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Επιχειρησιακή Στρατηγική

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
Διαλέξεις και Εργασία

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

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

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κατεύθυνση ΔΕ

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

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ελληνική

Όχι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(URL)
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(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

Αυτό μάθημα σκοπεύει να καλλιεργήσει την αναλυτική και κριτική ετοιμότητας των συμμετεχόντων,
ώστε να είναι ικανοί να σχηματοποιήσουν, υλοποιήσουν και να αξιολογήσουν, συνολικές και
επιμέρους, οργανωσιακές στρατηγικές.
Συγκεκριμένα σκοπεύει στο:


Να κατανοήσουν την διαχρονική ανάπτυξη της στρατηγικής σκέψης, ώστε αυτή να
καταφέρει να φθάσει στο σημείο στο οποίο βρίσκεται στις μέρες μας, τις πολλές και συχνά
συγκρουόμενες σχολές σκέψης στο στρατηγικό μάνατζμεντ, προωθώντας έτσι μια σύλληψη
των εσώτερων πλεονεκτημάτων και αδυναμιών των διαφόρων προσεγγίσεων.



Να εξετάζουν ολοκληρωμένα τους ρόλους της δημιουργικότητας και του ορθολογισμού
στην ανάπτυξη της στρατηγικής σκέψης.



Να ανακαλύπτουν, να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να ελέγχουν ολοκληρωμένες
στρατηγικές σε κάθε οργανισμό και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα ειδικά
στρατηγικά ζητήματα που σχετίζονται με τα ποικίλα επιχειρησιακά περιβάλλοντα.

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…
…….

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα εστιάζεται στις διαδικασίες μορφοποίησης και υλοποίησης των στόχων μιας
επιχείρησης σε μακροχρόνιο ορίζοντα.
Πιο συγκεκριμένα, εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους η σύγχρονη επιχείρηση ενεργοποιεί και
προσαρμόζει τους πόρους που διαθέτει σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον
ώστε να εκπληρώσει τις προσδοκίες των συμμετασχόντων σε αυτήν.
Το μάθημα διαμερίζεται σε 3 βασικές ενότητες: Την διαδικασία στρατηγικής ανάλυσης, αυτήν της
επιλογής στρατηγικής και τέλος τις διαδικασίες υλοποίησης της στρατηγικής. Χρησιμοποιείται
εκτενώς το εργαλείο της μελέτης περιπτώσεων από την ελληνική και διεθνή πραγματικότητα.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στην τάξη

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

Εξειδικευμένο Λογισμικό διαχείρισης έργων Υποστήριξη
Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας e-class, Power Point presentations

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

(Προαιρετική) Ομαδική
Εργασία σε μελέτη
περίπτωσης.
Αυτοτελής Μελέτη

30

111

Σύνολο Μαθήματος (25
ώρες φόρτου εργασίας
ανά πιστωτική μονάδα)

180

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:
Ανάλυση και απάντηση σε ερωτήσεις βασισμένες σε
μελέτη περίπτωσης .
ΙΙ. Προαιρετική Εργασία :Στον τελικό βαθμό των
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Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

συμμετεχόντων -υπό την προϋπόθεση ότι έχουν
προβιβάσιμη επίδοση στην γραπτή εξέταση στο τέλος του
εξαμήνου- θα συνυπολογίζεται ως προσαύξηση, ανάλογα
με την επίδοση τους:

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

Πολύ καλή επίδοση: 2 βαθμοί

Καλή επίδοση: 1 βαθμός
Άριστη επίδοση: 3 βαθμοί

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ



Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

- X.Βλάδος (2016) Στρατηγική μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σε συνθήκες κρίσης, εκδ.ΚΡΙΤΙΚΗ
- Thompson Arthur, Strickland III A. J., Gamble John (2014) Σχεδιασμός και Υλοποίηση
Επιχειρησιακής Στρατηγικής, εκδ. Utopia
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