Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΓΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ Υ
Δμάκελν:
ΣΤ΄
Ώξεο εβδνκαδηαίσο:
5 (Θεωρία)
Γηδαθηηθέο Μνλάδεο:
6

Περιγραφή:
Σην κάζεκα απηό ζα πξνζπαζήζνπκε λα ηαμηλνκήζνπκε, θαηά ηξόπν πξαθηηθό,
ηηο δηαδηθαζίεο ηεο Γηνηθεηηθήο ησλ Δπηρεηξήζεσλ , ώζηε νη αζρνινύκελνη κε ηελ
άζθεζε «Γηνίθεζεο» λα κπνξνύλ λα πηνζεηήζνπλ θαη λα εθαξκόζνπλ απηήλ κε θάπνηα
επθνιία θαη ηαρύηεηα.
Γελ πξέπεη λα δηαθεύγεη ηεο πξνζνρήο θαλελόο όηη απηόο πνπ αζθεί δηνίθεζε
ζηελ πξάμε, ζρεδηάδεη , πξνγξακκαηίδεη θαη πξνϋπνινγίδεη καθξνρξόληα, κε ζθνπό ηελ
νηθνλνκηθόηεξε απόδνζε ηεο επηρείξεζεο θαη βξαρπρξόληα ηελ απνηειεζκαηηθή ηεο
ιεηηνπξγία , ζηνρεύεη κε επηηπρία ηνπο πξνθαζνξηζκέλνπο ζηόρνπο , κέζα από ηελ
εζειεκέλε πξνζπάζεηα ηεο εγεζίαο, κε απώηεξν ζθνπό ηελ ηθαλνπνίεζε ηόζν ησλ
εξγαδνκέλσλ όζν θαη ηεο εξγνδνζίαο.
Αθόκε δελ πξέπεη λα αθεζνύλ ρσξίο παξαθίλεζε νη ζεσξεηηθνί ηεο δηνίθεζεο,
ώζηε λα πξνζπαζήζνπλ λα πξνζεηαηξηζηνύλ ηνπο πξαθηηθνύο θαη αληίζηξνθα νη
αζθνύληεο ηε δηνίθεζε πξαθηηθνί λα επσθειεζνύλ από ηηο ζεσξεηηθέο θαηεπζύλζεηο θαη
αθόκε λα επαλαπιεξνθνξήζνπλ ηνπο ζεσξεηηθνύο γηα ηα δεκηνπξγνύκελα πξνβιήκαηα
ζηελ πξάμε θαη λα δεηήζνπλ από απηνύο λα ηα εξεπλήζνπλ ζε βάζνο κε βάζε ηα λέα
ζηνηρεία πνπ πξνζθέξεη ε θαζεκεξηλή πξαθηηθή εθαξκνγή.
Η πην ζηελή ζπλεξγαζία θαη αιιεινθαηαλόεζε ζεσξεηηθώλ – πξαθηηθώλ θαη
αληίζηξνθα ζα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε ησλ επηρεηξεζηαθώλ πξαγκάησλ
θαη ζηε ηαρεία Οηθνλνκηθή αλάπηπμε θάζε ρώξαο.
Στόχοι - Σκοπός:
Η αλάγθε λα ζθέθηνληαη νη ζπνπδαζηέο θαη ηα ζηειέρε, κε έλα ζύγρξνλν πλεύκα
δηνηθεηηθήο αλάιπζεο θαη δηνηθεηηθήο θξηηηθήο, λα κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ
απνηειεζκαηηθά θαη λα απνθαζίδνπλ νξζνινγηθά.
Δνδεικτικό Περιεχόμενο:
ΔΝΟΤΗΤΑ 1
Βαζηθά ζηνηρεία από ηελ ζεσξία ηεο Γηνηθεηηθήο ησλ επηρεηξήζεσλ . Ο ξόινο ηεο
δηνίθεζεο ζηηο επηρεηξήζεηο. Φηινζνθία ηεο δηνίθεζεο . Τα ζηάδηα αλάπηπμεο ησλ
επηρεηξήζεσλ.
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ΔΝΟΤΗΤΑ 2
