
Διεκνζσ Πανεπιςτιμιο τθσ Ελλάδοσ Π.Μ.. ςτθ Διοίκθςθ των Επιχειριςεων (ΜΒΑ) 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΘΘ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Μεταπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 303  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Β 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΕΘΝΕ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ 

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 

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, Επιςτθμονικισ 
Περιοχισ, Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων 

ΕΙΔΙΚΟΤ ΤΠΟΒΑΘΡΟΤ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
(URL) 

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

μάρκετινγκ/  

https://exams-sod.the.ihu.gr/course/view.php?id=229  

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. 
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 φοιτθτζσ αναμζνεται ότι ςτα πλαίςια του μακιματοσ κα: 
- Κατανοιςουν το ευρφτερο διεκνζσ οικονομικό, τεχνολογικό, πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον 
ςτο οποίο δραςτθριοποιοφνται οι επιχειριςεισ, κακϊσ και τισ ευκαιρίεσ που προκφπτουν ςτθ 
διεκνι αγορά 

- Είναι ςε κζςθ να χρθςιμοποιοφν τθ γνϊςθ και τισ ικανότθτζσ τουσ ϊςτε να ςχεδιάηουν διεκνι 
προγράμματα μάρκετινγκ 

- Να ςυνδυάηουν γνϊςεισ και να αποφαςίηουν με ποιεσ ςτρατθγικζσ ειςόδου κα ειςζλκουν ςτισ 
διεκνισ αγορζσ 

https://exams-sod.the.ihu.gr/course/view.php?id=229
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Επίςθσ, οι φοιτθτζσ κα: 
- Μποροφν να διαχειρίηονται και να μεταςχθματίηουν προβλιματα και απειλζσ ςε ευκαιρίεσ 
προσ αξιοποίθςθ 

- Να αναλαμβάνουν τθν αξιολόγθςθ των υποψιφιων αγορϊν του εξωτερικοφ 

- Να αναηθτοφν, αναλφουν και ςυνκζτουν δεδομζνα και πλθροφορίεσ από το διεκνζσ 
περιβάλλον με τθ χριςθ μελετϊν αλλά και των απαραίτθτων εργαλείων 

- Να λαμβάνουν αποφάςεισ και να κακοδθγοφν το τμιμα εξαγωγϊν ςτισ διεκνείσ 
δραςτθριότθτεσ 

 

 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 

Σχεδιαςμόσ 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 

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 ασ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

Επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ (προφορικζσ, γραπτζσ) 
Τιρθςθ επαγγελματικισ δεοντολογίασ 

Τιρθςθ κατευκυντιριων οδθγιϊν καλισ πρακτικισ 

 

 

Οι φοιτθτζσ κα αποκτιςουν τισ ικανότθτεσ να αναηθτοφν, να ςυνκζτουν δεδομζνα και πλθροφορίεσ 
με τθ χριςθ εργαλείων διαδικτφου και πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, να διενεργοφν ζρευνεσ και 
εργαςίεσ ςε διεκνζσ περιβάλλον. Επιπλζον, με βάςθ τθν αξιολόγθςθ του διεκνοφσ περιβάλλοντοσ, 
κα είναι ςε κζςθ να αποφαςίηουν ςε ποιεσ αγορζσ κα δραςτθριοποιθκοφν, να ορίηουν ςτόχουσ και 
να ςχεδιάηουν προγράμματα μάρκετινγκ για τισ ςυγκεκριμζνεσ αγορζσ. 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Ειςαγωγι ςτο Διεκνζσ Μάρκετινγκ. Παγκοςμιοποίθςθ. Σο Μάρκετινγκ και το 
Διεκνζσ Μάρκετινγκ. 

2. τρατθγικζσ Διεκνοφσ Μάρκετινγκ. τρατθγικζσ και τάδια Διεκνοποίθςθσ. Σο 
διεκνζσ  περιβάλλον μάρκετινγκ.  Πρωταγωνιςτζσ και νζεσ  τάςεισ. 

