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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη
του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
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Διαλέξεις

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο
(δ).

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΟΧΙ

http://aegeamoodle.aegean.gr

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Λόγος ύπαρξης των επιχειρήσεων (υποσύνολα των οικονομικών μονάδων) είναι η
αποτελεσματικότητα στην κάλυψη των σύγχρονων ανθρώπινων αναγκών.
Η
αποτελεσματικότητα αυτή δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την αποτελεσματική ΟΡΓΑΝΩΣΗ &
ΔΙΟΙΚΗΣΗ (μάνατζμεντ):
Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές
έννοιες και αρχές που διέπουν το περιβάλλον και το εσωτερικό των επιχειρήσεων και
προσδιορίζουν τους τρόπους με τους οποίους αυτές λειτουργούν. Οι επιχειρήσεις
τροφίμων αποτελούν υποσύνολο του συνόλου των επιχειρήσεων και διέπονται από τους
ίδιους κανόνες και αρχές, και κατά συνέπεια στο παρόν μάθημα αντιμετωπίζονται ως
μέρος του συνόλου.
Οι φοιτητές αφού πάρουν κάποιες βασικές γνώσεις γύρω από τους στόχους, τα επιμέρους
στοιχεία και τους κανόνες λειτουργίας των διαφόρων επιχειρήσεων, διδάσκονται τις
διάφορες επιδράσεις που ασκεί σε αυτές το εξωτερικό περιβάλλον. Στην συνέχεια
παίρνουν γνώσεις σχετικές με την αποτελεσματική διοίκηση των επιχειρήσεων με ιδιαίτερη

έμφαση τις διοικητικές λειτουργίες του προγραμματισμού, της οργάνωσης, της
διεύθυνσης, του ελέγχου, και της λήψης αποφάσεων.
Χωρίς να καλύπτονται σε βάθος οι ανάγκες γνώσεων για τα επιμέρους θέματα της
οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων, οι φοιτητές στο παρόν μάθημα βοηθούνται
να αποκτήσουν μία πλήρη και περιεκτική εικόνα σε εισαγωγικό επίπεδο και να
εμπεδώσουν έννοιες και αρχές που θα τις χρειαστούν αργότερα στα επόμενα έτη σπουδών
τους, καις την συνέχεια στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
……
Άλλες…
…….

Λήψη αποφάσεων Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
3.

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. Περιεχόμενο και περιβάλλον της επιχείρησης
2. Προσεγγίσεις στην έννοια της επιχείρησης
3. Διακρίσεις των οικονομικών μονάδων
4. Εννοιολογικός προσδιορισμός του μάνατζμεντ και των διοικητικών στελεχών
5. Ιστορική εξέλιξη της επιστήμης και πρακτικής του μάνατζμεντ
6. Βασικά πεδία εφαρμογής της διοίκησης των επιχειρήσεων
7. Προγραμματισμός δράσης των επιχειρήσεων
8. Η λειτουργία της οργάνωσης των επιχειρήσεων
9. Η λειτουργία της διεύθυνσης των επιχειρήσεων
10. Η λειτουργία του ελέγχου των επιχειρήσεων
11. Λήψη αποφάσεων στα πλαίσια των επιχειρήσεων

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό

Πρόσωπο με πρόσωπο
Οι σημειώσεις του διδάσκοντος είναι διαθέσιμες
στους φοιτητές υπό μορφή ηλεκτρονικών αρχείων pdf
(πρόσβαση μέσω της πλατφόρμας εκμάθησης Web-CT
Vista
στην
ιστοσελίδα:
http://aegeamoodle.aegean.gr). Οι σημειώσεις είναι
χωρισμένες κατά κεφάλαια, όπως ακριβώς και η ύλη
του μαθήματος.
Δραστηριότητα

Παρακολούθηση
μαθήματος
Προετοιμασία
εξετάσεων

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
70
47

Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Σύνολο Μαθήματος
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Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα
με τις αρχές του ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται μέσω γραπτών
τελικών εξετάσεων. Απαιτείται βαθμός >=5 τόσο στη
θεωρία, όσο και στο εργαστήριο, ώστε ένας φοιτητής
να «περάσει» το μάθημα. Αν κάποιος επιτύχει στο ένα
από τα δύο, τότε την επόμενη φορά εξετάζεται μόνο σ’
αυτό που απέτυχε.

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

1. Reengineering Management, Champy S., Harper Business, 1996
2. The boundaryless organization, Ashkenas R., Urich D., Jick J., Kerr S., Jossey Bass,
2000.
3. Food & Beverage Management, ernard D., Lockwood A., Pantelidis I., Elsevier
Science & Technology, 2008 (0750667303).
4. Strategy & Management of Industrial Brands, Maraval, P., Kluwer Academic
Publishers, 2003 (ISBN: 140207753X).
5. Crisis management in the food and drinks industry, Doeg C., Kluwer Academic
Publishers, 2005, (0387233822).
6. Effective small business management, Scarborough N., Zimmerer W., Wilson D.,
Person Education, 2008 (0132079518)
7. Επιτυχημένες Καινοτομίες: πώς να ενθαρρύνεται και να διαμορφώσετε
επικερδείς ιδέες, Syrett M., Lammiman I., μετάφραση, Εκδόσεις Κέρκυρα, 2004.
8. Strategic Leadership, Finkelstein S., Hambrick D., West Publishing, 1996
9. The strategy – focused organization: How balanced scorecard companies thrive in
the new business environment, Kaplan R., Norton D., HBSP, 2002
10. Becoming a Master Manager, Quinn R., et.al., Willey, 1996.
11. Organizational Theory and design, Daft R., West Publishing, 2002
12. Εισαγωγή στο μάνατζεμεντ: Ένας πρακτικός οδηγός Ανάπτυξης, Williams K.,
Johson B., μετάφραση, Εκδόσεις Κριτική, 2005.
13. Ηγεσία, Μπουραντάς Δ., Εκδόσεις Κριτική, 2005.
14. Management, Robins S., Coultar M., Prentice Hall, 1996
15. Management: Concepts, Practices and Skillls, JMondy W., Premeaux S., Prentice
Hall , 1995.

❖ Διευθύνσεις Δικτυακών Τόπων:
✓ http://www.eede.gr
Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) ο πλέον αξιόπιστος οργανισμός
υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης σε θέματα επιχειρήσεων στην Ελλάδα)

✓ http://www.ebn.be
ΕΒΝ – European BIC network, Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κέντρων Επιχειρηματικότητας &
Καινοτομίας (Business Innovation Centers - BICs) για την παροχή υπηρεσιών
επιχειρηματικότητας σε νέους, «εν δυναμει» επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων.
✓ http://www.bicofattika.gr
Κέντρο Επιχείρησης & Καινοτομίας Αττικής (BIC of Attika) το αντίστοιχο κέντρο BIC στην
Αττική
✓ http://www.urenio.org/el/default.htm
Καινοτομία, εργαλεία καινοτομίας και μάνατζεμεντ σχετιζόμενα με επιχειρήσεις και
επιχειρηματικότητα
✓ http://www.eommex.gr
✓ Ο δικτυακός τόπος του ΕΟΜΜΕΧ (Ελληνικός Οργανισμός Μικρών – Μεσαίων
Επιχειρήσεων & Χειροτεχνίας)
✓ http://www.help-forward.gr
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ: σύνδεσης της έρευνας και της παραγωγής στην Ελληνική επικράτεια.
✓ http://www.e-boss.gr
Πόρταλ από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, με πολλές πληροφορίες, καλή ενημέρωση
και πολλά εργαλεία διαθέσιμα
✓ http://www.sevt.gr
Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ)

