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Περιγραφή μαθήματος
Το μάθημα πραγματεύεται την Οργάνωση και τη Διοίκηση. Το γνωστικό
αντικείμενο της Οργάνωσης και Διοίκησης είναι αυτό της Οργανωτικής Θεωρίας
και του Μάνατζμεντ, όπως αποκαλείται, πλέον, και στα ελληνικά. Το Μάνατζμεντ
έχει ως αντικείμενο τη δραστηριότητα εκείνη που είναι απαραίτητη σε κάθε
οργανισμό, κρατικό ή ιδιωτικό, προκειμένου να επιτευχθούν καλά αποτελέσματα.
Το μάθημα θα πραγματευθεί το Μάνατζμεντ τόσο ως δραστηριότητα με στόχο
την
αποδοτικότερη
λειτουργία
των
οργανισμών
όσο
και
ως
ακαδημαϊκό/επιστημονικό κλάδο, ενώ θα γίνει και επισκόπηση της ιστορικής του
εξέλιξης από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Επίσης, θα εξεταστούν τα διάφορα
διοικητικά συστήματα που εφαρμόζονται στη δημόσια διοίκηση και τις αρχές
διοίκησης της δημόσιας διοίκησης και τις διαφορές της διοίκησης επιχειρήσεων
με τη δημόσια διοίκηση.
Περιεχόμενο μαθήματος
1. H έννοια του όρου «διοίκηση»
2. Τι είναι διοίκηση ως δραστηριότητα και σε τι αποσκοπεί
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Διοίκηση/μάνατζμεντ προσωπικών υποθέσεων (ιδίων υποθέσεων)
Οι άλλες σημασίες του όρου διοίκηση
Ετυμολογικά και η ορολογία στην ελληνική γλώσσα
Διοίκηση και μάνατζμεντ Administration and Management
Ορισμός της διοίκησης ως δραστηριότητας, που ταυτίζεται με το
Μάνατζμεντ
8. Στόχος του Μάνατζμεντ
9. Άλλοι ορισμοί για το μάνατζμεντ
10. Οι λειτουργίες του μάνατζμεντ
11. Το μάνατζμεντ είναι ο σημαντικότερος παράγοντας επιτυχίας
12. To μάνατζμεντ στην κορυφή των ανθρώπινων δραστηριοτήτων
13. Η σημασία του μάνατζμεντ
14. Πεδίο εφαρμογής του μάνατζμεντ
15. Το Μάνατζμεντ στον δημόσιο τομέα
16. Το καλό μάνατζμεντ δεν είναι δεδομένο
17. Διοικητικές δεξιότητες/ικανότητες (management skills)
18. Το Μάνατζμεντ ως κλάδος σπουδών (Management as a discipline)
19. Επίπεδα μάνατζμεντ (levels of management)
20. Πώς να επιτύχεις στο Management
21. Μάνατζμεντ και οργανώσεις (management and organizations)
22. Χαρακτηριστικά οργανώσεων(Organization΄s Characteristics)
23. Ορισμός της οργάνωσης
24. Ο σκοπός της οργάνωσης ( The purpose of organization
25. Οργανόγραμμα της οργάνωσης (Organizational Chart)
26. Τυπικές και άτυπες οργανώσεις
27. Το Μάνατζμεντ ως Επιστήμη
28. Θεωρίες του μάνατζμεντ
29. Συστήματα διοικητικής οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης
30. Ιστορική εξέλιξη του σύγχρονου Μάνατζμεντ/Δημόσιας Διοίκησης

3.
4.
5.
6.
7.

Στόχοι του μαθήματος
Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές:
• να έλθουν σε επαφή με το γνωστικό αντικείμενο της Οργάνωσης και
Διοίκησης, τόσο ως ανθρώπινης δραστηριότητας όσο και ως
επιστημονικού κλάδου
• να έλθουν σε επαφή με τη διοικητική ορολογία (ορολογία του
μάνατζμεντ)και τα προβλήματα που παρουσιάζονται με αυτή
• να γνωρίσουν την ιστορική εξέλιξη των διοικητικών θεωριών από την
αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη διοικητική
σκέψη στην Αρχαία Ελλάδα
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•

να γνωρίσουν τα συστήματα οργάνωσης που χρησιμοποιεί το ελληνικό
κράτος και τα σύγχρονα κράτη.

Μαθησιακά αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:
• κατανοήσει την αποστολή και τη σημασία του μάνατζμεντ στη δημόσια
διοίκηση και τις διαφορές του από αυτό στην ιδιωτική διοίκηση (τη
διοίκηση επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών)
• αποκτήσει τις βασικές γνώσεις για την οργάνωση και διοίκηση και να
αναπτύξει τις διοικητικές τους γνώσεις και ικανότητες
• να κατανοήσει τις λειτουργίες του μάνατζμεντ και να μάθει τρόπους
χειρισμού του ανθρώπινου δυναμικού

Μαθησιακές δραστηριότητες/διδακτικές μέθοδοι
Μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις, Face-to-Face Tutorials (Δια Ζώσης Συναντήσεις)
τηλεδιασκέψεις.
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