
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ  (Πρϊτοσ Κφκλοσ πουδϊν) 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 2ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Επικοινωνία ςτισ φγχρονεσ Επιχειριςεισ 

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 

Αςκιςεισ Πράξθσ   

   

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: 

 
Ελλθνικι  

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

Ναι  

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.hmu.gr/courses/BAT126  

 ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
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, οι φοιτθτζσ αναμζνεται να ζχουν τισ: 
 
 

https://eclass.hmu.gr/courses/BAT126


 

 

Γνώσεις ϊςτε να μποροφν να: 

 Κατανοοφν τισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ επιχειρθςιακισ επικοινωνίασ κακϊσ και τον 
τρόπο με τον οποίο ςυνδζεται με τθν ανάπτυξθ τθσ ςτρατθγικισ και τθν επίτευξθ 
των επιχειρθςιακϊν ςτόχων  

 Κατανοοφν και να αναλφουν πωσ επθρεάηεται θ επικοινωνία από πολιτιςμικοφσ, 
κοινωνιολογικοφσ και ψυχολογικοφσ παράγοντεσ  

 Να προςδιορίηουν και να εφαρμόηουν τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ επιτυχοφσ επικοινωνίασ 
αλλά και να διαχειρίηoνται τα ςυνικθ εμπόδια που ανακφπτουν 

 Να αξιολογοφν τθν πολυδιάςτατθ επίδραςθ που ζχει θ επικοινωνία ςτθ λειτουργία 
τθσ επιχείρθςθσ και ιδιαίτερα ςτθ διαχείριςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, ςτισ 
δθμόςιεσ ςχζςεισ, ςτισ διαπραγματεφςεισ και ςτθ διαχείριςθ τθσ διαφορετικότθτασ 
και τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ ςτισ ςφγχρονεσ επιχειριςεισ  
 

Δεξιότητες ϊςτε να μποροφν να: 

 χεδιάηουν και να αναπτφςςουν μια ολοκλθρωμζνθ επικοινωνιακι ςτρατθγικι 
ενόσ οργανιςμοφ ι μιασ επιχείρθςθσ 

 Αναλφουν υφιςτάμενεσ επικοινωνιακζσ ςτρατθγικζσ και να προτείνουν 
ςτοχευμζνεσ δράςεισ και ενζργειεσ βελτίωςθσ     

 
Ικανότητες ϊςτε να μποροφν να: 

 Βελτιϊςουν τθν επικοινωνιακι τουσ ικανότθτα ωσ φοιτθτζσ και αργότερα ωσ 
μελλοντικά ςτελζχθ ςε ςφγχρονεσ επιχειριςεισ και οργανιςμοφσ   

 χεδιάηουν και να δθμιουργοφν νζα, περιςςότερο αποτελεςματικά εργαλεία και 
τεχνικζσ επικοινωνίασ  

 Παρουςιάηουν και να επικοινωνοφν με περιςςότερθ επιςτθμονικι πλθρότθτα 
απόψεισ, επιχειριματα και ςυμπεράςματα    

Γενικές 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   

 Αυτόνομθ Εργαςία 

 Ομαδικι Εργαςία 

 Λιψθ αποφάςεων 

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Επικοινωνία επιχειριςεων και οργανιςμϊν ςτο ςφγχρονο περιβάλλον – Οριςμοί, 
κεντρικζσ ζννοιεσ, ιςτορικι εξζλιξθ και βαςικά ςυςτιματα επικοινωνίασ   

 Βαςικά μοντζλα επικοινωνίασ  
 Είδθ και εφροσ πεδίου επικοινωνίασ 
 Αξιοποίθςθ τθσ επικοινωνίασ ςτθ ςφγχρονθ επιχείρθςθ 
 Η επικοινωνία ςτθν οργάνωςθ ανκρωπίνου δυναμικοφ 
 τρατθγικι Επικοινωνίασ ςε επιχειριςεισ και οργανιςμοφσ 
 Ο ρόλοσ τθσ Επικοινωνίασ ςτθν Διαχείριςθ Αλλαγϊν 
 Ο ρόλοσ τθσ Επικοινωνίασ ςτο Μάρκετινγκ και ςτισ Δθμόςιεσ χζςεισ 
 Ο ρόλοσ τθσ επικοινωνίασ ςτθν διαχείριςθ τθσ διαφορετικότθτασ ςτο χϊρο εργαςίασ 
 Επικοινωνία και Διαπραγμάτευςθ 
 Ο ρόλοσ των Μζςων Κοινωνικισ Δικτφωςθσ ςτθν επικοινωνία των ςφγχρονων 

επιχειριςεων 
 Επικοινωνία μζςω αιτθμάτων και προςφορϊν 



 

 

 
 
  

 ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςη κ.λπ. 

Τποςτιριξθ Μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 

θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class 

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 & Αςκιςεισ 

Πράξθσ  

80 

Ομαδικι Εργαςία 30 

Αυτοτελισ Μελζτθ 40 

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, 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι  
 
Η αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν κα γίνεται με : 

(A) Γραπτι τελικι εξζταςθ (70%) που περιλαμβάνει: 

 Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ  

(B) Ομαδικι Εργαςία (30%) που περιλαμβάνει: 

 Επίλυςθ και παρουςίαςθ ςφνκετου 
προβλιματοσ  

Η αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν είναι προςβάςιμθ από 



 

 

Εργαςτηριακή Εργαςία, Κλινική 
Εξζταςη Αςθενοφσ, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρητά 
προςδιοριςμζνα κριτήρια 
αξιολόγηςησ και εάν και που είναι 
προςβάςιμα από τουσ φοιτητζσ. 

αυτοφσ για επεξθγιςεισ αναφορικά με τθν βελτίωςθ 
τουσ. 

 

 ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 
Αςπρίδθσ Γεϊργιοσ, Σςζλιοσ Δθμιτριοσ, Ρωςςίδθσ Ιωάννθσ (2018), Επιχειρθςιακζσ 
επικοινωνίεσ, Κωδικόσ Βιβλίου ςτον Εφδοξο: 77109570 
 
Φαναριϊτθσ Παναγιϊτθσ (2010), Επιχειρθςιακι επικοινωνία: Ειςαγωγι ςτθ κεωρία και 
τεχνικι τθσ ςφγχρονθσ επιχειρθςιακισ επικοινωνίασ, Κωδικόσ Βιβλίου ςτον Εφδοξο: 22780 
 
Wood Julia T. (2019), Σο ψθφιδωτό τθσ Επικοινωνίασ-Ειςαγωγι ςτο πεδίο τθσ επικοινωνίασ, 
Κωδικόσ Βιβλίου ςτον Εφδοξο: 86056114 
 
  
 

 


