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ΜΔΣΟΓΔΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΙΔΥΘΥΝΣΗΣ 

Πεπιγπαθή Μαθήμαηορ  

1. Τίηλορ Μαθήμαηορ ΤΔΦΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔΣ ΜΔΛΔΤΔΣ 

2. Κωδικόρ Μαθήμαηορ ΤΦΜ 301 

3. Τύπορ Μαθήμαηορ 

 (Υποσπεωηικό/ Διδίκεςζη) 

Υπνρξεωηηθό 

4. Δπίπεδο Μαθήμαηορ Μεηαπηπρηαθό  

5. Έηορ  Σποςδών Γεύηεξν 

6. Δνόηηηα 3
ε
 Δλόηεηα 

7. Πιζηωηικέρ Μονάδερ (ECTS) 4 

8. Όνομα Γιδάζκονηορ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Παύινο Ιωζεθίδεο 

9. Μαθηζιακά Αποηελέζμαηα 

 

Με ηελ νινθιήξωζε ηνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο: 

 ζα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλννύλ βαζηθέο έλλνηεο θαη ηνλ ηξόπν εθπόλεζεο κηαο 

ηερλννηθνλνκηθήο κειέηεο 

 ζα κπνξνύλ λα αμηνπνηνύλ ηερληθέο, εξγαιεία θαη κεζόδνπο εθπόλεζεο ηερλννηθνλνκηθήο 

κειέηεο ζηελ πξάμε, 

 ζα γλωξίδνπλ πνηεο κέζνδνη, εξγαιεία θαη ηερληθέο είλαη θαηαιιειόηεξεο γηα ηελ 

εμαγωγή θαη ηελ επεμεξγαζία πιεξνθνξηώλ αλάινγα κε ηελ απόθαζε πνπ πξέπεη λα 

ιεθζεί.  

 ζα κπνξνύλ λα εθπνλήζνπλ, λα παξνπζηάζνπλ θαη λα ηεθκεξηώζνπλ κηα 

ηερλννηθνλνκηθή κειέηε 
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10.  Τπόπορ Παπάδοζηρ  

 

 

Πξόζωπν κε Πξόζωπν / Βηωκαηηθό εξγαζηήξη/ 

 

11. Ππο-απαιηούμενα και Σςν-απαιηούμενα 

Γελ Υπάξρνπλ  

12.  Σςνιζηώμενερ Πποαιπεηικέρ Δκπαιδεςηικέρ Σςνιζηώζερ ηος Ππογπάμμαηορ Σποςδών 

 

Γελ Υπάξρνπλ 

 

13.  Πεπιεσόμενο Μαθήμαηορ (Σηόσορ, Πεπιεσόμενο)  

 

Ο θύξηνο ζθνπόο απηνύ ηνπ ζέκαηνο είλαη λα βνεζήζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα θαηαλνήζνπλ ηα 

θπξηόηεξα κέξε κηαο ηερλννηθνλνκηθήο κειέηεο θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ πιάλνπ θαη λα ηνπο δώζεη ηηο 

αλαγθαίεο δεμηόηεηεο γηα εηνηκαζία θαη αμηνιόγεζε κηαο ηερληθννηθνλνκηθήο κειέηεο.  Οη ζπκκεηέρνληεο 

ζα θιεζνύλ λα ζέζνπλ ζε πξαθηηθή πιένλ εθαξκνγή πνιιέο από ηηο ηερληθέο θαη πξαθηηθέο πνπ έρνπλ 

παξνπζηαζηεί θαη αλαιπζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηωλ δηαιέμεωλ, κέζα από ηελ εθπόλεζε κηαο 

ηερλννηθνλνκηθήο κειέηεο. 

 

 
Δηζαγωγή ζηηο ηερληθννηθνλνκηθέο κειέηεο . 

 Οξηζκνί.  

 Δπηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο. 

 Δλαιιαθηηθέο ιύζεηο.  

