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ΔΙΕΘΝΕ ΔΙΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ (Β2Β) ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ 
ΕΥΟΔΙΑΣΙΚΗ ΑΛΤΙΔΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Μεταπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 401(Β) ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Β,  
Κατεφκυνςθ 
Διεκνείσ 
Επιχειρθματικζσ 
Δραςτθριότθτεσ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΔΙΕΘΝΕ ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ (Β2Β) ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ 
ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΗ ΑΛΤΙΔΑ 

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- διαδραςτικι διδαςκαλία  3 5 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ   

Φροντιςτθριακζσ αςκιςεισ    

άλλθ   

ςφνολο 3 5 

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Τποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, Επιςτθμονικισ 
Περιοχισ, Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων 

ΕΙΔΙΚΟΤ ΤΠΟΒΑΘΡΟΤ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
(URL) 

https://mba-ihu.gr/μακιματα/βϋεξάμθνο/διεκνζσ-

διεπιχειρθςιακό-β2β-μάρκετιν/ 

https://exams-sod.the.ihu.gr/course/view.php?id=230  

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθησιακά Αποτελζσματα – Ειδικζς Ικανότητες 

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. 
υμβουλευτείτε 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 φοιτθτζσ αναμζνεται ότι ςτα πλαίςια του μακιματοσ κα είναι ςε κζςθ: 
● Να αναγνωρίςουν και να κατανοιςουν τισ επιχειρθματικζσ, τεχνολογικζσ και λοιπζσ προκλιςεισ που επθρεάηουν τθν 

εφοδιαςτικι αλυςίδα και τισ διεκνζσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ. 

https://mba-ihu.gr/%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CE%B2%CE%84%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C-%CE%B22%CE%B2-%CE%BC%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BD/
https://mba-ihu.gr/%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CE%B2%CE%84%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C-%CE%B22%CE%B2-%CE%BC%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BD/
https://exams-sod.the.ihu.gr/course/view.php?id=230
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● Να γνωρίςουν και να κατανοιςουν τισ ζννοιεσ των Logistics και τθσ Εφοδιαςτικισ Αλυςίδασ 

● Να αναγνωρίηουν και να κατανοοφν τισ επιχειρθςιακζσ διαδικαςίεσ και τισ διαδικαςίεσ ςτθν εφοδιαςτικι αλυςίδα 

● Να κατανοιςουν το μοντζλο τθσ αλυςίδασ αξίασ 

● Να εφαρμόηουν το μοντζλο τθσ αλυςίδασ αξίασ ςε μια επιχείρθςθ 

● Να εξοικειωκοφν με τισ ζννοιεσ των κόμβων παγκόςμιου εμπορίου και των εμπορευματικϊν κζντρων 

● Να αναγνωρίηουν τθ ςθμαςία και να αναλφουν το ρόλο των εμπορευματικϊν – διαμετακομιςτικϊν κζντρων 

● Να κατανοιςουν τουσ βαςικοφσ τφπουσ των καναλιϊν διανομισ 

● Να αναγνωρίηουν τουσ διάφορουσ ενδιάμεςουσ-μεςάηοντεσ ςτθν εφοδιαςτικι αλυςίδα και να κατανοιςουν το ρόλο 
τουσ 

● Να κατανοιςουν το αντικείμενο των μεταφορϊν, να αναλφουν τα είδθ των μεταφορϊν και να αξιολογοφν τα 
πλεονεκτιματα και μειονεκτιματά τουσ 

● Να αναλφουν και να αξιολογοφν τισ ςφγχρονεσ τάςεισ ςτισ μεταφορζσ 

● Να κατανοιςουν τισ ζννοιεσ τθσ διοίκθςθσ αποκεμάτων, τθσ αποκικευςθσ και τθσ διοίκθςθσ αποκικθσ 

● Να γνωρίςουν τουσ τρόπουσ και τα μζςα διαχείριςθσ αποκθκϊν, ιδιαίτερα με χριςθ ςφγχρονων ΣΠΕ 

● Να κατανοιςουν τθν ζννοια και τα χαρακτθριςτικά του Β2Β θλεκτρονικοφ επιχειρείν 

 

Επίςθσ, οι φοιτθτζσ κα μποροφν: 
● Να εντοπίηουν και να αναλφουν τα διάφορα ηθτιματα που επθρεάηουν τισ παγκόςμιεσ εφοδιαςτικζσ αλυςίδεσ 