Ο ξόινο ησλ ζηειερώλ ηεο δηνίθεζεο ζηελ επηρείξεζε θαη ζηελ θνηλσλία – Η πνιηηηθή
ησλ επηρεηξήζεσλ .
ΔΝΟΤΗΤΑ 3
Γηάθξηζε ησλ επαγγεικαηηθώλ ζηειερώλ θαη απνζηνιή ηνπο. Αλώηεξα-αλώηαηα-κέζα
θαη θαηώηεξα ζηειέρε.
ΔΝΟΤΗΤΑ 4
Ηγεζία. Έλλνηα- ζηόρνο –νξηζκόο ηεο εγεζίαο. Βαζηθέο ηθαλόηεηεο. Σρεζε κεηαμύ
εγεζίαο θαη δηνίθεζεο – εγεζίαο ,δύλακεο θαη επηξξνήο .
ΔΝΟΤΗΤΑ 5
Ηγέηεο . Θεσξίεο γηα ηελ εγεζία –Σρέδην ζπκκεηνρήο – Οη επηηξνπέο ηεο εθηειεζηηθήο
νξγάλσζεο- Η ζεσξία ηεο ζπλερνύο θιίκαθαο.
ΔΝΟΤΗΤΑ 6
Γενληνινγία θαη Δπαγγεικαηηθή θαηάξηηζε. Τξόπνη θαη κέζνδνη κειέηεο ησλ
επαγγεικάησλ.
ΔΝΟΤΗΤΑ 7
Γηαδξακάηηζε δηαθόξσλ ξόισλ. Έλλνηα ηνπ ξόινπ- Αλάιεςε δηαθόξσλ ξόισλΣύγθξνπζε ξόισλ θαη αίηηα πνπ ηελ πξνθαινύλ. Δμειηθηηθή πνξεία ηνπ ζηειέρνπο.
ΔΝΟΤΗΤΑ 8
Δπνπηεία θαη κέζα επνπηείαο. Όξην επνπηείαο- Γηαζηάζεηο ηεο κνλάδαο επνπηείαο –
Σηελό θαη επξύ όξην.
ΔΝΟΤΗΤΑ 9
Θεσξία παξαθίλεζεο εξγαδνκέλσλ. Θεσξία ηεξάξρεζεο αλαγθώλ – ζεσξία πγηεηλήοζεσξία ηνπ ERG ηνπ ALDERFER- ζεσξία ησλ πξνζδνθηώλ ηνπ V.VROOM- Υπόδεηγκα
ησλ Porter –Lawler- Θεσξία ησλ επηηεπγκάησλ ηνπ McCLELLAND.
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ΔΝΟΤΗΤΑ 10
Γπλακηθή ησλ νκάδσλ. Γηαηκεκαηηθέο – Γηαιεηηνπξγηθέο νκάδεο . Έλλνηα &
ζπνπδαηόηεηα. Σπγθξνύζεηο ζηελ νξγάλσζε- Οξηζκόο & ηύπνη – Πεγέο ζπγθξνύζεσλ –
Σηξαηεγηθέο ρεηξηζκνύ – Οκαδηθή Αληηπαξάζεζε.
ΔΝΟΤΗΤΑ 11
Δπηθνηλσλία. Βαζηθά εκπόδηα επηθνηλσλίαο- Βειηίσζε επηθνηλσλίαο- Βαζηθέο ζηάζεηο
δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο.
ΔΝΟΤΗΤΑ 12
Γηνίθεζε αιιαγώλ. Έλλνηα & είδε νξγαλσζηαθώλ αιιαγώλ- Σηάζεηο θαη Αληηζηάζεηο
ζηηο αιιαγέο- Μέζνδνη αληηκεηώπηζεο ησλ αληηζηάζεσλ- Γεληθέο ζηξαηεγηθέο αιιαγήο.

Βιβλιογραφία:




Ν. Μαληάο, Α. Νηάλνο, Π. Καθνύλεο: Γηνηθεηηθή Γενληνινγία θαη Πξαθηηθή,
Δθδόζεηο Σύγρξνλε Δθδνηηθή, Αζήλα 1992
Γεκήηξεο Μπνπξαληάο: Μάλαηδκελη (νξγαλσηηθή ζεσξία θαη ζπκπεξηθνξά) ,
Δθδόζεηο Γ. ΜΠΔΝΟΥ , Αζήλα 2002
Ναη. Παπαβαζηιείνπ, Γξα Νηθ. Βηηαληδάθε: Γηνηθεηηθή Πξαθηηθή
Δθδόζεηο «ΔΛΛΗΝ»

Περίγραμμα Μαθήματος ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ Ακ. Έτος 2008-2009

3

