ευρωπαϊκή αγορά. Να
μπορούν οι σπουδαστές να αξιοποιούν και
να υλοποιούν ευρωπαϊκά προγράμματα.
Υποχρεωτικό Υ/ΜΓΥ
–
Οι ασκήσεις πράξης περιλαμβάνουν την
προετοιμασία ατομικών και ομαδικών
εργασιών και περιπτωσιολογικών μελετών.
1. Μάρδας, Δ., (2000): Από την ΕΟΚ στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, Εκδόσεις Ζυγός.
2. Dyker, D., (2002): The European
Economy, Longman.
3. El Agra, A., (1998): International
Economic Integration, McMillan Press
Ltd.
4. Hitiris, Th., (1998): European Union
Economics (4th Ed.), Prentice-Hall.
5. Pelkman,
S.,
(1997):
European
Integration: Methods and Economic
Analysis, Addison-Wesley Longman
Ltd.
4
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ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Εμπόριο, Έμπορος, Εμπορική ιδιότητα,
Εμπορικές πράξεις, Εμπορικές εταιρίες,
Αξιόγραφα, Πτώχευση.
Να κατανοήσουν οι σπουδαστές την έννοια
του εμπόρου και των εμπορικών πράξεων, να
γνωρίσουν τα κυριότερα χαρακτηριστικά των
εμπορικών εταιριών και τη συμβολή τους στο
εμπόριο και την οικονομική ανάπτυξη, να
αντιληφθούν
τη
χρησιμότητα
στην
καθημερινή
συναλλακτική
πρακτική
ορισμένων
εκ
των
σημαντικότερων
αξιογράφων και να μάθουν τον τρόπο και τη
σημασία της πτώχευσης των εμπόρων και
των εμπορικών εταιριών.
Η εμπέδωση από τους σπουδαστές των
σημαντικότερων στοιχείων που προβλέπει η
νομοθεσία για τα παραπάνω αντικείμενα,
προκειμένου να είναι σε θέση να τα
εφαρμόσουν ή να τα επικαλεστούν σε
οποιονδήποτε σχετικό τομέα της μελλοντικής
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
Υποχρεωτικό Υ/ΜΓΥ
–
Οι ασκήσεις πράξης περιλαμβάνουν την
προετοιμασία ατομικών και ομαδικών
εργασιών και περιπτωσιολογικών μελετών.
1. Ευθυμιάτου, Ε., «Στοιχεία Εμπορικού
Δικαίου», Σάκκουλα, Αθήνα, 1991.
2. Μεντή,
Γ.,
«Στοιχεία
Εμπορικού
Δικαίου», εκδόσεις Έλλην, Αθήνα, 1995.
3. Κιάντου – Παμπούκη, Α., «Δίκαιο
Αξιογράφων»,
εκδόσεις
Σάκκουλα,
Θεσ/νίκη, 1997.
4. Αντωνόπουλου, Β., «Δίκαιο Α.Ε. &
Ε.Π.Ε.», εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσ/νίκη,
2008.
5. Αλεξανδρίδου, Ε., «Δίκαιο Εμπορικών
Εταιριών»,
εκδόσεις
Σάκκουλα,
Θεσ/νίκη, 2007.
6. Αντωνόπουλου, Β., «Δίκαιο Εμπορικών
Εταιριών»,
εκδόσεις
Σάκκουλα,
Θεσ/νίκη, 1997.
7. Κοτσίρη, Λ.,
«Πτωχευτικό
Δίκαιο»,
εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσ/νίκη, 2008.
8. Ψυχομάνη, Σ., «Πτωχευτικό Δίκαιο»,
εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσ/νίκη, 2007.
6
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ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ατομική σύμβαση εργασίας, Ίδρυση σχέσης
εργασίας, Υποχρεώσεις και δικαιώματα
εργαζόμενου – εργοδότη, Αμοιβές – άδειες –
επιδόματα
εργαζομένων,
Μεταβολή
–
αναστολή – λύση εργασιακής σχέσης,
Συνδικαλιστική ελευθερία & δράση –
συνδικαλιστικές
οργανώσεις,
Απεργία.
Συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
Να γνωρίσουν οι σπουδαστές τον τρόπο
κατάρτισης μίας σύμβασης εργασίας και την
πιθανή εξέλιξή της μέχρι τη λύση της και να
κατανοήσουν τις υποχρεώσεις και τα
δικαιώματα τόσο των εργαζομένων όσο και
των εργοδοτών, καθώς και τα συνδικαλιστικά
– συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα
των
εργαζομένων
προς
διεκδίκηση
καλύτερων συνθηκών και όρων εργασίας.
Η εμπέδωση από τους σπουδαστές των
σημαντικότερων στοιχείων που προβλέπει η
εργατική νομοθεσία για τα παραπάνω
αντικείμενα, προκειμένου να είναι σε θέση
να τα εφαρμόσουν ή να τα επικαλεστούν σε
οποιονδήποτε σχετικό τομέα της μελλοντικής
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
Υποχρεωτικό Υ/ΜΓΥ
–
Οι ασκήσεις πράξης περιλαμβάνουν την
προετοιμασία ατομικών και ομαδικών
εργασιών και περιπτωσιολογικών μελετών.
1. Παπαδημητρίου, Δ., «Εργατικό Δίκαιο»,
Έκδοση ιδίου, Αθήνα, 1994.
2. Κουκιάδη, Ι., «Στοιχεία Εργατικού
Δικαίου», Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα,
1997.
3. Κουκιάδη, Ι., «Εργατικό Δίκαιο –
Επιτομή»,
Εκδόσεις
Σάκκουλα,
Θεσ/νίκη, 2006.
4. Αγαλλοπούλου, Π., «Εισαγωγή στο
Εργατικό Δίκαιο», Εκδόσεις Σάκκουλα,
Θεσ/νίκη, 2007.
5. Κουκιάδη, Ι., «Συλλογικές Εργασιακές
Σχέσεις»,
Εκδόσεις
Παρατηρητής,
Θεσ/νίκη, 1981.
6. Λαναρά Κ. «Νομοθεσία Εργατική &
Ασφαλιστική»,
Εκδόσεις
Σάκκουλα,
Θεσ/νίκη, 1995
7. Λεοντάρη
Μ.
«Εργατικό
Δίκαιο»,
Εκδόσεις Πάμισος, Αθήνα, 2004.
6
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ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
Ειδικά
θέματα
γενικής
λογιστικής:
Αποσβέσεις,
αποτίμηση
αποθεμάτων,
απογραφή, επενδύσεις, ειδικά αποθεματικά,
λογιστική παρακολούθηση των μεταβολών
της
περιουσίας
της
επιχείρησης.
Μισθοδοτικές
καταστάσεις.
Λογιστική
υποκαταστημάτων.
Ενοποιημένες
οικονομικές
καταστάσεις.
Ανάλυση
ισολογισμών.
Να
κατανοήσουν
οι
σπουδαστές
τη
χρησιμότητα
της
χρηματοοικονομικής
λογιστικής και να φτάσουν σε ένα
προχωρημένο επίπεδο κατανόησης των
λογιστικών εγγραφών και των οικονομικών
καταστάσεων της επιχείρησης, καθώς επίσης
και των πληροφοριών που μπορεί να πάρουν
μέσα από αυτές. Παραδείγματα με τη χρήση
του λογιστικού πακέτου EXTRA ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ της EPSILON 7.
Η
απόκτηση
από
τους
σπουδαστές
ολοκληρωμένων γνώσεων και τεχνικών της
Γενικής Λογιστικής.
Υποχρεωτικό Υ/ΜΓΥ
Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι
Το
εργαστήριο
περιλαμβάνει
την
προετοιμασία ατομικών ασκήσεων.
1. Κοντάκος,
Α.,
«Γενική
Λογιστική»,
Εκδόσεις Έλλην, Αθήνα, 2004.
2. Αληφαντή,
Γ.,
«Χρηματοοικονομική
Λογιστική», τόμος Α’ και Β’, Εκδόσεις
Πάμισος, Αθήνα, 2007.
3. Σταυρόπουλος,
Α.,Βαζακίδης,
Α.,
Τσοπόγλου, Στ., «Χρηματοοικονομική
Λογιστική
–
Λογιστικό
Σχέδιο»,
Αυτοέκδοση, Θεσσαλονίκη, 2004.
4. Ρεβάνογλου, Α., Γεωργόπουλος, Ι.,
Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα, 1996.
5. Λεοντάρης, Μ., «Γενική Λογιστική»,
Εκδόσεις Πάμισος, Αθήνα, 1997.
6. Σακέλλης, Ε. «Το Ε.Γ.Λ.Σ.», Τόμος Α’ και
Β’, Εκδόσεις Βρυκούς, Αθήνα, 1996.
6
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ΕΞΑΜΗΝΟ Γ’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
Το Ανθρώπινο Δυναμικό ως ένας από τους πιο
σημαντικούς Πόρους για τις επιχειρήσεις. Η
επιχείρηση ως ολοκληρωμένο κοινωνικό σύστημα
και ταυτόχρονα ως περιβάλλον υποκίνησης του
ανθρώπινου δυναμικού. Φύση, περιεχόμενο και
τυπολογία της καθοδήγησης στον επιχειρησιακό
χώρο. Σύνδεση της Δ.Α.Π. με την συνολική
στρατηγική της επιχείρησης. Προγραμματισμός
Ανθρώπινου δυναμικού. Στρατολόγηση και
Στελέχωση.
Μέθοδοι
επιλογής.
Συστήματα
αμοιβής εργασίας και σύνδεση αμοιβής με
κίνητρα απόδοσης. Η πολιτική των αμοιβών.
Εκπαίδευση και ανάπτυξη Στελεχών. Αξιολόγηση
προσωπικού, μέθοδοι αξιολόγησης. Σύνδεση της
ΔΑΠ με τη συνολική στρατηγική της επιχείρησης.
Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στους
χώρους εργασίας.
Να κατανοήσουν οι σπουδαστές τη μεγάλη
σημασία του ανθρώπινου δυναμικού και τη
συνεισφορά του τόσο στην δημιουργία των
μελλοντικών στρατηγικών, όσο και στην εφαρμογή
τους (κυρίως) μέσα στην επιχείρηση. Επίσης, να
κατανοήσουν το ρόλο που καλούνται να παίξουν
αυτοί,
ως
στελέχη,
στην
ανάπτυξη
των
επιχειρήσεων, με την εφαρμογή των αρχών της
Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων.
Η απόκτηση από τους σπουδαστές των
απαραίτητων γνώσεων και μοντέρνων απόψεων
της Διοίκησης των Ανθρώπινων Πόρων.
Υποχρεωτικό Υ/ΜΕΥ
–
Οι
ασκήσεις
πράξης
περιλαμβάνουν
την
προετοιμασία ατομικών και ομαδικών εργασιών
και περιπτωσιολογικών μελετών.
1. Τερζίδης, Κ., Τζωρτζάκης, Αθήνα (2004),
Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Εκδόσεις Rosili
2. Παπαλεξανδρή, Ν., Μπουραντάς, Δ. (2002),
Διοίκηση
Ανθρώπινων
Πόρων,
Αθήνα,
Εκδόσεις Μπένου.
3. Μουζά – Λαζαρίδη, Α., (2006), Διοίκηση
Ανθρώπινων
Πόρων,
Αθήνα,
Εκδόσεις
Κριτική.
4. Χυτήρης, Λ., (2001), Διοίκηση Ανθρώπινων
Πόρων, Αθήνα, Εκδόσεις Interbooks.
5. Torrington, D., Hall, L. and Τaylor, S. (2002)
Human Resource Management, 5th Edition,
Financial Times Management.
6. Michaels, E., Handfield – Jones, Axelrrod,
B.(2001) The war for talent, Harvard
Business School Press.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ
Οικονομική
Πολιτική
(Αγροτική,
Βιομηχανική, Εμπορική). Δημοσιονομική
πολιτική – Κρατικός Προϋπολογισμός –
Δημόσιες επενδύσεις. Οικονομική ανάπτυξη
– Περιφερειακή ανάπτυξη – Αγορές (τοπικές,
παγκόσμιες), Επιχειρήσεις (πολυεθνικές,
παγκοσμιοποιημένες). Αναπτυσσόμενες –
Αναπτυγμένες
χώρες
και
Οικονομική
ανάπτυξη. Οικονομική Πολιτική στα πλαίσια
της ΟΝΕ. Συμφωνο σταθερότητας και
Ανάπτυξης. Η ελληνική Οικονομία στα
πλαίσια
της
Ευρωπαϊκής
Ενωσης.
Στρατηγικές και τακτικές ανάπτυξης των
επιχειρήσεων Πώς οι μεταβλητές κάθε μιας
πολιτικής επιδρούν στη διαμόρφωση της
στρατηγικής των επιχειρήσεων.
Να
κατανοήσουν
οι
σπουδαστές
τη
χρησιμότητα της μακροοικονομικής θεωρίας
και ανάλυσης και την επιρροή της στη
διοίκηση και ιδιαίτερα στη διαμόρφωση των
μελλοντικών στρατηγικών των ιδιωτικών και
δημοσίων επιχειρήσεων.
Η
απόκτηση
από
τους
σπουδαστές
περισσότερο εξειδικευμένων γνώσεων στη
μεθοδολογία
της
μακροοικονομικής
θεωρίας. Η σύνδεση όλων αυτών των γνώσεων
με την Επιχείρηση και το Mangement.
Υποχρεωτικό Υ/ΜΕΥ
Μακροοικονομική Ι
Οι ασκήσεις πράξης θα περιλαμβάνουν την
προετοιμασία ατομικών και ομαδικών
εργασιών και περιπτωσιακών μελετών.
1. David
Begg,
Εισαγωγή
στην
Οικονομική, Τόμος Β΄, Εκδόσεις
Κριτική, Αθήνα, 2007.
2. Roger A. Arnold, Εισαγωγή στην
Οικονομική,
Εκδόσεις
επίκεντρο,
Αθήνα, 2007.
3. McConnell, Brue, Macroeconomics,
Principles, Poblems, and Policies,
Irwin McGraw-Hill, Boston, 1999
4. John Kay, H Αλήθεια για τις Αγορές,
Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 2007
5. Σπιλάνης,
Ι.,
Περιφερειακός
Οικονομικός
Σχεδιασμός
και
Περιβάλλον, Εκδόσεις Παρατηρητής,
Θεσσαλονίκη, 1996.
5
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι
Θεωρία κόστους. Άμεσο – έμμεσο κόστος.
Σταθερό – μεταβλητό κόστος. Οριακό και
ευκαιριακό κόστος. Προβλέψεις τάσεων
κόστους. Κύρια και βοηθητικά κέντρα
κόστους.
Κοστολόγηση
έργου
και
κοστολόγηση φάσης παραγωγής. Τα υλικά,
εργατικά και γενικά βιομηχανικά έξοδα στην
κοστολόγηση.
Κύρια
προϊόντα
και
υποπροϊόντα.
Ελαττωματική
παραγωγή.
Ανάλυση Νεκρού Σημείου. Κοστολόγηση
μεταβλητού
κόστους.
Εισαγωγή
στην
κοστολόγηση των «Ενεργειών» (ABC-ABM).
Προγραμματισμός
Κερδών
–
Προϋπολογισμοί και ανάλυση αποκλίσεων.
Ελαστικοί Προϋπολογισμοί. Σχετικότητα του
κόστους.
Να
κατανοήσουν
οι
σπουδαστές
τη
χρησιμότητα και ανάγκη της κοστολόγησης
για την επιχείρηση και των πληροφοριών
που μπορούν να πάρουν μέσα από το
σύστημα αυτό.
Η απόκτηση από τους σπουδαστές γενικών
εισαγωγικών
γνώσεων
της
Λογιστικής
Κόστους.
Υποχρεωτικό Υ/ΜΕΥ
–
Οι
ασκήσεις
πράξης
(φροντιστήριο)
περιλαμβάνουν τη λύση ατομικών ασκήσεων.
1. Garrison
–
Noreen,
«Διοικητική
Λογιστική»,
Εκδόσεις
Κλειδάριθμος,
Αθήνα, 2005.
2. Σακέλλη,
Ε.
Ι.,
«Κοστολόγηση
εσωλογιστική
και
εξωλογιστική»,
Εκδόσεις Βρυκούς, Αθήνα, 1992.
3. Πάγγειου, Γ., «Θεωρία του Κόστους»,
Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα 1993.
4. Πρωτοσυγγελίδη, Σ., «Λογισμός του
Κόστους – Βιομηχανική Λογιστική»,
Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα, 1995.
5. Καραγιάννης, Δ., «Κοστολόγηση με την
Ομάδα
9
του
Γ.Λ.Σ.»,
Εκδόσεις
Καραγιάννης, 1993.
6. Atkinson, A. A., Banker, R. D., Kaplan,
R. S. and Young, S. M., “Management
Accounting-second edition”, PrenticeHall Inc., New Jersey, 1997.
7. Horngren, C. T., Foster, G. and Datar,
S. M., “Cost Accounting-A Managerial
Emphasis-ninth edition”, Prentice-Hall
Inc., New Jersey, 1997.
5

