
 

 

                  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΚΥΚΛΟΣ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

 
 
 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 
- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ERASMUS  

 
ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 

Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων οι διδασκόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να 
διακρίνουν, ορίζουν, αντιλαμβάνονται και κατανοούν: 

- Το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον μίας επιχείρησης και τις μεθόδους ανάλυσής του 
- Τον διαχωρισμό της «βιομηχανίας» και της «αγοράς» 
- Τους παράγοντες που συμβάλλουν στην επιτυχία μίας επιχείρησης 
- Τον ρόλο της στρατηγικής και την σχέση μεταξύ πόρων και ικανοτήτων 
- Τις στρατηγικές σε επίπεδο εταιρείας 
- Την κάθετη, οριζόντια ολοκλήρωση και την διαφοροποίηση  
- Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, τις πηγές του και τις στρατηγικές επίτευξής του 
- Τα εργαλεία στρατηγικού σχεδιασμού (μήτρες, SWOT Analysis κ.α.) 
- Το ρόλο της στρατηγικής στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις. 

Γενικές Ικανότητες 

Το μάθημα στοχεύει ώστε οι φοιτητές, πέρα από τις ειδικές γνώσεις περί της στρατηγικής των 
επιχειρήσεων, να αποκτήσουν γενικές ικανότητες σχετικές με: 

 Την έρευνα μέσω της αναζήτησης, επεξεργασίας, σύνθεσης και ανάλυσης δεδομένων και 
πληροφοριών είτε μέσω πρωτογενούς έρευνας είτε μέσω δευτερογενών πηγών. 

 Την αντίληψη για τον τρόπο λειτουργίας μίας αγοράς, τους δρώντες παράγοντες και τις 
στοχεύσεις που εξυπηρετεί ο καθένας. 

 Την αναλυτική σκέψη 

 Την καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος και συνεργασίας 

 Την λήψη αποφάσεων  
 

 



 

 

(3)  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί: 

 Η κατανόηση της στρατηγικής και του ρόλου της στις σύγχρονες επιχειρήσεις ως 

συστατικό ανάπτυξης και διατήρησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

 Η προσέγγιση της στρατηγικής από μία οπτική γωνία η οποία περιλαμβάνει και 

συνθέτει επιστημονικές θεωρήσεις, έννοιες, αναλυτικές μεθόδους και 

χαρακτηριστικά παραδείγματα εμπειρίας και πράξης. 

 Η αντίληψη της σημασίας της στρατηγικής για μία ναυτιλιακή εταιρεία. 

Η Δομή του μαθήματος είναι η εξής: 

1) Διάλεξη 1: Εισαγωγική Διάλεξη 

2) Διάλεξη 2: Ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος  

3) Διάλεξη 3: Στρατηγικές σε εταιρικό και επιχειρηματικό και λειτουργικό επίπεδο 

4) Διάλεξη 4: Εργαλεία στρατηγικού σχεδιασμού 

5) Διάλεξη 5: Στρατηγικές συνεργασίες 

6) Διάλεξη 6: Στρατηγικές στο χώρο της ναυτιλίας 

               ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 

 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ-ΜΕ-ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

 
 
Χρήση Τ.Π.Ε στις διαλέξεις και στην επικοινωνία 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις  18 

Μη καθοδηγούμενη 
μελέτη  

 
80 

  

  

Σύνολο Μαθήματος  98 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 

 
 
Το μάθημα εξετάζεται με γραπτή εξέταση με βαρύτητα 60% 
στην τελική βαθμολογία (που περιλαμβάνει  Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων και συμπληρωματικά ή εναλλακτικά  



 

 

Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές &φοιτήτριες. 

Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Επίλυση Προβλημάτων) και μέσω ατομικής ή 
ομαδικής εργασία με βαρύτητα 40% στην τελική 
βαθμολογία. 
 
 
Κριτήρια αξιολόγησης:  
 
Ορθές απαντήσεις σύμφωνα με τη βιβλιογραφία και την 
διδακτέα ύλη. Ερωτήσεις ανάπτυξης, πολλαπλής επιλογής 
και κρίσεως. 
Αξιολόγηση της εργασίας στη βάση της πληρότητας 
κάλυψης του θέματος, ορθής χρήσης βιβλιογραφικών 
πηγών, χρήσης μεθοδολογικών εργαλείων, κριτικής σκέψης. 
 
 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

- Διαλέξεις – Διαφάνειες διδάσκοντα 
- Ιστότοποι παροχής πληροφοριών και μελετών σχετικών με το μάθημα. Ενδεικτικά 

αναφέρονται: 
o www.forbes.com 
o www.joc.com 

- Επιστημονικά περιοδικά στα οποία υπάρχει πρόσβαση μέσω Heal-Link. 

 

 

http://www.forbes.com/
http://www.espo.be/

