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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
EY1-MKT6 Επιχειρησιακές Επικοινωνίες 

ΣΧΟΛΗ: Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστήμων 

ΤΜΗΜΑ: Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: EY1-MKT6 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: 6 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιχειρησιακές Επικοινωνίες 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

ΤΥΠΟΣ  
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

Μάθημα Ειδικότητας 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS: 

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL): 

https://moodle.uniwa.gr/course/view.php?id=91 

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή του φοιτητή/τριας στο ρόλο, τη σημασία και τις λειτουργίες της 
εταιρικής επικοινωνίας.  Το μάθημα επικεντρώνεται στο πως οι επιχειρήσεις αξιοποιούν την επικοινωνία 
στρατηγικά για να είναι αποτελεσματικές στις σχέσεις που αναπτύσσουν με τα ενδιαφερόμενα μέρη 
(stakeholders), τόσο στο εσωτερικό όσο κα στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Με την επιτυχή 
ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι ικανοί να: 
 
▪ Διακρίνουν τις θεμελιώδεις έννοιες και βασικές προσεγγίσεις στην εταιρική επικοινωνία.  
▪ Σχεδιάζουν τρόπους αποτελεσματικής επικοινωνίας στις σχέσεις με το εσωτερικό περιβάλλον της 

επιχείρησης, με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, την κοινή γνώμη καθώς και στη διαχείριση αλλαγών και σε 
περιόδους κρίσης.   

▪ Αναπτύσσουν  το ρόλο που διαδραματίζει η εταιρική επικοινωνία στη  επιχειρησιακή στρατηγική και στη 
διαμόρφωση εταιρικής ταυτότητας και εικόνας  

▪ Εξετάζουν και να επικοινωνούν τις ηθικές διαστάσεις των επιχειρηματικών αποφάσεων στις σχέσεις  του 
οργανισμού με τις διάφορες ομάδες συμμετεχόντων  

▪ Αναλύουν σχέδια διαχείρισης κρίσεων  με εστίαση σε μελέτες περίπτωσης 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

▪ Αναζήτηση, σύγκριση και αξιολόγηση πληροφοριών από το διαδίκτυο για την εκπόνηση αυτόνομης 
εργασίας 

▪ Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. Το μεταβαλλόμενο περιβάλλον της επικοινωνίας - Μορφές εταιρικής επικοινωνίας  
2. Εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία (είδη μηνυμάτων , ομάδες κοινού)  
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3. Η αποτελεσματική επικοινωνία ως λειτουργία του Μάνατζμεντ -Χαρακτηριστικά αποτελεσματικής 
επικοινωνίας 

4. Διαφοροποίηση επικοινωνίας με βάση το πολιτισμικό περιβάλλον (ενδεχομενικές και μη κουλτούρες, 
μονοχρονικές-πολυχρονικές κουλτούρες) 

5. Εντοπισμός ακροατηρίων-στόχων, διαμόρφωση και επικοινωνία μηνύματος, επιλογή μέσων επικοινωνίας, 
διαδραστικότητα μεταξύ οργανισμού και διαφόρων ομάδων κοινού   

6. Ο ρόλος της μη-λεκτικής επικοινωνίας στις επιχειρησιακές επικοινωνίες  
7. Θεωρητικές προσεγγίσεις στη έννοια της πειθούς με εφαρμογές στις επιχειρησιακές επικοινωνίες - 

Μοντέλο πειθούς R Cialdini,  
8. Θεωρητικές προσεγγίσεις στη έννοια της πειθούς με εφαρμογές στις επιχειρησιακές επικοινωνίες- Μοντέλο 

Πιθανότητας Λεπτομερούς Επεξεργασίας    
9. Η έννοια της πλαισίωσης και οι εφαρμογές  στις επιχειρησιακές επικοινωνίες 
10. Συμπεριφορικές Επιστήμες και η Θεωρία της Προοπτικής (Kahenman)  
11. Επικοινωνιακή διαχείριση κρίσιμων θεμάτων 
12. Επικοινωνιακή διαχείριση σε περιόδους κρίσης, Θεωρία και Μελέτες Περίπτωσης   
13. Επανάληψη 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Διδασκαλία – Διαλέξεις στην τάξη.  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Με την υποστήριξη πολυμέσων 
Χρήση internet για επίδειξη μελετών περίπτωσης 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Προετοιμασία ατομικής 
εργασίας  

18 

Ατομική Εργασία  25 

Αυτοτελής Μελέτη 43 

Σύνολο  
(25 Ώρες Φόρτου Εργασίας 

ανά Πιστωτική Μονάδα) 
125 

 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:  Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνικά 
Γραπτή Τελική Εξέταση (70%) η οποία περιλαμβάνει:  
ερωτήσεις σωστού-λάθους ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής  
 
▪ Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών 

στοιχείων του μαθήματος. 
▪ Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια 

και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων. 
Ατομική Εργασία (30%) (Συμπερασματική) που περιλαμβάνει: 
Γραπτή εργασία με δυνατότητα προφορικής παρουσίασης 
Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος των δεξιοτήτων που ανέπτυξαν οι 
φοιτητές   
Κριτήρια αξιολόγησης βαθμός ικανοποίησης των προδιαγραφών 
που τέθηκαν,  η ταξινόμηση, οργάνωση και προσαρμογή του 
διαθέσιμου υλικού, η δομή και σαφήνεια του γραπτού κειμένου,  η 
οργάνωση και  η παρουσίασή της εργασίας. 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 
Ελληνική 
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▪ Επιχειρησιακή Επικοινωνία,(2018) Ασπρίδης, Τσέλιος, Ρωσσίδης εκδόσεις Κριτική 
▪ Εταιρική Επικοινωνία. Οδηγός Θεωρίας και Πρακτικής (2016)  J Cornelissen. Εκδ Δίαυλος 
▪ Αποτελεσματική επικοινωνία (2008) Bonnye,Stuart, Marilyn, Sarow, Laurence Stuart εκδόσεις Κριτική 

 
-Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά: 
 
▪ Corporate Communications 
▪ Business Horizons  
▪ Harvard Business Review  
▪ Human Relations 
▪ Journal of Promotion Management  
▪ Journal of Product and Brand Management  
▪ Management Communication Quarterly  
▪ Organization 
▪ Organizational Studies 

 
 

 