51

Τ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΣΠ ΟΥ ∆ Ω Ν

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΑΡΧΕΣ MARKETING
Ο ρόλος του Marketing. Marketing και
ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα.
Ανάλυση
καταναλωτών. Μέτρηση και πρόβλεψη της
αγοράς. Ανάλυση ανταγωνιστών και ανάλυση
κλάδου. Ανάλυση των ικανοτήτων της
επιχείρησης. MIS. Ανταγωνιστική θέση.
Επιλογή
προϊόντων.
Τιμολόγηση,
Επικοινωνία και Πώληση. Διανομή και
Προώθηση.
Εισαγωγή
στο
Στρατηγικό
Marketing.
Να
κατανοήσουν
οι
σπουδαστές
το
περιβάλλον (εσωτερικό και εξωτερικό) των
επιχειρήσεων και το ρόλο που καλούνται να
παίξουν αυτοί, ως στελέχη, στην ανάπτυξη
των επιχειρήσεων, χρησιμοποιόντας τις
αρχές του Marketing.
Η
απόκτηση
από
τους
σπουδαστές
εισαγωγικών γνώσεων στη μεθοδολογία της
επιστήμης του Marketing.
Υποχρεωτικό Υ/ΜΓΥ
–
Οι ασκήσεις πράξης περιλαμβάνουν την
προετοιμασία ατομικών και ομαδικών
εργασιών και περιπτωσιολογικών μελετών.
1. Τσιακλάγκανου, Α., «Βασικές Αρχές του
Μάρκετινγκ»,
2
τόμοι,
εκδόσεις
Κυριακίδη, 1991.
2. Μάλλιαρης, Π. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ,
Αθήνα: Εκδόσεις Σταμούλη, 2001
3. Πασχαλούδης, Δ., Marketing Ακούω Και
Marketing Δε Βλέπω: (Αρχες Marketing),
Εκδόσεις Β. Γκιουρδας, 2003.
4. Τομάρας, Π., Εισαγωγή στο μάρκετινγκ
και την έρευνα αγοράς, Εκδόσεις Άρνος,
2006.
5. Τζωρτζάκη, Κ. και Τζωρτζάκη, Α., Αρχές
Μάρκετινγκ – Η Ελληνική Προσέγγιση
(Περιλαμβάνει και το Μάρκετινγκ με
Νέες Τεχνολογίες). Εκδόσεις Rosili,
Αθήνα, 2001.
6. Michael Solomon, Greg Marshall, and
Elnora Stuart. Marketing: Real People,
Real Choices (5th Edition) Prentice
Hall; 5 edition (December 8, 2006).
7. Philip Kotler and Gary Armstrong,
Principles of Marketing, Prentice Hall,
11th edition (February 11, 2005).
8. Stanton,
W.
And
Etzel
M.,
Fundamentals Of Marketing, McGrawHill, N. York, 1991.
9. Evans, J. and Berman, B., Principles of
Marketing, Prentice Hall, 6th ed, 1994.
5
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Διοίκηση της ψηφιακής επιχείρησης. Βασικές
έννοιες πληροφοριακών συστημάτων (Π.Σ.).
Συστατικά μέρη πληροφοριακού συστήματος.
Π.Σ. στην επιχείρηση. Π.Σ. Οργανισμοί, Διοίκηση
και Στρατηγική. Είδη Π.Σ. και χρήστες. Δομή
Π.Σ. Ανάλυση σκοπιμότητας. Σχέδιο ανάπτυξης
Π.Σ. Π.Σ. ως στρατηγικό όπλο. Ηθικά και
κοινωνικά ζητήματα στη ψηφιακή επιχείρηση.
Υλικό και Λογισμικό στην επιχείρηση. Ασφάλεια
των Π.Σ. Διαχείριση πόρων δεδομένων. Χρήση
Internet και ηλεκτρονικό εμπόριο.
Να κατανοήσουν οι σπουδαστές τη χρησιμότητα
και τη δυνατότητα των Η/Υ, μέσα από τη γνώση
όλων των μεθόδων και εργαλείων δημιουργίας
Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης. Οι
σπουδαστές θα πρέπει να είναι ικανοί να
αναγνωρίζουν τις ανάγκες δημιουργίας Π.Σ.,
καθώς επίσης και να δημιουργούν απλά
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης σε όλα τα
λειτουργικά επίπεδα και όλες τις λειτουργίες μιας
επιχείρησης.
Η απόκτηση από τους σπουδαστές εισαγωγικών
γνώσεων και μεθόδων για τη δημιουργία απλών
αλλά χρήσιμων στην επιχείρηση Συστημάτων
Πληροφοριών Διοίκησης, χρησιμοποιόντας τις
γνώσεις που έχουν πάρει από τα μαθήματα
Τεχνολογία Πληροφρικής, Διαχείριση Αρχείων,
Διοίκηση Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονoμική
Λογιστική Ι και ΙΙ.
Υποχρεωτικό Υ/ΜΕΥ
–
Το εργαστήριο περιλαμβάνει την προετοιμασία
ατομικών και ομαδικών εργασιών στον Η/Υ,
καθώς επίσης και περιπτωσιολογικών μελετών.
1. Laudon, K. and Laudon, J., (2006),
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, 4η
Αμερικανική Έκδοση, Αθήνα: (επιμέλεια Β.
Μάνθου), Εκδόσεις Κλειδάριθμος / Pearson
Prentice Hall, ISBN: 960-209-928-3.
2. Wilkinson, J., Cerullo, M., Raval, V. and
Wong-on-Wing, B., (2000), Accounting
Information Systems, 4th Edition, New York:
John Wiley & Sons. Inc., ISBN: 0-47125352-9.
3. Romney, M. and P. J. Steinbart (2003),
Accounting Information Systems, 9th Edition,
Upper Saddle River, New Jersey: Prentice
Hall Pearson Education International.
ISBN: 0-13-049541-7.
4. Laudon, K. and Laudon, J., (2002),
Management
Information
Systems:
Managing the Digital Firm, Upper Saddle
River: Prentice-Hall, ISBN: 0-13-061960-4.
5. B. P. Lientz and K. P. Rea (2000), On Time
Technology
Implementation,
London:
Academic Press, ISBN 0-12-449975-9.
5
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
Βασικές αρχές. Logistics και στρατηγικός
προγραμματισμός. Συστήματα διαχείρισης
υλικών
–
προμηθευτών.
Συστήματα
διαχείρισης
αποθεμάτων.
Συστήματα
αποθήκευσης και κωδικοποίησης. Logistics
παραγωγής (PPS, σύστημα KANBAY, CIM,
CAD
/
CAM).
Logistics
διανομών.
Συστήματα μεταφορών. Οργανωτική δομή
του συστήματος Logistics. Έλεγχος και
παράγοντες επιτυχίας ενός συστήματος
logistics.
Να
κατανοήσουν
οι
σπουδαστές
τις
κυριότερες
μεθόδους
και
τεχνικές
Διοικητικής Μέριμνας που μπορούν να να
εφαρμοστούν στις λειτουργίες της παραγωγής
και διάθεσης κάθε τύπου επιχείρησης, μέσα
από τη φιλοσοφία της Ολικής Ποιότητας.
Η
απόκτηση
από
τους
σπουδαστές
εξειδικευμένων γνώσεων στη μεθοδολογίας
εφαρμογής της Διοικητικής Μέριμνας σε όλα
τα λειτουργικά επίπεδα κάθε τύπου
επιχείρησης, μέσα από τη φιλοσοφία της
Ολικής Ποιότητας.
Υποχρεωτικό Υ/ΜΕ
–
Το
εργαστήριο
περιλαμβάνει
την
προετοιμασία ατομικών και ομαδικών
ασκήσεων
ή/και
περιπτωσιολογικών
μελετών.
1. Σιφνιώτη, Κ. Χ., «Logistics Management
– Θεωρία και Πράξη», Εκδόσεις
Παπαζήση, Αθήνα, 1997.
2. Κυριαζόπουλου,
Π.,
«Διοίκηση
Logistics», Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα,
1997.
3. Gattorna, J. L., “Handbook of Logistics
and Distribution Management”, 4th
edition, Gower Publishing Co., London,
1997.
5
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ΕΞΑΜΗΝΟ Δ’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ
Φορολογία Φυσικών και Νομικών προσώπων.
Κώδικας Φορολογικών κινήτρων. Κώδικας
Βιβλίων
και
Στοιχείων.
Φόρος
Προστιθέμενης Αξίας.
Να
κατανοήσουν
οι
σπουδαστές
τη
χρησιμότητα και την ανάγκη της γνώσης των
φοροτεχνικών στην καθημερινή πρακτική
ενασχόλησή τους στις επιχειρήσεις και να
μπορούν να λειτουργούν αποφεύγοντας
βασικά λάθη που μπορούν να προκαλέσουν
προβλήματα
στους
ίδιους
και
στις
επιχειρήσεις όπου απασχολούνται.
Η
απόκτηση
από
τους
σπουδαστές
εισαγωγικών γνώσεων στα φοροτεχνικά
θέματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις.
Υποχρεωτικό Υ/ΜΕ
–
Το
εργαστήριο
περιλαμβάνει
την
προετοιμασία ατομικών ασκήσεων και
περιπτωσιολογικών μελετών.
1. Καβαλάκη, Γ., «Φορολογία Εισοδήματος
Φυσικών και Νομικών προσώπων»,
Ipirotiki Publications SA, Αθήνα, 1997.
2. Τότση, Χ., «Κώδικας Φορολογικών
έκδοση»,
Εκδόσεις
Κινήτρων-7η
Πάμισος, Αθήνα, 1996.
3. Σταματόπουλου,
Δ.,
«Κώδικας
Φορολογικών Βιβλίων και Στοιχείων:
Ανάλυση και Ερμηνεία, Α’ και Β’
Τόμος», Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα
1996.
4. Γιαννακούρη, Π. και Κουκοβίνη, Β.,
«ΦΠΑ: Ερμηνεία και Κωδικοποίηση του
Ν. 1642/86, τόμοι 1-3», Εκδόσεις
Σταμούλη, Αθήνα, 1994.
8
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εισαγωγικές
έννοιες.
Αποτίμηση
της
επιχείρησης. Προσδιορισμός του Κόστους
Κεφαλαίου. Αξιολόγηση επενδύσεων σε
συνθήκες βεβαιότητας και αβεβαιότητας.
Ανάλυση κινδύνου. Μοντέλο τιμολόγησης
των
Κεφαλαιουχικών
στοιχείων
της
επιχείρησης. Αξιολόγηση μετοχών και
ομολογιών.
Καθορισμός
της
άριστης
κεφαλαιακής διάρθρωσης της επιχείρησης.
Μερισματική
Πολιτική.
Προθεσμιακά
Συμβόλαια (OPTIONS). Διαχείριση του
κεφαλαίου κίνησης. Χρηματοοικονομικοί
δείκτες.
Να
κατανοήσουν
οι
σπουδαστές
τη
σπουδαιότητα
της
Χρηματοοικονομικής
Διοίκησης και να είναι σε θέση να
εφαρμόζουν όλες τις κατάλληλες σύγχρονες
μεθόδους για την αξιολόγηση επενδύσεων σε
συνθήκες αβεβαιότητας, τον καθορισμό της
άριστης κεφαλαιακής διάρθρωσης και
μερισματικής πολιτικής κάθε επιχείρησης
και
την
πραγματοποίηση
χρηματοοικονομικής ανάλυσης με τη χρήση
παραδοσιακών
και
μοντέρνων
χρηματοοικονομικών δεικτών.
Η
απόκτηση
από
τους
σπουδαστές
εισαγωγικών γνώσεων στη μεθοδολογία
(μεθόδων
–
τεχνικών
ανάλυσης)
της
χρηματοοικονομικής
διοίκησης
των
επιχειρήσεων.
Υποχρεωτικό Υ/ΜΕΥ
–
Το
εργαστήριο
περιλαμβάνει
την
προετοιμασία ατομικών ασκήσεων στον Η/Υ
και ομαδικών περιπτωσιολογικών μελετών.
1. Αθιανός, Σ. και Κωνσταντίνου, Κ.,
«Αποτίμηση και Αξιολόγηση Επενδύσεων
και Επιχειρήσεων», Εκδόσεις Σ. Ηλιάδη,
2004.
2. Κιόχος, Π., Παπανικολάου, Γ., Θάνος, Γ.
και Κιόχος, Α., «Χρηματοοικονομική
Διοίκηση και Πολιτική», Σύγχρονη
Εκδοτική, Αθήνα, 2002.
3. Groppelli, A. A. και Nikbakht, E.,
«Χρηματοοικονομική»,
Εκδόσεις
Κλειδάριθμος, Αθήνα, 1996.
4. Weston, F. J. και Brigham, E. F.,
«Βασικές
Αρχές
της
Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης και
Πολιτικής», Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα,
1986.
5. Van
Horne,
J.
C.,
“Financial
Management and Policy”, Prentice Hall,
New Jersey, 2004.
6. Diacogiannis,
G.
P.,
“Financial
Management: A modeling Approach
Using
Spreadsheets”,
McGraw-Hill
(UK), 1994.
6

