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ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Ζ

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ
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

4

6

Διαλζξεισ
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ
διδαςκαλίασ και οι διδακτικζσ μζκοδοι που
χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 4.
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ - ΕΠΙΛΟΓΗ
Υποβάκρου , Γενικϊν
Γνϊςεων, Επιςτθμονικισ
Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΟΧΙ
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ
Ε ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΟΧΙ

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 Παράρτθμα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ/τριεσ κα είναι ςε κζςθ να:
-Κατανοοφν τθ ςθμαςία τθσ επιχειρθματικότθτασ ςαν μοχλό ανάπτυξθσ
-Αντιλαμβάνονται ςε βάκοσ τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ επιχειρθματικότθτασ
-Κατανοοφν ςε βάκοσ τθν ζννοια και τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ καινοτομίασ
-Περιγράφουν και να διακρίνουν τθν τυπολογία τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ,
τισ πθγζσ χρθματοδότθςθσ των νεοφυϊν επιχειριςεων, τουσ τρόπουσ δικτφωςθσ των
επιχειριςεων
- Αναπτφςςουν επιχειρθςιακά ςχζδια, και ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ απαραίτθτεσ για τθν
άςκθςθ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ
-Εφαρμόςουν τισ κεωρθτικζσ γνϊςεισ που αποκτικθκαν με τθ δθμιουργία μικρισ εικονικισ
επιχείρθςθσ
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

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

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και
επαγωγικισ ςκζψθσ

Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν





Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία



3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Οι βαςικζσ ζννοιεσ του μακιματοσ περιλαμβάνουν:
1.Επιχειρθματικότθτα: Περιεχόμενο, οριςμοί, κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ.
2.Χαρακτθριςτικά τθσ προςωπικότθτασ, παρακίνθςθ & δθμογραφικό προφίλ
επιχειρθματία. Ομοιότθτεσ και διαφορζσ μεταξφ επιχειρθματία και διοικθτικοφ ςτελζχουσ.
Ενδο-επιχειρθματικότθτα (Intrapreneurship).
3.Επιχειρθματικι Πρόκεςθ (Entrepreneurial Intention). Επίδοξοι Επιχειρθματίεσ.
Παγκόςμιο Παρατθρθτιριο Επιχειρθματικότθτασ (GEM). Επιχειρθματικότθτα Αρχικϊν
ταδίων και Κακιερωμζνθ Επιχειρθματικότθτα. Επιχειρθματικότθτα Ευκαιρίασ και Ανάγκθσ.
Οικονομικι κρίςθ και επιχειρθματικι δραςτθριότθτα.
4.Τλοποίθςθ επιχειρθματικισ ιδζασ. Επιχειρθματικό χζδιο (Business Plan).
5.τρατθγικι νεοφυϊν επιχειριςεων. Ανάλυςθ αγοράσ & ανταγωνιςμοφ.
6.Χρθματοοικονομικό & Λογιςτικό πρόγραμμα νεοφυϊν επιχειριςεων. Πρόγραμμα
Μάρκετινγκ νεοφυϊν επιχειριςεων.
7.Μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ.
8.Οικογενειακζσ επιχειριςεισ.
9.Εναλλακτικζσ μορφζσ μικρισ επιχειρθματικότθτασ. Αυτοαπαςχόλθςθ. Σθλεργαςία.
Εργαςία από το ςπίτι.
10.Νεανικι επιχειρθματικότθτα. Γυναικεία επιχειρθματικότθτα.
11.Επιχειρθματικότθτα & καινοτομία. Οικονομικι εκμετάλλευςθ εφευρζςεων.
Κατοχφρωςθ ευρεςιτεχνιϊν. Κζντρα Αριςτείασ (Excellence Centers). Σεχνοβλαςτοί (Spinoffs).
12.Χρθματοδότθςθ και υποςτιριξθ νεοφυϊν επιχειριςεων. Θεςμικό πλαίςιο. Επενδυτικά
κίνθτρα & αναπτυξιακά προγράμματα. Εκπαίδευςθ και ανάπτυξθ νζων επιχειρθματιϊν
13.Δικτφωςθ νεοφυϊν επιχειριςεων. Σο υπόδειγμα τθσ Silicon Valley. Σο υπόδειγμα τθσ
Σρίτθσ Ιταλίασ. Σεχνοπόλεισ, τεχνολογικά πάρκα, ςυςτάδεσ, δίκτυα, κερμοκοιτίδεσ.
4.ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ KAI ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ τθν αίκουςα διδαςκαλίασ με φυςικι παρουςία των
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ φοιτθτϊν.
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ.
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
 Χριςθ projector.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ
 Τποςτιριξθ Μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class.
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία,

ςτθν Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ,
ςτθν Επικοινωνία με τουσ
φοιτθτζσ
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 με
παρουςιάςεισ ςε
θλεκτρονικι μορφι.

50

 Μελζτεσ περιπτϊςεων

36

 Διάκεςθ θλεκτρονικϊν
παρουςιάςεων
διδαςκαλίασ ςτουσ
φοιτθτζσ.
Αυτοτελισ Μελζτθ

44

Λοιπζσ δραςτθριότθτεσ
(π.χ. Ομαδικι ι Ατομικι
Εργαςία ςε μελζτθ
περίπτωςθσ,
εκπαιδευτικι εκδρομι,
διαλζξεισ εξωτερικϊν
ςυνεργατϊν κ.λπ.)

20

Σφνολο Μαθήματος
150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι
αξιολόγθςθσ

τθσ

διαδικαςίασ Γλϊςςα αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι

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



80% Γραπτι εξζταςθ (που περιλαμβάνει:
-Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ
-Ερωτιςεισ κεωρθτικοφ περιεχομζνου
- Θζματα κριτικισ ςκζψθσ.
- Ερωτιςεισ λιψθσ απόφαςθσ.



20% ςφντομθ γραπτι ενδιάμεςθ εξζταςθ που
γίνεται ςτο τζλοσ των παραδόςεων



Παρουςίαςθ εργαςίασ

(ομαδικι εργαςία) –

Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ

προαιρετικι

(λαμβάνει

10%

του

ςυνολικοφ

βακμοφ)

Αναφζρονται
ρθτά
προςδιοριςμζνα
κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι
προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ.
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