ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τίτλος
Μαθήματος

Βασικές Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων

Κωδικός
Μαθήματος

PSM 0102

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό, Θεωρητικό

Επίπεδο

Εισαγωγικό

Έτος / Εξάμηνο
φοίτησης

1' Έτος / A' Εξάμηνο

Όνομα
Διδάσκοντα
Διαλέξεις /
εβδομάδα

4

Εργαστήρια /
εβδομάδα

ECTS

5

Στόχος
Μαθήματος

Η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων για τον τρόπο του αποδοτικού
και αποτελεσματικού προγραμματισμού, οργάνωσης, λειτουργίας και ελέγχου
μιας μικρό μεσαίας επιχείρησης στο κυπριακό και ευρωπαϊκό χώρο.
Οι σπουδαστές να:
1. Περιγράφουν το ρόλο και τις προκλήσεις μιας σύγχρονης επιχείρησης.
2. Περιγράφουν το ρόλο και τις αρμοδιότητες ενός διευθυντικού
στελέχους.
3. Περιγράφουν και αναλύουν τις αρμοδιότητες των λειτουργειών μιας
επιχείρησης.

Μαθησιακά
Αποτελέσματα

4. Ετοιμάζουν ένα οργανόγραμμα και περιγραφές εργασίας.
5. Περιγράφουν και αναλύουν τις βασικές αρχές ανθρωπίνου δυναμικού
6. Εντοπίζουν τους παράγοντες παραγωγικότητας και να την
υπολογίζουν.
7. Αναλύουν το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης.
8. Περιγράφουν και ετοιμάζουν το όραμα, στρατηγική, σκοπό και
στόχους μιας απλής επιχείρησης.
9. Εφαρμόζουν εργαλεία όπως ανάλυση SWOT, PEST, Pareto,
ψαροκόκαλου και νεκρού σημείου.
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10. Εντοπίζουν αδυναμίες στον τρόπο λειτουργείας μιας απλής
επιχείρησης και εισηγούνται μέτρα για τη βελτίωσή τους.
Προαπαιτούμενα

Δεν ισχύει

Περιεχόμενο
Μαθήματος

Το μάθημα καλύπτει όλους τους τομείς του εισαγωγικού Management,
προσαρμοσμένο στα δεδομένα του κυπριακού και ευρωπαϊκού περιβάλλοντος
και επιχειρήσεων. Ορισμένα από τα θέματα είναι Ο ρόλος, στόχοι και
υποχρεώσεις μιας σύγχρονης επιχείρησης, συνήθη προβλήματα και
προκλήσεις των κυπριακών επιχειρήσεων, παραγωγικότητα, το
επιχειρηματικό περιβάλλον στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία, λειτουργίες
μιας επιχείρησης, τμηματοποίηση, οργανωτική δομή, προγραμματισμός
επιχειρήσεων, μέθοδοι και εργαλεία ανάλυσης, θέματα ανθρώπινου
δυναμικού και συστήματα διοίκησης και διαχείρισης. Δίνεται πληθώρα
παραδειγμάτων και περιπτωσιακών μελετών και γίνονται αρκετές πρακτικές
εξασκήσεις (ατομικές και ομαδικές).

Μεθοδολογία
Διδασκαλίας

Διαλέξεις, εργαστήρια, πρακτική εξάσκηση, επίδειξη, συζήτηση, ομαδικές
ασκήσεις και εργασίες, αναλύσεις περιπτωσιακών μελετών, ανάλυση
επικαιρότητας, επισκέψεις, παρουσιάσεις από επισκέπτες.

Βιβλιογραφία

Συναπαιτούμενα

Δεν ισχύει

Οργάνωση και διοίκηση (Το Μάνατζμεντ της νέας εποχής), Κ. Τζωρτζάκης &
Α. Μ. Τζωρτζάκη, 4η Έκδοση, Rosili, 2008
Hester, Alan: «Τα 10 Κλειδιά Επιτυχίας τους Μάνατζμεντ», Ψυχογιός, 2018
Παρουσίες 10%

Αξιολόγηση

Συνεχής Αξιολόγηση 20%
Ενδιάμεση γραπτή εξέταση 30%
Τελική Εξέταση 40%

Γλώσσα

Ελληνική
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