56

Τ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΣΠ ΟΥ ∆ Ω Ν

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
Ανάλυση παραγωγικών συστημάτων και
διαδικασιών. Η τοποθεσία του εργοστασίου.
Το εργοστάσιο. Το προϊόν. Το πρόγραμμα
(υλικών, ανθρώπινου δυναμικού, μηχανών &
συντήρησης). Ολική Ποιότητα. Just in time.
Έλεγχος αποθεμάτων. Ποιοτικός έλεγχος
(υλικών & τελικών προϊόντων). Υγιεινή και
Ασφάλεια των εργαζομένων. Εργασιακές
σχέσεις.
Έλεγχος
των
διαδικασιών.
Παραγωγικότητα (ορισμός – μέτρηση).
Να
κατανοήσουν
οι
σπουδαστές
τη
σπουδαιότητα της Διοίκησης Παραγωγής και
να είναι σε θέση να εφαρμόζουν όλες τις
κατάλληλες σύγχρονες μεθόδους οργάνωσης,
προγραμματισμού
και
ελέγχου
της
παραγωγικής διαδικασίας κάθε τύπου
επιχείρησης μέσα από την φιλοσοφία της
Ολικής Ποιότητας, καθώς επίσης και τη
σωστή επικοινωνία με τις υπόλοιπες
λειτουργίες της επιχείρησης.
Η
απόκτηση
από
τους
σπουδαστές
εισαγωγικών γνώσεων στη μεθοδολογία της
οργάνωσης και διοίκησης παραγωγής των
επιχειρήσεων.
Υποχρεωτικό Υ/ΜΕΥ
–
Το εργαστήριο θα περιλαμβάνει την
προετοιμασία ατομικών ασκήσεων στον Η/Υ
και ομαδικών περιπτωσιολογικών μελετών.
1. Δημητριάδης, Σ. Γ. & Μιχιώτης, Α. Ν.,
«Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων»,
Εκδόσεις Κριτική, 2007.
2. Shim, J. K. & Siegel, J. G., «Διοίκηση
Εκμετάλλευσης
–
Operations
Management», Εκδόσεις Κλειδάριθμος,
Αθήνα, 2002.
3. Παππή,
Κ.,
«Προγραμματισμός
Παραγωγής – 2η έκδοση», Σταμούλη,
Αθήνα,
2006
(Κωδικός
ISBN:
9603516503).
4. Δερβιτσιώτη, Κ., «Διοίκηση Παραγωγής,
Σύγχρονες
Προσεγγίσεις»,
Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη, 2006 (Κωδικός
ISBN: 9602723548).
5. Heizer, J. and Render, B., “Production &
Operations Management – 4th edition”,
Prentice-Hall Inc., New Jersey, 2007.
6
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ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Κατανόηση του καταναλωτή και της διαδικασίας
των αποφάσεών του. Το κοινωνικό και πολιτιστικό
περιβάλλον.
Έρευνα:
Αναγνώριση
του
προβλήματος,
διαδικασία
έρευνας,
πηγές
πληροφοριών. Το πρόβλημα της διάχυσης των
νέων προϊόντων. Αξιολόγηση : επεξεργασία
στοιχείων, ο ρόλος των κριτηρίων αξιολόγησης, η
αξιολόγηση της διάθεσης, των σκοπών, και των
απόψεων του καταναλωτή, η αλλαγή των
διαθέσεων των πιστεύω του καταναλωτή. Ο
καταναλωτής ως «οπαδός» κάποιου προϊόντος. Η
συμπεριφορά
της
επαναλαμβανόμενης
κατανάλωσης. Η διαδικασία επιλογής. Η
συμπεριφορά της αγοράς ενός προϊόντος και η
στρατηγική
πώλησης
λιανικώς.
Μοντέλα
συμπεριφοράς καταναλωτή. Καταναλωτισμός.
Να κατανοήσουν οι σπουδαστές τη σπουδαιότητα
της ανάλυσης της συμπεριφοράς του καταναλωτή
για μια επιχείρηση και να είναι σε θέση να
εφαρμόζουν τις κατάλληλες σύγχρονες μεθόδους
και τεχνικές για τη διεξαγωγή έρευνας σχετικής
με την αναγνώριση των παραγόντων εκείνων που
επηρεάζουν την συμπεριφορά του καταναλωτή σε
όλους τους τύπους των επιχειρήσεων.
Η
απόκτηση
από
τους
σπουδαστές
προχωρημένων γνώσεων στη μεθοδολογία της
ανάλυσης της συμπεριφοράς των καταναλωτών
για κάθε τύπο επιχείρησης.
Υποχρεωτικό Υ/ΜΕ
–
Οι ασκήσεις πράξης περιλαμβάνουν την
προετοιμασία
ατομικών
και
ομαδικών
περιπτωσιολογικών μελετών.
1. Σιώμκου, Γ., «Συμπεριφορά Καταναλωτή,
Τόμοι Α’ & Β’», Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα,
1996.
2. Γεωργίου
Μπάλτα
και
Πολίνας
Παπασταθοπούλου,
Συμπεριφορά
Καταναλωτή
Αρχές
–
Στρατηγικές
–
Εφαρμογές, Εκδόσεις: Rosili, 2003.
3. Solomon, M., Consumer Behavior, Prentice
Hall; 8th edition (March 7, 2008).
4. Hawkins, D. I., Mothersbaugh, D. L. and
Best R.J., Consumer Behavior, McGraw Hill
Higher Education, 10Rev Ed edition
(January 14, 2008).
5. Louis E. Boone and David L. Kurtz,
Contemporary Marketing, South-Western
College Pub; 13th edition (January 3,
2007).
6. Wells, W. and Prensky, D., “Consumer
Behavior”, John Wiley, London, 1996.Wells,
W. and Prensky, D., “Consumer Behavior”,
John Wiley, London, 1996.
7. Gabbot,M and Hogg, G., “Consumers and
Services”, John Wiley, London, 1995.
8. Εξαδάκτυλου,
Ν.,
«Συμπεριφορά
Καταναλωτή», Eκδόσεις Έλλην, Αθήνα 1997.
5
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ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
Εσωλογιστική Κοστολόγηση. Λογιστική τήρηση
αποθήκης
στην
ομάδα
9.
Συντελεστές
επιμερισμού
έμμεσων
δαπανών.
Κόστος
παραγωγής
προϊόντος.
Συνολικό
κόστος
προϊόντος. Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης στην
κοστολόγηση. Παραδείγματα με την χρήση
λογιστικού πακέτου. Η επιχείρηση σαν σύστημα
«ενεργειών»
(activities).
Κριτική
του
«παραδοσιακού»
συστήματος
κοστολόγησης.
Κοστολόγηση με βάση τις «ενέργειες» (Activity
Based Costing (ABC), και Activity Based
Management (ABM). Οδηγοί Κόστους (cost
drivers). Αποφάσεις σχετικές με τις «ενέργειες»
και τις «διαδικασίες». Καθορισμός στόχων και
Μέτρηση της Αποδοτικότητας της επιχείρησης
(Performance Measurement). Η Ανάλυση της
«Προστιθέμενης
Αξίας
των
Μετόχων»
(Shareholders Value Added Analysis), της
«Προστιθέμενης Αξίας των Ταμιακών Ροών» (Cash
Value Added Analysis), και της Οικονομικής
Προστιθέμενης Αξίας (Economic Value Added –
EVA).
Να κατανοήσουν οι σπουδαστές τη χρησιμότητα
και την ανάγκη της Διοικητικής Λογιστικής ως
εργαλείο
απόκτησης
πληροφοριών
για
βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες αποφάσεις
και να έχουν μια πλήρη άποψη όλου του
συστήματος κοστολόγησης μιας βιομηχανικής
επιχείρησης.
Η
απόκτηση
από
τους
σπουδαστές
προχωρημένων γνώσεων στη μεθοδολογία της
Διοικητικής Λογιστικής.
Υποχρεωτικό Υ/ΜΕ
Χρηματοοικονομική
Λογιστική
Ι
και
ΙΙ,
Διοικητική Λογιστική Ι
Το εργαστήριο περιλαμβάνει την προετοιμασία
ατομικών και ομαδικών ασκήσεων με τη χρήση
Η/Υ.
1. Garrison – Noreen., «Διοικητική Λογιστική»,
Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2005.
2. Σακέλλη, Ε. Ι., «Η Ομάδα 9 του Ε.Γ.Λ.Σ σε
μηνιαία και ετήσια βάση», Εκδόσεις
Βρυκούς, Αθήνα, 1997.
3. Σακέλλη, Ε. Ι., «Κοστολόγηση εσωλογιστική
και
εξωλογιστική»,
Εκδόσεις
Βρυκούς,
Αθήνα, 1992.
4. Βανάκα, Α., «Θεωρητική και Εφαρμοσμένη
Λογιστική Κόστους ΙΙ», Εκδόσεις Σταμούλη,
Αθήναμ 1994.
5. Horngren, C. T., Foster, G. and Datar, S. M.,
“Cost Accounting – A Managerial Emphasis
– 9th edition”, Prentice-Hall Inc., New
Jersey, 1997.
5
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ΕΞΑΜΗΝΟ E’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Εισαγωγή. Στρατηγικός Προγραμματισμός –
Στρατηγική Διοίκηση. Καθορισμός σκοπών και
στόχων. Ανάλυση Χάσματος. Καθορισμός της
στρατηγικής δομής της επιχείρησης. Στρατηγική
Ανάλυση (εξωτερική – εσωτερική). Μάκροανάλυση ή ανάλυση PEST. Κλαδική ανάλυση.
Ανάλυση στρατηγικών ομάδων ανταγωνιστών.
Ανάλυση ανταγωνιστών. Πίνακας Χαρτοφυλακίου
BCG. Ανάλυση των πόρων και ικανοτήτων της
επιχείρησης. Ανάλυση της «Αλυσίδας Αξιών» και
Αξιών».
Ανάλυση
της
του
«Συστήματος
αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας.
Χρηματοοικονομική
ανάλυση.
Συγκριτική
ανάλυση. Ανάλυση SWOT. Βασικές δεξιότητες και
διακριτές
ικανότητες.
Ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα. Επιλογή γενικής στρατηγικής,
κατεύθυνσης
και
μεθόδου
στρατηγικής.
Αξιολόγηση
στρατηγικής.
Καταλληλότητα,
ορθολογικότητα και εφικτότητα στρατηγικής.
Balanced Scorecard. Εφαρμογή στρατηγικής.
Να μπορεί ο σπουδαστής να αναλύσει το
εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της
επιχείρησης και να είναι σε θέση να προτείνει
βιώσιμες μακροπρόθεσμες στρατηγικές για το
μέλλον κάθε επιχείρησης.
Η κατανόηση από τους σπουδαστές της
διαδικασίας λήψης στρατηγικών αποφάσεων,
καθώς επίσης και όλων εκείνων των συντελεστών
που διαμορφώνουν τη «στρατηγική» κάθε
οργανισμού.
Υποχρεωτικό Υ/ΜΕ
–
Οι ασκήσεις πράξης και το εργαστήριο
περιλαμβάνουν την προετοιμασία ατομικών και
ομαδικών εργασιών και περιπτωσιολογικών
μελετών.
1. Θερίου
Ν.,
«Στρατηγική
Διοίκηση
Επιχειρήσεων-2η έκδοση», Εκδόσεις Κριτική,
Αθήνα, 2005.
2. Παπαδάκη,
Β.,
«Στρατηγική
των
Επιχειρήσεων: Ελληνική και
Διεθνής
Εμπειρία – 5η έκδοση», Τόμος Α’: Θεωρία,
Εκδόσεις Ε. Μπένου, 2007.
3. Johnson, G. and Scholes, K., “Exploring
Corporate
Strategy-Text
and
Cases”,
Prentice Hall, London, 2008.
4. Barney, J. B., «Gaining and Sustaining
Competitive Advantage», Pearson Prentice
Hall, New Jersey, 2007.
5. De Wit, B. and Meyer, R., “Strategy Process,
Content, Contex”, West Publishing Co., New
York, 2001.
6
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ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Σύγχρονες
απόψεις
της
Οργανωσιακής
Συμπεριφοράς.
Βασικά
στοιχεία
προσωπικότητας, στάσεων και συμπεριφορών
που επιδρούν στην αποτελεσματικότητα των
εργαζομένων. Το κοινωνικό σύστημα, ο ρόλος των
ομάδων και η δυναμική τους. Κίνητρα,
Παρακίνηση, Ενδυνάμωση εργαζομένων. Ο ρόλος
του Ηγέτη στη διαχείριση και στην επιβολή
αλλαγών. Δυναμική των Ομάδων. Διοίκηση
Εταιρικής κουλτούρας. Θεωρία της επικοινωνίας.
Η επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας.
Εμπόδια στην επικοινωνία. Άτυπη επικοινωνία.
Τεχνικές επικοινωνίας. Η επικοινωνία των
ομάδων.
Μη
λεκτική
επικοινωνία.
Η
Διαπολιτισμική επικοινωνία στα πλαίσια της
διεθνοποίησης των επιχειρήσεων. Εργασιακό
Stress. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των
Επιχειρήσεων.
Να αποκτήσουν οι σπουδαστές το θεωρητικό
υπόβαθρο
έτσι
ώστε να
αντιλαμβάνονται
καλύτερα τις διάφορες συμπεριφορές που
διαμορφώνονται μέσα σε μια επιχείρηση από
άτομα και ομάδες και τον τρόπο που θα πρέπει
αυτοί να ενεργήσουν ως μελλοντικά στελέχη
επιχειρήσεων, έτσι ώστε να αναδειχθούν σε
σωστούς και αποτελεσματικούς ηγέτες.
Να κατανοήσουν οι σπουδαστές τους ηγετικούς
ρόλους και τις ηγετικές συμπεριφορές των
στελεχών καθώς και τη σημασία τους για την
επιτυχή ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Να
αναπτύξουν σύγχρονες ηγετικές ικανότητες όπως
ομαδική
συνεργασία,
διοίκηση
εταιρικής
κουλτούρας και επικοινωνία.
Υποχρεωτικό Υ/ΜΕ
–
Οι ασκήσεις πράξης περιλαμβάνουν την
προετοιμασία ατομικών και ομαδικών εργασιών
και περιπτωσιολογικών μελετών.
1. Daft L. Richard (2005), Οργανωσιακή
Θεωρία
και
Σχεδιασμός,
Εκδόσεις
Κλειδάριθμος.
2. Χυτήρης,
Λ.,
(2001),
Οργανωσική
Συμπεριφορά, Εκδόσεις Interbooks, Aθήνα.
3. Ian
Brooks
(2005),
Organizational
Behaviour
Individuals,
Groups
and
Organization, Prentice Hall.
4. Ζαβλανός,
Μ.
(2002),
Οργανωσιακή
Συμπεριφορά, Αθήνα, Εκδόσεις Σταμούλη.
5. Daft L. Richard (2007), Organization Theory
and Design, South – Westrern.
6. Daft L. Richard and Raymond Noe (2001),
Organizational Behavior, South – Westrern.
6
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ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΚΟΠΟΙ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ)
Εκμάθηση της ξένης γλώσσας με την
ορολογία που χρησιμοποιείται από τα
διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων στην
καθημερινή
πρακτική
(γραπτή
και
προφορική επικοινωνία). Ειδικά, δίνεται
έμφαση στην ορολογία των σπουδαιότερων
μαθημάτων γενικής και ειδικής υποδομής
(ΓΥ & ΕΥ), έτσι ώστε η χρήση της
πολλαπλής βιβλιογραφίας (κυρίως των
αγγλοσαξονικών
βιβλίων
και
άρθρων
επιστημονικών περιοδικών) να γίνει το πιο
σημαντικό
εργαλείο
στα
χέρια
των
σπουδαστών. Πρακτική εξάσκηση υπό
μορφή εργασιών που θα αναφέρονται στα
σπουδαιότερα μαθήματα ΓΕ και ΕΥ.
Να μπορούν οι σπουδαστές να κατανοούν
άνετα αγγλοσαξονικά βιβλία και άρθρα
σχετικά με τα σπουδαιότερα μαθήματα
γενικής και ειδικής υποδομής (ΓΕ & ΕΥ).
Η εξοικείωση του σπουδαστή με την χρήση
εμπορικών
όρων
στην
αγγλική,
στα
σπουδαιότερα μαθήματα γενικής και ειδικής
υποδομής (ΓΕ & ΕΥ).
Υποχρεωτικό Υ/ΜΕΥ
Γνώσεις
επιπέδου
Lower
που
θα
πιστοποιούνται κατόπιν γραπτών εξετάσεων
πριν τη δήλωση του μαθήματος.
Το εργαστήριο (φροντιστήριο) περιλαμβάνει
τη λύση ασκήσεων.
1. Speegle – Giesecke, “Business World”,
Oxford University Press, 1995.
2. BBC, “The language of Business”,
Έκδοση BBC Enlish, London, 1994.
3. Flinders, S., “Test your Business
Engish”, Penguin, London, 1996.
4. Sueyrs, M., “International Banking and
Finance”, Phoenix, London, 1997.
7
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ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ)
Θεωρητικές
κατανομές.
Δειγματοληψία:
Μέθοδοι επιλογής δείγματος, μέγεθος
δείγματος. Δειγματοληπτικές κατανομές.
Έλεγχος στατιστικών υποθέσεων. Στατιστική
εκτίμηση. Στατιστική σημαντικότητα της
διαφοράς μέσων όρων ενός, δύο, ή
περισσοτέρων
δειγμάτων.
Στατιστική
σημαντικότητα της διαφοράς ποσοστιαίων
αναλογιών.
Στατιστική
σημαντικότητα
δεικτών συνάφειας. Εφαρμογές με S.P.S.S.
Να
κατανοήσουν
οι
σπουδαστές
τη
χρησιμότητα της στατιστικής και να
αποκτήσουν τη δυνατότητα εφαρμογής των
σημαντικότερων στατιστικών μεθόδων και
εργαλείων (παλινδρόμησης, εκτημιτικής και
μη παραμετρικών μεθόδων) στη διοίκηση
των ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων με
τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS for
Windows.
Η
απόκτηση
από
τους
σπουδαστές
προχωρημένων γνώσεων στη μεθοδολογία
της στατιστικής επιστήμης. Η σύνδεση όλων
αυτών των γνώσεων με την Eπιχείρηση και
το Management.
Υποχρεωτικό Υ/ΜΕΥ
Εισαγωγή στη Στατιστική των Επιχειρήσεων
Το
εργαστήριο
περιλαμβάνει
την
προετοιμασία ατομικών και ομαδικών
ασκήσεων.
1. Δημητριάδης, Ε. (2008), Επαγωγική
Στατιστική, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
2. Πανά, Ε., «Θεωρία και Εφαρμογές του
Γραμμικού Υποδείγματος», Εκδόσεις
Σμπίλιας, «Το Οικονομικό», Αθήνα,
1993.
3. Frees, R. and Edward, W., “Data
Analysis Using Regression Models: The
Business Perspective”, Prentice Hall
Inc., London, 1996.
4. Παρασκευόπουλου, Ν., «Στατιστική ΙΙ»,
Παπασωτηρίου, Αθήνα, 1990.
5. Levin, R. and Rubin, D., “Statistics for
Management”,
Prentice-Hall
Inc.,
London, 1994.
6
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ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Παραδοσιακή και σύγχρονη θεωρία του
Διεθνούς Εμπορίου. Εμπορική πολιτική.
Θεσμικό πλαίσιο Διεθνούς Εμπορίου.
Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις. Οικονομική
και νομισματική ενοποίηση. Αίτια και
αποτελέσματα των μετακινήσεων εργατικού
δυναμικού.
Μετακινήσεις
εργατικού
δυναμικού στην Ευρώπη. Αίτια και
αποτελέσματα της
διεθνοποίησης
του
κεφαλαίου και των επιχειρήσεων. Ανάπτυξη
και
υποανάπτυξη.
Πολυεθνικές
επιχειρήσεις.
Παγκοσμιοποίηση
και
παγκόσμια επιχειρηματική δράση.
Να κατανοήσουν οι σπουδαστές τις Διεθνείς
Οικονομικές Σχέσεις σε όλο τους το εύρος
στη
σύγχρονη
παγκοσμιοποιημένη
οικονομία και να καταστούν ικανοί να
παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες στις
επιχειρήσεις.
Να γνωρίσουν οι σπουδαστές το σύγχρονο
διεθνές εμπόριο, τους κανόνες και τις
λειτουργίες του, τις μετακινήσεις του
ανθρώπινου δυναμικού, τις επενδύσεις ξένων
κεφαλαίων
και
την
επιχειρηματική
λειτουργία
στην
παγκοσμιοποιημένη
οικονομία,
έτσι
ώστε
να
καταστούν
ολοκληρωμένοι managers.
Υποχρεωτικό Υ/ΜΕΥ
–
Οι ασκήσεις πράξης περιλαμβάνουν την
προετοιμασία ατομικών και ομαδικών
εργασιών και περιπτωσιολογικών μελετών.
1. Χριστοδούλου, Δ. – Νίκας, Χ. (2002): Οι
Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις στην
Εποχή
της
Παγκοσμιοποίησης,
Γκιούρδας Εκδοτική.
2. Krugman, P. – Obstfeld, M., (2003):
Διεθνής Οικονομική, Εκδόσεις Κριτική.
3. Πουρναράκης, Μ. (2000): Διεθνής
Οικονομική, Εκδόσεις Πουρναράκης.
4. Νεγρεπόντη – Δελιβάνη Μ. (2000):
Συνομωτική
Παγκοσμιοποίηση,
Εκδόσεις Παπαζήση.
5. Kindelberger, C. (1963): International
Economics (3rd Ed.), Richard D. Irwin.
5
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ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & ΗΘΙΚΗ
Εισαγωγή στις έννοιες της εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης (ΕΚΕ) και της ηθικής των επιχειρήσεων.
Οι προσεγγίσεις των «ενδιαφερόμενων μερών» και
της «διοίκησης ηθικών προβλημάτων» ως μέθοδοι
ανάλυσης της οργανωσιακής ηθικής σε ατομικό,
ομαδικό και οργανωσιακό επίπεδο. Ανάλυση
αποφάσεων ηθικής σε μίκρο-επίπεδο. Η σχέση
της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με την αύξηση
της απόδοσης των επιχειρήσεων και πώς αυτή
μπορεί να ενσωματωθεί στην ευρύτερη στρατηγική
της επιχείρησης. Θέματα εταιρικής ευθύνης που
προκύπτουν σε σχέση με τους καταναλωτές, τις
κυβερνήσεις και τις περιβαλλοντικές ομάδες.
Είδη ηθικών προβλημάτων και διλημμάτων που
αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στο σημερινό
εργασιακό περιβάλλον. Ηθικές και ανήθικες
οργανωσιακές πρακτικές σε ατομικό, ομαδικό και
πολυεθνικό επίπεδο. Η πορεία της εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης και ηθικής στο μέλλον.
Να κατανοήσουν οι σπουδαστές τη σπουδαιότητα
της ύπαρξης κάποιων αρχών και κανόνων ηθικής
που θα πρέπει να τηρήσουν ως στελέχη στις
επιχειρήσεις που θα απασχοληθούν, είτε του
δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, καθώς και την
ευθύνη που έχουν όλες οι επιχειρήσεις απέναντι
στο κοινωνικό σύνολο, η οποία είναι κατά πολύ
ανώτερη από τα προσμενόμενα κέρδη τους.
Η απόκτηση γνώσεων από τους σπουδαστές
σχετικά με το περιεχόμενο και τη σπουδαιότητα
των αρχών και κανόνων ηθικής, καθώς και της
εταιρικής ευθύνης στα πλαίσια των ελληνικών
επιχειρήσεων και τη σχέση τους με το κοινωνικό
σύνολο.
Υποχρεωτικό Υ/ΜΕΥ
–
Οι ασκήσεις πράξης περιλαμβάνουν την
προετοιμασία ατομικών και ομαδικών εργασιών
και περιπτωσιολογιικών μελετών.
1. Θανόπουλος, Γ., Επιχειρηματική Ηθική και
Δεοντολογία, Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα,
2003.
2. Μoon, C. and Clive, B. Ηθική των
Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Κέρκυρα, Αθήνα,
2004 (ISBN: 9789608386006)
3. Weiss, J., “Business Ethics”, Thomson
Learning/South-Western Co., Ohio, 2003.
4. Visser, W., Matten, M., Pohl, M. and
Tolhurst, N., “The A to Z of Corporate Social
Responsibility: The Complete Reference of
Concepts, Codes and Organizations”,
London, Willey, 2007.
5. Blowfield, M., “Corporate Responsibility: A
Critical Introduction”, Oxford: OUP, 2008.
5
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ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ –
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Εισαγωγή. Οι ιδρυτές της φιλοσοφίας της
Ολικής Ποιότητας – ΟΠ (Deming – Juran).
Βασικές έννοιες. Υλοποίηση προγράμματος
ΟΠ. Η διαδικασία βελτίωσης της Ποιότητας
σε όλη την επιχείρηση. Διασφάλιση
Ποιότητας – ISO 9000 – 9005. Διοίκηση ΟΠ
στην πράξη. Ποιοτικός έλεγχος και
προγραμματισμός παραγωγής. Οργάνωση –
στελέχωση τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου. Η
πιστότητα
του
προϊόντος.
Διαδικασία
ποιοτικού
ελέγχου
της
παραγωγικής
μέθοδοι
και
διαδικασίας.
Στατιστικές
τεχνικές.
Να
κατανοήσουν
οι
σπουδαστές
τη
φιλοσοφία της Ολικής Ποιότητας και να
μπορούν να την εφαρμόσουν, μαζί με το
σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου, σε κάθε τύπο
επιχείρησης.
Η
απόκτηση
από
τους
σπουδαστές
εξειδικευμένων γνώσεων στη μεθοδολογία
και φιλοσοφία της Ολικής Ποιότητας, καθώς
επίσης και την εφαρμογή αυτής και του
Ποιοτικού
Ελέγχου
σε
κάθε
τύπο
επιχείρησης.
Υποχρεωτικό Υ/ΜΕ
–
Το
εργαστήριο
περιλαμβάνει
την
προετοιμασία ατομικών και ομαδικών
ασκήσεων και περιπτωσιολογικών μελετών.
1. Λογοθέτη, Ν., «Μάνατζμεντ Ολικής
Ποιότητας – Από τον Deming στον
Taguchi
και
το
SPC»,
Εκδόσεις
Interbooks, Αθήνα, 1993.
2. Σπανού, Α., «Ολική Ποιότητα», Εκδόσεις
Γαλαίος, Αθήνα, 1995.
3. Weaver, C. N., «Μάνατζμεντ Ολικής
Ποιότητας», Εκδόσεις Anubis, Αθήνα,
1996.
4. Lock, D., «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας»,
Εκδόσεις Έλλην, Αθήνα, 1997.
5
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ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ
Εισαγωγή
στις
έννοιες
της
Επιχειρηματικότητας, Δημιουργικότητας και
Καινοτομίας.
Δημιουργικότητα
στην
επιχείρηση.
Αναγνώριση
της
Δημιουργικότητας και η αξία της στις
επιχειρήσεις.
Η
αυτοδιαχείριση
της
δημιουργικότητας και η διατήρησή της στις
ΜΜΕ. Επιχειρηματική δημιουργικότητα. Η
δημιουργικότητα σε νέες επιχειρήσεις. Η
επιχειρηματικότητα και δημιουργικότητα σε
επιχειρήσεις εν λειτουργία. Η δημιουργία
επιχειρήσεων με επιχειρηματικότητα και
δημιουργικότητα.
Η
σύνδεση
μεταξύ
δημιουργικότητας και καινοτομίας στις
ΜΜΕ. Στρατηγική της Καινοτομίας και
επιχειρηματικότητα. Το ξεκίνημα μιας νέας
επιχείρησης. Η εξαγορά μιας επιχείρησης εν
λειτουργία. Η σημασία του franchising. Η
χρήση
του
Ενιαίου
Επιχειρησιακού
Σχεδίου.
Καινοτομία
και
Οικονομική
Ανάπτυξη.
Να είναι σε θέση οι σπουδαστές να
συμβουλέψουν κάθε μικρό επιχειρηματία
για τη σημασία της Επιχειρηματικότητας,
Δημιουργικότητας και Καινοτομίας στην
ίδρυση μιας νέας ή στη διατήρηση μιας
υπάρχουσας επιχείρησης, ή να είναι σε θέση
και να αποκτήσουν όλα τα κατάλληλα
εφόδια για τη διαχείριση της δικής τους
ατομικής ή οικογενειακής επιχείρησης.
Οι σπουδαστές θα πρέπει να κατανοήσουν
τη σπουδαιότητα των τριών όρων της
Επιχειρηματικότητας, Δημιουργικότητας και
Καινοτομίας και θα πρέπει να είναι σε θέση
να απαντήσουν σε τρία βασικά ερωτήματα
που
αντιμετωπίζουν
όλοι
οι
μικροί
επιχειρηματίες: Παίρνοντας ως δεδομένους
τους περιορισμούς του χρόνου, των
κεφαλαίων και των πληροφοριών πώς ένας
επιχειρηματίας μπορεί να αξιολογήσει την
ελκυστικότητα μιας εμπορικής ευκαιρίας;
Πού θα βρεί τους πόρους που χρειάζεται για
να δημιουργήσει μια νέα επιχείρηση; Πώς
θα μπορέσει να δημιουργήσει και να
διατηρήσει τη νέα αυτή επιχείρηση;
Υποχρεωτικό Υ/ΜΕΥ
–
Οι ασκήσεις πράξης περιλαμβάνουν την
προετοιμασία ατομικών και ομαδικών
εργασιών και περιπτωσιολογικών μελετών.
5
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ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Κίνητρα οικονομικής και περιφερειακής
ανάπτυξης.
Θεωρητική
και
πρακτική
προσέγγιση των εννοιών «Σχέδιο Επένδυσης
και Αξιολόγηση Επενδύσεων», με ιδιαίτερη
έμφαση στις παραγωγικές επενδύσεις –
Μεθόδους αξιολόγησης των επενδυτικών
σχεδίων.
Περιγραφή
των
διάφορων
κατηγοριών μελετών και αναλυτική αναφορά
στην Οικονομοτεχνική Μελέτη. Υποδείγματα
Μελετών Σκοπιμότητας επενδύσεων με
έμφαση στο υπόδειγμα του ισχύοντος
αναπτυξιακού νόμου. Αναλυτική αναφορά
στη
Μεθοδολογία
Σύνταξης
Οικονομοτεχνικών μελετών. Το μάθημα
υποστηρίζεται με πρακτικές εφαρμογές –
ασκήσεις, οι οποίες εξυπηρετούν τόσο στην
αφομοίωση του θεωρητικού μέρους του
μαθήματος, όσο και στην προετοιμασία των
σπουδαστών για την αποτελεσματικότερη
συμμετοχή τους στο εργαστηριακό μάθημα,
το οποίο γίνεται με τη χρήση Η/Υ και
κατάλληλου λογισμικού προγράμματος.
Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, οι
σπουδαστές θα εξοικειωθούν και θα
χρησιμοποιήσουν σύγχρονες Τεχνικές και
Μεθόδους από το χώρο της Οικονομικής
Επιστήμης
για
τη
εκπόνηση
Οικονομοτεχνικών
Μελετών
και
την
αξιολόγηση των σχεδίων επενδύσεων.
