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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΕΥ11-ΔΕ7 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

ΣΧΟΛΗ: Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστήμων 

ΤΜΗΜΑ: Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΥ11-ΔΕ7 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: 7 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

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: 

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL): 

https://moodle.uniwa.gr/course/view.php?id=824 

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

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

▪ Κατανοούν τις βασικές έννοιες, τις μεθόδους και τις τεχνικές που σχετίζονται με την Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη επιχειρηματικότητας (ΕΚΕ). 

▪ Αναλύουν το Επιχειρηματικό Περιβάλλον και την εσωτερική κοινωνική ευθύνη. 
▪ Αναλύουν το Επιχειρηματικό Περιβάλλον και την εξωτερική κοινωνική ευθύνη 
▪ Εξετάζουν την ΕΚΕ σε σχέση με τις Τοπικές Κοινότητες, τους Επιχειρηματικούς Εταίρους Προμηθευτές και 

Καταναλωτές,  τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, και τις Παγκόσμιες Περιβαλλοντικές Ανησυχίες. 
▪ Γνωρίζουν τα είδη πολιτικών ΕΚΕ που χρησιμοποιούνται από τις διάφορες επιχειρήσεις και οργανισμούς: 

Μάρκετινγκ Σκοπού (Cause related marketing), Κοινωνικό Μάρκετινγκ (Corporate social marketing), 
Εταιρική Φιλανθρωπία (Corporate philanthropy), Εταιρικός εθελοντισμός (Community volunteering). 

▪ Γνωρίζουν τις Κοινωνικά Υπεύθυνες Επιχειρηματικές Πρακτικές. 
▪ Εξοικειωθούν με τη Στρατηγική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, την Ηθική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την 

Ανθρωπιστική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. 
▪ Γνωρίζουν, να κατανοούν και να αναλύουν την ΕΚΕ με βάση τη Θεωρία Των Ενδιαφερόμενων Μερών. 
▪ Εκτεθεί σε παραδείγματα της ΕΚΕ στην Πράξη. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

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

▪ Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
▪ Λήψη αποφάσεων  
▪ Αυτόνομη εργασία  και 
▪ Ομαδική εργασία 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Το μάθημα πραγματεύεται την αναλυτική μελέτη της ΕΚΕ, αποσκοπώντας στη βελτίωση της προετοιμασίας του 
μελλοντικού μάνατζερ ή και υπαλλήλου αναφορικά με νέες μεθόδους και τεχνικές, οι οποίες οδηγούν στο 
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ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και την υψηλή απόδοση με βάση την κατανόηση και αξιοποίηση της υπάρχουσας 
γνώσης στο πλαίσιο του μαθήματος. Η θεματολογία του μαθήματος περιλαμβάνει: 
1. Ο μεταβαλλόμενος ρόλος των επιχειρήσεων στην παγκόσμια κοινωνία 
2. Ιστορικές απόψεις για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) 
3. Στρατηγική ΕΚΕ- Φιλοδοξίες και κριτική. 
4. Στρατηγικές ΕΚΕ για τη βιωσιμότητα 
5. Διαχείριση ενδιαφερομένων 
6. Πολιτική ΕΚΕ- Η επιχείρηση ως πολιτικός παράγοντας 
7. Αντίκτυπος και κριτική ΕΚΕ 
8. Έκθεση ΕΚΕ 
9. ΜΚΟ ακτιβισμός και ΕΚΕ 
10. Επικοινωνία για την ΕΚΕ-γιατί είναι σημαντική 
11. Επικοινωνία ΕΚΕ κατά τη διάρκεια κρίσεων 
12. ΕΚΕ και εταιρική φήμη 
13. Θέματα διαφάνειας και διαφθοράς 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Συνδυασμός μεθόδων διδασκαλίας  για απόκτηση γνώσεων, 
δεξιοτήτων, ικανοτήτων με οπτικοακουστική διδασκαλία ( χρήση 
πολυμέσων multimedia audiovisual) αμφίδρομη διδακτική 
επικοινωνία (συζήτηση, συλλογή και επεξεργασία ιδεών) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε στη Διδασκαλία: Λογισμικό Διαχείρισης 
Ηλεκτρονικής Τάξης για την υποστήριξη της μαθησιακής 
διαδικασίας. Λογισμικό Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Τάξης για την 
υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας (Moodle). 
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 – 
Συγγραφή Εργασίας 

40 

Αυτοτελής Μελέτη 71 

Σύνολο  
(25 Ώρες Φόρτου Εργασίας 

ανά Πιστωτική Μονάδα) 
150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:  Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνικά 
▪ Γραπτή Τελική Εξέταση (70%) η οποία περιλαμβάνει: 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή σωστού-λάθους. ανάλυση 
περιπτώσεων και συγκριτική αξιολόγηση της θεωρίας. 

 
▪ Ομαδική εργασία (20%). Ανασκόπηση βιβλιογραφίας σε 

πρόσφατες έρευνες με βάση 5 λέξεις κλειδιά για ένα θέμα της 
οργανωσιακής συμπεριφοράς. 

 
Κριτήρια αξιολόγησης: Υιοθέτηση ρόλων και ευθυνών της 
ομάδας, ανάπτυξη διαπραγματευτικών και ηγετικών δεξιοτήτων, 
επίδειξη δημιουργικής σκέψης στην επίλυση προβλημάτων, 
συνεχής ανατροφοδότηση από τα μέλη της ομάδας, 
αποτελεσματική διαχείριση και επίλυση συγκρούσεων, αμφίδρομη 
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επικοινωνία στοιχείων, δέσμευση για συμμετοχή σε ομαδικές 
διαδικασίες. συμμετοχή στη συλλογή και ανάκτηση πληροφοριών, 
καθώς και στη σύνταξη γραπτών κειμένων, γραπτή αναφορά, 
περιεχόμενο, σχεδιασμό και παρουσίασή της. 
Κριτήρια αξιολόγησης: Η κατανομή ρόλων και ευθυνών μεταξύ 
των μελών της ομάδας, ανάπτυξη δεξιοτήτων διαπραγμάτευσης και 
ηγεσίας, επίδειξη δημιουργικής σκέψης στην επίλυση 
προβλημάτων, συνεχής ανατροφοδότηση, αποτελεσματική 
διαχείριση και επίλυση συγκρούσεων, στοιχεία αμφίδρομης 
επικοινωνίας, δέσμευση για συμμετοχή σε ομαδικές διαδικασίες , 
συμμετοχή στην ανάκτηση και συλλογή πληροφοριών, καθώς και 
στην προετοιμασία, τον προγραμματισμό και την παρουσίαση της 
εργασίας. 
  
▪ Προφορική Παρουσίαση (10 %). 
Σκοπός της αξιολόγησης: Η παρουσίαση της ομαδικής εργασίας 
μπροστά σε συμφοιτητές. 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 
▪ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, 2012 εκδ Σταμούλη 
▪ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, Εργαλεία και Θεωρίες για Υπεύθυνη Διοίκηση. 

Συγγραφέας: Haski-Leventhal Debbie, 2018 Εκδ Τζιόλα 

 