Τξόπνο παξνπζίαζεο ηερληθννηθνλνκηθώλ κειεηώλ 

Αλάιπζε Αγνξάο: 

 Βαζηθά ζηνηρεία αγνξάο 

 Καζνξηζκόο ηνπ εμωηεξηθνύ πεξηβάιινληνο 

 Δξγαζία ζε νκάδεο 
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Αλάιπζε Αγνξάο: 

 Δληνπηζκόο ζπγθξηηηθνύ πιενλεθηήκαηνο 

 Δληνπηζκόο επηπέδνπ θαηαλάιωζεο 

 Δξγαζία ζε νκάδεο 

Μάξθεηηλγθ θαη Πξνβνιή: 

 Καζνξηζκόο ζηξαηεγηθήο Μάξθεηηλγθ 

 Σρεδηαζκόο Πιάλνπ Πξνβνιήο 

 Καζνξηζκόο Οκάδωλ ζηόρνπ 

 Πνιηηηθέο Αληαγωληζκνύ 

 

Μάξθεηηλγθ θαη Πξνβνιή: 

 Καζνξηζκόο Οκάδωλ ζηόρνπ 

 Πνιηηηθέο Αληαγωληζκνύ 

 Δξγαζία ζε νκάδεο 

Τερληθά Θέκαηα: 

 Δληνπηζκόο Τνπνζεζίαο - παξάκεηξνη 

 Γεκηνπξγία παξαγωγηθήο κνλάδαο 

 Mεραλνινγηθέο αλάγθεο θαη εληνπηζκόο ηερλνινγίαο 

 Πξώηεο ύιεο – Γηαζεζηκόηεηα θαη πξνκήζεηα 

 Δπαηζζεζία πξνο ην πεξηβάιινλ 

 

Οξγαλωηηθή θαη Γηεπζπληηθή Αλάιπζε 

 Οξγάλωζε κνλάδαο 

 Δπηρεηξεζηαθή Γνκή 

 Αλζξώπηλνη πόξνη 

 Καζνξηζκόο θαζεθόληωλ θαη ζέζεωλ 

 

Φξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε: 

 Πξνγξακκαηηζκόο θαη πξνϋπνινγηζκόο Έξγνπ 

 Φξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε 

 Πξνγξακκαηηζκόο θαη πξνϋπνινγηζκόο Έξγνπ 

 

Φξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε: 

 Φξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε 

 Δξγαζία ζε νκάδεο 

Φξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε 

 Γείθηεο θαη ππνινγηζκνί 

 Αμηνιόγεζε επέλδπζεο 

 Δξγαζία ζε νκάδεο 
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14.  Σςνιζηώμενη ή Απαιηούμενη Βιβλιογπαθία 

 
 

Τίηλορ Βιβλίος: Οηθνλνκνηερληθέο Μειέηεο, Μεζνδνινγία, Τερληθέο θαη Θεωξία 

Σςγγπαθέαρ:  Σωηήξεο Καξβνύλεο 

Δκδόηηρ:  Α. Σηακνύιεο (2006) 

 

 

15.  Σσεδιαζμένερ Μαθηζιακέρ Γπαζηηπιόηηηερ και Γιδακηικέρ Μέθοδοι 

 

 Γηαιέμεηο/ παξνπζίαζε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 
 Πεξηπηωζηαθέο κειέηεο/ παξαδείγκαηα 
 Σπκκεηνρή ζηηο δηαιέμεηο  
 Δθπόλεζε ηεο κειέηε.  
 Βηωκαηηθό εξγαζηήξην 

 

16.  Μέθοδοι Αξιολόγηζηρ και κπιηήπια 

 

O ζπλνιηθόο βαζκόο ππνινγίδεηαη ωο αθνινύζωο: 

 65% νκαδηθή εξγαζία - κειέηε  

 25% Παξνπζίαζε Μειέηεο 

 10% Παξνπζίεο/ Σπκκεηνρή ζηελ ηάμε 

  

17.  Γλώζζα Γιδαζκαλίαρ 

Διιεληθά 

18.  Ππακηική Άζκηζη 

Όρη 

 