Η εκμάθηση των τεχνικών που απαιτούνται
για
την
εκπόνηση
Οικονομοτεχνικών
Μελετών, όπως αυτές διαμορφώνονται υπό
το πρίσμα της αγοράς των Συμβούλων
Επιχειρήσεων – Επενδύσεων.
Η απόκτηση από τους σπουδαστές όλων των
εξειδικευμένων
γνώσεων
και
τεχνικών
σύνταξης οικονομοτεχνικών μελετών.
Υποχρεωτικό Υ/ΜΕ
–
Το
εργαστήριο
περιλαμβάνει
την
προετοιμασία ατομικών και ομαδικών
εργασιών και περιπτωσιολογικών μελετών.
1. Νικολαίδης,
Μ.,
Οικονομοτεχνικές
Μελέτες, Διδακτικές Σημειώσεις Τ.Ε.Ι.
Καβάλας, Έκδοση 2007.
2. Καρβούνη, Σ., «Μεθοδολογία Εκπόνησης
Οικονομοτεχνικών Μελετών», Εκδόσεις
Σταμούλη, Αθήνα, 1991.
3. Καρβούνη, Σ., «Οδηγός για καλύτερες
Οικονομοτεχνικές Μελέτες», Εκδόσεις
Σταμούλη, Αθήνα, 1993.
4. Κασκαρέλη, Γ., «Ανάλυση ιδιωτικών
επενδύσεων και ένα υπόδειγμα ζήτησης
για την ελληνική οικονομία», Εκδόσεις
Gutenberg, Αθήνα, 1996.
5
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Ο κύκλος των μαθημάτων εισάγει τους
σπουδαστές στις έννοιες του ελεύθερου χρόνου,
της φιλοξενίας και του τουρισμού και εξετάζει
την οικονομική, κοινωνική και περιβαντολογική
επίδραση
του
τουρισμού
στις
τοπικές
κουλτούρες. Γενικότερα, βασίζεται επάνω στις
τεχνολογικές,
διευθυντικές
και
ηγετικές
απαιτήσεις που αξιώνει το πεδίο της φιλοξενίας,
του τουρισμού και της αναψυχής. Εστιάζει στη
λύση σύγχρονων προβλημάτων των σχετικών
επιχειρήσεων, μέσω μελετών περίπτωσης. Στο
πλαίσιο του κύκλου των μαθημάτων εξετάζονται
η συμπεριφορά των τουριστών, η κατάρτιση
επιχειρηματικών
πλάνων
για
επιχειρήσεις
φιλοξενίας, τουρισμού και αναψυχής, το
μάνατζμεντ μικρών επιχειρήσεων φιλοξενίας,
τουρισμού και αναψυχής, η εκτίμηση της
βιωσιμότητας
των
μικρών
επιχειρήσεων
φιλοξενίας,
τουρισμού και αναψυχής, η
διαχείριση των κινδύνων, της υγείας και της
ασφάλειας των πελατών, ο αγροτουρισμός και ο
οικοτουρισμός.
Η προετοιμασία των σπουδαστών για διευθυντική
σταδιοδρομία στον τομέα των επιχειρήσεων
φιλοξενίας, δια του συνδυασμού της τέχνης της
φιλοξενίας με την επιστήμη του Management.
Να είναι οι σπουδαστές ικανοί να αντιμετωπίζουν
τις προκλήσεις της ταχέως μεταβαλλόμενης
βιομηχανίας της φιλοξενίας. Να μπορούν να
συνθέτουν επιχειρηματικά πλάνα σχετικών
επιχειρήσεων
και
να
οργανώνουν
τις
απαιτούμενες δραστηριότητες. Θα γνωρίζουν τις
ανάγκες των πελατών και θα έχουν την ικανότητα
να ανταποκρίνονται σε αυτές, με τρόπο ώστε να
εξασφαλίζουν την ικανοποίησή των πελατών. Να
είναι ικανοί να επιλέγουν το κατάλληλο
προσωπικό για τις επιχειρήσεις φιλοξενίας και να
το διοικούν αποτελεσματικά. Να είναι σε θέση να
διαχειρίζονται τους κινδύνους που απειλούν τις
επιχειρήσεις
φιλοξενίας,
τουρισμού
και
αναψυχής.
Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα ειδικότητας
(ΕΥ/ΜΕ)
–
Οι ασκήσεις πράξης περιλαμβάνουν την
προετοιμασία
ατομικών
ή/και
ομαδικών
ασκήσεων και περιπτωσιολογικών μελετών.
1. Βαρβαρέσος, Στ. και Χρηστίδου, Α. (1999),
Οργάνωση και λειτουργία οργανισμών και
φορέων του τουρισμού, ΕΑΠ, Πάτρα.
2. Λύτρας, Π. (2002), Κοινωνία της αναψυχής,
Εκδόσεις Interbooks.
3. Walker, R. J. (2005), Introduction to
Hospitality (4th Edition), Pearson Prentice
Hall.
4. Van der Wagen, L. (2003), Hospitality
Management, Hospitality Press.
5. Harrison, S. J. and Enz, A. C. (2004),
Hospitality Strategic Management: Concepts
and Cases, John Wiley and Son.
6. Mullins,
J.
L.
(2001),
Hospitality
Management and Organisational Behaviour,
Pearson Education.
5
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Διαφήμιση. Πώς λειτουργεί η διαφήμιση.
Ποιος πληρώνει τι. Τα μέσα διαφήμισης. Η
οργάνωση της διαφημιστικής επιχείρησης.
Πόσο πρέπει να ξοδευτεί σε μια διαφήμιση,
πότε και πού. Το διαφημιστικό πρόγραμμα.
Καθορισμός του διαφημιστικού στόχου.
Τεχνικές προώθησης προϊόντων (αγαθώνυπηρεσιών). Το πρόγραμμα προώθησης.
Προωθητικό υλικό.
Να μπορεί ο σπουδαστής να χρησιμοποιήσει
όλες τις μεθόδους και τεχνικές για την
προώθηση των πωλήσεων ενός οργανισμού.
Η κατανόηση της θεωρίας, των μεθόδων και
των τεχνικών που απαιτούνται για την
προώθηση των πωλήσεων αγαθών και
υπηρεσιών κάθε τύπου επιχείρησης.
Κατ’
επιλογή
υποχρεωτικό
μάθημα
ειδικότητας (ΕΥ/ΜΕ).
–
Οι ασκήσεις πράξης περιλαμβάνουν την
προετοιμασία ατομικών και ομαδικών
ασκήσεων και περιπτωσιολογικών μελετών.
1. Elvy, B., «Τεχνική των Πωλήσεων»,
Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα, 1997.
2. Allen, P., «Οργάνωση και Διοίκηση
Πωλήσεων, Εκδόσεις Interbooks, 1997.
3. Blattberg, R. C., “Sales Promotion”,
Prentice Hall Inc, N. Jersey, 1996.
4. Martin, W., “Interactive Marketing”,
Prentice Hall, N. Jersey, 1996.
5
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MARKETING ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ
MARKETING)
Το θεωρητικό πλαίσιο των υπηρεσιών, η συμβολή
τους στην οικονομία και η σημαντικότητα των
υπηρεσιών στο Μάρκετινγκ. Η διαδικασία
παραγωγής και παροχής μιας υπηρεσίας. Οι
ανάγκες, οι επιθυμίες και η διαδικασία
αγοραστικής απόφασης, καθώς και ο ρόλος του
καταναλωτή Υπηρεσιών. Ο ρόλος της εταιρίας
παροχής υπηρεσιών στη διαδικασία παραγωγής
και κατανάλωσης των Υπηρεσιών. Η ανάπτυξη
των στρατηγικών Μάρκετινγκ. Η ικανοποίηση του
καταναλωτή και η έννοια, του ορισμού της
μέτρησης και χρησιμοποίησης της Ποιότητας των
Υπηρεσιών
ως
στρατηγικό
εργαλείο
ανταγωνιστικότητας. Εισαγωγή της ανάπτυξης των
στρατηγικών Μάρκετινγκ, με εστίαση τον
καταναλωτή
Υπηρεσιών.
Εξειδίκευση
στο
Τουριστικό προϊόν. Παρουσίαση του τουριστικού
Μάρκετινγκ, των παραγωγικών προϊόντων του
τουρισμού
και
εξέταση
των
ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών
του
Τουριστικού
Περιβάλλοντος. Η Τουριστική αγορά και οι
λειτουργίες της Τμηματοποίησης και της
Έρευνας Αγοράς. Δημιουργία και διαχείριση της
εμπειρίας των Υπηρεσιών. Οι έννοιες του
προϊόντος, της τιμολόγησης, προώθησης και
επικοινωνίας με έμφαση στο Τουριστικό προϊόν.
Η δημιουργία της Εμπειρίας μαζί με το
σχεδιασμό
των
υλικών
στοιχείων
του
περιβάλλοντος καθώς και η ανάπτυξη της
λειτουργίας παροχής Υπηρεσιών. Η έννοια του
προγραμματισμού Μάρκετινγκ στις Υπηρεσίες
και ιδιαίτερα στον Τουρισμό. Ο σχεδιασμός των
διαδικασιών
δημιουργίας
και
παροχής
Υπηρεσιών και της πολιτικής Ανθρώπινων Πόρων.
Να μπορεί ο σπουδαστής να χρησιμοποιήσει όλες
τις μεθόδους και τεχνικές του μάρκετινγκ
υπηρεσιών για τη σωστή πληροφόρηση και
καθοδήγηση της επιχείρησης (και ιδιαίτερα των
τουριστικών μονάδων) στις αποφάσεις μάρκετινγκ
που πρέπει να πάρει.
Να εισάγει τους σπουδαστές στις βασικές έννοιες
του Μάρκετινγκ Υπηρεσιών και στην κατανόηση
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών.
Κατ’ Επιλογή υποχρεωτικό μάθημα ειδικότητας
(ΕΥ/ΜΕ)
–
Οι ασκήσεις πράξης περιλαμβάνουν την
προετοιμασία ατομικών και ομαδικών ασκήσεων
και περιπτωσιολογικών μελετών.
1. Γαλάνης,
Β.,
(1995),
«Μάρκετινγκ
Υπηρεσιών», Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα.
2. Γούναρης,
Σ.
(2003),
«Μάρκετινγκ
Υπηρεσιών», Εκδόσεις Rossili, Αθήνα.
3. Gilmore, A. (2003), “Services Marketing and
Management”, Sage Publications.
4. Holloway, J. C. and Robinson, C. (2000),
«Τουριστικό
Μάρκετινγκ»,
Εκδόσεις
Κλειδάριθμος, Αθήνα.
5. White, S. and Scneider, B. (2003), “Service
Quality”, Sage, Publication.
6. Zeithlam, V. A. and Bitner M. J. (1996),
“Services
Marketing”,
McGraw-Hill
International.
6
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ΑΘΛΗΤΙΚΟ MANAGEMENT
Ανάλυση της αθλητικής βιομηχανίας, με ειδική
έμφαση στο ρόλο και τη λειτουργία των
διοικητικών στελεχών σχετικών επιχειρήσεων. Οι
διαφορές από τις κλασικές επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών και οι απορρέουσες απαιτήσεις. Το
στυλ ηγεσίας σε αθλητικές επιχειρήσεις και η
επίδρασή του τόσο πάνω στους υπαλλήλους, όσο
και στους αποδέκτες των σχετικών υπηρεσιών.
Μελετούνται
οι
πρακτικές
διοίκησης
επαγγελματικών και ερασιτεχνικών αθλητικών
οργανισμών, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
άθλησης
και
αθλητικών
διοργανώσεων.
Προσδιορισμός των κινδύνων που απειλούν τις
σχετιζόμενες με τον αθλητισμό επιχειρήσεις τόσο
οικονομικά, όσο και επικοινωνιακά και εξέταση
προτεινόμενων
τακτικών
πρόληψης
και
διαχείρισής τους. Μέρος του μαθήματος
αφιερώνεται στη μελέτη του εθελοντισμού ως
κοινωνικού φαινομένου, καθώς και των κινήτρων
των εθελοντών και των στρατηγικών της
προσέλκυσης και της διαχείρισής τους.
Να κατανοήσουν οι σπουδαστές τη λειτουργία των
αθλητικών επιχειρήσεων και τη διαφοροποίησή
τους από τις κλασικές.
Να μπορούν οι σπουδαστές να ανταποκρίνονται
επιτυχώς στις διοικητικές απαιτήσεις μιας
αθλητικής επιχείρησης και να είναι σε θέση να
οργανώσουν με το λειτουργικότερο τρόπο μια
επιχείρηση παροχής υπηρεσιών άθλησης. Να
έχουν την ικανότητα να προσελκύουν και να
διοικούν εθελοντές. Να προλαμβάνουν και να
διαχειρίζονται τους κινδύνους που απειλούν τις
αθλητικές επιχειρήσεις.
Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα ειδικότητας
(ΕΥ/ΜΕ)
–
Το εργαστήριο περιλαμβάνει την προετοιμασία
ατομικών
και
ομαδικών
εργασιών,
περιπτωσιολογικών μελετών και ασκήσεων.
1. Γαργαλιάνος, Γ. και Αυθίνος, Γ. (2002),
Αθλητικό
Μάνατζμεντ:
Διεπιστημονική
Προσέγγιση, Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης
Αθλητισμού, Εκδόσεις University Studio
Press.
2. Παπαδημητρίου,
Δ.,
(2005),
Διοίκηση
αθλητικών οργανισμών και επιχειρήσεων,
Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
3. Ferrand, Α., Torrigiani, L. and Camps, I.,
Povill, Α. (2006), Handbook of Sports
Sponsorship:
Successful
Strategies,
Routledge.
4. Connors, T. D., (1999), The Volunteer
Management Handbook, Wiley Nonprofit
Series.
5. Appenzeller, H. (2005), Risk Management
in Sport: Issues and Strategies (2nd edition),
Carolina Academic Press.
5
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ΕΞΑΜΗΝΟ Ζ’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΚΟΠΟΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ –
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ
Μέθοδοι επιστημονικής έρευνας. Μέσα και
τρόποι συγκέντρωσης και αποτύπωσης
δεδομένων. Πηγές δεδομένων (πρωτογενή –
δευτερογενή στοιχεία). Η διερεύνηση της
βιβλιογραφίας. Μέτρηση και κλίμακες
μέτρησης.
Ανάλυση
και
επεξεργασία
δεδομένων. Η παρουσίαση της έρευνας και
των αποτελεσμάτων της. Δημοσίευση των
αποτελεσμάτων.
Ανάπτυξη
εξελιγμένων
στατιστικών μεθόδων και των ανάλογων
προγραμμάτων Η/Υ (Δομική Ανάλυση,
Ιεραρχική
Παλινδρόμηση,
κ.λπ.).
Προετοιμασία και ανάπτυξη ολοκληρωμένης
πρότασης σχετικά με την πτυχιακή εργασία
που θα αναλάβει να εκπονήσει κάθε
σπουδαστής/σπουδάστρια
το
επόμενο
εξάμηνο.
Η απόκτηση από τους σπουδαστές των
απαραίτητων γνώσεων και τεχνικών καθώς
επίσης και της ερευνητικής μεθοδολογίας,
για να έχουν τη δυνατότητα της ατομικής
και συλλογικής έρευνας και της συγγραφής
της πτυχιακής τους εργασίας στο Η΄
εξάμηνο.
Υποχρεωτικό Μάθημα ειδικής υποδομής
(Υ/ΜΕΥ)
Εισαγωγή στη Στατιστική και Στατιστική των
Επιχειρήσεων (Δειγματοληψίες)
Το
εργαστήριο
περιλαμβάνει
την
προετοιμασία και ανάπτυξη ολοκληρωμένης
πρότασης
της
πτυχιακής
από
κάθε
σπουδαστή.
1. Δημητριάδη, Ζ. (2000), Μεθοδολογία
Επιχειρηματικής
Έρευνας,
Εκδόσεις
Interbooks.
2. Hair, F., Anderson, R., Tatham, R.,
and
Black,
W.
(1995),
Multivariate Data Analysis with Readings,
4th
Ed,
London,
PrenticeHall International.
3. Sharma,
S.
(1996),
Applied
Multivariate Techniques, Willey, New York.
4. Render,
B.,
Stair,R.
(1999),
Quantitative Analysis for Management,
Prendice Hall, New Jersey.
5.
Miller, D.and Salkind, N. (2002),
Handbook of Research Design and
Social Measurement, Sage Publications,
London.
6
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ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ
Γνώση και διαχείριση γνώσης. Η διαχείριση
γνώσης και η διοίκηση επιχειρήσεων. Η
σημασία της διαχείρισης γνώσης στην
καινοτομία
και
στην
δημιουργία
ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος.
Οργανωσιακή μάθηση και οργανισμοί
μάθησης. Η σχέση της οργανωσιακής
μάθησης με τη διαχείριση γνώσης. Θεωρία
των
πόρων
και
διαχείριση
γνώσης.
Δημιουργία οργανωσιακής γνώσης. Ρητή και
άρρητη γνώση. Είδη μετατροπής γνώσης.
Κατάλληλο πλαίσιο για να ανθίσει η
δημιουργία οργανωσιακής γνώσης, ανάλυση
των μοντέλων «κορυφής – βάσης», «βάσης –
κορυφής» και «από το μέσο προς την
κορυφή και προς τη βάση». Διαχείριση
γνώσης και δομή της οργάνωσης μέσα από
την εξέταση περιπτωσιολογικών μελετών.
Οργανωσιακή γνώση και παγκοσμιοποίηση.
Εφαρμόζοντας προγράμματα διαχείρισης
γνώσης στην πράξη. Η κατάσταση στην
Ελλάδα.
Να
κατανοήσουν
οι
σπουδαστές
τη
σπουδαιότητα της διαχείρισης γνώσης και
της οργανωσιακής μάθησης ως βασικές
πηγές ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, σε
μια
εποχή
ραγδαίων
κοινωνικών,
οικονομικών και τεχνολογικών αλλαγών.
Η απόκτηση γνώσεων από τους σπουδαστές
σχετικά με το περιεχόμενο των πολύπλοκων
εννοιών της διαχείρισης γνώσης και της
οργανωτικής μάθησης. Η κατανόηση των
βασικών αρχών και μοντέλων που διέπουν
αυτές τις θεωρίες, όπως επίσης και οι
διαφορές που έχουν μεταξύ τους.
Υποχρεωτικό μάθημα ειδικότητας Υ/ΜΕ
–
Οι ασκήσεις πράξης περιλαμβάνουν την
προετοιμασία ατομικών και ομαδικών
εργασιών και περιπτωσιολογικών μελετών.
1. Νονάκα Ι. και Τακεούτσι, Χ., «Η
επιχείρηση
της
Γνώσης»,
Εκδόσεις
Καστανιώτη, Αθήνα, 2001.
2. Morey,
D.,
Maybury,
M.
and
Thuraisingham,
B.,
“Knowledge
Management
–
Classic
and
Contemporary Works”, The MIT Press,
Cambridge, Massachusetts, 2000.
3. De Geus, A., «Εταιρεία: Ένας Ζωντανός
Οργανισμός», Εκδόσεις Κριτική, 2002.
6
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ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ
Εισαγωγή – Ιστορία της ΔΕ. Κύκλος ζωής
έργου. Μελέτη σκοπιμότητας. Επιλογή
έργου.
Διαδικασίες
εκτίμησης
έργου.
Κύκλος προγραμματισμού & ελέγχου.
Διαχείριση του αντικειμένου των εργασιών.
Δομική ανάλυση έργου. Μέθοδος κρίσιμης
διαδρομής. Γραμμικά χρονοδιαγράμματα.
Χρονοδιαγράμματα
προμηθειών.
Προγραμματισμός πόρων. Λογιστική και
έλεγχος
έργου.
Πιστοποιημένη
αξία.
Διαχείριση ποιότητας. Διαχείριση κινδύνου
του έργου. Επικοινωνία έργου. Ομάδες –
Αρχηγεσία έργου. Διοίκηση έργου με Η/Υ.
Να
αποκτήσουν
οι
σπουδαστές
τις
κατάλληλες δεξιότητες και τη δυνατότητα
εφαρμογής, με την χρήση Η/Υ των
σημαντικότερων μεθόδων και τεχνικών
διαχείρισης έργων,
κάθε
τύπου και
μεγέθους, στην επιχείρηση ή οργανισμό
όπου θα απασχοληθούν μελλοντικά.
Η απόκτηση από τους σπουδαστές όλων των
γνώσεων που έχουν σχέση με τις τεχνικές
σχεδιασμού και ελέγχου κάθε έργου που
μπορεί να αναλάβει επιχείρηση του
δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.
Υποχρεωτικό μάθημα ειδικότητας (Υ/ΜΕ)
–
Το
εργαστήριο
περιλαμβάνει
την
προετοιμασία ομαδικών και ατομικών
ασκήσεων
με
τη
χρήση
ειδικού
προγράμματος Η/Υ.
1. Burke, R., « Διαχείριση Έργου – Project
Management»,
Εκδόσεις
Κριτική,
Αθήνα, 2002.
2. Verzuh, E., «Εισαγωγή στη Διαχείριση
Έργων», Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα,
2002.
6
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ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Νέες μέθοδοι – εργαλεία που βοηθούν τη
διαδικασία αποφάσεων. Μεταφορά και
αποτύπωση με τη μορφή εργασιών,
πρακτικών
ασκήσεων
και
περιπτωσιολογικών μελετών των γενικών και
ειδικών γνώσεων που αποκτήθηκαν στα
προηγούμενα εξάμηνα, με κύριο σκοπό να
μπορούν οι σπουδαστές να αναλύουν
διάφορες ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις
και να σχολιάζουν ή ακόμα και να
προτείνουν εναλλακτικές τακτικές στη
λειτουργία της παραγωγής. Εφαρμογή
διαφόρων ετοίμων προγραμμάτων (πακέτων)
Η/Υ οργάνωσης και διοίκησης παραγωγής
(ERP, Multicriteria decision making –
Expert
Choice,
Data
Envelopment
Analysis, κ.λπ.).
Η ικανότητα εφαρμογής αποκτηθέντων
γνώσεων από τους σπουδαστές για την
αντιμετώπιση
και
επίλυση
θεμάτων
σχετικών με τη λειτουργία της παραγωγής.
Η εφαρμογή μεθόδων, διαδικασιών και
τεχνικών και τρόποι υλοποίησής τους για
την επίλυση πραγματικών λειτουργικών
προβλημάτων της παραγωγής, όπως αυτά
παρουσιάζονται μέσα από την ανάλυση
περιπτωσιολογικών μελετών, εργασιών και
πρακτικών ασκήσεων.
Κατ’
Επιλογή
υποχρεωτικό
μάθημα
ειδικότητας (ΕΥ/ΜΕ)
–
Το
εργαστήριο
περιλαμβάνει
την
προετοιμασία ατομικών και ομαδικών
ασκήσεων και περιπτωσιολογικών μελετών.
1. Τσιότρα,
Γ.
και
Οικονόμου,
Γ.,
«Ποσοτική
Ανάλυση
Περιπτώσεων»,
Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα, 1997.
2. Krajewski – Ritzman, “Operations
Management, Strategy and Analysis”,
4th edition, Addison & Wesley, London,
1996.
3. Heizer, J. and Render, B., “Production
and
Operations
Management
–
Strategic and Tactical Decisions”, 4th
edition, Prentice Hall Inc., New Jersey,
1996.
6
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ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
Εισαγωγή. Μεθοδολογία. Εισαγωγή στη
δειγματοληψία.
Χαρακτηριστικά
των
δειγμάτων.
Θεωρία
των
αποφάσεων.
Ερωτηματολόγια.
Τεχνικές
ποιοτικής
έρευνας. Συνέντευξη. Test marketing.
Έρευνα διαφήμισης. Βιομηχανική έρευνα
αγοράς. Έρευνα αγοράς υπηρεσιών.
Να
μπορεί
ο
σπουδαστής
να
χρησιμοποιήσει όλες τις μεθόδους και
τεχνικές της έρευνας αγοράς για τη σωστή
πληροφόρηση
και
καθοδήγηση
της
επιχείρησης στις αποφάσεις μάρκετινγκ
που πρέπει να πάρει.
Η κατανόηση της θεωρίας και των μεθόδων
και τεχνικών που απαιτούνται για την
εφαρμογή της έρευνας αγοράς σε κάθε τύπο
επιχείρησης.
Κατ’
Επιλογή
υποχρεωτικό
μάθημα
ειδικότητας (ΕΥ/ΜΕ)
–
Οι ασκήσεις πράξης περιλαμβάνουν την
προετοιμασία ατομικών και ομαδικών
ασκήσεων και περιπτωσιολογικών μελετών.
1. Πετράκη, Μ., «Έρευνα Μάρκετινγκ»,
Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα, 1997.
2. Breen, T., «Διοίκηση Επιχειρήσεων:
Μάρκετινγκ, Έρευνα Αγοράς», Εκδόσεις
Παπασωτηρίου, Αθήνα, 1995.
3. Kinnear, T. C. and Taylor, J. R.,
“Marketing Research: An Applied
Approach – 2nd edition”, Prentice Hall
Inc., London, 1996.
6
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ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ
(FINANCIAL MODELLING)
Εισαγωγή στην επεξεργασία δεδομένων με τη
χρήση
Υπολογιστικών
Φύλλων
(ΥΦ)
(Spreadsheets). Ιστορική αναδρομή των ΥΦ.
Εισαγωγή
στη
Μεθοδολογία
της
Χρηματοοικονομικής μοντελοποίησης (Financial
Modelling). Πώς παρουσιάζονται τα λάθη στα ΥΦ
και πώς τα αντιμετωπίζουμε. Τεχνικές ονομασίας
κελιών (naming cell techniques). Βασικές
έννοιες
Χρηματοοικονομικής
(Ανάλυση
Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων,
Κόστος
κεφαλαίου, Αποτίμηση). Δομή του μοντέλου
(structure of a model). Μεθοδολογία Σχεδίασης
(design methodology). Χρήση της Visual Basic
για βελτίωση του μοντέλου.
Να είναι σε θέση ο σπουδαστής να οργανώσει και
να δημιουργήσει Χρηματοοικονομικά μοντέλα
που είναι απαραίτητα για μία επιχείρηση, ή να
είναι σε θέση να συνεργαστεί με ειδικούς για την
εφαρμογή πολύπλοκων μοντέλων μέσα στην
επιχείρηση.
Η κατανόηση από τους σπουδαστές της
μεθοδολογίας
οργάνωσης
και
δημιουργίας
Χρηματοοικονομικών
Μοντέλων
για
κάθε
σύστημα ή υποσύστημα της επιχείρησης.
Κατ’ Επιλογή υποχρεωτικό μάθημα ειδικότητας
(ΕΥ/ΜΕ)
Τεχνολογία
Πληροφορικής
και
Διαχείριση
Αρχείων.
Το εργαστήριο περιλαμβάνει την προετοιμασία
ατομικών
και
ομαδικών
εργασιών
και
περιπτωσιολογικών μελετών με τη χρήση
Microsoft Excel και Visual Βasic.
1. Μαδυτινός, Δ. (2007), Χρηματοοικονομική
Μοντελοποίηση, Διδακτικές Σημειώσεις.
2. Μαδυτινός, Δ. (2008), Χρηματοοικονομική
Μοντελοποίηση, Αθήνα: Εκδόσεις Γκιούρδα
(υπο έκδοση).
3. Walkenbach,
J.
(2004),
Εγχειρίδιο
Προγραμματισμού Excel 2003 με VBA,
Αθήνα: (απόδοση Χ. Απ. Κουτρούμπα)
Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, ISBN: 960-512441-6.
4. Palepu, K., P. Healy and V. Bernard (2004),
Business Analysis & Valuation – Using
Financial Statements, 3rd Edition, Mason:
Thomson South-Western, ISBN: 0-32411894-5.
5. Benninga, S. (2001), Financial Modeling, 2nd
Edition, Cambridge Massachusetts: The
MIT Press.
6. Swan, J. (2005), Practical Financial
Modelling, London: CImA Publishing, ISBN:
0750663561.
7. Holden, G. (2002), Spreadsheets Modeling
in Corporate Finance, Upper Saddle River:
Prentice Hall, ISBN: 0-13-067523-7.
8. Baker, R. (2001), Determining Value –
Valuation Models and Financial Statements,
London: Prentice Hall, ISBN: 0-273-63979X.
6
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ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΟ
Αρχές του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ΗΕ). Το
τεχνολογικό και επιχειρησιακό μοντέλο του
ΗΕ. ΗΕ και Internet. Ηλεκτρονικές εκδόσεις.
Υπηρεσίες
και
Internet.
Έναρξη
μιας
επιτυχημένης
Ηλεκτρονικής
επιχείρησης.
Επιχειρηματικά
σχέδια
και
Διαχείριση
Αλυσίδας
Προμηθειών.
Ηλεκτρονικά
καταστήματα στο Internet. Ηλεκτρονική
ανταλλαγή δεδομένων (ΕDΙ). Εφαρμογές EDI.
Ηλεκτρονικές
πληρωμές.
Ασφάλεια
και
Έμπιστες Τρίτες οντότητες (ΕΤΟ). Εφαρμογές
στο Web. Οριζόντια θέματα ΗΕ.
Να μπορέσει ο σπουδαστής να εξοικειωθεί με
τις νέες τεχνικές προβολής των επιχειρήσεων
και προώθησης των προϊόντων ή υπηρεσιών
που προσφέρουν.
Η κατανόηση από τους σπουδαστές των
δυνατοτήτων που προσφέρει το διαδίκτυο
(Internet) στις επιχειρήσεις και η μελλοντική
σημασία του για την ανταγωνιστικότητα των
επιχειρήσεων.
Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα ειδικότητας
(ΕΥ/ΜΕ)
Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης
Οι ασκήσεις πράξης περιλαμβάνουν την
προετοιμασία ατομικών και ομαδικών εργασιών
και περιπτωσιολογικών μελετών.
1. Turban, E., D., King, J. Lee and Viehland
(2006), Ηλεκτρονικό Εμπόριο, 3η Έκδοση,
Αθήνα: Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας. ISBN:
960-512-419-X.
2. Snell, N., B. Temple and T. M. Clark
(2003), Μάθετε Internet και Web όλα σε
ένα, Αθήνα: (απόδοση Γ. Β. Σαμαράς)
Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας. ISBN: 960-512423-8.
3. Elliott, G. and N. Phillips (2003),
Εμπορικές Συναλλαγές Μέσω Φορητών
Συσκευών
και
Ασύρματα
Συστήματα
Υπολογιστών,
Αθήνα:
(απόδοση
Α.
Μανιτσάρης και Ι. Μαυρίδης) Εκδόσεις Μ.
Γκιούρδας. ISBN: 960-512-463-7.
4. Turban, E., D., King, J. Lee and D.
Viehland (2004), Ηλεκτρικό Εμπόριο –
Αρχές – Εξελίξεις – Στρατηγική από τη
σκοπιά του Manager, 3η Ανανεωμένη
Έκδοση, Αθήνα: (απόδοση Α. Μανιτσάρης
και Ι. Μαυρίδης) Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας /
Pearson Prentice Hall. ISBN: 960-512419-X.
5. Τσακνάκης, Ι. και Α. Φλώρος (2007),
Εισαγωγή
στις
Τεχνολογίες
της
Πληροφορικής και των Επικοινωνιών,
Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος. ISBN:
978-960-461-020-4.
6. Αρσένης,
Σ.
(2007),
Σχεδιασμός
Πετυχημένων
Ιστοσελίδων,
Αθήνα:
Εκδόσεις Κλειδάριθμος. ISBN: 978-960461-041-9.
7. Πασχόπουλος, Α. και Π. Σκαλτσάς (2007),
Ηλεκτρονικό Εμπόριο, 3η Έκδοση, Αθήνα:
Εκδόσεις Κλειδάριθμος. ISBN: 960-209988-7.
5

