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ΤΣΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ ΜΑΝΑΣΖΜΕΝΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΤ 
ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 
ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & 

ΣΟΤΡΙΜΟΤ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ Μεταπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 304(B) ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Β 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΤΣΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΑΝΑΣΖΜΕΝΣ ΚΑΙ 
ΔΙΕΘΝΟΤ 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 

   

   

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

3 5 

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Ειδικοφ Τποβάκρου 

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/ςφςτθμα-

πλθροφοριϊν-μάνατημεντ-και-δ/  

https://exams-sod.the.ihu.gr/course/view.php?id=93  

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     ν  ς      π ρ  ρ   ουν τ σ πλ ροφορ  κέσ  νά κ σ κ   τ  ςχ τ κά προβλήμ τ  μ  σ  π χ ίρ ς σ κ   ν   π λέξουν τ σ κ τάλλ λ σ τ χνολο  κέσ λύς  σ     τ ν  πίλυςή τουσ  2  Κ τ νό ς       ξ  ούν τ σ  δ   τ ρότ τ σ του δ  θνούσ  π χ  ρ μ τ κού τοπίου  

https://exams-sod.the.ihu.gr/course/view.php?id=93
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    φ ρμο         ξ τ   ουν τ σ ςτρ τ   κ  σ δ ο  κ ς σ κ   μ  ρκ τ ν κ μ  τ ν υποςτήρ ξ  πλ ροφορ  κών ςυςτ μάτ ν      ν  λυς      ςυ κρ  νουν κ   ν   ξ ολο ου ν πλ ροφορ  κ   ςυςτ  μ τ   5  Σύνθ ς      δ μ ουρ ούν κ   ν   ν πτύςςουν μοντέλ  π ρ  ρ φήσ  ν  κών κ   ςχ δ  ςμού Πλ ροφορ  κών Συςτ μάτ ν, κ θώσ κ   μοντέλ  δ δομέν ν κ   πλ ροφορ ών  6   ξ ολό  ς      ςυ κρίνουν πλ ροφορ  κά ςυςτήμ τ , ν   ξ ολο ούν τ ν κ τ λλ λότ τά τουσ     τ ν  πίλυς  προβλ μάτ ν κ   ν   κτ μούν τ σ  π τυχί   νόσ ςυςτήμ τοσ  
 

 

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… 

……. 

 

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, ο φοιτθτισ κα γνωρίηει τισ ζννοιεσ, τισ 
τρζχουςεσ εξελίξεισ και τισ μελλοντικζσ τάςεισ ςτο χϊρο των πλθροφοριακϊν 
ςυςτθμάτων διοίκθςθσ ϊςτε να μπορεί να επιλζγει και να εφαρμόηει με επιτυχία 
τεχνολογικά εργαλεία πλθροφορικισ για τθν επίλυςθ επιχειρθςιακϊν 
προβλθμάτων. Επιπρόςκετα, ο φοιτθτισ κα γνωρίηει τισ δθμοφιλζςτερεσ τεχνικζσ 
για τθ μετατροπι ακατζργαςτων δεδομζνων ςε χριςιμθ πλθροφορία, ϊςτε να 
είναι ικανόσ να αξιοποιεί δεδομζνα που είναι διακζςιμα ςε μια επιχείρθςθ για τθν 
επίλυςθ προβλθμάτων ανάλυςθσ και ςχεδιαςμοφ. 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Ειςαγωγι ςτα Πλθροφοριακά υςτιματα Διοίκθςθσ. Οριςμόσ και 
κατθγοριοποίθςθ ςυςτθμάτων. Οργανωτικά μοντζλα και ςχζςθ οργανιςμοφ 
– ςυςτθμάτων πλθροφορικισ. 

2. Οριςμόσ προβλθμάτων, οντοτιτων και διαδικαςιϊν μιασ επιχείρθςθσ. 
Προςδιοριςμόσ χρθςτϊν, λειτουργικότθτασ ςυςτθμάτων και περιπτϊςεων 
χριςθσ. Ανάλυςθ απαιτιςεων χρθςτϊν. 

3. Βαςικζσ τεχνολογίεσ: Τλικό, λογιςμικό και τεχνολογίεσ δικτφων. 
4. Δεδομζνα, πλθροφορία και θ διαχείριςι τουσ. Ειςαγωγι ςτθ μοντελοποίθςθ 

δεδομζνων και ςτισ Βάςεισ δεδομζνων. 
5. Εργαςτθριακό μάκθμα: Τλοποίθςθ μιασ εφαρμογισ Βάςθσ Δεδομζνων ςε 

ευρζωσ διαδεδομζνο λογιςμικό. 
6. Εξαγωγι πλθροφορίασ από δεδομζνα. Διοικθτικζσ αναφορζσ, ερωτιματα, 

οπτικοποίθςθ δεδομζνων. 
7. Δίκτυα υπολογιςτϊν και Διαδίκτυο. Εξζλιξθ του παγκόςμιου ιςτοφ. 
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Ανάπτυξθ ιςτοτόπων και διαδικτυακϊν εφαρμογϊν, ςυςτιματα διαχείριςθσ 
περιεχομζνου. 

