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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
Β.3 Οργανωσιακή Συμπεριφορά 

ΣΧΟΛΗ: Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστήμων 

ΤΜΗΜΑ: Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Β.3 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: 2 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Οργανωσιακή Συμπεριφορά 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  2 6 

Ομάδες Εμβάθυνσης 1 

ΤΥΠΟΣ  
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

Μάθημα Γενικής Υποδομής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS: 

NAI 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL): 

https://moodle.uniwa.gr/course/view.php?id=785 

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

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

▪ Αναλύουν την ανθρώπινη συµπεριφορά στους οργανισµούς, τους παράγοντες που την επηρεάζουν και 
την σπουδαιότητά της στο πλαίσιο της διοικητικής θεωρίας και πρακτικής  

▪ Προσδιορίζουν τις σύγχρονες προκλήσεις και αλλαγές στο εξώ και ενδο επιχειρησιακό περιβάλλον  
▪ Να γνωρίζουν βασικούς τρόπους παρακίνησης του ατόμου και πως χρησιμοποιούνται στο χώρο εργασίας 
▪ Να γνωρίζουν πως συμπεριφέρεται ένας αποτελεσματικός ηγέτης πως συμπεριφέρονται οι άνθρωποι σε 

ομάδες και πως διοικούνται και υπό ποιες συνθήκες 
▪ Να διαχειρίζονται βασικές μορφές συγκρούσεων 
▪ Να αντιλαμβάνονται σημαντικούς παράγοντες στις διαδικασίες αλλαγών 
▪ Προσεγγίζουν τους παράγοντες που συνθέτουν την επιχειρησιακή κουλτούρα 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

▪ Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  

▪ Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
▪ Λήψη αποφάσεων  
▪ Αυτόνομη εργασία  
▪ Ομαδική εργασία 
▪ Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. Παρουσίαση της Ταυτότητας του Μαθήματος. Στόχοι, Εκπαιδευτική Μεθοδολογία, Προτεινόμενο 
Εκπαιδευτικό Υλικό, Παρουσίαση, Οργάνωση του Μαθήματος, Περιγραφή Ομαδικής Εργασίας, 
Διαδικασία Εξετάσεων. 
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2. Εισαγωγή στην Οργανωσiακή συμπεριφορά. Βασικές αρχές της συμπεριφορικής επιστήμης. Το μοντέλο 
της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς. Προκλήσεις και ευκαιρίες για την οργανωσιακή συμπεριφορά. 
Παράγοντες που Επηρεάζουν την Οργανωσιακή συμπεριφορά, που επικεντρώνεται. 

3. Ο ρόλος των διακρίσεων και των στερεωτύπων στο οργανωσιακό περιβάλλον, η διαχείριση της 
πολυμορφίας στους οργανισμούς.  

4. Κύριες εργασιακές στάσεις, Στάσεις και συμπεριφορά, η γνωσιακή ασυμφωνία εργασιακή ικανοποίηση,  
μέτρηση της εργασιακής ικανοποίησης, παράγοντες που επιδρούν στην οργανωσιακή ικανοποίηση, 
εργασιακή δυσαρέσκεια, συνέπειες της οργανωσιακής δυσαρέσκειας, αντιπαραγωγική εργασιακή 
συμπεριφορά. 

5. Συναισθήματα και διαθέσεις, επίδραση των συναισθημάτων και των διαθέσεων στη οργανωσιακή 
συμπεριφορά των εργαζομένων, Θυμικό, συναισθήματα και διαθέσεις, συναισθηματική εργασία, 
συναισθηματική δυσαρμονία, θεωρία συγκινησιακών γεγονότων, συναισθηματική νοημοσύνη και 
οργανωσιακή συμπεριφορά. 

6. Προσωπικότητα και παράγοντες που τη διαμορφώνουν, το πλαίσιο προσωπικότητας από τον Δείκτη 
Τύπου Μyers-Βriggs και το μοντέλου των Πέντε Μεγάλων Χαρακτηριστικών, τερματικές αξίες, συντελεστικές 
αξίες, διαστάσεις αξιών από το πλαίσιο Hofsede και το πλαίσιο GLOBE, χαρακτηριστικά προσωπικής 
αντίληψης, άγχος και προσωπικότητα. 

7. Αντίληψη και παράγοντες που την επηρεάζουν, το ορθολογικό μοντέλο λήψης αποφάσεων, ο ρόλος της 
διαίσθησης στη λήψη αποφάσεων, ατομικές διαφορές και οργανωσιακοί περιορισμοί, κριτήρια λήψης 
αποφάσεων.  

8. Απόδοση κινήτρων, θεωρίες παρακίνησης, θεωρία της αυτοαποτελεσματικόττας, θεωρία της ισότητας, 
θεωρία της προσδοκίας. Παρακίνηση και Επιβράβευση Εργαζομένων,  

9. Ηγεσία - Δυναμική Ομάδων και οργανωσιακή συμπεριφορά. Ορισμοί της Ηγεσίας, Θεωρίες Ηγεσίας, 
Χαρακτηριστικά Γνωρίσματα Ηγετών, Αποτελεσματική Ηγεσία, Δυναμική Λειτουργία των Ομάδων, ηθική 
ηγεσία. 