79

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ω Ν Σ ΠΟ Υ ∆ Ω Ν

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΤΑ
ΜΕΤΑ Π ΤΥ Χ ΙΑ Κ ΩΝ ΣΠ Ο Υ ∆ΩΝ

Το Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Καβάλας προσφέρει στους αποφοίτους
του την ευκαιρία να αποκτήσουν τίτλο µεταπτυχιακών σπουδών µέσα από τα δύο
Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα οποία συµµετέχει.

M . S c. i n F i n a n c e a n d F i n a n c i a l I n f o r ma t i o n S y s t e ms

Η Σχολή ∆ιοίκησης και Οικονοµίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
(Τ.Ε.Ι.) Καβάλας, σε συνεργασία µε το University of Greenwich, υλοποιούν από το 2001 το
Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Τίτλου
Σπουδών (M.Sc.), µε εξειδίκευση στην κατεύθυνση “Finance and Financial Information
Systems”.

Ο

Μεταπτυχιακός

Τίτλος

Σπουδών

που

προσφέρει

το

Πρόγραµµα

αναγνωρίζεται από το ∆ΟΑΤΑΠ, έπειτα από απόφαση που έχει δηµοσιευτεί στην εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
Το πρόγραµµα απευθύνεται (αλλά όχι αποκλειστικά) σε απόφοιτους τµηµάτων
∆ιοίκησης

Επιχειρήσεων,

Λογιστικής,

Χρηµατοοικονοµικών,

Οικονοµικών

και

Πληροφορικής ελληνικών ή αντίστοιχων ξένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. Στο
πρόγραµµα διδάσκουν καθηγητές

από το Τ.Ε.Ι. Καβάλας και άλλα Ανώτατα ελληνικά

Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Πανεπιστήµια και Τ.Ε.Ι.), καθώς επίσης και από Πανεπιστήµια
του εξωτερικού.
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, που διαρκούν 12 µήνες πλήρους ή 24 μήνες μερικής
φοίτησης, οι µεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να
εξετασθούν µε επιτυχία σε οκτώ (8) συνολικά µεταπτυχιακά µαθήµατα (4 υποχρεωτικά
και 4 επιλογής) και κατόπιν να εκπονήσουν την µεταπτυχιακή τους διατριβή. Η γλώσσα
διδασκαλίας των διαλέξεων, των εργασιών και των εξετάσεων είναι η Αγγλική. Ο
αποκτώμενος

Τίτλος

Μεταπτυχιακών

Σπουδών

απονέμεται

από

το

Βρετανικό

Πανεπιστήμιο του Greenwich (http://www.gre.ac.uk).
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Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Σπουδές Νοτιοανατολικής
Ευρώπης»

Ο Τοµέας ∆ιεθνών Σπουδών της Νοµικής Σχολής του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου
Θράκης (∆.Π.Θ.), σε συνεργασία µε το Τµήµα ∆ΟΣΑ, µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος
Ιστορίας και Εθνολογίας

του ∆.Π.Θ και το Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι.

Καβάλας, οργανώνει Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών µε προσανατολισµό στο
Δίκαιο, στην Οικονοµία, σ την Ι στορία και σ τον Π ολιτισµό της Ν.Α. Ευρώπης, δίνοντας
έµφαση σ τη διεύρυνση της Ε.Ε. προς τις αντίστοιχες χώρες.
Το

Πρόγραµµα

µεταπτυχιακής

Μεταπτυχιακών

έρευνας

και

Σπουδών

διδασκαλίας

αποσκοπεί
σε

επίπεδο

στην

ανάπτυξη

διατµηµατικής

της
και

διεπιστηµονικής εργασίας και στην απόκτηση αντίστοιχης εµπειρίας, δοκιµαζόµενης και
σε διαϊδρυµατικό επίπεδο, στις σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ειδικότερα, το
Πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή εξειδικευµένης γνώσης σε αναβαθµισµένες, υψηλού
επιπέδου µεταπτυχιακές σπουδές, στην προώθηση της επιστήµης και της έρευνας, στην
υποστήριξη νέων εξειδικευµένων επιστηµόνων και στην πρόσληψη σπουδαστών και από
χώρες της Ν.Α. Ευρώπης. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα απονέµει Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα
Ειδίκευσης στις σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Το Π ρόγραµµα απευθύνεται σε πτυχιούχους Νοµικών, Οικονοµικών ή Ιστορικών
Επιστηµών ή Επιστήµης της ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και διαρθρώνεται στους εξής
κύκλους γνωστικών αντικειµένων:
1. «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Προοπτικές Ν.Α. Ευρώπης».
2. «Η Ν.Α. Ευρώπη ως γεωπολιτικός και γεωπαραγωγικός παράγων στις διεθνείς σχέσεις».
3. «∆ίκαιο και Επίλυση ∆ιεθνών ∆ιαφορών (δηµοσίων και ιδιωτικών) στη Ν.Α. Ευρώπη».
4. «Ιστορία και Πολιτισµός της Ν.Α. Ευρώπης».
5. «Πολιτική Οικονοµία και Ανάπτυξη».
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ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Τ ΟΥ
Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ
Η βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι., το Γραφείο ∆ιασύνδεσης, το Γραφείο των Ευρωπαϊκών
Προγραµµάτων και η αίθουσα πολυμέσων και τηλεδιασκέψεων «Κλεοξένης» αποτελούν
κάποια ιδιαιτέρως χρήσιµα «εργαλεία» για τους σπουδαστές του Τµήµατος µας. Στη
βιβλιοθήκη οι σπουδαστές µπορούν να αναζητήσουν όχι µόνο βιβλία, αλλά και
επιστηµονικά άρθρα µε τη βοήθεια των βάσεων δεδοµένων που λειτουργούν, έτσι ώστε να
ανταποκριθούν και να εµβαθύνουν στο αντικείµενο των σπουδών τους. Το Γραφεο
∆ιασύνδεσης αποτελεί ένα σηµαντικό κοµµάτι του Τ.Ε.Ι., µιας και αναλαµβάνει την
ενηµέρωση των σπουδαστών ή των αποφοίτων γύρω από µια πλειάδα θεµάτων
(µεταπτυχιακά, αναζήτηση εργασίας κ.λπ.). Το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων
αποτελεί το σύνδεσµο των σπουδαστών µε το εξωτερικό, ενώ στην αίθουσα των σύγχρονων
εποπτικών µέσων οι σπουδαστές µπορούν να γνωρίσουν τις νέες τεχνολογίες.

Η Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι.

Η

βιβλιοθήκη

του

Τ.Ε.Ι.

Καβάλας

διαθέτει

πλήθος

βιβλίων

και

περιοδικών

(επιστηµονικών, οικονοµικών, κ.λπ.), από τα οποία οι σπουδαστές µπορούν να αντλήσουν
πληροφορίες. Τα βιβλία γίνονται αντικείµενο δανεισµού, ενώ τα περιοδικά µπορούν να
φωτοτυπηθούν στα φωτοτυπικά µηχανήµατα που διαθέτει η βιβλιοθήκη. Για την έκδοση
κάρτας δανεισµού ο σπουδαστής θα πρέπει να επισκεφτεί το χώρο της βιβλιοθήκης
(κτίριο Β1 στο χάρτη του Τ.Ε.Ι.). Σε ειδικό χώρο της βιβλιοθήκης φυλάσσονται οι πτυχιακές
εργασίες που έχουν εκπονήσει οι σπουδαστές του Τ.Ε.Ι., οι οποίες όµως δε δανείζονται ούτε
φωτοτυπούνται,
βιβλιοθήκης.

Η

αλλά χρησιµοποιούνται για
βιβλιοθήκη

διαθέτει

επίσης

την ενηµέρωση
αναγνωστήριο

των

επισκεπτών της

καθώς

και

αίθουσα

ηλεκτρονικών υπολογιστών από την οποία είναι δυνατή η αναζήτηση του υλικού της
βιβλιοθήκης.
Σηµαντική υπηρεσία της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. αποτελεί η δυνατότητα που παρέχει
για πρόσβαση σε Ηλεκτρονικές Πηγές Πληροφόρησης. Η Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Καβάλας,
στα πλαίσια του έργου «∆ικτύωση Βιβλιοθηκών Ιδρυµάτων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης» του
Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., συµµετέχει στο ∆ίκτυο Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών HEAL Link.
Με τη συµµετοχή της αυτή απέκτησε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των
παρακάτω εκδοτικών οίκων: Science Direct του εκδοτικού οίκου Elsevier Science
B.V., OCLC FirstSearch, Springer-Verlag Heidelberg, MCB, KLUWER, WILSON WEB,
American Chemical Society (33 τίτλοι), ACS Journal Archives
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(πρόσβαση σε περισσότερα από 11.000 τεύχη περιοδικών της ACS και 500.000 άρθρα),
The ACM Digital Library, Online Journal Publishing Service, Blackwell Synergy, OVID,
OXFORD Online Journals, TAYLOR & FRANCIS Online Journals, WILEY InterScience,
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Ε.Κ.Τ. (Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης), DOAJ (Directory of Open
Access Journals), Cambridge University Press.
Οι ηλεκτρονικές αυτές υπηρεσίες εξασφαλίζουν την ελεύθερη on-line πρόσβαση για
τους χρήστες του Τ.Ε.Ι. Καβάλας στα περιεχόµενα (abstract και full text) άρθρων και
9.700 περίπου τίτλων επιστηµονικών περιοδικών των παραπάνω εκδοτικών οίκων για το
χρονικό διάστηµα 1970 – 2004. Τα κείµενα αυτά είναι διαθέσιµα σε µορφή HTML και
PDF. Για την εµφάνιση του πλήρους κειµένου κάποιου άρθρου απαιτείται Acrobat
Reader ή Postscript Reader. Η πρόσβαση στις παραπάνω βάσεις δεδοµένων µπορεί να
γίνει µέσω του δικτυακού τόπου της βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. και µόνο από Η/Υ που
βρίσκεται στο χώρο του Τ.Ε.Ι. (www.library.teikav.edu.gr/greek.html).
Για

περισσότερες

πληροφορίες

µπορείτε

είτε

να

επισκεφτείτε

τον

χώρο

της

βιβλιοθήκης (καθηµερινά 8:30 µε 14:00, κτίριο Β1 στο χάρτη του Τ.Ε.Ι.), ή το δικτυακό τόπο
της βιβλιοθήκης (http://www.library.teikav.edu.gr), είτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά
(2510 – 462289), ή ηλεκτρονικά (sofo@teikav.edu.gr).

