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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ / ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ ΜΙΕΕΚ

ΘΕΜΑ: ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ
ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΙΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Στο σημερινό αβέβαιο οικονομικό σκηνικό με τις επιπτώσεις της πανδημίας αλλά
και με την πρόσφατη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, την συνεχή αύξηση τιμών
αλλά και μείωση του κύκλου εργασιών, οι επιχειρήσεις στρέφουν το βλέμμα στην
εξασφάλιση προμηθειών, μείωση κόστους και ρίσκου, βελτίωση ποιότητας καθώς
και στην αποδοτικότητα και την καινοτομία.
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν αναλογιστούμε ότι στις πλείστες βιομηχανικές
επιχειρήσεις, η μεγαλύτερη δαπάνη, που φτάνει μέχρι και το 50% των εσόδων,
αφορά στην προμήθεια υλικών, προϊόντων και υπηρεσιών. Το δε κόστος άμεσων
υλικών, υλικών δηλαδή που εντάσσονται στην παραγωγική διαδικασία, μπορεί να
φτάνει μέχρι και το 70% της αξίας πωληθέντων (cost of goods sold).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΚΑΙ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Να αξιοποιήσουν οι σπουδαστές/σπουδάστριες τις γνώσεις και δεξιότητες που
έχουν αποκομίσει από τα Προγράμματα Σπουδών τους για να εισηγηθούν μεθόδους
χρηστής και λιτής διαχείρισης στην αγορά, τροφοδοσία και αποθήκευση πρώτων
υλών στις επισιτιστικές επιχειρήσεις.
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
Καλλιέργεια έρευνας, κριτικής σκέψης, ανάπτυξης επιχειρηματολογίας και
ευχέρειας γραπτού λόγου.
Ανάπτυξη δεξιοτήτων ομαδικότητας, λεκτικής και μη-λεκτικής επικοινωνίας και
ανάληψης πρωτοβουλιών.
Δημιουργία συνέργειας μεταξύ των Προγραμμάτων Σπουδών.
Πρακτική εφαρμογή επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων που ανέπτυξαν στο
πρόγραμμα.
ΒΡΑΒΕΙΟ
Στην ομάδα (2-3 άτομα) που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία,
1) θα δοθεί χρηματικό βραβείο €150 από την εταιρεία ΙΗΕ, Innovative Business
Services, https://www.iheducation.eu/,
2) θα απονεμηθεί «Πιστοποιητικό Επιτυχίας» και

3) θα δοθεί πρόσκληση για δείπνο στο εστιατόριο των Τμήματος Επισιτιστικών
Τεχνών και Εστίασης στα ΜΙΕΕΚ Λεμεσού. Το κάθε άτομο της ομάδας θα
μπορεί να συνοδεύεται από ένα επιπρόσθετο άτομο.
Επίσης, θα απονεμηθεί «Πιστοποιητικό Συμμετοχής» σε όλους τους συμμετέχοντες
στο διαγωνισμό.
Η τελετή βράβευσης θα γίνει σε σύντομη εκδήλωση στα ΜΙΕΕΚ Λεμεσού στις
13/05/2022, στις 7 μμ.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Σπουδαστές/Σπουδάστριες του Προγράμματος Σπουδών «Διαχείριση Εφοδιαστικής
Αλυσίδας και Ναυτιλιακές Σπουδές» και του Τμήματος «Επισιτιστικών Τεχνών και
Εστίασης.»
Μέλη
Ομάδας:
2-3
άτομα.
Είναι
προϋπόθεση
να
συμμετέχουν
σπουδαστές/σπουδάστριες και από τα 2 Προγράμματα Σπουδών στις ομάδες. Η
σύνθεση των ομάδων θα καθοριστεί μετά από κλήρωση. Οι σπουδαστές/
σπουδάστριες αναλαμβάνουν πρωτοβουλία για την ανεύρεση πηγών για να
συγγράψουν σύντομη έρευνα-εισήγηση (800-1000 λέξεις) με θέμα:
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΙΣ
Οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν να κατανέμουν το φόρτο εργασίας εξίσου
ανάμεσα στα μέλη, τηρούν χρονοδιαγράμματα για να συγγράψουν το τελικό
κείμενο με αναφορά σε βιβλιογραφικές πηγές. Οι συμμετέχοντες πρέπει να
αποδώσουν το νόημα με δικά τους λόγια. Το τελικό κείμενο θα ελεγχθεί για
λογοκλοπή.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ
Η Υποβολή Αίτησης θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο:
psm@mieek.ac.cy.
Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής Αίτησης: Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2022.
Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής Συμμετοχών: Δευτέρα, 2 Μαΐου 2022.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση πληρότητας εισηγήσεων, πρωτοτυπίας και
εφαρμοσιμότητας.
Οι συμμετοχές θα αξιολογηθούν από Κριτική Επιτροπή που θα απαρτίζεται από 3
μέλη από το Πρόγραμμα «Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Ναυτιλιακές
Σπουδές» και το Τμήμα «Επισιτιστικών Τεχνών και Εστίασης.»

Οι συμμετοχές θα αποστέλλονται σε μορφή PDF στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
psm@mieek.ac.cy με τίτλο «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ».

Στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνουν:
Όνομα σπουδαστή/ σπουδάστριας:
Έτος Σπουδών:
Πρόγραμμα Σπουδών:
Επαρχία:

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΔΡΑΣΗ
Ανακοίνωση Πρόσκλησης
Υποβολή Αίτησης
Σύνθεση Ομάδων/ Κλήρωση
Παραλαβή Εργασιών
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων
Βράβευση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
4 Μαρτίου 2022
11 Μαρτίου 2022
14 Μαρτίου 2022
2 Μαΐου 2022
9 Μαΐου 2022
13 Μαΐου 2022

