
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ  (Πρϊτοσ Κφκλοσ πουδϊν) 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΕ 6063 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 6
ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΜΩΝ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςη που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά 

μζρη του μαθήματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτηριακζσ Αςκήςεισ κ.λπ. Αν 
οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του 

μαθήματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το 
ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ  2 6 

Αςκιςεισ /Πράξεισ 2  

   
Προςθζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςη διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζθοδοι που χρηςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά 
ςτο 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υποβάθρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτημονικήσ Περιοχήσ, Ανάπτυξησ 

Δεξιοτήτων 

Επιςτθμονικισ Περιοχισ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

Δεν Τπάρχουν  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι και Αγγλικι για φοιτθτζσ προγράμματοσ ERASMUS 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

Ναι  

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.hmu.gr/courses/BAT155/  

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθησιακά Αποτελζσματα 
Περιγράφονται τα μαθηςιακά αποτελζςματα του μαθήματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότητεσ και ικανότητεσ 
καταλλήλου επιπζδου που θα αποκτήςουν οι φοιτητζσ μετά την επιτυχή ολοκλήρωςη του μαθήματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπζδου των Μαθηςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάθε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατησ Εκπαίδευςησ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάθηςησ 

και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικόσ Οδηγόσ ςυγγραφήσ Μαθηςιακϊν Αποτελεςμάτων 
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ αναμζνεται οι φοιτθτζσ να ζχουν τισ: 

Γνώσεις ϊςτε να μποροφν να: 

 Αναγνωρίηουν τα διαφόρων ειδϊν προβλιματα που δθμιουργοφνται ςτα πλαίςια του 
τουριςτικοφ ςυςτιματοσ 

 Παρουςιάηουν τισ εναλλακτικζσ προςεγγίςεισ ςχεδιαςμοφ για τουριςτικοφσ προοριςμοφσ 

 Εντοπίηουν και να καταγράφουν τα χαρακτθριςτικά τθσ προςφοράσ και τθ ελκυςτικότθτασ 
ενόσ προοριςμοφ 

 Περιγράφουν τθ διαδικαςία ανάπτυξθσ πλάνου μάρκετινγκ για ζνα τουριςτικό προοριςμό 
 

Δεξιότητες ϊςτε να μποροφν να: 

 Αναλφουν τθν ελκυςτικότθτα και τθν ανταγωνιςτικότθτα ενόσ προοριςμοφ 

 Εφαρμόηουν τισ ζννοιεσ του marketing mix ςε ζναν τουριςτικό προοριςμό 

 Αντιλαμβάνονται τθ ςθμαςία του ςχεδιαςμοφ για τθν ανάπτυξθ ενόσ προοριςμοφ 

https://eclass.hmu.gr/courses/BAT155/


 Οργανϊνουν τουριςτικζσ δράςεισ προβολισ και ενδιαφζροντοσ ςτα πλαίςια ενόσ 
τουριςτικοφ προοριςμοφ 

 εξθγοφν τισ δυνατότθτεσ προβολισ και επικοινωνίασ ενόσ τουριςτικοφ προοριςμοφ μζςω 
τθσ αξιοποίθςθσ του digital marketing και των τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν 
(ΣΠΕ) 
 

Ικανότητες ϊςτε να μποροφν να: 

 δθμιουργοφν μια ςτρατθγικισ για τθν ανάπτυξθ ενόσ τουριςτικοφ προοριςμοφ 

 αναπτφξουν και να διαχειριςτοφν ζνα διαφοροποιθμζνο τουριςτικό εμπορικό ςιμα. 

 προτείνουν λφςεισ ςχετικά με το branding και τθν προϊκθςθ ενόσ τουριςτικοφ προοριςμοφ 

Γενικζς Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψη τισ γενικζσ ικανότητεσ που πρζπει να ζχει αποκτήςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτημα Διπλϊματοσ και παρατίθενται ακολοφθωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάθημα;. 

Σο μάκθμα αποςκοπεί ςε : 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

 χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

 εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  

 Λιψθ αποφάςεων 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Ειςαγωγι: Η ζννοια του προοριςμοφ και οι επιπτϊςεισ του τουριςμοφ ςτουσ προοριςμοφσ 

 Αειφορικόσ τουριςμόσ και αναγκαιότθτα διαχείριςθσ ενόσ προοριςμοφ 

 χεδιαςμόσ και ανάπτυξθ τουριςτικϊν προοριςμϊν (Διαφορετικζσ προςεγγίςεισ) 

 Κφκλοσ ηωισ προοριςμοφ 

 τοιχεία ελκυςτικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ ενόσ προοριςμοφ 

 Ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν για τθ διοίκθςθ τουριςτικϊν προοριςμϊν 

 Ο ρόλοσ των DMOs 

 Σο Μάρκετινγκ ενόσ τουριςτικοφ προοριςμοφ - χεδιαςμόσ μάρκετινγκ 

 Εφαρμογζσ μείγματοσ μάρκετινγκ ςτον τουριςτικό προοριςμό 

 Διαχείριςθ εκδθλϊςεων ςτουσ προοριςμοφσ 

 Η πλθροφορικι ςτον τομζα του τουριςμοφ 

 Δθμόςιοσ τομζασ και τουριςτικι πολιτικι 

 Μελζτθ – Ανάλυςθ Ειδικϊν Περιπτϊςεων (Μια Ελλθνικι και Παγκόςμια Προςζγγιςθ 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςη κ.λπ. 