Γραφείο ∆ιασύνδεσης

Το Γραφείο ∆ιασύνδεσης αποτελεί µια οργανωτική µονάδα του Τ.Ε.Ι. Καβάλας, που
έχει δηµιουργηθεί για να αποτελέσει το συνδετικό κρίκο µεταξύ παραγωγής και
εκπαίδευσης. Οι σπουδαστές του Τ.Ε.Ι. Καβάλας και οι απόφοιτοι των Τµηµάτων του
παίρνουν από το Γραφείο ∆ιασύνδεσης πληροφορίες για:
− Την αγορά εργασίας (διαφαινόµενες τάσεις στην αγορά εργασίας, συγκριτικά
πλεονεκτήµατα κάθε συγκεκριµένου πτυχίου κ.ά.)
− Τις (επώνυµες) επιχειρήσεις και τις δραστηριότητες τους.
− Τις διαθέσιµες θέσεις εργασίας των επιχειρήσεων που έχουν απευθυνθεί στο Γραφείο
∆ιασύνδεσης.
− Τις µεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
− Τα σεµινάρια εξειδίκευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης.
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− Τα προγράµµατα σπουδών επιλογής σε Πανεπιστήµια και Τεχνολογικά Ιδρύµατα.
Το Γραφείο ∆ιασύνδεσης, ενηµερώνει και βοηθά τους σπουδαστές:
− Στο σχεδιασµό της επαγγελµατικής τους σταδιοδροµίας.
− Στην επιτυχηµένη προσωπική συνέντευξη πρόσληψης.
− Στη σύνταξη ενός πειστικού Βιογραφικού Σηµειώµατος.
− Στη διερεύνηση της δυνατότητας για αναζήτηση εργασίας στις χώρες µέλη της Ε.Ε. (µε
δεδοµένη την ελεύθερη διακίνηση των νέων επιστηµόνων).
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε είτε να επισκεφτείτε το χώρο του Γραφείου
Διασύνδεσης (απέναντι από το κυλικείο του Τ.Ε.Ι.), ή το δικτυακό τόπο του Γραφείου
∆ιασύνδεσης (www.teikav.edu.gr/gd), είτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά (2510462204),
ή ηλεκτρονικά (gd@teikav.edu.gr).

Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων αποτελεί το παράθυρο των σπουδαστών για την
Ευρώπη, µιας και είναι το όργανο που κινητοποιείται για τη µετακίνηση των σπουδαστών
στο εξωτερικό. Οι συνεργασίες του Τµήµατος µε Πανεπιστήµια και Ανώτατα Τεχνολογικά
Ιδρύµατα του εξωτερικού πραγµατώνονται µέσω της ανταλλαγή σπουδαστών, είτε για την
παρακολούθηση µαθηµάτων, είτε για την εκπόνηση της πτυχιακής τους εργασίας.
Επιπλέον, υπάρχει και η δυνατότητα πραγµατοποίησης της πρακτικής άσκησης σε κάποια
επιχείρηση του εξωτερικού.
Η δυνατότητα που δίνεται στους σπουδαστές για φοίτηση σε ξένες χώρες φαντάζει για
όλους ιδιαίτερα ελκυστική. Οι εµπειρίες που µπορεί να αποκτήσει κάθε σπουδαστής
από τη µετακίνησή του σε κάποια ξένη χώρα είναι κάτι παραπάνω από πολύτιµες. Η
γνωριµία µε τον τρόπο ζωής, φοίτησης και εργασίας των Ευρωπαίων είναι σίγουρα το
µεγαλύτερο όφελος που αποκομίζεται από µια τέτοια διαδικασία.
Οι σπουδαστές, εποµένως, που επιθυµούν τη µετακίνηση τους εκτός της χώρας στα
πλαίσια των σπουδών τους, θα πρέπει να σχεδιάσουν ένα µακροχρόνιο σχέδιο επίτευξης
του στόχου τους. Η βελτίωση των Αγγλικών τους (ή όποιας άλλης ξένης γλώσσας
γνωρίζουν), η ενηµέρωση για την οικονοµική επιβάρυνση που θα έχουν, η επιλογή του
Ιδρύµατος υποδοχής καθώς και άλλα ζητήµατα, θα πρέπει να απασχολήσουν το
σπουδαστή από την πρώτη η µέρα του στο Ίδρυµα. Πληροφορίες για τις δυνατότητες
µετακίνησης παρέχονται από το δικτυακό τόπο του Ιδρύµατος, το Γραφείο Ευρωπαϊκών
Προγραµµάτων και τον υπεύθυνο Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων για
θέματα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
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Τι µπορεί να κερδίσει ο σπουδαστής που συµµετέχει;
Σε γενικές γραµµές θα µπορούσαν να αναφερθούν τα εξής:

 Επαφή µε ένα άλλο, κατά κανόνα πιο οργανωµένο, περιβάλλον σπουδών.
 ∆ηµιουργία χρήσιµων διαπροσωπικών σχέσεων.
 Βελτίωση ικανοτήτων επικοινωνίας.
 Απόκτηση πρόσθετων προσόντων.
 Βελτίωση γλωσσικών ικανοτήτων σε µία τουλάχιστον ξένη γλώσσα.
 Απόκτηση νέων εµπειριών.
 ∆υνατότητα συνέχισης σε µεταπτυχιακές σπουδές.
Η δυνατότητα ενός σπουδαστή να πείσει ότι µπορεί να αναλάβει µια οποιαδήποτε
εργασία είναι απόλυτα βέβαιο ότι ενισχύεται πολύ σηµαντικά αν στο βιογραφικό του
αναφέρει ότι συµπλήρωσε τις σπουδές του µε ένα ή δύο εξάµηνα στο εξωτερικό. Τα
παραδείγµατα τέτοιων σπουδαστών δεν είναι λίγα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο
εξωτερικό.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφτείτε το χώρο του Γραφείου
Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων (βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου της βιβλιοθήκης (βλέπε
χάρτη Τ.Ε.Ι.), ή το δικτυακό τόπο (www.teikav.edu.gr/interel), ή να επικοινωνήσετε
τηλεφωνικά (2510–462149), ή ηλεκτρονικά (interel@teikav.edu.gr).

Αίθουσα Τηλεδιασκέψεων «Κλεοξένης»

Ο ιστορικός Πολύβιος περιγράφει την πρώτη τεχνική µετάδοσης µηνυµάτων µε πυρσούς,
όπως αυτή επινοήθηκε από τους αλεξανδρινούς τεχνικούς Κλεοξένη και ∆ηµόκλειτο, το
350 π.Χ. Η τεχνική αυτή αποτέλεσε στην εποχή της πραγµατική επανάσταση στο χώρο των
τηλεπικοινωνιών.
Το

2008

µ.Χ.,

το

Τ.Ε.Ι.

Καβάλας

υιοθετεί

την

τελευταία

τεχνολογία

στις

τηλεπικοινωνίες, τη ζωντανή και αµφίδροµη επικοινωνία ήχου, εικόνας και δεδοµένων
µεταξύ

αποµακρυσµένων τοποθεσιών, γνωστή και

ως

τηλεδιάσκεψη. Η

αίθουσα

«Κλεοξένης» περιλαµβάνει όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό σε επίπεδο υλικού και
λογισμικού για την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων μέσω γραμμών ISDN αλλά και
µέσω Internet, καθώς επίσης και εξοπλισμό για τηλεκπαίδευση.
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Η αίθουσα «Κλεοξένης» προορίζεται για πολλαπλές χρήσεις, όπως:


Αίθουσα συσκέψεων.



Εκπαίδευση µε σύγχρονα εποπτικά µέσα ολιγοµελών γκρουπ από στελέχη του

Ιδρύµατος, καθώς και άλλων ιδιωτικών και δηµοσίων φορέων.
 Τηλεδιάσκεψη στελεχών του Ιδρύµατος και στελεχών διαφόρων φορέων του ιδιωτικού
και δηµόσιου τοµέα.
 Σύνδεση µε αποµακρυσµένα ακροατήρια για µετάδοση προτύπων µαθηµάτων (σε
προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο), διαλέξεων, εργαστηριακών επιδείξεων,
κ.λπ. από διδάσκοντες του Ιδρύµατος.
 Τηλεκπαίδευση από διδάσκοντες άλλων Ιδρυµάτων της Ελλάδας ή του εξωτερικού µε
συµµετοχή των σπουδαστών του Ιδρύµατος.
 Μετάδοση των εργασιών (διαλέξεων, συσκέψεων κ.λπ.) σε εξωτερικό τηλεοπτικό
συνεργείο, για προβολή από τα ΜΜΕ.
Με βάση τις συνεχώς αυξανόµενες απαιτήσεις για υψηλής ποιότητας συνεχόµενη
εκπαίδευση, η αίθουσα «Κλεοξένης» φιλοδοξεί να αποτελέσει πόλο έλξης για προηγµένες
εφαρµογές τηλεδιασκέψεων και τηλεκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε
να

επισκεφτείτε

τον

δικτυακό

τόπο

της

αίθουσας

τηλεδιασκέψεων

(http://www.teikav.edu.gr/el/yphresies_article_template.php?page_id=80),

«Κλεοξένης»
ή

να

επικοινωνήσετε µε τον υπεύθυνο της αίθουσας ∆ρ. Βασίλειο Χατζή στο chatzis@teikav.edu.gr ή
στο 2510–462325.
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Ε ΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τ Ω Ν
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ ΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
1. Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής ∆ιοίκησης και
Οικονοµίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, µε βάση τις εξειδικευµένες
επιστηµονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται είτε σε συνεργασία µε άλλους
επιστήµονες είτε αυτοδύναµα ως στελέχη επιχειρήσεων διαφόρων δραστηριοτήτων στον
ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα.
2. Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν τις παρακάτω αρµοδιότητες:
Α) Καθορισµό του επιχειρησιακού χώρου.
Β)

Προγραµµατισµό,

οργάνωση,

καθοδήγηση

και

έλεγχο

των

διοικητικών

δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων.
Γ) Ανάλυση προβληµάτων ανθρώπινης συµπεριφοράς στον επιχειρησιακό χώρο.
∆) Πρόταση συστηµάτων αµοιβής εργασίας και συµµετοχής των εργαζοµένων στη
λειτουργία και το οικονοµικό αποτέλεσµα της επιχείρησης, σε συνδυασµό µε
προβλήµατα παραγωγικότητας.
Ε) Πρόταση διαδικασιών στελέχωσης της επιχείρησης µε ανθρώπινο δυναµικό.
ΣΤ) Ανάλυση παραγωγικών συστηµάτων, διαδικασιών και γενικών θεµάτων διοίκησης
παραγωγής.
Ζ) Ανάλυση προβληµάτων χρηµατοδοτικής ∆ιοίκησης της Επιχείρησης.
3. Οι πτυχιούχοι του τµήµατος εξελίσσονται σε όλο το φάσµα της σχετικής με την
ειδικότητά τους διοικητικής ιεραρχίας.
4. Οι πτυχιούχοι του τµήµατος απασχολούνται σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Επίσης, µπορούν να απασχοληθούν ως µέλη
ερευνητικών οµάδων σε θέµατα της ειδικότητάς τους.
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ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ
ΣΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ
Σε όλους τους σπουδαστές εξασφαλίζονται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι
ακόλουθες παροχές:
α) ∆ωρεάν διδακτικά βιβλία και διδακτικές σηµειώσεις.
β) ∆ωρεάν ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη (µε ατοµικό βιβλιάριο
υγείας). Όλοι οι σπουδαστές δικαιούνται ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης εφόσον δεν
έχουν τις σχετικές παροχές µέσω των οικογενειών τους ή εφόσον επιλέξουν να κάνουν
χρήση των προσφερόµενων υπηρεσιών του Τ.Ε.Ι. Περισσότερες πληροφορίες µπορούν να
ζητηθούν από την κυρία Βασιλική Γεωργιάδου στο τηλέφωνο 2510–462291.
γ) Έκπτωση στην τιµή του εισιτηρίου για τη µετακίνησή τους µε τα µέσα µαζικής
µεταφοράς.
Στους σπουδαστές που το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδηµα δεν υπερβαίνει ορισµένο
ανώτατο όριο, παρέχονται καθόλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους τα ακόλουθα:
α) ∆ωρεάν σίτιση τριών γευµάτων ηµερησίως στο εστιατόριο που λειτουργεί στις
εγκαταστάσεις του Ιδρύµατος. Πληροφορίες για θέµατα σίτισης στο Εστιατόριο του
Τ.Ε.Ι. δίνονται από την κ. Καλλιόπη Γερακούδη στο τηλέφωνο 2510–462361.
β) ∆ωρεάν στέγαση στις φοιτητικές εστίες του συγκροτήµατος. Πληροφορίες για θέµατα
στέγασης στην Εστία του Τ.Ε.Ι. δίνονται από τον κ. Λάζαρο Παπαδόπουλο στο τηλέφωνο
2510–462364.
Χορηγούνται υπό ορισµένες προϋποθέσεις υποτροφίες και άτοκα δάνεια σε αριθµό
σπουδαστών ανά ακαδηµαϊκό έτος και παρέχονται ειδικές διευκολύνσεις στις σπουδές
εργαζομένων σπουδαστών, οι οποίοι θεωρούνται άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
Όλες οι ανωτέρω παροχές παύουν να χορηγούνται όταν η διάρκεια φοίτησης του
σπουδαστή έχει υπερβεί κατά 50% την κανονική διάρκεια σπουδών.
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Πρόσθετα παρέχονται στους σπουδαστές οι εξής διευκολύνσεις:
 Ειδική ενηµέρωση και υποστήριξη για τη συµµετοχή τους σε προγράµµατα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 ∆ανεισµός επιστηµονικών βιβλίων από τη Βιβλιοθήκη και διάθεση χώρου µελέτης στο
Αναγνωστήριο του Ιδρύµατος (πρωί – απόγευµα).

 Χρήση του εργαστηριακού εξοπλισµού των Η/Υ πέραν του προγράµµατος διδασκαλίας
µαθηµάτων. Οι αίθουσες 23, 24 βρίσκονται καθηµερινά ανοιχτές και υποδέχονται τους
σπουδαστές που επιθυµούν να κάνουν χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή για την
εκπλήρωση ακαδηµαϊκών τους υποχρεώσεων.

 ∆ωρεάν εκγύµναση στο γυµναστήριο του Τ.Ε.Ι. Παρέχεται δυνατότητα εκγύµνασης µε τη
µορφή αεροβικής γυµναστικής (aerobic), σωµατοδόµησης, βελτίωσης φυσικής κατάστασης
(αερόβια ικανότητα, δύναµη), αποδόµησης λιπώδους ιστού, κ.λπ. Οι δραστηριότητες αυτές
πραγματοποιούνται στις δύο εξοπλισµένες αίθουσες του Τ.Ε.Ι. που βρίσκονται στο ισόγειο
της Φοιτητικές Εστίας Φ3 και λειτουργούν κάθε εργάσιµη µέρα από τις 17:30 έως τις
21:30.
Οι σπουδαστές του Τ.Ε.Ι. Καβάλας µπορούν επίσης να συµµετάσχουν σε οµάδες
αθληµάτων (ποδόσφαιρο, µπάσκετ, βόλεϊ) οι οποίες παίρνουν µέρος στα Πανελλήνια
Φοιτητικά Πρωταθλήµατα. Κορυφαία στιγµή των οµάδων του Ιδρύµατος µας, αποτελεί η
κατάκτηση της πρώτης θέσης του Πανελλήνιου Φοιτητικού Πρωταθλήµατος από την
οµάδα ποδοσφαίρου το 1989 (προπονητής: Ευστάθιος ∆ηµητριάδης, επίκουρος καθηγητής
του Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων).

 ∆ωρεάν µεταφορά από την πόλη στο κτιριακό συγκρότηµα του Τ.Ε.Ι. Καβάλας, καθώς
και πραγµατοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων και εκδροµών µε το ιδιόκτητο λεωφορείο
του Ιδρύµατος.
 Υποστήριξη κα διάθεση χώρων και µέσων για τις πολιτιστικές και αθλητικές
δραστηριότητές τους, οι οποίες πραγµατοποιούνται στο πολιτιστικό στέκι, στα αµφιθέατρα
και στις αθλητικές εγκαταστάσεις του κτιριακού συγκροτήµατος. Στο Τ.Ε.Ι. λειτουργούν
πολιτιστικές οµάδες Θεάτρου – Κινηµατογράφου, Μουσικής – Παραδοσιακών Χορών,
Φωτογραφίας – Εικαστικών, Οικολογίας – Εκδροµών, Ραδιοφωνικού και Τηλεοπτικού
Σταθµού,

∆ηµοσιογραφίας,

Εθελοντικής

Αιµοδοσίας,

Σκακιού,

Πολιτιστικού

ετήσιου

∆εκαήµερου.
 Ηµερήσια σίτιση µε µειωµένη τιµή (επί 15ήµερης βάσης) σε όσους δε δικαιούνται
δωρεάν σίτιση.
 Στο Τ.Ε.Ι. Καβάλας λειτουργεί η Φοιτητική Λέσχη που είναι το αρµόδιο νοµικό όργανο
για τη µέριµνα της υλοποίησης των παροχών και διευκολύνσεων στους σπουδαστές και
για τη βελτίωση των όρων διαβίωσης, πολιτιστικής έκφρασης, ψυχαγωγίας και άθλησης
των σπουδαστών.
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Γ ΙΑ Τ Η
ΝΕΑ ΣΑΣ, ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ , Ζ ΩΗ
Μόλις αρχίσατε τις σπουδές σας;
Στη νέα αυτή στροφή της ζωής σας θα χρειαστείτε κάποιες συµβουλές που θα σας
βοηθήσουν να πετύχετε το καλύτερο αποτέλεσµα και θα σας επιτρέψουν να βρείτε τον
απαραίτητο χρόνο για να χαρείτε την φοιτητική ζωή που µόλις αρχίζει.

Πώς θα διατηρήσετε τον εαυτό σας κινητοποιημένο
 Προετοιµάστε ένα εβδοµαδιαίο πρόγραµµα διαβάσµατος.
 Καθορίστε βραχυχρόνιους επιτεύξιµους στόχους.
 Υιοθετήστε µια θετική αντίληψη για τα πράγµατα.
 Ανταµείψτε τον εαυτό σας – το αξίζετε.
 Συνηθίστε να διαβάζετε για συνεχείς περιόδους και όχι αποσπασµατικά (π.χ. για
τουλάχιστον δύο ώρες κάθε φορά).

 Κάνετε τακτικά διαλείµµατα.
 Σκεφτείτε πώς θέλετε να είστε σε πέντε χρόνια από τώρα.
 Υπενθυµίζετε στον εαυτό σας τους µακροχρόνιους στόχους σας.

