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ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ 
ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΘΘ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & 

ΣΟΤΡΙΜΟΤ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 202 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ A 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΜΑΝΑΣΗΜΕΝΣ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ 

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 (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

ΓΕΝΙΚΟΤ 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/μάνατημεντ-

λειτουργιϊν-και-διαδικας/  

http://casim.mkt.teithe.gr/operationsmanagement.htm  

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 το Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

● Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 
● Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Οι φοιτθτζσ αναμζνεται ότι ςτα πλαίςια του μακιματοσ κα: 
Οι φοιτθτζσ αναμζνεται ότι ςτα πλαίςια του μακιματοσ κα: 
-Κατανοιςουν και κα εμβακφνουν ςτθ διαχείριςθ και ςτθ διοίκθςθ των λειτουργιϊν και των διαδικαςιϊν ςε μια επιχείρθςθ 
και τισ ιδιαιτερότθτεσ προςζγγιςισ τουσ ανάλογα με τον ςκοπό τθσ και τον τομζα που κα εφαρμοςτεί 
-Είναι ςε κζςθ να χρθςιμοποιοφν τθ γνϊςθ και κατανόθςι τουσ ςτο πεδίο τθσ διοίκθςθσ των διαδικαςιϊν και λειτουργιϊν εν 
γζνει, και τισ ικανότθτζσ τουσ ϊςτε να ςχεδιάηουν και να διεκπεραιϊνουν επιχειρθςιακζσ λειτουργίεσ και διαδικαςίεσ ςε 
περιπτϊςεισ άγνωςτου περιβάλλοντοσ και να επιλφουν, αναςχεδιάηουν και αναδιοργανϊνουν τυχόν διαδικαςίεσ 
προβλθματικζσ που προκφπτουν με τθ βοικεια προκεχωρθμζνων εργαλείων και μεκόδων 

http://casim.mkt.teithe.gr/operationsmanagement.htm
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-Να ςυνδυάηουν γνϊςεισ και να διατυπϊνουν κρίςεισ, ζςτω και με ελλιπι ι περιοριςμζνα δεδομζνα 

Επίςθσ, οι φοιτθτζσ κα: 
-Μποροφν να διαχειρίηονται και να μεταςχθματίηουν περιβάλλοντα εργαςίασ που είναι ςφνκετα, απρόβλεπτα και απαιτοφν 
νζεσ επιχειρθςιακζσ προςεγγίςεισ 

-Να αναλαμβάνουν τθν ευκφνθ για τθ ςυνειςφορά ςτισ γνϊςεισ και πρακτικζσ ι/και για τθν αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ 
ομάδων 

-Να υπολογίηουν και να κατανζμουν κρίςιμουσ επιχειρθςιακοφσ πόρουσ κατά τθ διαδικαςία διοίκθςθσ ζργων με ςκοπό τθν 
ζγκαιρθ παράδοςι τουσ και τθν πρόβλεψθ περάτωςισ τουσ εντόσ των ςυμβατικϊν χρονικϊν ορίων τουσ. 
-Να αναηθτοφν, αναλφουν και ςυνκζτουν δεδομζνα και πλθροφορίεσ με τθ χριςθ και των απαραίτθτων εργαλείων 

-Να λαμβάνουν αποφάςεισ 
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  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

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  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

…… 

Άλλεσ… 

……. 

 
Οι φοιτθτζσ κα αποκτιςουν τισ ικανότθτεσ που απαιτοφνται για αυτόνομθ εργαςία, για τθ διοίκθςθ και κακοδιγθςθ ομάδασ 
ςε επιχειρθςιακά περιβάλλοντα. Θα είναι ικανοί να λαμβάνουν αποφάςεισ κακϊσ και να παράγουν πρωτότυπεσ ιδζεσ 
υπερκεραςμοφ και επίλυςθσ προβλθμάτων. Μεταξφ των ικανοτιτων τουσ κα είναι ο ςχεδιαςμόσ και θ διαχείριςθ ζργων εν 
γζνει κακϊσ και θ κριτικι ςτάςθ απζναντι ςε κζματα διοίκθςθσ των διαδικαςιϊν προγραμματιςμοφ δυναμικότθτασ 
παραγωγισ, επιλογι γεωγραφικϊν τόπων ανάπτυξθσ των επιχειρθςιακϊν δραςτθριοτιτων και χωροδιάταξθσ διεργαςιϊν. 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

1. Μάκθμα 1 Προςανατολιςμόσ για το μάκθμα. Οργανωτικά κζματα. Οδθγίεσ για τον 
τρόπο εκπόνθςθσ τθσ εργαςίασ. Ενθμζρωςθ για τον τρόπο αξιολόγθςθσ. -
Παραγωγικζσ και άλλεσ λειτουργίεσ και διαδικαςίεσ.  

