
 

 

 
 

Περίγραμμα μαθήματος 

ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΣ12 Εξάμηνο 8 ECTS 4 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΘΕΩΡ. 2 ΦΡΟΝΤ. 1 ΕΡΓΑΣΤ.  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Προαιρετικό Μάθημα  (ΠΜ). 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uoa.gr/courses/DI368/ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ                        - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Συμπληρώστε (λεκτική περιγραφή) το περιεχόμενο του μαθήματος αναφέροντας τη δομή και τα θέματα που καλύπτονται. 

Το μάθημα περιλαμβάνει το βασικό κορμό γνώσεων και δεξιοτήτων στα πεδία της επιχειρηματικότητας και της  
καινοτομίας και καλύπτει τα παρακάτω θέματα: Έννοια και σημασία της επιχειρηματικότητας και της 
καινοτομίας. Επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον. Επιχειρηματική ευκαιρία, αβεβαιότητα, 
επιχειρηματικός κίνδυνος και λήψη απόφασης. Επιχειρηματικές δεξιότητες, το προφίλ του επιχειρηματία. Ο 
κύκλος της επιχειρηματικής διαδικασίας (σύλληψη επιχειρηματικής ιδέας, αξιολόγηση επιχειρηματικής 
ευκαιρίας, ανάπτυξη επιχειρηματικού μοντέλου, δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου, πηγές χρηματοδότησης). 
Ίδρυση επιχείρησης. Διεθνής επιχειρηματικότητα. Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Εταιρική κοινωνική ευθύνη 

και επιχειρηματική ηθική. Εθνικές πολιτικές για την επιχειρηματικότητα και κοινοτικές δράσεις. 
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Περιγράψτε τους στόχους ή/και τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος. Μπορείτε να αναφερθείτε στις επιμέρους κατηγορίες των  
μαθησιακών αποτελεσμάτων σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων (νοητικών, πρακτικών) και ικανοτήτων.  
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα «Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων» για τη συγγραφή των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων . 
Το μάθημα αποσκοπεί στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα επιχειρηματικότητας και   καινοτομίας 
καθώς και στην κινητοποίηση των φοιτητών και φοιτητριών για την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ίδρυση 
επιχείρησης.  

 Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/φοιτήτρια θα είναι σε θέση να: 

• Ορίζει την έννοια της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. 

• Προσδιορίζει τα είδη καινοτομίας. 

• Αξιολογεί τη σημασία της καινοτομίας στο επίπεδο της επιχείρησης και τη σημασία της στην οικονομική 

ανάπτυξη. 

• Περιγράφει το προφίλ και τις δεξιότητες του επιχειρηματία.  

• Αναπτύξει την ικανότητα αναγνώρισης και εκμετάλλευσης των κατάλληλων ευκαιριών, για την 

ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας.    

• Προσδιορίζει  τα συστατικά μέρη ενός επιχειρηματικού σχεδίου. 

• Αναπτύσσει ένα επιχειρηματικό σχέδιο.  

• Διακρίνει τις διάφορες νομικές μορφές των επιχειρήσεων 

• Προσδιορίζει και διακρίνει τη κοινωνική επιχειρηματικότητα σε σχέση με τις άλλες μορφές 

επιχειρηματικότητας. 

 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη (Πρόσωπο με πρόσωπο) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

• Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία. 

• Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ιστοσελίδας του μαθήματος.  Σημειώσεις και 
εκπαιδευτικό υλικό κλπ.   

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και τεχνικές 
διδασκαλίας και αναγράφονται αναλυτικά οι ώρες 
μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα 
καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 
αντιστοιχεί στα standards του ECTS(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 
Εμπλουτισμένες Διαλέξεις, 
Online Διαλέξεις,  
Σεμινάρια,  
Φροντιστήριο,  
Εργαστήριο, 
Εργαστηριακή Άσκηση, 
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας,  
Πρακτική  
Εκπόνηση project,  

Δραστηριότητα Φόρτος (ώρες) 

Διαλέξεις (φυσική παρουσία) 26 

Φροντιστήριο  13 

Μελέτη περίπτωσης 6 
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Εκπόνηση ατομικών / ομαδικών εργασιών 
Τηλεσυνεργασία (αναφορά σε εργαλεία) κλπ 

Στις διαλέξεις η θεωρία παρουσιάζεται με προβολή 
διαφανειών. Ακολουθούνται διδακτικές τεχνικές όπως:  
ερωτήσεις και απαντήσεις, συζήτηση, καταιγισμός ιδεών. 
Επίσης, όποτε είναι εφικτό, προσκαλούνται επιχειρηματίες και 
παρουσιάζουν τη δραστηριότητα τους, καθώς και νέοι που 
έχουν ιδρύσει κάποια νεοφυή επιχείρηση. Στο φροντιστήριο 
γίνονται μελέτες περίπτωσης, καθώς και τα βήματα ανάπτυξης 
ενός επιχειρηματικού σχεδίου. 
  
 

Εργασία  - εκπόνηση επιχειρηματικού 
σχεδίου 

40 

Αυτοτελής μελέτη για την τελική εξέταση 15 

Σύνολο ωρών 100 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Μέθοδοι αξιολόγησης (Διαμορφωτική ή/και Τελική), 
Εργαλεία Αξιολόγησης (Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, 
Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης 
Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση/Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Άλλη/άλλες,), 
Παροχή ανατροφοδότησης (περιγραφική, μέσω κλίμακας 
διαβαθμισμένων κριτηρίων) 

 

Οι φοιτητές αξιολογούνται με  γραπτή εξέταση που 
περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και 
αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας, καθώς και εργασία.  

 

Αξιολόγηση Αριθμός Ποσοστό 

Γραπτή εξέταση 1 30% 
Εργασία  - εκπόνηση 
επιχειρηματικού 
σχεδίου 

1 
70% 

 
 

 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

• Καραγιάννης, Η. & Μπακούρος, Ι. Καινοτομία και επιχειρηματικότητα. Θεωρία - πράξη. Εκδόσεις σοφία, 
2010. 

• Χατζηκωνσταντίνου, Γ. & Γωνιάδης, Η. Επιχειρηματικότητα και καινοτομία. Εκδόσεις Gutenberg, 2009. 

• Κέφης, Β. & Παπαζαχαρίου, Π. Το επιχειρηματικό όραμα σε business plan. Εκδόσεις Κριτική, 2009.  

• Deakins, D. & Freel, M. Επιχειρηματικότητα & μικρές επιχειρήσεις. Νεοφυείς επιχειρήσεις. Εκδόσεις Rosili,  
2012. 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ/ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΚΟΥΡΟ 

 

 

 