Τ ρ ό π ο ι γ ι α ν α α ν τ ι μ ε τ ω π ί σ ε τ ε τ ο άγχος

 Προσπαθήστε να υιοθετήσετε µια διαφορετική προσέγγιση για όλα αυτά που σας
αγχώνουν.
Αναρωτηθείτε: - Ποιο είναι το χειρότερο που µπορεί να συµβεί;
- Πόσο άσχηµες είναι οι επιπτώσεις;
- Μπορώ να αντιµετωπίσω τις επιπτώσεις αυτές;
Μετά από αυτές τις ερωτήσεις, θα καταλήξετε να διαπιστώσετε ότι τα πράγµατα δεν είναι τόσο
αρνητικά!
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 Αποφύγετε τις αρνητικές σκέψεις. Σκεφτείτε τις παλαιότερες επιτυχίες σας και θα
διαπιστώσετε ότι µπορείτε να τις επαναλάβετε.
Να είστε δηµιουργικοί!

 Κάντε προσπάθεια για να καταφέρετε να διαχειρίζεστε το χρόνο σας πιο
αποτελεσµατικά.

Το

management

του

χρόνου

είναι

ένα

υποτιµηµένο

προσόν.

∆ηµιουργήστε µια λίστα µε τα πράγµατα που θέλετε να κάνετε την επόµενη εβδοµάδα.
Πραγµατοποιήστε τα!

 Μάθετε να ηρεµείτε. Τόσο ψυχολογικά, όσο και σωµατικά οφέλη θα προέλθουν από
την ικανότητα σας να παραµένετε ψύχραιµοι.
Χαλαρώστε ακούγοντας µουσική, κάνοντας µασάζ ή απολαµβάνοντας ένα ζεστό µπάνιο!

 Υιοθετήστε ένα ισορροπηµένο διαιτολόγιο. Αν και κάτι τέτοιο µπορεί στα πλαίσια της
φοιτητικής ζωής να φαίνεται δύσκολο, υπάρχει τρόπος να τα καταφέρετε. Αποφύγετε την
υπερβολική δόση καφείνης και προσπαθήστε να µειώσετε ή να σταματήσετε το
κάπνισµα.

 Περιλάβετε συχνά διαστήµατα σωµατικής άσκησης στο πρόγραµµα σας. Η σωµατική
άσκηση αναζωογονεί την κυκλοφορία του αίµατος και βοηθά στην αρμονική λειτουργία
σώµατος και πνεύµατος.

91

Χ Ρ Η Σ Ι Μ Ε Σ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ε Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Α Σ Α Σ , Φ Ο Ι Τ Η Τ Ι Κ Η ,Ζ Ω Η

Η διαχείριση του χρόνου στην προσωπική σας ζωή

Εκτός από τη χρήση της στους επαγγελµατικούς χώρους, η διαχείριση του χρόνου (time
management) είναι ικανή να σας βοηθήσει και στην προσωπική σας ζωή.

Αν µάθετε να διαχειρίζεστε τον χρόνο σας, θα καταφέρετε:
 Να µη χάνετε χρόνο αναζητώντας τι πρέπει να κάνετε στη συνέχεια.
 Να αυξήσετε τις πιθανότητες επιτυχίας σας, οργανώνοντας τις εργασίες σας σε
πραγµατοποιήσιµα µέρη.

 Να εντοπίσετε τις στρατηγικές µείωσης του stress.
 Να γίνετε πιο σίγουροι για τον εαυτό σας και για την ικανότητα σας να επιτυγχάνετε
τους στόχους σας.

 Να αποκτήσετε κάποιες σηµαντικές δεξιότητες που θα τις διατηρήσετε και µετά την
αποφοίτηση σας.

«Το µάνατζµεντ του χρόνου είναι µάνατζµεντ του εαυτού µας»

Χρήσιμες πληροφορίες

 Προκειµένου να διατηρείτε όλα αυτά που διαβάζετε στη µνήµη σας και να
βελτιώνετε την απόδοση σας, οργανώστε τις περιόδους διαβάσµατος έτσι ώστε να είναι
συχνές και σύντοµες!
Τρία δίωρα διαβάσµατος την ηµέρα είναι σαφώς καλύτερα από ένα συνεχόµενο εξάωρο.

 Κάντε συχνά διαλείµµατα!
Η ακρόαση ενός µουσικού κοµµατιού είναι ικανή να σας αναζωογονήσει το µυαλό.

 Η διασκέδαση είναι σηµαντική!
Μην αισθάνεστε ενοχές αν δεν διαβάζετε. Συναντήστε τους φίλους σας, κοινωνικοποιηθείτε,
γυµναστείτε. Μόλις γυρίσετε στα βιβλία σας θα είστε πιο δεκτικοί στην µάθηση. Ο χρόνος που
αφιερώνετε στη διασκέδαση, εφόσον το διάβασµα έχει προγραµµατιστεί, είναι δυνατόν να
οδηγήσει στην επιτυχία.
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 ∆ιαβάστε την ώρα εκείνη της ηµέρας που µπορείτε να συγκεντρωθείτε καλύτερα!
Επιτρέψτε την ευελιξία στο πρόγραµµα σας. Μη ζείτε µε το ρολόι, αφήστε κάποιες κενές
µέρες στο πρόγραµµα σας για τις µέρες που δεν θα αισθάνεστε σε καλή κατάσταση ή που δε
θα µπορείτε να συγκεντρωθείτε.
Θυµηθείτε:Η ολοκλήρωση ενός στόχου είναι ικανή να σας κινητοποιήσει και να σας φέρει
πιο κοντά στην ολοκλήρωση ενός δεύτερου. Ενώ γίνεται αυτό, οι µακροχρόνιοι στόχοι σας
έρχονται πιο κοντά.

Η σημασία της οριοθέτησης στόχων

…Αν δεν γνωρίζετε ποιοι είναι οι στόχοι σας, πώς αναγνωρίζετε αν τους πετύχατε;
Η οριοθέτηση των στόχων:

 Σας βοηθάει να µένετε στη σωστή κατεύθυνση και να επικεντρώνεστε σε ό,τι θέλετε να
πετύχετε.

 Μειώνει την πιθανότητα να αναβάλλετε για αύριο αυτό που µπορεί να γίνει σήµερα.
 Αυξάνει την αυτό-κινητοποίηση, διότι σας βοηθά να δείτε τι έχετε πετύχει µέχρι τώρα.
 Σας βοηθά στη διαχείριση του χρόνου σας.
…Άλλωστε, πως µπορείτε να χειριστείτε αποτελεσµατικά το χρόνο σας αν δε
γνωρίζετε τι είναι αυτό που πρέπει να κάνετε;
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Η Ε ΞΕ Τ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
Το µυαλό των περισσοτέρων σπουδαστών παγώνει στο άκουσµα αυτής της λέξης! Αν και
οι περισσότεροι πιστεύουν ότι η εξεταστική περίοδος αποτελεί το πιο σκοτεινό διάστηµα
της φοιτητικής

τους

ζωής, η αντίληψη

αυτή

συνήθως

οφείλεται στην

έλλειψη

προετοιµασίας και σωστής οργάνωσης.
Ορίστε, λοιπόν, κάποιες συµβουλές που θα σας βοηθήσουν να ανταποκριθείτε µε
επιτυχία στις εξετάσεις στις οποίες θα συµµετάσχετε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας.

Οι συχνότεροι λόγοι αποτυχίας στις εξετάσεις
 ∆εν έκανα επανάληψη.
 ∆ε διάβασα σωστά και προσεκτικά τις ερωτήσεις.
 ∆εν έφερα µαζί µου τον απαραίτητο εξοπλισµό (π.χ. υπολογιστή χειρός).
 Έκανα επανάληψη σε λάθος κεφάλαια.
 ∆ε µου έφτασε η ώρα της εξέτασης.
 ∆εν είχα καλές σηµειώσεις.
 Αγχώθηκα υπερβολικά.
 Κουράστηκα πολύ από το διάβασµα και δε µπορούσα να κοιµηθώ το προηγούµενο
βράδυ.

 Εµπιστεύτηκα τις εικασίες των συμφοιτητών µου για τα θέµατα που θα «πέσουν». Να
θυµάστε: Κανένας δεν είναι πιο κατάλληλος να προβλέψει τα θέµατα των εξετάσεων, από
κάποιον που παρακολουθεί τα µαθήµατα και κρατά σωστές σηµειώσεις.

 Ήπια λίγο περισσότερο το προηγούµενο βράδυ.
 ∆εν πήγα να δώσω το µάθηµα.
 Πήγα λάθος ώρα.
 Άργησα να φτάσω.
Για να µην αποτελείτε και εσείς ένα ακόµα βαγόνι στο συρµό των σπουδαστών που
αποτυγχάνουν συστηµατικά στις εξετάσεις τους, ακολουθήστε προσεκτικά και µε
σύνεση τις παρακάτω συµβουλές:

94

Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

Οι εξετάσεις δεν πρέπει να
αντιμετωπίζονται αποσπασματικά
Η προετοιµασία για τις εξετάσεις δεν είναι σε καµία περίπτωση µια αποσπασµατική
διαδικασία η οποία διαρκεί µονάχα δύο εβδοµάδες. Για να µπορέσει κάποιος να έχει
επιτυχία στην εξέταση του οποιουδήποτε µαθήµατος, θα ήταν καλό να ακολουθήσει τον
παρακάτω χρυσό κανόνα:

«Τακτική παρακολούθηση των µαθηµάτων και διατήρηση κατανοητών και
ευανάγνωστων σηµειώσεων»
Η παρακολούθηση των µαθηµάτων αποτελεί από µόνη της µια συνεχή τριβή µε το
αντικείµενο που διδάσκεται και εξασφαλίζει την κατανόηση του πλαισίου στο οποίο
κινείται. Η κατανόηση, άλλωστε, των απαιτήσεων του εκάστοτε καθηγητή, είναι δυνατόν
να προέλθει μόνο µέσω της παρακολούθησης της διδασκαλίας του.
Στατιστικά

στοιχεία αποδεικνύουν ότι οι σπουδαστές που παρακολουθούν

τις

παραδόσεις των µαθηµάτων τους έχουν 5 φορές µεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας από
αυτούς που δανείζονται σηµειώσεις από συµφοιτητές τους και δεν έχουν συχνή επαφή µε
το µάθηµα.

Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων

 ∆ιαβάστε προσεκτικά, πριν ξεκινήσετε να γράφετε, τις οδηγίες που θα σας δοθούν.
Συνήθως, οι οδηγίες αυτές περιέχουν σηµαντικές πληροφορίες για την απάντηση των
θεμάτων.

Ένας

σωστά

παροετοιμασμένος

σπουδαστής

είναι

σε

θέση

να

«αποκωδικοποιήσει» σωστά τις οδηγίες και να καταλάβει γρήγορα ποιες είναι οι σωστές
απαντήσεις. Αντίθετα, κάποιοι δεν επιτυγχάνουν την απόδοση που τους αξίζει σύµφωνα
µε το διάβασµα που έχουν κάνει, διότι δεν δίνουν προσοχή στις οδηγίες που τους
δίνονται.

 ∆ιαβάστε όλες τις ερωτήσεις προσεκτικά, προσπαθώντας να υπογραµµίσετε τις «λέξεις –
κλειδιά» που θα σας βοηθήσουν στην σωστή απάντηση (π.χ περιγράψτε τις στρατηγικές
κατευθύνσεις κόστους και διαφοροποίησης).

 Μοιράστε το χρόνο σας ανάµεσα στις διάφορες ερωτήσεις, ώστε να προλάβετε να τις
απαντήσετε όλες.

 Αναλογιστείτε τη βαθµολογική βαρύτητα των ερωτήσεων. Π.χ. μια ερώτηση µε
βαρύτητα 50%, πρέπει λογικά να κοστίσει το µισό από το χρόνο σας.

95

Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

 ∆ηµιουργήστε ένα σύντοµο πλάνο και διερευνήστε αν το πλάνο αυτό απαντά στην κάθε
ερώτηση. Αν αυτό συµβαίνει, τότε είναι περισσότερο πιθανό και η απάντηση σας να είναι
σωστή και πλήρης.

 Ξεκινήστε από τις ερωτήσεις που θεωρείτε πιο εύκολες ή που γνωρίζετε καλύτερα. Αυτό θα
τονώσει το ηθικό σας για τη συνέχεια.

 Αποφύγετε να δώσετε µεγάλη απάντηση στην ερώτηση που θεωρείτε ότι γνωρίζετε
καλύτερα. Θα χάσετε πολύτιµο χρόνο.

 Μην προσπαθείτε να απαντήσετε τις ερωτήσεις µε τη σειρά (εκτός αν κάτι τέτοιο ζητούν οι
οδηγίες που θα λάβετε), αλλά µην ξεχάσετε να γράψετε πριν την απάντηση, τον
αντίστοιχο αριθµό της.

 Μη χάνετε πολύτιµο χρόνο προσπαθώντας να αλιεύσετε πληροφορίες από τους
συµφοιτητές σας. Αν δεν έχετε διαβάσει, επωµιστείτε το βάρος στους ώµους σας και
µην προσπαθείτε να επωφεληθείτε µε πλάγια µέσα. Οι σπουδές σας, άλλωστε, είναι το
εφόδιο που θα έχετε στην υπόλοιπη ζωή σας. Όταν κάποιος έχει µάθει να πορεύεται µε
µη τίµιο τρόπο, είναι ιδιαίτερα αµφίβολο να φανεί τίµιος στην επαγγελµατική του ζωή. Η
εκπαιδευτική διαδικασία δεν αποτελείται µονάχα από τις παραδόσεις των µαθηµάτων, αλλά
περιλαµβάνει πολλαπλές διαδικασίες προσωπικής βελτίωσης που θα σας βοηθήσουν
µελλοντικά στην επαγγελµατική σας ζωή (π.χ. υποµονή, συνεργασία, τιµιότητα,
προσπάθεια, άµιλλα).

 Εξοικονοµήστε χρόνο για να διαβάσετε το γραπτό σας και να κάνετε µικρές
διορθώσεις.

 Προσπαθήστε τα γράµµατα σας να είναι ευανάγνωστα και οι σκέψεις σας
συγκεκριµένες. Κανείς δεν έχει επωφεληθεί από την συγγραφή πολλών σελίδων που δεν
περιέχουν κανένα νόηµα.
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Η ημέ ρ α τ ω ν ε ξ ε τ ά σ ε ω ν : Π ρ ά γ μ α τ α π ο υ π ρ έ π ε ι ν α
κάνετε και πράγματα που πρέπει να αποφύγετε

 Αποφύγετε τις ανταλλαγές απόψεων για το µάθηµα λίγα λεπτά πριν την εξέταση. Το
µόνο που θα καταφέρετε θα είναι να αγχωθείτε.

 Αν αισθανθείτε αγχωµένοι, προσπαθήστε να πάρετε βαθιές ανάσες ή να σκεφτείτε κάτι
θετικό.

 Αν σας επιτραπεί να επιλέξετε τη θέση σας, σας τονίζουµε ότι ορισµένοι σπουδαστές
προτιµούν τις µπροστινές θέσεις για να αποφύγουν τις ενοχλήσεις για παροχή βοήθειας
από τους συµφοιτητές τους.

 Τα κινητά τηλέφωνα και τα προσωπικά organizers απαγορεύονται στις αίθουσες των
εξετάσεων. Όποιος έχει µαζί του τέτοιο εξοπλισµό απαιτείται να τον αφήσει, µαζί µε τα
βιβλία και τις σηµειώσεις του, στο µπροστινό µέρος της αίθουσας.

 Μαζί σας θα πρέπει να έχετε τη σπουδαστική σας ταυτότητα και να την επιδεικνύετε
μόλις σας ζητηθεί.

 Επίσης, θα πρέπει να έχετε μαζί σας τουλάχιστον δύο στυλό, ένα χάρακα, το
διορθωτικό υγρό σας και ένα κοµπιουτεράκι, αν αυτό απαιτείται από το µάθηµα. Ο
δανεισµός του διορθωτικού υγρού και του υπολογιστή χειρός απαγορεύεται αυστηρά.
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Ο∆ΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Ε ΡΓΑΣΙΩΝ
Κατά τη διάρκεια των σπουδών σας, θα υποχρεωθείτε αρκετές φορές να αναλάβετε τη
συγγραφή µιας εργασίας σχετικής µε το θέµα του εκάστοτε µαθήµατος. Η εργασία αυτή
βαθµολογείται και βαραίνει τον τελικό σας βαθµό.

Τα βήµατα που πρέπει να ακολουθήσετε για την επιτυχή συγγραφή µιας
προπτυχιακής εργασίας περιγράφονται παρακάτω:

Α. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
Πρόκειται για το πιο σηµαντικό βήµα σε όλη τη διαδικασία συγγραφής εργασιών.
Περιλαµβάνει την αναζήτηση όλων των σχετικών µε το θέµα πληροφοριών που µπορούν
να βρεθούν. Οι διάφορες πηγές εύρεσης πληροφοριών, είναι οι εξής:
Επιστηµονικά συγγράµµατα, Βιβλία, Περιοδικά
Η αναζήτηση βιβλίων µπορεί να γίνει στη βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι., ή σε οποιαδήποτε άλλη
βιβλιοθήκη. Οικονοµικά περιοδικά, όπως π.χ. ο «Οικονοµικός Ταχυδρόµος», προσφέρουν
σηµαντικές πληροφορίες για µεγάλης ευρύτητας ζητήµατα.
∆ιαδίκτυο (Internet)
Οι υπολογιστές που λειτουργούν εντός του Τ.Ε.Ι. µπορούν να συνδέονται µε δικτυακούς
τόπους οι οποίοι προσφέρουν τη δυνατότητα αναζήτησης επιστηµονικών άρθρων γύρω
από µια πλειάδα ακαδηµαϊκών θεµάτων. Ο δικτυακός τόπος της βιβλιοθήκης του
Ιδρύµατος

(www.teikav.edu.gr)

προσφέρει

τις

απαραίτητες

πληροφορίες

για

την

πρόσβαση στα παραπάνω site. Ένα τέτοιο site είναι το www.sciencedirect.com. Επιπλέον
πληροφορίες γύρω από διάφορα οικονοµικά θέµατα προσφέρουν ιστοσελίδες εφηµερίδων
και

άλλων

οργανισµών

(π.χ.

www.naftemporiki.gr,

www.iobe.gr,

www.kerdos.gr,

www.etesep.gr, www.smart.gr).
Οι πληροφορίες που θα συλλέξετε µε τους παραπάνω τρόπους έχουν δύο κύριους
περιορισµούς. Ο πρώτος έχει να κάνει µε τη δική σας σφαιρική πληροφόρηση γύρω από
το θέµα της εργασίας και ο δεύτερος µε τη συλλογή υλικού για τη δηµιουργία του κειµένου.
Είναι, συνεπώς, προφανές ότι όσο µεγαλώνει το εύρος της βιβλιογραφικής ανασκόπησης,
τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες επιτυχούς συγγραφής της εργασίας και πολύπλευρης
κατανόησης του θέµατος.
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Β. Συγγραφή της εργασίας
Αφού έχετε συλλέξει και ταξινοµήσει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για να
καλύψετε το θέµα που αναλάβατε, έρχεται η ώρα της συγγραφής. Μια εργασία θα πρέπει
να περιέχει τις εξής ενότητες: Περιεχόµενα, Εισαγωγή, Πρόλογο, Κυρίως μέρος (θεωρητική
και ερευνητική, αν υπάρχει, προσέγγιση του θέµατος), Επίλογο, Παράρτηµα (πίνακες,
στατιστικά στοιχεία, διαγράµµατα) και Βιβλιογραφία.

Προσοχή στη βιβλιογραφία
Κάθε εργασία πρέπει να ακολουθείται από την αναφορά της βιβλιογραφίας η οποία
χρησιµοποιήθηκε για τη συγγραφή της.
Η χρησιµοποίηση µέρους της πνευµατικής προσπάθειας κάποιου τρίτου προσώπου,
γίνεται µε την προϋπόθεση ότι το κείµενο ή οι ιδέες που «δανειστήκαµε» αναφέρονται στη
βιβλιογραφία µας. Μια σωστή βιβλιογραφική αναφορά πρέπει να αναφέρει: Το επίθετο του
συγγραφέα ακολουθούµενο από το αρχικό γράμμα του ονόµατος του, τη χρονολογία
έκδοσης του βιβλίου, τον τίτλο του βιβλίου, την έκδοση του βιβλίου (εκτός αν
χρησιµοποιούµε την πρώτη έκδοση), τον εκδοτικό οίκο και την τοποθεσία της έκδοσης.
Παράδειγμα σωστής βιβλιογραφικής αναφοράς:
Παπαδόπουλος, ∆. (1986), Κρατική παρέµβαση στην οικονοµική δραστηριότητα, Εκδόσεις
Παρατηρητής: Θεσσαλονίκη.
Παράδειγμα σωστής αναφοράς αρθρογραφίας:
Γκιόκας, Μ. (1998), «Λαθροµετανάστες: Επιπτώσεις για την Ευρώπη και την Ελλάδα»,
Οικονοµικός Ταχυδρόµος, φ. 35- 2312, 27/8/1998, σελ. 44 – 46.
Παράδειγμα σωστής αναφοράς δικτυακού τόπου:
Κολλιάς, Γ., Κατσορίδας, ∆. (2000), Αλλοδαποί εργαζόµενοι: Ένταξη ή καταστολή;,
http://www.inegsee.gr/enimerwsi-48-doc5.htm, Απρίλιος 2008.
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Μικρές χρήσιμες συμβουλές

 Πριν ξεκινήσετε την έρευνα υλικού και πληροφοριών, καταγράφετε µε σαφήνεια τι
ακριβώς ψάχνετε, έτσι ώστε να διευκολύνετε τη δουλειά σας.