 τθν τάξθ πρόςωπο με πρόςωπο 

 Χριςθ πλατφόρμασ τθλεκπαίδευςθσ (google meet) για 

τισ περιπτϊςεισ που δεν είναι δυνατι θ διδαςκαλία ςε 

τάξθ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήςη Τ.Π.Ε. ςτη Διδαςκαλία, ςτην 
Εργαςτηριακή Εκπαίδευςη, ςτην Επικοινωνία 

με τουσ φοιτητζσ 

 Χριςθ τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class 

 Αξιοποίθςθ video από το διαδικτυακζσ πθγζσ όπωσ το 
youtube  

 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζθοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτηριακή Άςκηςη, 
Άςκηςη Πεδίου, Μελζτη & ανάλυςη 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτήριο, Πρακτική 
(Τοποθζτηςη), Κλινική Άςκηςη, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτήριο, Διαδραςτική διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνηςη μελζτησ 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ (Θεωρία και 
Αςκιςεισ) 

52 

Μικρζσ ατομικζσ εργαςίεσ 
εξάςκθςθσ ι πρόοδοσ 

20 

Μελζτθ και ανάλυςθ 20 



(project), Συγγραφή εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτησ του φοιτητή 
για κάθε μαθηςιακή δραςτηριότητα καθϊσ και 
οι ϊρεσ μη καθοδηγοφμενησ μελζτησ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

βιβλίων και άρκρων 

Αυτοτελισ Μελζτθ 58 

  

φνολο Μακιματοσ  
(25 ϊρεσ φόρτου εργαςίασ 
ανά πιςτωτικι μονάδα) 

150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφή τησ διαδικαςίασ αξιολόγηςησ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγηςησ, Μζθοδοι αξιολόγηςησ, 
Διαμορφωτική  ή Συμπεραςματική, Δοκιμαςία 
Πολλαπλήσ Επιλογήσ, Ερωτήςεισ Σφντομησ 
Απάντηςησ, Ερωτήςεισ Ανάπτυξησ Δοκιμίων, 
Επίλυςη Προβλημάτων, Γραπτή Εργαςία, 
Ζκθεςη / Αναφορά, Προφορική Εξζταςη, 
Δημόςια Παρουςίαςη, Εργαςτηριακή Εργαςία, 
Κλινική Εξζταςη Αςθενοφσ, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρητά προςδιοριςμζνα κριτήρια 
αξιολόγηςησ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτητζσ. 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης:  Ελλθνικι και Αγγλικι για φοιτθτζσ 
προγράμματοσ  ERASMUS 
 

Η αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν κα γίνει ςτθ βάςθ των 
παρακάτω: 

α. 2 ενδιάμεςα τεςτ προόδου πολλαπλισ επιλογισ,  15% το 
κακζνα (προαιρετικά) 

β. ςυγγραφι μικροφ άρκρου ι επεξεργαςία επιςτθμονικοφ 
άρκρου για ανάρτθςθ ςτο blog του μακιματοσ ι εργαςία  
(20% - προαιρετικά) 

γ. τελικι εξζταςθ (50% - 85%): γραπτι εξζταςθ για όλουσ 
και προφορικι για τουσ επιτυχόντεσ τθσ γραπτισ εξζταςθσ. 
Η τελικι εξζταςθ μπορεί να περιλαμβάνει: (α) Ερωτιςεισ 
πολλαπλισ επιλογισ και (β) Αςκιςεισ αξιολόγθςθσ τθσ 
δυνατότθτασ ανάλυςθσ των εννοιϊν και εφαρμογισ τουσ 
ςτισ περιπτϊςεισ πραγματικϊν τουριςτικϊν προοριςμϊν 

Απαραίτθτθ προχποκεςθ για τθ ςυμμετοχι ςτθν τελικι 
εξζταςθ είναι θ συμμετοχή σε μία τουλάχιστον από τις 
ενδιάμεσες αξιολογήσεις (δθλαδι ςε ζνα από τα δφο τεςτ 
προόδου ι ςυγγραφι άρκρου) . 

Σο αποτζλεςμα τθσ αξιολόγθςθσ των φοιτθτϊν 
(βακμολογία) είναι προςβάςιμο από αυτοφσ για 
επεξθγιςεισ ωσ προσ τα προβλθματικά ςθμεία και 
κατευκφνςεισ βελτίωςισ τουσ. υηιτθςθ και αξιολόγθςθ 
εργαςιϊν κα λαμβάνει χϊρα κατά τθ διάρκεια των 
παρουςιάςεων ϊςτε να ωφελθκοφν όςο το δυνατό 
περιςςότεροι φοιτθτζσ απ' τθ διαδικαςία. 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ι. Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
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Πρακτικζσ. Λευκωςία: Broken Hill Publishers. 
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Εκδόςεισ Κριτικι 

  Morrison, A. 2018. Marketing and Managing Tourism Destinations. 2nd edition. New York: 
Routledge  
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ΙΙ. Συναφή επιςτημονικά περιοδικά: 

 Journal of Destination Management  

 Tourism and Hospitality Planning and Development 

 Journal of Travel and Tourism Marketing 



 Tourismos: An International Multidisciplinary Refereed Journal of Tourism 

 Journal of Tourism, Heritage & Services Marketing 

 Journal of Sustainable Tourism 

 

 
 