● Να επιλζγουν τουσ κατάλλθλουσ ενδιάμεςουσ με βάςθ ςυγκεκριμζνα κριτιρια 

● Να είναι ςε κζςθ να λαμβάνουν τισ κατάλλθλεσ αποφάςεισ όςον αφορά ςτθν επιλογι και αξιολόγθςθ των 
ςυςτθμάτων μεταφορϊν 

● Να αναγνωρίηουν τα διάφορα είδθ αποκθκϊν και να επιλζγουν το κατάλλθλο είδοσ αποκικθσ αλλά και το κατάλλθλο 
ςφςτθμα αποκικευςθσ με βάςθ ςυγκεκριμζνα κριτιρια 

● Να χρθςιμοποιοφν εξειδικευμζνα websites-portals για τθν εφρεςθ ςυνεργατϊν και τθ δραςτθριοποίθςθ ςε διεκνείσ 
αγορζσ 

● Να χρθςιμοποιοφν εργαλεία διαδικτφου με ςκοπό τθν προϊκθςθ μιασ επιχείρθςθσ ςτισ διεκνείσ αγορζσ 

 

 Γενικζς Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ,  ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ 
αποςκοπεί το μάκθμα;. 
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ 

Κριτικι αξιολόγθςθ βιβλιογραφίασ 

Οριςμόσ ςτόχων 

χεδιαςμόσ ζργων 

Κακοριςμόσ προτεραιοτιτων 

Λιψθ αποφάςεων  
Διαχείριςθ χρόνου 

Διαχείριςθ τθσ ποιότθτασ 

Παρακολοφκθςθ αποτελεςμάτων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία – κατανομι ευκυνϊν 

 

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ 
υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι ασ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

Επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ (προφορικζσ, γραπτζσ) 
Σιρθςθ επαγγελματικισ δεοντολογίασ 

Σιρθςθ κατευκυντιριων οδθγιϊν καλισ πρακτικισ 

 

 
Οι φοιτθτζσ κα αποκτιςουν τισ ικανότθτεσ ζτςι ϊςτε να είναι ςε κζςθ να κατανοοφν το ρόλο τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ ςτο 
ςφγχρονο επιχειρθματικό περιβάλλον, να αναλφουν τθν επίδραςι τθσ ςτο διεκνζσ διεπιχειρθςιακό μάρκετινγκ, κακϊσ και να 
λαμβάνουν τισ κατάλλθλεσ αποφάςεισ για τθν επίτευξθ ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ ςτο διεκνζσ επιχειρθματικό 
περιβάλλον. 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Ειςαγωγι ςτο μάκθμα, εξελίξεισ ςτο διεκνζσ επιχειρθματικό περιβάλλον, 
επιχειρθματικζσ, τεχνολογικζσ και λοιπζσ προκλιςεισ, βιομθχανία 4.0 

2. Εφοδιαςτικι αλυςίδα, οριςμοί, παραδείγματα, ςθμαςία, ςτόχοι, τάςεισ, ρόλοσ και 
αρμοδιότθτεσ του ςτελζχουσ διαχείριςθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ 

3. Επιχειρθςιακζσ διαδικαςίεσ και διαδικαςίεσ ςτθν εφοδιαςτικι αλυςίδα, ηθτιματα 
που επθρεάηουν τισ παγκόςμιεσ εφοδιαςτικζσ αλυςίδεσ, παγκόςμιοι 
διαμετακομιςτικοί κόμβοι, εμπορευματικά κζντρα. 

4. Κανάλια διανομισ, ενδιάμεςοι-μεςάηοντεσ ςτθν εφοδιαςτικι αλυςίδα, επιλογι 
κατάλλθλων ενδιάμεςων με ςυγκεκριμζνα κριτιρια 

5. Μεταφορζσ (ρόλοσ και ςθμαςία), είδθ μεταφορϊν, υποδομζσ-εξοπλιςμόσ, 
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ςυςτιματα μεταφοράσ, διεκνείσ μεταφορζσ (εντόσ και εκτόσ Ε.Ε.) 
6. Μεταφορικζσ αποφάςεισ και επιλογζσ, κριτιρια επιλογισ μζςου μεταφοράσ, 

δείκτεσ (KPIs), Σεχνολογίεσ και Εφαρμογζσ για τισ μεταφορζσ. 
7. Διαχείριςθ-διοίκθςθ αποκεμάτων, διαχείριςθ-διοίκθςθ αποκικθσ, ρόλοσ, 

κακικοντα και αρμοδιότθτεσ του υπεφκυνου αποκικθσ, παραγωγικότθτα 
αποκικθσ, δείκτεσ (KPIs) 

8. Είδθ αποκθκϊν, ςχεδιαςμόσ και διαμόρφωςθ αποκικθσ, εξοπλιςμόσ και 
ςυςτιματα αποκικευςθσ, επιλογι ςυςτιματοσ αποκικευςθσ. 