 Το αν ένα βιβλίο, άρθρο, κείµενο είναι σχετικό µε αυτό που ερευνείτε, µπορείτε να το
διαπιστώσετε από τον πίνακα περιεχοµένων και από την περίληψη του, εξοικονοµώντας
πολύτιµο χρόνο.

 Σηµειώστε εκείνα τα σηµεία τα οποία κρίνετε σηµαντικά, καταγράφοντας παράλληλα
σκέψεις και ιδέες που µπορεί να υπάρξουν.

 Ελέγξτε και αξιολογήστε το υλικό που συγκεντρώσατε. Σκεφτείτε παράλληλα κατά
πόσο εξαντλήσατε τις πηγές άντλησης πληροφοριών.

 Μετά την ολοκλήρωση του κειµένου, φροντίστε για τη διόρθωση ορθογραφικών,
γραµµατικών ή τυπογραφικών λαθών και παράλληλα προβείτε σε σωστή μορφοποίησή
του (γραµµατοσειρές, περιθώρια, πλαίσια, πίνακες, κ.λπ.). Η ατηµέλητη εµφάνιση µιας
εργασίας και ενός γραπτού γενικά, προδιαθέτει αρνητικά των αναγνώστη και συµβάλλει
στην πιθανή µείωση του βαθµού.

 Ένας τελευταίος έλεγχος (ανάγνωση) πιθανόν να σας φανερώσει επιπλέον λάθη που
δεν υπέπεσαν στην αντίληψη σας.

 Ο ορθός τρόπος για να ξεκινήσει κανείς µια εργασία, προϋποθέτει πλήρη κατανόηση
του τί ακριβώς απαιτεί ο εισηγητής (καθηγητής), καθώς και του τι ζητάει το εκάστοτε θέµα.
Προσπαθήστε να γνωρίζετε µε ακρίβεια τί θέλετε να γράψετε πριν αρχίσετε την αντίστοιχη
διαδικασία. Θα πρέπει να γνωρίζετε επακριβώς τα χαρακτηριστικά που κατά τον εισηγητή
θα πρέπει να διέπουν την εργασία σας.

 Κατά τη συγγραφή µιας εργασίας είναι επιθυµητή η πληρότητα στη διαπραγµάτευση
του θέµατος αλλά ανεπιθύµητη και κουραστική η παράθεση υπερβολικού όγκου
πληροφοριών. Η ορθότητα των επιλογών όσον αφορά στην έκταση και στο περιεχόµενο,
θα είναι αποτέλεσµα της δική σας δουλειάς και σκέψης.

 Κατά το σχεδιασµό των περιεχοµένων µιας εργασίας θα πρέπει να λαµβάνεται
υπόψιν

ότι

απαιτείται

σφαιρικότητα

και

πλούσια

επιχειρηµατολογία

κατά

την

διαπραγµάτευση του θέµατος, αντικειµενική κριτική και απουσία συναισθηµατικού
τύπου γραφής, συνέχεια, συνοχή και σαφήνεια των σκέψεων που αποτυπώνονται.
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ΠΑ ΡΟ Υ ΣΙΑΣΗ Ε ΡΓΑΣΙΩΝ
Μ ΠΡΟΣΤΑ ΣΕ Κ Ο ΙΝ Ο
Οι περισσότερες από τις εργασίες που θα συγγράψετε σε επίπεδο εξαµήνου, θα πρέπει να
παρουσιαστούν στην αίθουσα µπροστά στον καθηγητή του εκάστοτε µαθήµατος και στους
συµφοιτητές σας. Η σωστά προετοιµασµένη ή αντίθετα πρόχειρη παρουσίαση µιας
εργασίας, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα ανάδειξης αλλά και υποβιβασµού της,
αντίστοιχα.
Το να παρουσιάζει κανείς µια εργασία µπροστά σε κοινό είναι σα να «ανεβάζει µια
παράσταση». Πρόκειται για µία γνησίως δηµιουργική δραστηριότητα, της οποίας η εκτέλεση
απαιτεί γνώση και διευρυµένη αντίληψη του θέµατος που παρουσιάζεται.
Αναµφίβολα, στην πρώτη παρουσίαση που θα επιχειρήσετε να πραγµατοποιήσετε θα
νιώθετε ιδιαίτερο άγχος και ανησυχία. Η λύση είναι να αντιµετωπίσετε µε ψυχραιµία την
κατάσταση. Εξάλλου, κανείς δε µπορεί να κάνει άριστες παρουσιάσεις από τη µια
στιγµή στην άλλη. Κάθε φορά που θα πραγµατοποιείτε µία νέα παρουσίαση εργασίας
θα αποκτάτε περισσότερη άνεση, αυτοπεποίθηση και εµπειρία σε αυτόν τον τοµέα.

Χρήσιμος εξοπλισμός για την παρουσίαση

Μια παρουσίαση µπορεί να γίνει, συνήθως, µε έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Α. Με την προβολή τυπωµένων διαφανειών που γίνεται µέσω µιας συσκευής προβολής
(διαφανοσκόπειο – projector). Στην περίπτωση αυτή, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε
κάποιο από τα προγράµµατα του Microsoft Office για να δηµιουργήσουµε το περιεχόµενο
των διαφανειών µας και στη συνέχεια να τυπώσουµε το κείµενο µας σε διαφάνειες που
µπορούν να προβληθούν µέσω ενός διαφανοσκόπειου.

Β. Με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (συνδεµένου µε projector) και την βοήθεια
ενός προγράµµατος δηµιουργίας παρουσιάσεων (PowerPoint). Στην περίπτωση αυτή, όταν
υπάρχει δηλαδή προβολέας συνδεδεµένος µε ηλεκτρονικό υπολογιστή, η εκτύπωση
διαφανειών δεν είναι αναγκαία. Χρησιµοποιούµε το πρόγραµµα του PowerPoint και
προβάλλουµε το περιεχόµενό του κατά τη διάρκεια της παρουσίασης.
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Δημιουργία των διαφανειών
Η επιτυχία της παρουσίασής µας, εξαρτάται κατά τεράστιο ποσοστό από την ποιότητα των
διαφανειών που θα δηµιουργήσουµε. Ορισµένες συµβουλές που θα σας βοηθήσουν είναι
οι ακόλουθες:

 Αφού έχετε ολοκληρώσει το κείµενο της εργασίας σας, διαβάστε το προσεχτικά και
αποφασίστε ποια σηµεία της θα περιληφθούν στην παρουσίαση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ∆εν περιλαµβάνουµε όλα τα περιεχόµενα της εργασίας µας στην
παρουσίαση, αλλά επιλέγουµε όσα θεωρούµε ότι είναι τα πιο σηµαντικά. Σκοπός µας
δεν είναι να καταγράψουµε έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών πάνω σε κάθε
διαφάνεια, αλλά να βοηθήσουµε τον ακροατή να παρακολουθήσει την οµιλία µας
βοηθούµενος από οπτικά ερεθίσµατα. Η διαφάνεια πρέπει να παρουσιάζει ένα σηµείο
πάνω στο οποίο εµείς αναφέρουµε συµπληρωµατικές πληροφορίες.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι διαφάνειες είναι οι «σύµµαχοι» µας σε µία παρουσίαση. Μας θυµίζουν
τη δοµή που επιλέξαµε να ακολουθήσουµε και εξασφαλίζουν ότι δεν θα ξεχάσουµε να
αναφέρουµε κάποια πληροφορία.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το χειρότερο που µπορούµε να κάνουµε σε µια παρουσίαση είναι να
διαβάζουµε το κείµενο που εκφωνούµε. Το γεγονός αυτό δείχνει πλήρη άγνοια του
αντικειµένου που πραγµατευόµαστε και οδηγεί την παρουσίαση στην αποτυχία. Οδηγία
του Τµήµατος προς τους καθηγητές είναι να µη λαµβάνεται βαθµολογικά υπόψιν
παρουσίαση, κατά τη διάρκεια της οποίας οι σπουδαστές διάβαζαν µέσα από τις
σηµειώσεις τους αυτά που έλεγαν.

 Σχεδιάστε το περιεχόµενο τ ων διαφανειών σε ένα φύλλο χαρτί. Ελέγξτε αν οι
σηµειώσεις σας καλύπτουν ικανοποιητικά το θέµα.

 Μεταφέρετε τις σηµειώσεις σας στον υπολογιστή. Αυτό µπορεί να γίνει µε δύο κυρίως
προγράµµατα, το Word και το PowerPoint. Το PowerPoint είναι το κατεξοχήν όργανο
σχεδιασµού παρουσιάσεων, ενώ το Word µπορεί να σας βοηθήσει σε περίπτωση που δεν
έχετε πολλές απαιτήσεις από την παρουσίασή σας.
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Μια σωστή χρήση του χώρου της διαφάνειας (µε χρήση του Microsoft PowerPoint)
φαίνεται παρακάτω:

Κεφάλαιο 1
Η φύση της επιχειρησιακής στ ρατηγικής
Στο κεφάλαιο αυτό, θα αναφ ερθούµ ε:
1.1 Στα χαρα κτη ριστικά των στρατηγικών αποφάσεων
1.2 Στα Επίπ εδ α των Στρα τηγικών που υπά ρχουν σε έναν
οργανισµό
1.3 Στο περιεχόµενο της έννοιας «Στρατηγ ική ∆ιοίκηση»
1.4 Στη ∆ιαδ ικασία της Στρα τηγικής ∆ιοίκησης

Χ ρ ή σ η τ ο υ ε ξ ο π λ ι σμο ύ
Κατά τη χρήση του εξοπλισµού που χρησιµοποιούµε, φροντίζουµε:
 Να µην είναι θολή η οθόνη προβολής µας, να έχουµε σωστή εστίαση και να βλέπουν
όλοι.

 Να γνωρίζουµε τη λειτουργία των µηχανηµάτων και να µπορούµε να λύσουµε
οποιοδήποτε

πρόβληµα

δυσλειτουργίας

(συµβατότητα

µηχανηµάτων,

software,

συνδέσεις).

 Να έχουµε σχεδιάσει σωστά τις διαφάνειες που θα χρησιµοποιήσουµε.
 Να χρησιµοποιούµε ένα δείκτη όταν θέλουµε να επισηµάνουµε κάτι κατά την
παρουσίαση µας (π.χ. ένα µολύβι, ένα λέιζερ κ.ά.).
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Κ ρ ί σ ι μ α ε ρ ω τ ήματ α

Ερωτήσεις που πρέπει να τεθούν πριν την παρουσίαση, έτσι ώστε να γίνει η
κατάλληλη προετοιµασία:
 Σε τί κοινό πρόκειται να απευθυνθούµε;
 Πώς θα αντιµετωπίσουµε τη συζήτηση µε το κοινό;
 Τί είδους εξοπλισµό θα χρησιµοποιήσουµε;
 Ποια σηµεία της εργασίας µας πρέπει να συµπεριλάβουµε στην παρουσίαση;
 Πως θα αντιµετωπίσουµε πιθανές διακοπές και ενοχλήσεις;

Σ ημε ί α τ α ο π ο ί α α π α ι τ ο ύ ν π ρ ο σ ο χ ή
Η προσοχή µας θα πρέπει να είναι στραµµένη στα παρακάτω σηµεία:
Το κοινό στο οποίο απευθυνόµαστε
Πρέπει πάντοτε να λαµβάνουµε υπόψη µας το υπόβαθρο του κοινού στο οποίο πρόκειται
να απευθυνθούµε, έτσι ώστε να δηµιουργήσουµε εκείνη την παρουσίαση που θα
ανταποκρίνεται στις δυνατότητες, στις προσδοκίες και στις ανάγκες των ακροατών µας.
Σπουδαίο πλεονέκτηµα είναι να µπορούµε να διατηρούµε το ενδιαφέρον των ακροατών
µας σε σταθερά υψηλό επίπεδο.
Μιλώντας στο κοινό
Το να απευθυνόµαστε σε ένα σύνολο ακροατών απαιτεί από µας αυτοπεποίθηση και
επαρκή γνώση αυτών που πρόκειται να αναφέρουµε
Σωστός σχεδιασµός παρουσίασης, άρα και αυξηµένη αυτοπεποίθηση
Όπως είναι φυσικό, εάν προετοιµάσουµε καλά αυτά που πρόκειται να πούµε και
γνωρίζουµε τί θέλουµε να πετύχουµε, αυτόµατα αποκτάµε σιγουριά για τον εαυτό µας
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Ειδικότερα, καλό είναι:
 Να βεβαιωθούµε για τις γνώσεις µας πάνω στο θέµα το οποίο πρόκειται να
παρουσιάσουµε.

 Να καθορίσουµε µε σαφήνεια τους στόχους µας.
 Να καθορίσουµε προσεκτικά τα περιεχόµενα της παρουσίασης και την έκταση που αυτή
θα έχει.

 Να έχουµε στο µυαλό µας µια ξεκάθαρη εικόνα για το πώς θέλουµε να εξελιχθεί η
παρουσίαση µας.

 Να πραγµατοποιήσουµε µόνοι µας ή με κάποιους φίλους αρκετές δοκιµαστικές
παρουσιάσεις (πρόβες), έτσι ώστε να εξασκηθούµε και παράλληλα να εντοπίσουµε τα
αδύνατα σηµεία μας και να τα διορθώσουµε.

Τα μυστικά μιας επιτυχούς παρουσίασης

 Επιδιώξτε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης να υπάρχει µέρος αλληλεπίδρασης µε το
κοινό. Κάτι τέτοιο εξασφαλίζει την προσοχή των ακροατών και οδηγεί στην καλύτερη
κατανόηση του περιεχοµένου της διάλεξης.

 Υιοθετήστε φιλικό τρόπο προσέγγισης του κοινού.
 Προσπαθήστε να πραγµατοποιήσετε µια ευχάριστη παρουσίαση που να αξίζει κανείς να
παρακολουθήσει, η οποία να εµπνέει και να κινητοποιεί το κοινό.

 Φροντίστε να έχετε άριστη γνώση του θέµατος.
 Βεβαιωθείτε ότι η παρουσίαση σας είναι σωστά σχεδιασµένη και τοποθετηµένη στα
χρονικά περιθώρια που σας έχουν δοθεί.

 Συµπεριλάβετε στην παρουσίασή σας κάποια πολύ σύντοµη δραστηριότητα για το κοινό,
η

οποία

θα

δ ιατηρήσει

το

ενδιαφέρον

του

(π.χ.

η

συµπλήρωση

ενός

mini

ερωτηµατολογίου).

 Προσαρµόστε την παρουσίασή σας στα µέτρα του κοινού στο οποίο απευθύνεστε.
 Πραγµατοποιήστε συνδέσεις ανάµεσα στο θέµα σας και στην πραγµατικότητα.
 Τονίστε τα σηµεία – κλειδιά και ενηµερώστε το κοινό για όλα τα θέµατα που
διαπραγµατεύεται η παρουσίαση σας.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Kατά τη διάρκεια της παρουσίασης έχουµε οπτική επαφή µε τους
ακροατές και χαµογελαστό πρόσωπο, δε βιαζόµαστε και δείχνουµε ότι ελέγχουµε την
κατάσταση, προσέχουµε την οµιλία µας (οι δύσκολες λέξεις και οι συντοµογραφίες είναι
κουραστικές και ανεπιθύµητες), προσέχουµε τον τόνο και την ένταση της φωνής µας
(θέλουµε να ακούν και οι ακροατές στις πίσω σειρές), προτιµάµε να στεκόµαστε όρθιοι
παρά καθιστοί, φροντίζουµε την εµφάνιση µας, δείχνουµε ενθουσιασµό για αυτά που λέµε
και δε φοβόµαστε να χρησιµοποιήσουµε το χιούµορ µας ακόµη και στα πιο σοβαρά
θέµατα, δεν κοµπιάζουµε και αποφεύγουµε τις παρατεταµένες παύσεις.
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ KAI E-MAILS ΣΧΕΤΙΚΑ ME TO TMHMA
Γραμματεία Τμήματος ∆ιοίκησης

2510–462189, 2510–

Επιχειρήσεων

462190

Θερίου Νικόλαος, Καθηγητής

2510–462156

ntheriou@teikav.edu.gr

2510–462157

rkam@teikav.edu.gr

2510–462376

apir@teikav.edu.gr

2510–462206

–

2510–462304

edimit@teikav.edu.gr

2510–462219

dmadi@teikav.edu.gr

2510–462157

mamalis@econ.auth.gr

2510–462157

xborbotsi@teikav.edu.gr

2510–462211

m_pipil@teikav.edu.gr

2510–462394

aitsidis@teikav.edu.gr

2510–462299

pdchatz@teikav.edu.gr

2510–462204

gd@teikav.edu.gr

2510–462149

interel@teikav.edu.gr

Καμενίδου Ειρήνη,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Πυραλεμίδου Άννα,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Χριστοδούλου ∆ημήτριος,
Αναπληρωτής Καθηγητής
∆ημητριάδης Ευστάθιος,
Επίκουρος Καθηγητής

basec@teikav.edu.gr

Μαδυτινός ∆ημήτριος,
Επίκουρος Καθηγητής και
Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων
Μάμαλης Σπυρίδων, Επίκουρος
Καθηγητής
Μπορμπότση Χρυσάνθη,
Καθηγήτρια Εφαρμογών
Πιπιλιαγκόπουλος Μιχαήλ,
Καθηγητής Εφαρμογών
Αϊτσίδης Χαράλαμπος, Ειδικό
Τεχνικό Προσωπικό
Υποδιευθυντής Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών
“Finance and Financial
Information Systems” (∆ρ.
Χατζόγλου Πρόδρομος)
Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι.
Καβάλας
Υπεύθυνη Γραφείου Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων (κ. Βαλσαμίδου
Αγάπη)
Σπουδαστική Λέσχη – Σίτιση (κ.
Γερακούδη Καλλιόπη)
Σπουδαστική Λέσχη – Στέγαση (κ.
Παπαδόπουλος Λάζαρος)

2510–462361
2510–462364

Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Καβάλας
(Προϊσταμένη: κ. Σουλτάνα

2510–462289

sdalakou@teikav.edu.gr

Νταλάκου)
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΚΤΟΣ Τ.Ε.Ι.
Νομαρχία

2510–291000

Νοσοκομείο

2510–292000

Τμήμα Ασφάλειας

2510–223605

Τμήμα Τροχαίας

2510–223174

Λιμεναρχείο

2510–223716

Δήμος Καβάλας

2510–227820

Δημοτική Βιβλιοθήκη

2510–222770

∆ημοτικό Μουσείο

2510–222706

Δημοτικό Ωδείο

2510–222119

∆.Ε.Υ.Α.Κ.

2510–451451-2

∆Η.ΠΕ.ΘΕ.

2510–220876

Δήμος Θάσου

25930–23118

Δήμος Ελευθερούπολης

25920–22224

Δήμος Χρυσούπολης

25910–22210

Δήμος Φιλίππων (Κρηνίδες)

2510–611214

Δήμος Κεραμωτής

25910–51857

Δήμος Ελευθερών (Ν. Πέραμος)

25940–22390

Ραδιοταξί Καβάλας

2510–232001–4
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Οι σπουδές σας µόλις αρχίζουν…
Ένα νέο µεγάλο κεφάλαιο ανοίγει στην ζωή σας…
Σκεφτείτε πως θα θέλατε να είστε µετά από πέντε
χρόνια…
Μην προσπαθείτε να ανταποκριθείτε, µονάχα, στις
προσδοκίες που έχετε για εσάς - προσπαθήστε να τις
ξεπεράσετε µε κάθε τρόπο…
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