3. Διεκνζσ Πολιτιςμικό Περιβάλλον. Θ ςπουδαιότθτα του πολιτιςμικοφ 
περιβάλλοντοσ για το μάρκετινγκ. Σα ςτοιχεία του πολιτιςμικοφ περιβάλλοντοσ. 
Οι διαςτάςεισ του ςυςτιματοσ αξιϊν και ταξινόμθςθ πολιτιςτικϊν ςυςτθμάτων. 
Πολιτιςμικζσ αξίεσ: Επίδραςθ ςτθν καταναλωτικι ςυμπεριφορά και ςτθ Διεκνι 
Διοίκθςθ των Επιχειριςεων. Βαςικζσ πολιτιςμικζσ ιδιαιτερότθτεσ. 

4. Διεκνζσ Πολιτικό και Νομικό Περιβάλλον. Διεκνζσ πολιτικό περιβάλλον. Διεκνζσ 
νομικό περιβάλλον. 

5. Διεκνζσ Οικονομικό Περιβάλλον. Σο παγκόςμιο οικονομικό ςφςτθμα. Σο 
Μακροοικονομικό περιβάλλον. Παγκόςμιο περιβάλλον και ςθμαντικά μεγζκθ. Σο 
μικροοικονομικό περιβάλλον. 

6. Διεκνζσ Σεχνολογικό περιβάλλον- Μελζτεσ Περιπτϊςεων. 
7. Διεκνισ Ζρευνα Αγοράσ. Πλθροφοριακά ςυςτιματα διοίκθςθσ για τθ διεκνι 

αγορά. Είδθ πλθροφοριϊν. Ζρευνα αγοράσ και διεκνι ζρευνα αγοράσ. Σα ςτάδια 
τθσ ζρευνασ αγοράσ. Διαδίκτυο και ηθτιματα θκικισ ςτθ διεκνι ζρευνα αγοράσ. 

8. Είςοδοσ ςε Αγορζσ του εξωτερικοφ – Ανάπτυξθ τρατθγικϊν. Αξιολόγθςθ αγορϊν 
του εξωτερικοφ. Αξιολόγθςθ αγορϊν του εξωτερικοφ. Επιλογι μεκόδου ειςόδου 
και εξόδου από μία διεκνι αγορά. Μελζτθ περίπτωςθσ 

9. Διεκνισ πολιτικι προϊόντοσ. Διεκνοποίθςθ και επϊνυμα προϊόντα. Θ ςθμαςία 
του προϊόντοσ κατά τθν εξαγωγικι διαδικαςία. Ιςχυρζσ επωνυμίεσ. τάδια 
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ανάπτυξθσ ιςχυρϊν επωνυμιϊν. Σοποκζτθςθ διεκνϊν επωνυμιϊν. τρατθγικζσ 
προϊόντων για τισ διεκνείσ αγορζσ. Μελζτθ Περίπτωςθσ (Προςαρμογισ) 

10. Διεκνείσ Τπθρεςίεσ. Διεκνείσ Τπθρεςίεσ. Κλάδοι των διεκνϊν υπθρεςιϊν. 
Διεκνοποίθςθ των υπθρεςιϊν. Σο διεκνζσ περιβάλλον για τισ επιχειριςεισ 
υπθρεςιϊν. Μελζτθ Περίπτωςθσ (Συποποίθςθσ) 

11. Διεκνισ Σιμολογιακι Πολιτικι. Θ ζννοια τθσ τιμισ ςτθ διεκνι αγορά. τρατθγικι 
Μάρκετινγκ. Εναλλακτικζσ ςτρατθγικζσ διεκνοφσ τιμολογιακισ πολιτικισ. 
Εναλλακτικζσ ςτρατθγικζσ διεκνοφσ τιμολογιακισ πολιτικισ. Προςδιοριςτικοί 
παράγοντεσ διεκνοφσ τιμολογιακισ πολιτικισ. 