9. Σεχνολογίεσ πλθροφορίασ και επικοινωνιϊν ςτθ διαχείριςθ αποκθκϊν 

10. Β2Β θλεκτρονικό επιχειρείν, E-marketplaces 

11. Εξειδικευμζνα websites / portals για εφρεςθ ςυνεργατϊν και δραςτθριοποίθςθ ςε 
διεκνείσ αγορζσ 

12. Εργαλεία για τθν προϊκθςθ μιασ επιχείρθςθσ ςτισ διεκνείσ αγορζσ 

13. Επιχειρθματικζσ B2B ςυναντιςεισ – αποςτολζσ, εκκζςεισ (δια ηϊςθσ, ψθφιακζσ, 
υβριδικζσ) 

 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο με 13 τρίωρεσ διαλζξεισ 

 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν Εργαςτθριακι 
Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία με ασ φοιτθτζσ 

Με αςφγχρονεσ μεκόδουσ τθλεκπαίδευςθσ, αποςτολι 
ενιςχυτικοφ υλικοφ μελζτθσ, με εργαλεία ςφγχρονθσ 
τθλεκπαίδευςθσ, με e-mail 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και μζκοδοι 
διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), υγγραφι 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 
Ώρεσ Φόρτου Εργαςίασ 

Φοιτητών ςτο ΠΜΣ 

Διαλζξεισ- διαδραςτικι 
διδαςκαλία 

39  

Εκπόνθςθ ομαδικϊν 
μελετϊν περίπτωςθσ 

20 

Εκπόνθςθ ατομικϊν 
εργαςιϊν 

50 

Ατομικι μελζτθ 41 

  

  

Σφνολο Μαθήματοσ  
(π.χ. αναλογία φόρτου 
εργαςίασ : αριθμό ΠΜ= 30 
Ώρεσ/1ECTS)  

150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 

 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ 
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 

Γλϊςςα αξιολόγθςθσ Ελλθνικι / Αγγλικι 

1. Εξετάςεισ με μια ςφντομθ μελζτθ περίπτωςθσ και 
ερωτιςεισ ανάπτυξθσ, ςε ποςοςτό 70% επί του τελικοφ 
βακμοφ αξιολόγθςθσ. 
ε κάκε ηθτοφμενο κζμα αξιολόγθςθσ αναγράφεται 
δίπλα το πλικοσ των μονάδων αξιολόγθςθσ του 
ςυγκεκριμζνου κζματοσ. 
Προθγοφνται επεξθγιςεισ για τον τρόπο που απαντάμε 
και δίνονται εξθγιςεισ για τα κζματα, κακϊσ και 
επαρκισ χρόνοσ επίλυςθσ. 
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αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 

2.Εκπόνθςθ εργαςιϊν (ομαδικϊν και ατομικϊν), ςε 
ποςοςτό 30%επί του τελικοφ βακμοφ αξιολόγθςθσ. 
Σα κριτιρια αξιολόγθςθσ των εργαςιϊν προςδιορίηονται 
ςτθν εκφϊνθςθ τθσ κάκε εργαςίασ. 
Ενδεικτικά αναφζρονται τα παρακάτω: 
● Εφρεςθ κατάλλθλων, ζγκυρων και πρόςφατων 

βιβλιογραφικϊν πθγϊν, εφροσ κάλυψθσ πθγϊν 

● Σρόποσ-ςτυλ γραφισ, τιρθςθ ακαδθμαϊκϊν 
προτφπων, χριςθ προτφπων (Harvard/APA) 

● Κριτικι αναςκόπθςθ τθσ βιβλιογραφίασ 

● Ικανότθτα παρουςίαςθσ και ανάλυςθσ μιασ 
πραγματικισ περίπτωςθσ 

● αφινεια ιδεϊν και επιχειρθμάτων 

● Ικανότθτα διατφπωςθσ ςαφϊν και ςυγκεκριμζνων 
προτάςεων 

● Σεχνικι αρτιότθτα εργαςίασ 
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