8. υςτιματα χεδιαςμοφ Επιχειρθςιακϊν Πόρων (ERP). 
9. υςτιματα Διαχείριςθσ χζςεων με τουσ Πελάτεσ (CRM). 
10. Ειςαγωγι ςτθν επιχειρθματικι ευφυΐα. υςτιματα ςτιριξθσ αποφάςεων 

και διαχείριςθσ γνϊςθσ. Εξόρυξθ γνϊςθσ από δεδομζνα και Βάςεισ Γνϊςθσ. 
11. Εργαςτθριακό μάκθμα: Εφαρμογι εξόρυξθσ γνϊςθσ από δεδομζνα 

(Datamining). 

12. Αςφάλεια και θκικι πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων. 
13. Ενςωμάτωςθ ςυςτθμάτων πλθροφορικισ ςτθν επιχείρθςθ και διοίκθςθ 

ζργων. 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

- Εξ αποςτάςεωσ διαλζξεισ μζςω πλατφόρμασ 
ςφγχρονθσ τθλεεκπαίδευςθσ. 

- Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ με χριςθ 
προςωπικοφ Η/Τ και λογιςμικοφ. Κακοδιγθςθ 
μζςω πλατφόρμασ ςφγχρονθσ 
τθλεεκπαίδευςθσ. 

- Εκπόνθςθ ατομικισ εργαςίασ. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

- Πλατφόρμα ςφγχρονθσ τθλε-εκπαίδευςθσ 
(zoom) 

- Πλατφόρμα αςφγχρονθσ τθλε-εκπαίδευςθσ 
(moodle) 

- Λογιςμικό Βάςεων Δεδομζνων (MS-Office ι 
LibreOffice Base) 

- Λογιςμικό εξόρυξθσ δεδομζνων και μθχανικισ 
μάκθςθσ (RapidMiner) 

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 39 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ 
(με χριςθ Η/Τ και 
κακοδιγθςθ από 
απόςταςθ) 

10 

Εργαςία 50 

Ατομικι μελζτθ 51 

  

  

  

Σφνολο Μαθήματοσ  
(π.χ. αναλογία φόρτου 150 
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εργαςίασ : αριθμό ΠΜ= 30 
Ώρεσ/1ECTS)  

 

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. 

 

1. Γραπτζσ εξετάςεισ (70%) με (α) ερωτιςεισ 
πολλαπλισ επιλογισ που αξιολογοφν τθν 
κατανόθςθ των γνϊςεων που προςφζρει το 
μάκθμα και (β) ερωτιςεισ ανάπτυξθσ που 
αξιολογοφν τθν ικανότθτα εφαρμογισ των 
γνϊςεων ςτθ λιψθ αποφάςεων και το 
ςχεδιαςμό.  
2. Γραπτι Εργαςία (30%) που κατατίκεται μζςω 
πλατφόρμασ αςφγχρονθσ τθλε-εκπαίδευςθσ. 
Αξιολογείται με βάςθ προκακοριςμζνα κριτιρια 
πλθρότθτασ και ποιότθτασ.  
 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη βιβλιογραφία 

 

● Μθτάκοσ Θεόδωροσ, Πλθροφοριακά ςυςτιματα διοίκθςθσ: Μελζτθ, ανάλυςθ, 
διαχείριςθ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων,  *θλεκτρ. βιβλ.+ Ακινα: φνδεςμοσ 
Ελλθνικϊν Ακαδθμαϊκϊν Βιβλιοκθκϊν - ΚΑΛΛΙΠΟ. Διακζςιμο ςτο 
http://hdl.handle.net/11419/748 

● ταλίδθσ Γεϊργιοσ και Καρδαράσ Δθμιτριοσ, Διαχείριςθ Δεδομζνων και 
Επιχειρθματικι Ευφυΐα, *θλεκτρ. βιβλ.+ Ακινα: φνδεςμοσ Ελλθνικϊν 
Ακαδθμαϊκϊν Βιβλιοκθκϊν - ΚΑΛΛΙΠΟ. Διακζςιμο ςτο: 
http://hdl.handle.net/11419/1161  

● Patricia Wallace, Πλθροφορικά υςτιματα Διοίκθςθσ, Εκδόςεισ Κριτικι. 
● Laudon, K. and Laudon, Πλθροφοριακά υςτιματα Διοίκθςθσ, Εκδόςεισ 

Κλειδάρικμοσ. 
● Φιτςιλισ, Π., 2015. Σφγχρονα πλθροφοριακά ςυςτιματα επιχειριςεων. 

*θλεκτρ. βιβλ.+ Ακινα:φνδεςμοσ Ελλθνικϊν Ακαδθμαϊκϊν Βιβλιοκθκϊν. 
Διακζςιμο ςτο: http://hdl.handle.net/11419/2256   

 

 

Συναφή επιςτημονικά περιοδικά 
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