2. Μάκθμα 2 -Παραγωγικά και άλλα ςυςτιματα.  
3. Μάκθμα 3 -χεδιαςμόσ και ζλεγχοσ ςυςτθμάτων και διαδικαςιϊν. 
4. Μάκθμα 4 -χεδίαςθ προϊόντων και υπθρεςιϊν. 
5. Μάκθμα 5 -Μελζτθ δυναμικότθτασ ςυςτιματοσ. 
6. Μάκθμα 6 -Μζκοδοι παραγωγισ και χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ τθσ επιχείρθςθσ.  
7. Μάκθμα 7 -Σοποκεςία παραγωγισ. 
8. Μάκθμα 8 -Πρόβλεψθ ηιτθςθσ. Εργαλεία πρόβλεψθσ 

9. Μάκθμα 9 -υνολικόσ ςχεδιαςμόσ. Κρίςιμθ διαδρομι και μελζτθ τθσ 
αβεβαιότθτασ ςτθν περάτωςθ ζργων 

10. Μάκθμα 10 -Σεχνικζσ και μζκοδοι ςχεδιαςμοφ και ελζγχου αποκεμάτων. -
υςτιματα παροχισ υπθρεςιϊν. 

11. Μάκθμα 11 -χεδίαςθ εργαςίασ και εργαςιακισ ροισ. Μζτρθςθ Εργαςίασ 

12. Μάκθμα 12 -Επίτευξθ και διατιρθςθ αξιοπιςτίασ ςυςτιματοσ.  
13. Μάκθμα 13 -Διαχείριςθ ζργων. 

 

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 τουσ φοιτθτζσ 

Με αςφγχρονεσ μεκόδουσ τθλεκπαίδευςθσ, αποςτολι 
ενιςχυτικοφ υλικοφ μελζτθσ, με εργαλεία ςφγχρονθσ 
τθλεκπαίδευςθσ, με ςτακερό website, με e-mail 
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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 ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

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  
1. Εξετάςεισ με ερωτιςεισ ανάπτυξθσ 70% του τελικοφ 
βακμοφ αξιολόγθςθσ. 
υμπεραςματικι Δοκιμαςία (ςτο τζλοσ τθσ περιόδου), 
με ςυνδυαςμό κεμάτων Πολλαπλισ επιλογισ, 
φντομθσ Απάντθςθσ, Θεμάτων Ανάπτυξθσ, Επίλυςθσ 
προβλθμάτων, Ερμθνείασ αποτελεςμάτων. 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. Παρουςίαςθ εργαςιϊν προφορικά (10%) και 
γραπτά  (20%) 
Δθμόςια Παρουςίαςθ και γραπτι κατάκεςθ αναφοράσ 
εργαςίασ ςτο τελευταίο μάκθμα με ςφγχρονεσ 
μεκόδουσ εκπαίδευςθσ (δια ηϊςθσ ι τθλεκπαίδευςθσ). 
 

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 

Οι φοιτθτζσ μετά το πζρασ και τθν παρουςίαςθ των 
βακμολογιϊν  
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5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη βιβλιογραφία 

1. Βαςικά βοθκιματα 

ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΘ 

Jae K. Shim, Joel G. Siegel ; μετάφραςθ Μαρία Ι. Ροφβαλθ ; επιμζλεια Γιάννθσ Κατςαντϊνθσ 
Κλειδάρικμοσ, c2002 

Κωδικόσ Βιβλίου ςτον Εφδοξο: 13521 

Ζκδοςθ: 1θ/2002 

υγγραφείσ: JAE K. SHIM, JOEL G. SIEGEL 

ISBN: 960-209-582-2 

Σφποσ: φγγραμμα 

Διακζτθσ (Εκδότθσ): ΕΚΔΟΕΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟ ΕΠΕ 

Σαξινομικόσ αρικμόσ ςτθ Βιβλιοκικθ του ΑΣΕΙΘ 658.5 SHI 
ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ 

Ανδρζασ Π. Κακοφρθσ Ακινα : Προπομπόσ, 2013 

Κωδικόσ Βιβλίου ςτον Εφδοξο: 32998978 

Ζκδοςθ: Α'/2013 

υγγραφείσ: Ανδρζασ Κακοφρθσ 

ISBN: 978-960-7860-99-6 

Σφποσ: φγγραμμα 

Διακζτθσ (Εκδότθσ): "Εκδόςεισ ΠΡΟΠΟΜΠΟ" ΚΙΜΕΡΘ Κ. ΘΩΜΑ 

Σαξινομικόσ αρικμόσ ςτθ Βιβλιοκικθ του ΑΣΕΙΘ 658.5 KAK 

 

2. Άλλα βοθκιματα 

-Operations Management 

William J. Stevenson, Irwin/McGraw-Hill, 2001 

-Operations Strategy 

Michael Lewis, Nigel Slack, Prentice Hall, 2002 

-Operations and Process Management: Principles and Practice for Strategic Impact 

Nigel Slack, Stuart Chambers, Robert Johnston, Alan Betts, Financial Times/ Prentice Hall, 

2008 

 

Συναφή επιςτημονικά περιοδικά 

 

-Marketing Intelligence and Planning 

-International Journal of Technology Marketing 

-Journal of Business and Industrial Marketing 

-Euromed Journal of Business 

-Managing Service Quality 

 

 

 