10. Οργανωσιακή κουλτούρα, χαρακτηριστικά οργανωσιακής κουλτούραςτρόποι μετάδοσης της κουλτούρας, 
ηθική κουλτούρα, πνευματική κουλτούρα,  θετική κουλτούρα, δημιουργία υποκουλτούρας. 

11. Τυπική εξουσία κα προσωπική εξουσία, εξουσία και Ηγεσία, τακτικές άσκησης εξουσίας, τακτικές 
επιρροής. 

12. Συγκρουση και διαπραγμάτευση, διαδικασία διαπραγμάτευσης, παράγοντες που επιδρούν στη 
διαπραγμάτευση, λειτουργίες διαπραγμάτευσης. 

13. Συνολική Ανασκόπηση Ύλης  

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Διδασκαλία στην τάξη και υποστήριξη (forum, chat) μέσα από το 
Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Τάξης του Ιδρύματος. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε στη Διδασκαλία: Λογισμικό Διαχείρισης 
Ηλεκτρονικής Τάξης για την υποστήριξη της μαθησιακής 
διαδικασίας. Για τη διεξαγωγή των παρουσιάσεων γίνεται χρήση 
Video projector. 
Χρήση Τ.Π.Ε στην Επικοινωνία : Η επικοινωνία με τους φοιτητές 
επιτυγχάνεται μέσα από τη χρήση : Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, 
Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Τάξης, της Ιστοσελίδας του 
Μαθήματος – Διδάσκοντα. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Ομαδική Εργασία σε μελέτη 
περίπτωσης 

40 

Αυτοτελής Μελέτη 71 

Σύνολο  
(25 Ώρες Φόρτου Εργασίας 

ανά Πιστωτική Μονάδα) 
150 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:  Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνικά 
Γραπτή Τελική Εξέταση (70%) η οποία περιλαμβάνει:  
▪ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
▪ Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών σε σύντομη μελέτη 

περίπτωσης 
▪ Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας 

 

Ομαδική Εργασία (20%). Βιβλιογραφική ανασκόπηση 
πρόσφατων άρθρων από έγκριτα επιστημονικά περιοδικά με 5 
λέξεις κλειδιά σε τομείς ενδιαφέροντος της οργανωσιακής 
συμπεριφοράς  
▪ Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος των δεξιοτήτων που 

ανέπτυξαν οι σπουδαστές σε εργαλεία και υπηρεσίες και η 
ικανότητά τους να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ένα έργο 
ομαδικά. 

▪ Κριτήρια αξιολόγησης: H διανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων 
στα μέλη της ομάδας, η ανάπτυξη των διαπραγματευτικών και 
ηγετικών ικανοτήτων, επίδειξη δημιουργικής σκέψης στην 
επίλυση των προβλημάτων, συνεχής ανατροφοδότηση από τα 
μέλη της ομάδας, αποτελεσματική διαχείριση και επίλυση των 
συγκρούσεων, στοιχεία αμφίδρομης επικοινωνίας, κατάλληλη 
οργάνωση και διαχείριση του χρόνου και των προδιαγραφών 
που τέθηκαν, δέσμευση για συμμετοχή στις ομαδικές 
διαδικασίες, συμμετοχή κατά τη συλλογή και την αναζήτηση 
πληροφοριών, καθώς και στη προετοιμασία, τον σχεδιασμό 
και την παρουσίαση της εργασίας. 

 
Παρουσίαση ομαδικής εργασίας (10 %). 
▪ Σκοπός αξιολόγησης: Η δημόσια παρουσίαση της ομαδικής 

εργασίας από το σύνολο των συμμετεχόντων της ομάδας σε 
κοινό 

▪ Κριτήρια αξιολόγησης: Η χρήση σύγχρονου λογισμικού 
παρουσιάσεων, τα συμπεράσματα και οι θέσεις της ομάδας 
σε ερευνητικά ερωτήματα, η χρήση γλώσσας με άνεση 
εκφοράς, ορθό τόνο και σαφή ειρμό, ετοιμότητα και 
πληρότητα απαντήσεων στις ερωτήσεις και τα σχόλια του 
κοινού. 

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο site του 
μαθήματος και για κάθε ενέργεια αξιολόγησης. 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
Ελληνική 
 
▪ Robbins and Judge (2018) Οργανωσιακή Συμπεριφορά. 2η Εκδ. Κριτική 
▪ Ζαβλανός Μύρων (2002) Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Εκδ. Σταμούλη 
▪ Greenberg, J (2013) Managing Behavior in Organizations, 6/E, Prentice Hall 
 
-Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά: 
 
▪ Harvard Business Review 
▪ Sloan Management review 
▪ California Management Review 
▪ McKinsey Quarterly 

 


