
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ   

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΛΛΑΓΗ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και Αςκιςεισ Πράξθσ 4  

   
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

Επιςτθμονικισ Περιοχισ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 

και Παράρτημα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Οι ςφγχρονεσ ςυνκικεσ και το διαρκϊσ μεταβαλλόμενο περιβάλλον διαμορφϊνουν τθν ανάγκθ για 
αζναθ προςαρμογι ςτισ πολυδιάςτατεσ επιχειρθςιακζσ εξελίξεισ. Αναγκαία προχπόκεςθ επιβίωςθσ 
και ανάπτυξθσ των οργανιςμϊν είναι θ καλλιζργεια τθσ ικανότθτασ κατανόθςθσ του νζου 
περιβάλλοντοσ και προςαρμογισ ςε αυτό. ε αυτό το πλαίςιο είναι εξζχουςασ ςθμαςίασ θ ςυμβολι 
τθσ θγεςίασ τθσ επιχείρθςθσ ςτθ διαχείριςθ τθσ οργανωςιακισ αλλαγισ. 
 
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ/θ φοιτιτρια κα είναι ςε κζςθ: 

 Να προςδιορίηει τισ παραμζτρουσ μεταβολϊν ςτα περιβάλλοντα των επιχειριςεων 
 Να ζχει κατανοιςει τα είδθ ςτρατθγικϊν αλλαγϊν και τα ςυνικθ εμπόδια που 

ανακφπτουν κατά τθν υλοποίθςθ αλλαγϊν 
 Να αξιολογεί τθ δυνατότθτα εφαρμογισ των διαφορετικϊν μοντζλων διαχείριςθσ των 

αλλαγϊν ανάλογα με τισ επικρατοφςεσ εξωτερικζσ και εςωτερικζσ ςυνκικεσ  
 Να διακρίνει με ποιουσ τρόπουσ θ θγεςία ςυμβάλει ςτθ διαχείριςθ τθσ οργανωςιακισ 

αλλαγισ, τθ διαμόρφωςθ νζασ οργανωςιακισ κουλτοφρασ, τθν επίλυςθ 
ςυγκροφςεων, τθ διευκόλυνςθ τθσ μάκθςθσ και ανάπτυξθσ του ανκρϊπινου 
δυναμικοφ 



 Να αξιοποιεί ςυνδυαςτικά τισ προαναφερκείςεσ γνϊςεισ και μεκόδουσ με ςκοπό τθν 
επιτυχι ενςωμάτωςθ αλλαγϊν ςε επιχειρθςιακά περιβάλλοντα 

 Να αναςτοχάηεται και αξιολογεί τθ δράςθ του με ςκοπό τθν προςωπικι 
επαγγελματικι του βελτίωςθ 

 Να ςυνεργάηεται αποτελεςματικά με ςυμφοιτθτζσ του ϊςτε να διερευνοφν τα 
δεδομζνα και να παρουςιάηουν με επιςτθμονικι πλθρότθτα τα επιχειριματα και τα 
ςυμπεράςματά τουσ ςε αςκιςεισ, μελζτεσ περίπτωςθσ, projects ςε κζματα 
οργανωςιακισ αλλαγισ 
 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

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

 Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 
 Λιψθ αποφάςεων 
 Αυτόνομθ Εργαςία 
 Ομαδικι Εργαςία 
 εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και τθν πολυπολιτιςμικότθτα 
 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ 

ςε κζματα φφλου 
 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 
1.Οι επιχειριςεισ και τα μεταβαλλόμενα περιβάλλοντά τουσ 
2.Η ςυμβολι τθσ θγεςίασ ςτθν ενςωμάτωςθ αλλαγϊν 
3.Ανάπτυξθ οράματοσ και ςτρατθγικισ αλλαγισ  
4.Είδθ ςτρατθγικισ αλλαγισ 
5.Οργανωςιακι κουλτοφρα και αλλαγι 
6.Εμπόδια και αντιςτάςεισ ςτισ οργανωςιακζσ αλλαγζσ 
7.Μοντζλα διαχείριςθσ τθσ αλλαγισ 
8. Ο ρόλοσ τθσ θγεςίασ 
9.Προχποκζςεισ επιτυχοφσ ενςωμάτωςθσ τθσ αλλαγισ 
10..Διαχείριςθ ςυγκροφςεων και διαχείριςθ κρίςεων 
11.Ο ρόλοσ τθσ μάκθςθσ ςτθν οργανωςιακι αλλαγι 
12. Μελζτθ παραδειγμάτων οργανωςιακϊν αλλαγϊν. 
 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

Αξιοποίθςθ παρουςιάςεων μζςω θ/υπολογιςτι ςτθν 
τάξθ (power-point) 
Τποςτιριξθ μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 



με τουσ φοιτθτζσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ open e-class 
 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 40 

Αςκιςεισ Πράξθσ που 
εςτιάηουν ςτθν εφαρμογι 
μεκοδολογιϊν και 
ανάλυςθ μελετϊν 
περίπτωςθσ ςε μικρότερεσ 
ομάδεσ φοιτθτϊν 

12 

Γραπτι εργαςία  35 
 

  
  
  

  

  

Αυτοτελισ Μελζτθ 63 

Σφνολο Μαθήματος  
 

150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
Ι. Γραπτι τελικι εξζταςθ (70%) 
-Ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ 
-φγκριςθ ςτοιχείων κεωρίασ 
-Ερωτιματα αξιολόγθςθσ κριτικισ επιχειρθματολογίασ 
 
ΙΙ. Γραπτι εργαςία και παρουςίαςθ (30%) 
 
Η αξιολόγθςθ είναι προςβάςιμθ από τουσ φοιτθτζσ 
για επεξθγιςεισ ςχετικά με τθ βελτίωςι τουσ. 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :      
Διδακτικά ςυγγράμματα: 

 Ρωςςίδθσ, Γ., Αςπρίδθσ, Γ. & Μπελιάσ, Δ. (2019). Διαχείριςθ Αλλαγϊν και Ηγεςία. 
Εκδ. Σηιόλα 

 Senior, B. & Swailes, S. (2016). Οργανωςιακι Αλλαγι. Εκδ. Broken Hill Publ. 
Πρόςκετθ Βιβλιογραφία: 

 Harvard Business Review για τθν Αλλαγι (2003). Εκδ. Κλειδάρικμοσ 

 αλαβοφ, Ε. (2013). Καινοτομία και Αλλαγι ςτο Επιχειρείν. Εκδ. Rosili 
                  
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

  Journal of Organizational Change Management 

 Journal of Change Management 
 
 

 

 

 
 