12. Θ Διεκνισ Διαφιμιςθ. Διαδικαςία τθσ Διεκνοφσ Επικοινωνίασ. Σο Διεκνζσ Μίγμα 
Προβολισ.  

13. Παρουςιάςεισ εργαςιϊν – Αξιολόγθςθ περιπτϊςεων 

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

Με ςφγχρονεσ και αςφγχρονεσ μεκόδουσ τθλεκπαίδευςθσ, με 
χριςθ ακαδθμαϊκισ πλατφόρμασ moodle, ανάρτθςθ και 
αποςτολι ενιςχυτικοφ υλικοφ μελζτθσ, με e-mail 

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 
Ώρεσ Φόρτου Εργαςίασ 

Φοιτητών ςτο ΠΜΣ 

Διαλζξεισ- διαδραςτικι 
διδαςκαλία 

39  

Εργαςίεσ βιβλιογραφικισ 
επιςκόπθςθσ  

31 

Ερευνθτικι εργαςία  50 

Παρουςίαςθ εργαςιϊν 
(προφορικά και γραπτά) 

2 

Ατομικι μελζτθ 28 

  

  

  

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 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. 

Γλϊςςα αξιολόγθςθσ Ελλθνικι / Αγγλικι 

1.Γραπτζσ Εξετάςεισ (60%)του τελικοφ βαθμοφ αξιολόγηςησ. 

υμπεραςματικι Δοκιμαςία (ςτο τζλοσ τθσ περιόδου), με 
ςυνδυαςμό κεμάτων Πολλαπλισ επιλογισ, φντομθσ 
Απάντθςθσ, Θεμάτων Ανάπτυξθσ, Επίλυςθσ προβλθμάτων από 
πραγματικζσ μελζτεσ περίπτωςθσ. 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. 
 

2. Παρουςίαςη εργαςιών προφορικά (10%) και γραπτά  
(20%) 

Δθμόςια Παρουςίαςθ και γραπτι κατάκεςθ αναφοράσ 
εργαςίασ ςτο τελευταίο μάκθμα με ςφγχρονεσ μεκόδουσ 
εκπαίδευςθσ (δια ηϊςθσ ι τθλεκπαίδευςθσ). 
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Κριτιρια αξιολόγθςθσ 

1.Πρότυπεσ απαντιςεισ από τα διδακτικά βοθκιματα, τθ 
διδαςκαλία και τισ ςθμειϊςεισ του μακιματοσ 

2. Πρότυπο ςχιμα ςφνταξθσ επιςτθμονικϊν εργαςιϊν 

3. Σιρθςθ τθσ Διαδικαςίασ εκπόνθςθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ 

4. Ποιότθτα παρουςίαςθσ επιςτθμονικισ εργαςίασ ςε κοινό 
με τθ βοικεια πολυμζςων, και πρότυπο ςχιμα ςφνταξθσ 
επιςτθμονικϊν εργαςιϊν 

Μετά τθν εξζταςθ διατίκεται χρόνοσ ςε κάκε φοιτθτι για 
διευκρίνιςθ των λακϊν του και εξιγθςθ τθσ βακμολογίασ του 

 

3. υμμετοχή και Ατομική προφορική Δοκιμαςία (10%) 

Αφορά τθν ενεργι ςυμμετοχι των φοιτθτϊν κακ όλθ τθ 
διάρκεια των μακθμάτων κακϊσ και ερωτιςεισ ςε κζματα 
που ζχουν καλυφκεί ςτισ κεωρθτικζσ διαλζξεισ και ςτα 
φροντιςτθριακά μακιματα. Θ δοκιμαςία γίνεται μζςα ςτθν 
αίκουςα ςτα μζςα του εξαμινου και πριν τισ τελικζσ γραπτζσ 
εξετάςεισ. κοπόσ αξιολόγθςθσ: Ο ζλεγχοσ τθσ πορείασ των 
φοιτθτϊν ςε ςχζςθ με τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ, 
ανατροφοδότθςθ και ενδεχόμενθ τροποποίθςθ τθσ 
διδαςκαλίασ (finetuning). 
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