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ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Business English II  

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 4 6 

Αςκήςεισ Πράξησ   

   
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 

Γενικϊν Γνϊςεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

Δεν Τπάρχουν  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

 
Ελληνική και Αγγλική  

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

Ναι  

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.hmu.gr/courses/BAT127  

 ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μακθςιακά 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 την επιτυχή ολοκλήρωςη του μαθήματοσ, οι φοιτητζσ αναμζνεται να ζχουν τισ: 
 

Γνώςεισ ϊςτε να μποροφν να: 

 Κατανοοφν τισ τεχνικζσ ςυγγραφισ και ςφνταξθσ διαφορετικών τφπων 
επιχειρθματικών και ακαδθμαϊκών κειμζνων ςτθν αγγλικι γλώςςα  

 Κατανοοφν τον τρόπο με τον οποίο χρθςιμοποιείται θ Αγγλικι γλώςςα ςτο 
επιχειρθματικό περιβάλλον   

 Κατανοοφν και να κάνουν ορκι χριςθ εξειδικευμζνθσ ορολογίασ των 
επιχειριςεων και των οργανιςμών  

Δεξιότθτεσ ϊςτε να μποροφν να: 

 Μποροφν να ςυμμετζχουν αποτελεςματικά ςε επαγγελματικζσ-ακαδθμαϊκζσ 
ςυναντιςεισ δια του προφορικοφ λόγου 

 υντάςςουν κακθμερινά εξειδικευμζνα κείμενα ςτθν αγγλικι γλώςςα με ςωςτι 
χριςθ λεξιλογίου και επιχειρθματικών όρων (emails, ςυνοδευτικζσ επιςτολζσ, 

https://eclass.hmu.gr/courses/BAT127


 

 

κζςεισ εργαςίασ, απαντθτικζσ επιςτολζσ, παραγγελίεσ, παράπονα, δελτία τφπου) 

 Διαβάηουν και να κατανοοφν εξειδικευμζνα ακαδθμαϊκά και επιχειρθματικά 
κείμενα ςτθν αγγλικι γλώςςα   

 Εργαςτοφν ςε ομάδεσ και να εξοικειωκοφν με τθ λογικι τθσ ομαδικισ εργαςίασ και 
ςυνεργαςίασ   

Ικανότθτεσ ϊςτε να μποροφν να: 

 Αναπτφξουν και να βελτιώςουν τισ επικοινωνιακζσ τεχνικζσ ςτθν αγγλικι γλώςςα 
(γραπτό και προφορικό λόγο)   

 Εργαςτοφν και να λειτουργιςουν ςε ζνα διεκνζσ εργαςιακό περιβάλλον  

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
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 μάθημα αποςκοπεί ςε   

 Αυτόνομη Εργαςία 

 Ομαδική Εργαςία 

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Κατανόηςη και ςυγγραφή ακαδημαϊκϊν κειμζνων ςτην αγγλική γλϊςςα   
 Εκμάθηςη εξειδικευμζνησ ορολογίασ ςτην Διοίκηςη Επιχειρήςεων με ςυγκεκριμζνα 

παραδείγματα αναφορικά με:     
 Επιχειρηματικότητα & Ηγεςία, νεοφυήσ επιχειρηματικότητα  
 Διοίκηςη οργανιςμϊν και επιχειρηματικζσ ςτρατηγικζσ  
 Λογιςτικά και οικονομικά 
 Ανθρϊπινο δυναμικό 
 Διαχείριςη μάρκετινγκ 

 Αγγλικά για τον τουριςμό: εξειδικευμζνεσ ζννοιεσ, όροι και παραδείγματα  
 Αναψυχή, ταξίδια και τουριςμόσ: λεξιλόγιο, ζννοιεσ και αςκήςεισ  
 Κατανόηςη και περιγραφή γραφημάτων και πινάκων ςτην αγγλική γλϊςςα με 

παραδείγματα   
 Ανάθεςη ομαδικήσ εργαςίασ και παρουςίαςη ςτην αγγλική γλϊςςα  

 ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςη κ.λπ. 

τη τάξη Πρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τουσ φοιτητζσ 

 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

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

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ & Αςκήςεισ Πράξησ  80 

Ομαδική Εργαςία  

Αυτοτελήσ Μελζτη 70 

Σφνολο Μαθήματοσ  

(25 ϊρεσ φόρτου εργαςίασ ανά 

πιςτωτική 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. 

Γλϊςςα Αξιολόγηςησ: Αγγλική   
 
Η αξιολόγηςη των φοιτητϊν θα γίνεται με: 

(A) Γραπτή τελική εξζταςη (100%) που 
περιλαμβάνει ερωτήςεισ πολλαπλήσ επιλογήσ  

 

Η αξιολόγηςη των φοιτητϊν είναι προςβάςιμη από 

αυτοφσ για επεξηγήςεισ αναφορικά με την βελτίωςη 

τουσ. 
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